
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

PROMAP II (AFPR)

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
paRdNaciDaDe

SUPERVISÃO:

PARANACIDADE ESCRITÓRIO REGIONAL DE CASCAVEL

SAM LOTE DATA CONCLUSÃO:

15 1 28/11/2013
MUNICÍPIO:

PLANALTO

EMPRESA CONTRATADA:

SHARK MAQUINAS CASCAVEL

CNPJ:

06224121000446

N» CONTRATO:

193/2013

VALOR:

R$ 289.500,00 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS* 1
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Equipamento(s) Rodovlário(s) - Lote 01 - 01 (UM) ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO com potência mínima efetiva
de 120 HP, Peso operacional Homologado mínimo de 10.500 KG e demais características técnicas mínimas constantes no MODELO 07.

LOCALIZAÇÃO:
MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR.

DESCRIÇÃO DO OBJETO: »
Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 01 - 01 (UM) ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO com potência mínima efetiva de
120 HP, Peso operacional Homologado mínimo de 10.500 KG e demais características técnicas mínimas constantes no MODELO 07.

Em vinte e sete de janeiro do ano de dois mii e quatorze a Comissão abaixo assinada, deciara o recebimento definitivo do(s) bem(ns)
acima referenciado(s), estando o(s) mesmo(s) em conformidade com o contrato em epígrafe.

Wladj^^fDaniel Becher de Oliveira
^ RG 4.660.236-3
responsAv O DA O

Old^r Campos,
CPFTOO.135.769^ 5 ^

RESPONSÁVEL p/lA FISCAyZy iÇÂe^A OBRA

MARKON FERNANDO KUHN

tEFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer pa Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Planalto, 27 de janeiro de 2014

Genezl Guede:

CREA RSI
Anaiista de Desev. Munici; - PARANACIDADE



smK»'a

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SBARK MAQUINAS PANA CONSTRU

CAO LTDA

AV.DR.EZUEL PORTES, 19295

fi//nas Complemento: UNIDADE 002
14 DE NOVEMBRO Cep:85804-195

CASCAVEL/PR

Fone: 45-3228-3713

DANFE
tXKUSIENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-saída '

N.000010672

SÉRIE I
FOLHA 01/01

I NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA TRIB.INTEGRAL - VENDA À PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.13705309

DESTINATARlO/REMETEVrr.

no.meolazAo soaAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

ENDEREÇO

PC SAO FRANCISCO DE ASSIS. 1583

município

PLANALTO

FATURA

FONE/FAX

4635551331

INSC.ESTADI AL DO SI BST.TRIB.

CNPJ/CPF

76.46O.526A)0OI-16

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

PR

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4113 1006 2241 2100 0446 5500 1000 0106 7210 0461 1311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c
\v3v\v.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130152229550 1810/2013 11:20:31

CNPJ

06.224.121 (KKI4-46

CEP

85750-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

18/10/2013

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/10/2013

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:06:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASF "E CALCULO DO ICMS

A^500-"®
VALORADO FRETE

valor DO IC.MS

34.740.00

valor DO SEGURO

IRANSPORTADOBAOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃÓ SOCIAL

EVANDRO ANDRÉAZZI ME

ENDEREÇO

RUA EDSON LUIZ FAVARIN, 1580

QUANTIDADE i ESPECIE

i 1 . i MAQUINA
UAHOS UO PRODUTO/SERMÇO

COD. PROD DESCRIÇÃO DO PROD.>SERV.

R-7025 6070.13.1070-ROLO COMPACTADOR

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO IC.MS SL BSTITI ICAO

lESCONTO OI TRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PI-SCA DO VEICULO

l-DEST/REM

MUNICÍPIO UF

CASCAVEL PR

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

289.500.00

valor TOTAL DA NOTA

289.500.00

NUMERAÇÃO

NÇM/SII ÇST CFOP UN QUANT. V.UNITARIO

84294000 OOO 5102 UN 1.00 289 500,0000

CNPJ/CPF

16.960.051/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

PESO BRUTO

1 15000.000

PESO LIQUIDO

15000.000

V.TOTAl. BC.ICMS V.IC.MS V.IPI A.IC.MS A.IPl

289.500.00 289.500.00 34.740.00 O.üO 12.00% O.OOÍo

OS LfC/TAÇÃo

{  ■ >

Cfi$fB-etb Dplo

CALCULO DO iSSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

164791000

\ ALOR TOTAL DOS SEBMÇOS B.LSE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLE.ME.NTARES

ITEM:OI -. ROLO COMPACTADOR. MARCA MULLER. MODELO VAP70LT. KIT CAPAS E TETO
SOLAR. SERIF. 6070.13.1070. NOTA DE EMPENHO N(0) 6091/2013 PREGÃO PRESENCIAL

; N(0) 53/2013 PROMAP. CONTRATO N(0) 193/2013.

ICMS TRIB.CONF. ART.I4. DECR. 6080'I2 - RICMS/PR ;

Protocolo: 141130152229550

VENDEDOR : 050037 FERNANDO BENDIXEN DA SILVA -VEND MAQ
NOSSO PEDIDO: 104900

(26.33%) Fonlc: IBPT.

\ ALOR DO IS.SQN

RESERVADO AO FISCO



CÓPIA DA PREFEITURA

PdftaNacioaDe

SAM
Sistema de Acompanhamento
€ Monitoramento de projetos

Autorização para Licitação

Município: Planalto
Valor Viab^ 290.000,00

N" Projeto; 15 Lote; i

Autorizo o início dos procedimentos licitatórios do Projeto de acordo com as
características acima descritas.

Os Procedimentos licitatórios ora autorizados, bem como todas as atividades
hgadas â contiataçao, execuçrô, fiscalização e recebimento do Projeto em questão,
deverão seguir as normas e c^ntações prescritos na legislação vigente.

Alertamos que:
a) Devera ser observado o contido na Lei Complementar n® 101. de 4 de maio de 2000
( Lei de Responsabilidade Ftscal), para etotívação dos atos ora autorizados e também
que este lote tem um valor total viabilizado de R$290-000,GO, com a seguinte
composição financeira: Valor FInanciável: R$290.000,00:

A pubTicação deverá ser feita imedtatomente.

Curitiba. 23/08/2013

Cario» Alberto Kicha
Governador do Estado do Paraná

Roberto Massa Ratinho Jr
Secretàrk) de Estado do O^l^hnmento Urbano



AVISO IMPORTANTE

PREGÃO PRESENCIAL / ELETRÔNICO

I - Com a autorização para Licitação, está sendo remetido:

• CD contendo Edital de Licitação e anexos;

n — Será obrigatória a imblicação do aviso de licitação ao menos por uma

vez, nos seguintes veículos de comunicação:

a) Diário Oficial do Estado do Paraná;

b) Jornal diário de grande circulação no Estado do Paraná;

c) Jornal local ou regional, se houver, e

d) Internet se possível.

Visando diminuir custos, a publicação no Diário Oficial do Estado poderá

ser feita diretamente pelo município no site:

www.dioe.pr.gov.br.

Qualquer dúvida entrar em contato com o PARANACIDADE:

Adriana Schweíger-(41) 3350-3401
Patrícia Brochado Barreto (41) 3350-3349

Silvana dos Anjos - (41) 3350-3390

22/S/2013



A V I S O 1 PORTANTE

PREGÃO PRESENCIAL / ELETRÔNICO

I — Com a autorização para Licitação, está sendo remetido:

• CD contendo Edital de Licitação e anexos;

n — Será obiigatória a publicação do aviso de licit^ão ao menos por uma

vez, nos seguintes veículos de comunicação;

a) Diário Oficial do Estado do Paraná;

b) Jornal diário de grande circulação no Estado do Paraná;

c) Jornal local ou regional, se houver, e

d) Internet se possível.

Visando diminuir custos, a publicação no Diário Oficial do Estado poderá

ser feita diretamente pelo municipio no site:

www.dioe.pr.gov.br.

Qualquer dúvida entrar em contato com o PARANACIDADE;

Adriana Schweiger-(41) 3350-3401
Patrícia Brochado Barreto (41) 3350-3349

Silvana dos Anjos - (41) 3350-3390

22/S/2013
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NOMI'. DO BI M: ROLO COMPACTADOS

~ (íT !>ISCRIiVIÍNAÇÃO ^

MODELO 07
i TICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

LOTEN" 01

. L!^i Rca/modelo
U. N" DO CÓDIGO l-INAME
l. MOTOR

2.1 ■ Marca/ Modelo
2j. Minima poiência eft:tiva líquida (HP'
X TR^ VNSMIg:^ ^
3J. Tipo

3.2. N" demarcijas à freritê
4. <:'HÀSSI

'Ü.'

j^-í. Tipo
6. CILINDRO iãBR^ ÒRTO

|6.j. Tipo
I j j. Largura
6.3. Diilmetro di. cilindro

Sistema de \ íbraçoes
Õ.5. ITcqüênciade vibrações

7;"PE.S Ò

TÓRIO AUTOPROPEUDO DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UMA)
2 ) EXIGÊNCIAS DO MUNICÍPIO

) ica r
I icar

(3) ESPECIFICAÇÕES DO
EQUIPAMENTO PROPOSTO

Indicar

I- ii ostática

Mínimo 2 à frente e 01 à ré

Indicar

Liso com kit Pé de carneiro
2,10 metros

1,50 metros

Indicar

Indicar



ronM 0E:Pé^E\ ilOPREit

fR-yPOKÍiKri .

OVRACTERiSTICAS Tí!:CNICAS 00 EQUIPAMENTO - MODELO 07
t\ CML n" AtViJ LOTE N®:í?y

NQVIIíDOBÊ^ rolo CMPACrAOOR ViÁVRATÓRiO AUrOFROPEUDO N° DE UNIDADES PROPOSTASr 01 (UMA)

(J DfSCRIM íiÇÃO

Peso oper lional hon ii
hMório e deu

■  ̂ - K j)
I I^KSSSÍU':
ÍUspadorcf

(Ido com

Sistema de

i iistrument!

avaliar

:í;!i lamento

jnietro, mai

Aplicação (i

HEIS acessoriCi

^nrõi^í)
[[i.ni rolo
>r')tcção cc-fiit

luminação
^rnmmmmuÊiumm» m

s (medidores

o  dcj e

ç  manufi! v

cajor de terp

«í Logomarca

2) KXíGl^NCIAS DO MUNICÍPIO

mimo de lO.SdO TCg

(3) ESPECIFICAÇÕES DO
EQUIPAMENTO PROPOSTO

9 Garantia
l(r''liUUNAÍdÃ:NTO m
01Pi:iR\DORlE::-.(duraçao:i
A pi oponente dv verá preen<;:he
sisteina de unid. dts e padrões

o!?ndo (corn cilindro
; para compactação dc

'^íirrâGÍD()S

cjeda para operadoi Sim

«... Sim
:  indicaclores) usados
penho, segurança.

do equipaireri-C'
ntura. etc.)

Llonforme im idelo a ser rbrnecido para
confecçdo

Mírumia 12 meses da entnndra em operação
MECÂNICOS \l Mínimo de lí (o 101 Horas

i dos os espaços vaíioí da cc^luna 3 (trcs) com as es[ ocificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo
'  Jtados nas colunas I (um) e 2 (dois).

2'aii.i:ira de idíntidade -

ie de: 2.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

PROMAP II (AFPR)

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
PdRdNaciDdDe

SUPERVISÃO:

PARANACIDADE -

MUNICÍPIO:

PLANALTO

ESCRITÓRIO REGIONAL DE CASCAVEL
SAM LOTE DATA CONCLUSÃO:

15 1 28/11/2013

EMPRESA CONTRATADA:

SHARK MAQUINAS CASCAVEL

CNPJ:

06224121000446

N» CONTRATO:

193/2013

VALOR

R$ 289.500,00 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS**)

SamentSsrRSjSio(s) - Lote 01 - 01 (UM) ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO com
de 120 HP, Peso operacional Homologado mínimo de 10.500 KG e demais características técnicas mínimas constantes no MODELO 07.
LOCAUZAÇAO: ~ ~
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR.

S™ent™)°RSârio(s) - Lote 01 - 01 (UM) ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO com polênda mínima efeito
de 120 HP, Peso operacional Homologado mínimo de 10.500 KG e demais características técnicas mínimas constantes no MüUhLU u/.
Em vinte e oilo de novembro do ano de dois mil e treze a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento provisório do(s) bem{ns)
acima relerenclado(s) em observância com o indicado nas especificações técnicas, estando o(s) mesmo(s) em conformidade com o
contrato em epígrafe.

Declaramos ainda que o recebimento definitivo do(s) mesmo(s) ocorrerá após o prazo de 60 (sessenta) dias
corridos a partir da presente data, se cumpridas as condições estabelecidas no contraio em epígrafe.

Gerente Filial

ladimir uaniertre

RG 4.660.

RESPONSÁV

iveira

:9-3

100 DA GE

OPF 390.135.769-1J

RESPONSÁVEL ÇfcLA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

. ' MA^ON FERNANDO KUHN

'REFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o pr^ente termo.

Planalt% 28 de novembro deikcp 3

GeneziGueo^ f5sSantos
CREAR^I 813/D

Analista de Desev. Munícii:- PARANACIDADE



If"'
paRanaciDaoe

SAM
Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

Município: Planalto
Projeto : 15 Lote : 1

Convênio : 18.01.2013.0245

Empresa : SHARK MAQUINAS CASCAVEL
Contrato de Empreitada : 193/2013
Valor Previsto no Mês : 289.500,00
Contrapartida Prevista: 0,00

Data da Assinatura : 24/09/2013

Medição: 1 Data :28/11/2013
Equipamento(s) Rodoviáno(s) • Lote 01 - 01 (UM) ROLO COMPACTADOR
VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO com potência mínima efetiva de 120 HP. Peso
operacional Homologado mínimo de 10.500 KG e demais características
técnicas mínimas constantes no MODELO 07.

Contrato(s) de Empréstimo : 0000/0311-5
Locai da Obra : Planalto

Vr. Contratado : 289.500,00

Prazos : Execução : 24/10/2013 Vigência : 23/03/2015
ITEM

SUB-iTEM
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO

% PRC R$ PRC

PREVISTO

%

MEDIDA

TOTAL

CONTRATO

VALOR

100,00% 289.500,00 100,00% 289.500,00 289.500,00

Rolo Compactador Vibratório 289.500.00 100,00% 289.500,00

TOTAL DA MEDIÇÃO: | 289.500,00

Observação

importa a presente medição no valor de R$ 289.500,00
QUINHENTOS REAIS)

DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E

Para emissão da presente medição, foi realizada visita ao município com a finalidade de supervisão da efetiva
entrega, conforme ATESTO no Termo de Recebimento Provisório de Bem(ns) pelos representantes
(responsáveis) do Município pelo recebimento de acordo com as especificações técnicas do(s) bem(ns). Prefeito
Municipal e empresa fornecedora.

Atesto • Para os devidos fins, que foram supervlslonado(s) o(s) bein(ns) e / ou serviços da presente medição, r
licitação n* 0053/2013 .modalidade Pregão

eferente i

GenróitaúÍMFdoisanfg^
Super^or^o PARANACiDADE

Cascavel

Emltidoem; 28/11/2013



•nli» SAM
paRaNaciDdoe

Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

VALORES ACUMULADOS

Município ; Planalto Projeto: 15 Lote: 1 Acumulado até Medição : 1

Descrição do Projeto :
Equipamento{s} Rodoviário{s) - Lote 01 - 01 (UM) ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO com potência mínima efetiva
de 120 HP, Peso operacional Homologado mínimo de 10.500 KG e demais características técnicas mínimas constantes no MODELO 07.
Convênio: 18.01.2013.0245 Contrato(s) de Empréstimo : 0000/0311-5
Empresa : SHARK MAQUihíAS CASCAVEL
Locai da Obra : Planalto

Contrato de Empreitada: 193/2013 Vr. Contratado : 289.500.00
Data da Assinatura: 24/09/2013 Prazos: Execução: 24/10/2013 Vigência: 23/03/2015

% PRC R$ PRC % TOTAL VALOR

ITEM CRONOGRAMA PREVISTO MEDIDA CONTRATO MEDiCÃO
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 100,00% 289,500.00 100,00% 289.500,00 289,500,00

1  TOTAL CRONOGRAMA | 289.500,00 1  TOTAL MEDIDO 269.500,00

P» V Jy
/

(^ne^Tatiedes dos SanYoé
Supervilor do PARANACIDADE

Emitido em : 28/11/2013



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHARK MAQUINAS PARA COMSTRU

CAO LTDA

AV.DR.EZUEL PORTES, 19295

Máquinas Complemento: UNIDADE 002
14 DE NOVEMBRO Cep:8S804-195

CASCAVEL/PR

Fones 45-3228-3713 .

DANFE
tXKUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA | j
1-SAÍDA

N.000010672

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4113 10Ü6 2241 2100 0446 5500 1000 0106 7210 0461 1311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazcnda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇAO

VENDA TRIB.INTEGRAL - VENDA À PRAZO

PROTOCOLO DE ALITORIZAÇÀO DE USO

141130152229550 lK/IO/2013 11:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9033705309

INSCESTAUUAL DO SUBST.I RIB. CNPJ

06.224.I2I/0004-46

DESTlNATARJO/REAIETENTt.

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ/CPF

76.460.526/0001-16

ENDEREÇO

PC SAO FRANCISCO DE ASSiS.1583

MUNICÍPIO

PLANALTO

KATURA

FONE/FAX

4635551331

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

PR

iCEP

J8575(LOOO

: INSCRIÇÃO ESTADUAL

I ISENTO

DATA DE EMISSÃO

18/10/2013

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/10/2013

HORA CNTRADAjSAÍDA

h 1:06:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

289.500.00

, VALOR DO ICMS

34.740.00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ' VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

1

VA

1

1

LORTOTAL DOS PRODUTOS

289,500.00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS { VALOR DO iPi VALOR TOTAL DA NOTA 1
289.500.00 1

TR,\NSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

I RAZÃO SOCIAL
VANDRO ANDREAZZl ME

"^^NDEREÇO

RUA EDSON LUIZ FAVARIN. 1580

j FRETE POR CONTA
1 1-DEST/REM
MUNICÍPIO

CASCAVEL

CÓDIGO ANTT PLACADO VEICULO CNPJ/CPF

16-960,051/0001-03

ÜF

iPR

: INSCRIÇÃO ESTADUAL

i ISENTO

QUANTIDADE

1

DADOS DO PRODUTO /SERVIÇO

ESPECIF.

MAQUINA

I NUMERAÇÃO PESO BRUTO

1 15000.000

PESO LIQUIDO

15000.000

COD. PROD

R.7025

: DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

! 6070,13.1070-ROLO COMPACTADOR
NCM/Sli

84294000

CFOP UN QUANT. V.UMTAKIO

5102 ;UN 1.00 289.500.0000

. V.TOTAL

1289.500,00

BC.ICMS

289,500.00

! V.ICMS

134.740.00

V.1PI

0,00

A.ICMS I A.IPÍ
12.00% 10.00%

^ \p!^OCE!-éOOE LICITAÇÃO
) Clir/yijr; •' | :
' ) T n." i

} Ci

; •n^yiVijii/rfade
) Oispi

Õfíta

/ric.çfTéfic!a h

ChSfs-dèõÒtDpl
A

o.

CALCULO DO iSSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64791000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE OeCALCULODO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1TEM:01 -. ROLO COMPACTADOR. MARCA MULLER, MODELO VAP70LT, KIT CAPAS E TETO

SOLAR. SERIF. 6070,13.1070, NOTA DE EMPENHO N(0) 6091/2013 PREGÃO PRESENCIAL

N(0) 53/2013 PROMAP. CONTRATO N{01 193/2013.

ICMS TRIB.CONF. ART, 14, DECR. 6080/12 - RICMS/PR;

Protocolo: 141130152229550

VENDEDOR ; 050037 FERNANDO BENDIXEN DA SILVA - VBND MAQ

NOSSO PEDIDO: 104900

(26.33%) FÓnlc; IBPT.

RESERVADO AO HSCO



*íjl>
paRaNacioaoe

SFM

A TESTADO/A UTORIZA ÇÃO

ATESTO, PARA OS DEVIDOS EÍNS, QUE EOI(RAM) RECEBIDO(S) 0(S) BEM(NS) DO

PRESENTE DOCUMENTO, REEERENTES À LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO,

PROJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, do PROGRAMA
SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES MUNICIPAIS - SFM.

Planalto, de novembro de 2013.

Lui^iazu^
Secrgfório de Viação

AUTORIZO O PAGAMENTO

MARLOr^FERNANDO KUHN
frefeito Municipal

paRaNacíDaoe

SFM

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE FOI(RAM) RECEBIDO(S) 0(S) BEM(NS) DO

PRESENTE DOCUMENTO, REFERENTES À LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRECÃO,
PROJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, do PROGRAMA

SISTEMA DE FINANCIAMENTO DEAÇÕES MUNICIPAIS - SFM.

Planalto, de novembro de 2013,

Eng® Genézp&uedes dos Santos
Analista de DesenvofTTmento Municipal - CREA RS 81.813/D

SEDU/PARANACIDADE - E/R Cascavel.



ESTADO DO PARANÁ

pfiatil PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
Estado do Paraná REGIONAL CASCAVEL ASSOCIAÇAO AMSOP

PARCELA 001 DATA 28/11/13

VIUNICIPIO: PLANALTO SAM 15 CONTRATO EMPREITADA: ORDEM DE SERVIÇO:

SUBPROJETO: EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO: ROLO COMPACTADOR Lote 01 N® 193/2013 N®

FIRMA FORNECEDORA: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Ano 2013 DATA: 24/9/13 DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ORÇAMENTO

N®
CÓDIGO discriminação do serviços Unid

Quantid.

Licitada

% Exe

cutada

Coef. De

Influôn.

%

Total

Custo

Unitário

Valor

Medido

Total

Contrato

Saldo

Contrato

1

Aquisição de Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 01
01 (UM) ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO
AUTOPROPELIDO com potência mínima efetiva de
120 HP, Peso operacional Homologado mínimo de
10.500 KG e demais características técnicas mínimas

constantes no MODELO 07 demais especificações
constantes no contratol 93/2013,

1 1,00 100,00% 100,00% 289.500,00 289.500,00 289.500,00

II % PREVISTO: 1G0.00% •/. EXECUTADO: 100,00% SOMAS 289.500,00 289.500,00
OBSERVAÇÕES: Valor Total do Contrato: 289.500,00

Medição Acumulada: 289.500,00

Total Anterior: -

Valor Desta Medição: R$289.500,00

RESPONSÃVEIS»F^LAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos ):

SHARIÇ MÁQUINAS PAÍÍÍ^ÍjSTRUÇÂO LTDA
.Wtâdimir Daniel Becher de Oliveira

ecir Camp Marlon Fernando kuhn

Prereito Municipal

T



SHARK Máquinas CONSTRUCTION

□ Araucária/PR (41)3614-4040 Glçara/SC (48) 3468-7500
□ Blumenau/SC (47) 3381-8100 □ Londrina/PR [43) 3375-5700
^■Cascavel/PR (45) 3228-3713 □ Maringá / PR (44) 3219-2000 □ S. J. Rio Preto / SP (17) 2139-3299
□ Chapccd/SC (49) 3319-8300 O Passo Fundo / RS (54) 2104-4150 □ São Paulo/SP (11) 2159-9000

□ Porto Alegre / RS (51) 2121-0500
□ Ribeirão Preto/SP (16) 3603-9140
□ São José/SC (48) 2106-0300 O. s

MODELO CHASSIS MOTOR HS DATADA ENTREGA

VAP 3^ 53 03] a 5 o3/áijA5
CLIENTE : PdéF. N\Ui^c . dé fíAK/AL-tO
ENDEREÇO: 'Pg ^ Ao Ff^A^óiSCQ ÓC A S5/-S M-^J5|B3 epm.M (írjã A33j
LOCAL DE TRABALHO: iO <Í& filÜ/ç/l f^AÍgopuB: Pi-AtVfíLÚQ ESTADO: P
SOLICITAÇÃO ^

tècAjjcfl, de. éChuif^/^ef^-íõ'.

DEFEITO CONSTATADO

CAUSAS PROVÁVEIS

PROVIDÊNCIAS TOMADAS ^
^0'X e^-tf^é.é^<a o e:QjO{ cLo oPe/dg^á

^  '• ^ ^ ^ ^ i/i ; z- ZI~Z- y Á A. . ^ JZ (P/í ' _/./i ZL
fqx e^tf^é-eje o r/^f^<Sí^-to ,/v\hiooí^c clo

dye. Fe.cAS fO\t CÍ^Aues dc^
COí^y}PAfl-tíMÀ^'tOS . ÒG^rOX.ifhO d.O^ .

?^dAjr)G<^ Áo S&m d<£,p^a;ito a á^i^hi9
í^Aõ ■

HORÁRIOS QUILOMETRAGEM

DATA SAÍDA SHARK CHEGADA
CLIENTE SAlDACLiENTE

CHEGADA
SHARK

HORAS
VIAJADAS HORAS TRAB. KM. DE SAÍDA KM DE

CHEGADA
KM TOTAL

õ-mi i2'30 Á3:00 iú>:30 £>-òo 3.' 3o ^3^

~ãmri^Zõ\3 ASS. MECÂNICO

1. RECEBI UMA VIA DESTE RELATÓRIO CONCORDANDO COM SEU CONTEÚDO.
2. SOLICITAMOS QUE V.Sas. DEBITEM TODAS AS DESPESAS DESTE. INCLUSIVE AS PEÇAS SUJEITAS A GARANTIA QUE NAO SEJAM RECONHECIDAS PELO

FABRICANTE.

3. AUTORIZAMOS O MECANíCO A FAZER ( ) HORAS EXTRAS, CONFORME REGISTRO ACIMA
4. AUTORIZAMOS QUE SEJAM PEBITADOS OS SERVIÇOS QUE NAO SEJAM CARACTERIZADOS COMO GARANTIA.

5. A QUILOMETRAGEM. SERA COBRADAA PARTIR DE NOSSAS INSTALAÇÕES (IDA E VOLTA).
P3/;AJA6 73! (hoi/e o

DIA NORMAL $ POR HORA Jã
EXTRA SAB.

EXTRA DOM.

QUILOMETRAGEM.

R .

RS,

RS,

POR HORA

POR HORA

POR HORA

ES-IS • TlS. 25 * 3 - 01/201? - CURY

ASSNATU

NOMEtEGiVEL:

c>

.DE 20 .

1* Via (Branca) Clleme <^^8 (Xmareta) OAT 3* Via (Azüi) Fixa
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0FomentoParaná

PARANA
GOVERNO DO ESTADO

SETOR PÚBLICO - 204/2013
Curitiba, 02 de outubro de 2013

A

Prefeitura Municipal de
PLANALTO - Paraná

Assunto: CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

Senhor Prefeito,

Anexo, 03 (três) vias do Contrato de Empréstimo n° 3114/2013 para as providências abaixo:

- Assinaturas:- Prefeito e 02 (duas) Testemunhas;
- Reconhecimento de Firma do Prefeito.

OBS:- NÃO É NECESSÁRIO O REGISTRO DO CONTRATO EM CARTÓRIO

Solicitamos ainda, abertura de conta corrente no Banco do Brasil para transferência dos recursos.
A Conta Corrente de Crédito deverá ser aberta com a seguinte denominação:
"Prefeitura Municipal de PLANALTO/ FOMENTO PARANA/SFM/3 114/2013."

Retomar 02 (duas) vias do CONTRATO para a FOMENTO PARANÁ à Avenida Vicente
Machado, 445 - 4° Andar - CEP- 80420-010 - Curitiba-Paraná.

Juntamente com o contrato, informar o \f da Conta Corrente aberta, n° do Banco e n° da Agência
Bancária.

Atenciosamente.

JURANDI

Diretor dé^peraç
OLIVEIRA

do Setor Público

Mc

Avenida Vicente Machado 445 140 andar | Centro 180420 010 | Curitiba | Paraná | (41] 3883 88001 Fax: (41] 3883 88931 www.fomento.pr.gov.br

//



oFomerrtoParaná

PARANA
GOVERNO DO ESTADO

SETOR PÚBLICO - 205/2013
Curitiba, 02 de outubro de 2013

A

Prefeitura Municipal de
PLANALTO - Paraná

Assunto: CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

Senhor Prefeito,

Anexo, 03 (três) vias do Contrato de Empréstimo n° 3115/2013 para as providências abaixo:

- Assinaturas:- Prefeito e 02 (duas) Testemunhas;
- Reconhecimento de Firma do Prefeito.

OBS:- NÃO É NECESSÁRIO O REGISTRO DO CONTRATO EM CARTÓRIO

Solicitamos ainda, abertura de conta corrente no Banco do Brasil para transferência dos recursos.
A Conta Corrente de Crédito deverá ser aberta com a seguinte denominação:
"Prefeitura Municipal de PLANALTO/ FOMENTO PARANÁ/SFM/PROMAP/3115/2013."

Retornar 02 (duas) vias do CONTRATO para a FOMENTO PARANÁ à Avenida Vicente
Machado, 445 - 4^ Andar - CEP- 80420-010 - Curitiba-Paraná.

Juntamente com o contrato, informar o n° da Conta Corrente aberta, n° do Banco e n° da Agência
Bancária.

Atenciosamente,

JURANDprRODmGUES DE OLIVEIRA
Diretor/^Operações do Setor Público

Mc

y

Avenida Vicente Machado 445 14» andar | Centro 1804200101 Curitiba | Paraná [ {41] 3883 88001 Fax: [41] 3883 8893 j \www.fomento.pr.gov.br
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Boletim de Pós Venda

De: Depío de Peças e Serviços
Para: PrefMun de Planalto
Data: 18/102013.

Assunto: Esclarecimento sobre a Taxa de Assistência Técnica (TAT) e os compromissos
dos distribuidores com nossos clientes.

Prezados Srs.,

Serve este para esclarecê-los do item em referência.
A política de garantia dos Rolos Müller, prevê iim período de cobertura de
12(Doze) meses, em itens com falhas de fabricação e/ou falhas de montagem.
Nestes itens estão incluídas as peças, que sempre que necessário, deverão ser
solicitadas à fábrica.
Em contra partida durante este período o distribuidor se compromete a
efetuar uma Entrega Técnica, no lugar de operação do equipamento sem
qualquer custo para o cliente e passadas 250Hs, se compromete afazer esta
revisão obrigatória, cobrando do cliente os filtros e lubrificantes genuínos,
requeridos nesta manutenção, bem como o km rodado e horário do técnico
responsável pelo atendimento prestado, teríamos ainda as revisões previstas
no manual de manutenção de máquina, de 500, 750, lOOOHs.
Para estas 3 últimas, o cliente deverá obrigatoriamente fazê-las com o
distribuidor da região, onde este poderá cobrar além dos filtros e
lubrificantes, as despesas com mão de obra, km, estadia, como se fosse um
contrato de manutenção.

Clientes que não fizeram estas revisões com nossos distribuidores, correrão o
risco de perder a garantia, pela falta da comprovação, de que todos os itens
previstos, filtros e lubrificantes tenham sido verificados, ou trocados.

Depto Serviços.

Ciente: Prefeitura Muncipal de Planalto

N° RCt/CNPJ: 76.460.526/0001-16

Local e data:.



vWvmiw-

GARANTIA PROTON PRIMUS

PR@TON
,L^
Ref, Normas de Procedimentos
Róio Compactador
MODELO: vap70

CHASSI: 6070.13.1070

Prezados Senhores,

Infonnamos normas de procedimento, relativas à prestação de serviços da Assistência
Técnica, em período de garantia deste equipamento de sua propriedade:

•  O período de garantia ofertado pelo fabricante é de 01 ano , contados a partir da data
da entrega técnica do equipamento.

• Após a entrega técnica, totalmente gratuita, qualquer outro atendimento que venha ser
solicitado, no local de operação da máquina, durante o período de garantia, não será
cobrada as peças que por ventura substituídas, desde que comprovadamente se
constate defeito de material, fabricação e montagem e esteja de acordo com as
normas de garantia do fabricante. Porém será cobrado, o horário do mecânico (R$
145,00 a hora) e (R$ 2,20 por Quilômetro rodado) casó seja execução externa.

• As intervenções de manutenção preventiva contidas no manual de manutenção do
equipamento tanto as peças necessárias como mão de obra e deslocamento serão de
responsabilidade do Proprietário.

Esta informação visa esclarecer ao nosso cliente com antecedência, quais serão seus custos
para atendimento no local de operação do seu equipamento.
Agradecemos à parceria firmada na compra do produto..

Atenciosamente,

Shark S/A Máquinas para Construção
Departamento de Assistência Técnica
(45)3228-3713 FAX0800 644 9898

Ciente: Prefeitura Mimicipal de Planalto;

N° RG / CNPJ: 76.460.526/0001-16

ÀSS. " ̂ ' -

Local e Data:

Shark Máquinas
Shark S/A Máquinas para Construção
Br277 Km 593 n"19295

FONE: (45) 3228-3713 FAX: 0800 644 9898
www.sharkniaquinas.conri.br



SHAK/C Máquinas
O Porto Alegrt / RS (SI) 2121-OSOO

OAraucirli/PR (41)3614-4010 Qlçara/SC (48)3468-7500 □RIbeirãoPreto/SP a6)3603-9140
□ Blumenau/SC (47)3381-8100 □Londrina/PR (43)3375-5700 □SãoJosí/SC (48)2106-0300
^Cascavel / PR (45) 3228-3713 ÜMarlngá/PR (44)3219-2000 OS. J. Rio Preto/SP (17) 2139-3299
□ Chapecó/SC (49) 3319-8300 □ Passo Fundo / RS (54) 2104-4150 □ São Pauto/SP (11)2159-9000

MODELO CHASSIS MOTOR DATA DA ENTREGA

CÚENTE: P/oéF. . éé fcAf^ALtO
ENDEREÇO: P^ ^ £Zr\c^ FONE:/^
LOCAL DE TRABALHO:, Pft-ií-ic Je CIDADE; P LAÍV/^LÚQ ESTADO: P ^
SOLICITAÇÃO ^

(^Nti^e A hèó.v iCA d éQ,^^

DEFEITO CONSTATADO

CAUSAS PROVÁVBS

PROVIDÊNCIAS TOMADAS

^QX G ,/^AnJJAC do OACi^Ãá
'eX.A-ÍALA^^o dc' Fe.çAS . t<>ít óc- ChAues 9^^-cícLa- ^ •
■ChíAP^^ d d COi/ApAÍ^-ttMÁàxJtOS, , ^ S

cí/^nGC. ÁO ^
'

HORÁRIOS QUILOMETRAGEM

SAlDASHARK SAÍDACL1ENTE ^SHARK^ v!S^ H0RAS7RAB. KM.OESAÍOA c/cl^A KMTOTAL
13:00 o :3í? a;3o 73/ò^í^

a¥inXcl3 ASS. MECÂNICO

I 1. RECEBI UMA VIA DESTE RELATÓRIO CONCORDANDO COM SEU CONTEÚDO. —'
' 2. SOLICITAMOS QUE V.Sas. DEBITEM TODAS AS DESPESAS OESTE. INCLUSIVE AS PEÇAS SUJETTAS A GARANTIA QUE NÂO SEJAM RECONHECIDAS PELO

FABRICANTE.

3. AUTORIZAMOS O MECÂNICO AFAZER ( ) HORAS EXTRAS. CONFORME I^GISTRO ACIMA.
4. AUTORIZAMOS QUE SEJAM DEBITADOS OS SERVIÇOS QUE NÂO SEJAM CARACTERIZADOS COMO GARANTIA.

5. A QUILOMETRAGEM. SERÁ COBRADAA PARTIR DE NOSSAS INSTALAÇÕES (IDA E VOLTA).

DIA NORMAL RS.

EXTRASAB. rs.

EXTRADCW. RS.

I QUILOMETRAGEM
ES-1S - TLS. 2S13 • 0U2013 • CURY

POR HORA

POR HORA

PCWKORA

PC/l/UAá ào /Uoi/e^h^ASSINATU^^^iTE:
NOMELE^VEL: / 'X Z ^

.jjJ

1* Via (Branca) C&enia '2* Va (Amarela) OAT 3* Vta (Azul) Fixa



paRaNacioaoe

ÇA.» Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO CÓPIA DA PREFEITURA
PROMAP li

Município: Planalto
Modalidade : Pregão

Objeto Aquisiçã
Nr. : 0053/2013

o de Equipamento{s) Rodoviário(s) - Lote 01 - 01 (UM) ROLO COMPACTADOR
VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO.

Lote(s): 1==> R$ 289.500,00

Tem a presente por objetivo autorizar essa Municipalidade a dar continuidade aos atos administrativos como :

* Homologação do(s) Lote(s) do Processo Licitatório

* Assinatura do Contrato com o(s) Fornecedor(es) vencedor(es);

Lote 1 - SHARK MAQUINAS CASCAVEL

A presente Autorização prende-se ao fato de que. após criteriosa análise do processo licitatório por
parte da Assessoria Jurídica / PARANACIDADE, a mesma concluiu que todas as etapas exigidas
pela Lei 8.666/93 e alterações foram cumpridas de forma satisfatória.

Alertamos :

a) a necessidade da observância do contido na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000
( Lei de Responsabilidade Fiscal ), para a efetivação dos atos ora autorizados.
b) que este lote é financiável através do Programa para Aquisição de Máquinas e Equipamentos
Rodoviários para Prefeituras do Estado do Paraná - PROMAP.
0(s) Lote(s) tem a seguinte composição financeira:
Lote 01 - Valor Total: R$289.500,00 Valor Financiável: R$289.500,00:

Obs.: Não haverá transferência voluntária e repasse de recursos financiados do Estado ao Município em período
eleitoral, a excessão de repasses já transferidos antes deste período.

Curitiba, 03/10/2013

Carlos Alberto Richa

Governador do Estado do Paraná

O^Carlos Roberto Massa Jimtój^Ratinho Jr
Secretário de Estado do Desérí^lvimento Urbano

Associação : AMSOP
Escritório Regional : Escritório Regional de Cascavel

Contratos de empréstimo : Lote : 1 ==> 0000/0311-5
SAM Projeto Nr: 15



paRaNacioaoe

SAM
Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

Parecer Processo LIcitatório N°2013/5604

Município: Planalto
Modalidade: Pregão N® : 0053/2013

Lote(s): 1

A Assessoria Jurídica do PARANACIDADE analisou o Processo Licitatório em
epígrafe referente a ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO e, considerando a
documentação apresentada, emite Parecer FAVORÁVEL à aprovação e
conseqüente homologação do procedimento, pois o mesmo cumpriu os
requisitos estabelecidos na legislação vigente.

Curitiba
cÍülCío\5

.oucy<->
Patrícia Brochado Barreto

Advogado

Associação:

Escritório Regional:
Contratos de empréstimo:

SAM Projeto N® :

AMSOP

Escritório Regional de Cascavel
Lote; 1 ==>

15

r^_((^¥fita^sÁrês Vieira
Diretora de Operações



município de planalto

CNFIN"" 76,460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-niail: planalto@rline,com,br
Fone: (046) 3555-8100 -Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PAIÍANÁ

PARECER:

Planalto-Pr., 05 de setembro 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
equipamento rodoviário, rolo compactador, destinado a Secretaria de Serviços
Rodoviários 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.

É o Pare



município de planalto

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2013

01 REGIME DE CONTRATAÇÃO E SUPORTE LEGAL

01.1 Esta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, sem reajuste, será regida
pela Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 123/06 e aplicação
subsidiária da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e demais normas legais
federais e estaduais vigentes.

02 LICITADOR, INFORMAÇÕES E IMPUGNAÇÃO

02.1 O MUNICÍPIO de PLANALTO, ora denominado LICITADOR, toma público que às 09:00
horas do dia 19/09/2013, na Pração São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Município de
Planalto, Estado do Paraná, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço.

02.2 O Pregoeiro juntamente com a equipe de apoio, designados pelo LICITADOR através de
(decreto/portaria) n° 002/2013, fará o credenciamento e receberá os envelopes contendo a proposta
e os documentos de habilitação na sessão pública de processamento do Pregão.

02.3 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados
por meio do sistema eletrônico ou por escrito jimto ao Pregoeiro sr(a) LUIZ CARLOS BONI,
endereço Pração São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Municipio de Planalto, Paraná,
Brasil - Telefone : (046) 35558119 - Fax: (046) 35558101 - E-mail planalto@riine.com.br.

02.4 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá impugnar este ato convocatório, devendo protocolar o pedido no Departamento de Licitação.

02.5 A decisão sobre o pedido de informações e esclarecimentos, bem como, de impugnação será
proferida pelo pregoeiro no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do recebimento do pedido, sendo que
as respostas serão enviadas por escrito a todas as proponentes, sem identificar a proponente que deu
origem à consulta.

03 OBJETO, TIPO, PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA.

03.1 A presente licitação do tipo de menor preço, a preços fixos, tem por objeto a aquisição de
EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO abaixo descrito e de acordo com demais especificações
constantes do MODELO 07 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

OBJETO QUANTIDADE VALOR

TOTAL

PRAZO

(DIAS)

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO
AUTOPROPELIDO

01 R$ 290.000,00 30

SAM: 15

03.2 O equipamento, objeto deste edital, deverá atender às características técnicas quantitativas e
qualitativas fixadas pelo licitador, devendo ser novo, e não deve ser inferior aos limites mínimos
fixados no MODELO 07 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, que integra este edital. O não
atendimento a qualquer uma das características exigidas importará na desclassificação do
proponente.

03.3 O equipamento deverá ser entregue no prazo máximo previsfp no item 03.1, contados da

1



assinatura do contrato de fornecimento. Juntamente com o objeto deverá ser fornecido catálogo de
peças de reposição, enumeradas e ordenadas com seus códigos de fabricante (impresso ou meio
magnético). Também deverão ser apresentados manuais completos de operação e manutenção
detalhados.

04 RECURSOS FINANCEIROS

04.1 As despesas com a aquisição do objeto deste edital correrão à conta dos recursos advindos da
dotação orçamentária 573 09.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000612, decorrentes do
Programa de Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários para Municípios do Estado do
Paraná (PROMAP).

04.2 O VALOR MÁXIMO para a contratação é o constante no item 03.1,

05 ELEMENTOS INSTRUTORES

05.1 São partes integrantes deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer
adendos posteriores emitidos:
-  carta-proposta de preços (Modelo n® 01);
-  declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (Modelo n® 02);
- Carta Credencial (Modelo n° 03);
- minuta de contrato (Modelo n® 04);
-  declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte (Modelo n® 05);
-  declaração de treinamento (Modelo n® 06);
-  características técnicas do equipamento ofertado (Modelo n® 07);
-  declaração de fornecimento (Modelo n® 08).

06 PASTA TÉCNICA E ANEXOS

06.1 A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e
anexos, poderá ser examinada no endereço mencionado no item 02 das 08:00 às 17:30 horas.

07 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

07.1 Poderão participar desta licitação as empresas do ramo e em cujos atos constitutivos
constem, como objeto, atividade relacionada com o presente edital.

07.2 Não poderão participar desta licitação:

1- Além dos casos previstos no art. 9° da Lei 8.666/93, não poderão participar da licitação empresas
que por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas para licitar ou firmar contratos com a
Administração Pública.

2- Empresas em consórcio;

3- Aquelas que não atenderem às exigências da CLT e outras condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

4- Empresas que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação.

5- Pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores do licitador.



08 CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

08.1. Para participar da sessão o representante da proponente deverá apresentar Carta Credencial
(Modelo n° 03) (acompanhada de documento de identificação) com poderes específicos para
formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame, e
estar acompanhada do ato constitutivo (original ou cópia autenticada) onde se possa identificar o
ADMINISTRADOR, que deverá ser apresentado no momento do credenciamento,

08.2. Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e de
inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Modelo n° 02).

08.3. No caso de empresário individual ou representante legal (sócio) deverá ser apresentado apenas
o ato constitutivo da proponente (original ou cópia autenticada), acompanhado de documento de
identificação.

08.4. No caso de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), que quiser usufruir os
benefícios da LC rf 123, deverá apresentar declaração de microempresa ou empresa de pequeno
porte (Modelo n° 05);

08.5. O credenciamento do representante da proponente, ou de seu representante legal, implica na
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para formulação de
lances.

08.6. A CARTA CREDENCIAL (MODELO N° 03), A DECLARAÇÃO DE PLENO
CONHECIMENTO (MODELO N*^ 02) E A DECLARAÇÃO DE ME OU EPP (MODELO N° 05)
SÃO DOCUMENTOS AVULSOS, NÃO DEVENDO ESTAR DENTRO DO ENVELOPE DE
PROPOSTA OU DE HABILITAÇÃO.

08.7. A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente certame.

08.8. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma proponente.

08.9 Os documentos deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada (por tabelião ou
pelo pregoeiro/equipe de apoio em confronto com original).

08.10 Cada proponente 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 previstos neste
Edital, por sua representada.

08.11 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente na disputa pelo mesmo
lote.

08.12 A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão de lances, importará a imediata
exclusão da proponente por ele representada.

08.13 Uma vez realizado o credenciamento das proponentes que comparecerem, o pregoeiro
declarará encerrada esta etapa/fase, não sendo admitidas novas proponentes.

09 APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES

09.1 Encerrado o credenciamento os representantes deverão apresentar os documentos abaixo



descritos:

1) fora de qualquer envelope, declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Modelo n^
02) A não apresentação desta declaração implicará no não recebimento dos envelopes de proposta e
habilitação pelo pregoeiro.

2) envelope contendo a proposta de preços e envelope contendo os documentos para habilitação,
contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Proponente
Envelope n° 1 - Proposta de Preços
Pregão n° /2013

Proponente
Envelope n° 2 - Habilitação
Pregão n° /2013

10 FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nn

10.1 Deverão estar inseridos no envelope n° 01, sob pena de desclassificação, os seguintes
documentos:

1) Planilha contendo todas as especificações do equipamento, atendendo às exigidas no MODELO
07 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. A proponente deverá preencher todos os campos vazios
da coluna 03 com a especificação do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de
unidades e padrões adotados nas colunas 01 e 02.

2) Proposta com o respectivo valor, conforme MODELO 01, e deverá obrigatoriamente conter:

a) o número e a modalidade da presente licitação, razão social, endereço, telefone, "fac-símile", e-
mail e o CNPJ/MF da proponente;
b) descrição do equipamento ofertado, com indicação precisa da marca, referência e modelo, nome
do fabricante,

c) Preço total (contendo no máximo duas casas decimais), em moeda brasileira corrente, grafado em
algarismos e por extenso, prevalecendo no caso de divergência o valor por extenso sobre o
numérico;
d) prazo de fornecimento em dias;
e) prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data do recebimento das
propostas pelo Pregoeiro;
f) o prazo de garantia do(s) produto(s) ofertado;
g) indicação de quem realizará a prestação de assistência técnica;

10.2 Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos.

10.3 O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos da

Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que
efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação.

10.4 A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta.
O licitador não será responsável por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento



do processo licitatório. Todas as despesas com embalagens, carga, transporte, descarga, seguros,
encargos trabalhistas, tributos, etc, são de inteira responsabilidade e risco da contratada.

10.5 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de
uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrôes ou
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da proponente ou procurador.

10.6 A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA DE PREÇOS.

11 FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
ENVELOPE m

11.1 A proponente deverá apresentar os documentos abaixo relacionados, em original ou cópia
autenticada (tabelião de notas ou pelo pregoeiro/equipe de apoio em confronto com o original) ou
publicação em órgão de imprensa oficial e deverão estar com prazo de validade em vigor. Quando o
prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito desde que a data de
emissão não seja anterior a 60 (sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas,
exceto para os documentos exigidos no subitem 11.2,11.5, "a"

11.2 Quanto à Habilitação Jurídica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa
identificar o administrador, bem como última alteração; e no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Se este(s) documento(s) já
estiver(em) sido(s) entregue(s) para o credenciamento é desnecessária a sua reapresentação no
envelope de Habilitação.
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis ou simples, acompanhada de prova da
investidura ou nomeação da administração em exercício. Se este(s) documento(s) já estiver(em)
sido(s) entregue(s) para o credenciamento é desnecessária a sua reapresentação no envelope de
Habilitação.
c) Decreto de autorização, devidamente arquivado, para sociedade estrangeira já em funcionamento
no Brasil;
d) Registro empresarial, no caso de empresa individual;
e) Alvará de funcionamento;

11.3 Quanto à Regularidade Fiscal:

1) prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
2) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à
sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;
3) prova de regularidade com as fazendas:
a) federal mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos
federais e dívida ativa da União;
b) estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão negativa de
dívida ativa de tributos estaduais da sede da empresa (ou certidão conjunta quando forem
unificadas);
c) municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva Secretaria de
Fazenda da sede da empresa;
4) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa
de Débitos Trabalhista - CNDT (Lei n° 12.440/2011).
5) prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação regular perante



o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF);

11.4 Serão aceitas as Certidões acima em original ou obtidas pela Internet, dentro do prazo de
validade, sujeitando-as a verificações, caso necessário. No caso de divergência entre os dados
constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá a última.

11.5 Quanto à capacidade técnica:

a) Mínimo de 02 Atestados de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, que comprovem ter a proponente fornecido equipamento semelhante ao solicitado neste
Edital. Os atestados devem conter o nome, endereço e o telefone de contato do(s) atestador(es), ou
qualquer outro meio com o qual o licitador possa valer-se para manter contato com a(s) pessoa(s)
declarante(s).

b) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário
noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos (Lei 10.097/00).

c) declaração de treinamento (Modelo n° 06).

d) declaração de fornecimento (Modelo n° 08).

e) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em vigor. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data
de expedição não superior a 30 (trinta) dias úteis.

12 DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

12.1 No horário e local indicado será aberta a sessão do Pregão, iniciando-se com o credenciamento
dos interessados em participar do certame.

12.2 Após o credenciamento, as proponentes entregarão ao Pregoeiro, em envelopes separados, a
proposta de preços e os documentos de habilitação, bem como, a declaração Modelo n° 02.

12.3 O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, que deverão
ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio, conferindo-as quanto à validade e
cumprimento das exigências contidas no edital, e classificará a proposta de menor preço e as demais
com valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço.

12.4 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas de preços nas condições definidas no
subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para
que os representantes das proponentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas suas propostas.

12.5 No caso de empate de ofertas, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de proponentes, realizando-se sorteio para definir a ordem dos
lances.

12.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes
das proponentes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos
e decrescentes a partir do autor da proposta classificada de maior preço. Os lances verbais serão



feitos para o valor total do item.

12.7 O pregoeiro convidará individualmente as proponentes classificadas a apresentar lances
verbais, de forma seqüencial, em ordem decrescente de valor.

12.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão da proponente da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pela proponente, para efeito de ordenação das propostas.

12.9 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, com redução mínima
entre os lances de R$ 50,00 (cinqüenta reais).

12.10 Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com
o representante da proponente uma redução vantajosa do valor escrito.

12.11 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances. Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as
propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.

12.12 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da proposta de menor valor para a obtenção de
melhor preço.

12.13 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação
das propostas, nos termos de pesquisa realizada pelo licitador, que será juntada aos autos por
ocasião do julgamento.

12.14 Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou
vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de vantagens baseadas nas
propostas das demais proponentes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e qualquer atividade
oferecida em sua proposta.

12.15 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

12.16 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das informações,
procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como correto o preço escrito
por extenso.

12.17 Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação da proponente que a tiver formulado para confirmação das suas condições
habilitatórias.

12.18 Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital.

12.19 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades formais nos documentos de habilitação,
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até à decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.



12.20 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

12.21 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a proponente será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

12.22 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas
para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o
último preço ofertado.

13 DOS RECURSOS

13.1 Declarado a vencedora, qualquer proponente poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer contra qualquer etapa / fase do procedimento, desde que devidamente
registrada a síntese de suas razões em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
corridos para apresentar memorial de recurso, facultando-se às demais proponentes a oportunidade
de apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr imediatamente após o
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de
recurso e na adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

13.3 Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o
pregoeiro examinará o recurso e contra-razões, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo,
devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

13.4 O acolhimento de recurso, ou a reconsideração do Pregoeiro, importará a invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.5 Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor.

13.6 Constarão da ata do pregão a ser assinada pelo Pregoeiro, por membros da equipe de apoio e
pelas proponentes presentes que desejarem, os fatos que ocorrerem na sessão pública, os valores das
propostas escritas, os valores dos lances verbais oferecidos, com os nomes das respectivas
proponentes, as justificativas das eventuais declarações de inaceitabilidade e desclassificação de
propostas, bem como da inabilitação, e os fiandamentos da adjudicação feitos pelo pregoeiro.

14 DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

14.1 O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente para homologação.

14.2 Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, a proponente
vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Fornecimento (Modelo n° 04),
dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado mediante justificativa, sob
pena de decair do direito de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei.

14.3 E facultado ao licitador quando o convocado não comparecer no prazo estipulado no subitem
anterior, ou ainda, recusar-se injustificadamente a assinar o termo de contrato, convocar os
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas neste edital e na legislação.



15 DAS SANÇÕES

15.1 As proponentes estão sujeitas às seguintes sanções:

1) A proponente vencedora convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar
injustificadamente a assinar o contrato de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo
inidôneo ou fizer declaração falsa ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

2) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao licitador, pelo prazo de até 05
(cinco) anos quando, por culpa da proponente, deixar de entregar o objeto contratado, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento do objeto, fî udar a entrega,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude fiscal ou ocorrer a rescisão
administrativa.

3) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamente com o
cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso em
relação à data prevista para o fornecimento.

4) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a
proponente infiingir qualquer das demais obrigações contratuais.

5) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo licitador, em conformidade com a
gravidade da infiração cometida pela proponente, observando-se o disposto no artigo 78 da Lei
8.666/93;

15.2 As sanções somente serão aplicadas com a garantia do contraditório e da ampla defesa, e se
manterão enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

16 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1 O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze) dias após o
recebimento provisório e apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento fomecido e
documentos pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma
cópia), no protocolo do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar
condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento fomecido, número da licitação,
número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico
responsável pelo recebimento;

b) termo de recebimento provisório.

17 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

17.1 0(s) equipamento(s) entregue(s) será(ão) recebido(s) provisoriamente pelo(s) técnico(s), a
ser(em) designado(s) para tanto e, ainda, verificará a consistência e a exatidão da Nota Fiscal/fatura,
apresentada em duas vias.



17.2 0(s) equipamento(s) só será(ão) recebido(s) definitivamente depois de certificado(s) pelo(s)
técnico(s), a ser(em) designado(s) para tanto, através de vistoria e termo de recebimento definitivo,
observadas as especificações contidas no Modelo N° 07 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

17.3 0(s) técnico(s) poderá(ão) solicitar informações na oportunidade da vistoria, ficando o
contratado obrigado a atender.

17.4 Sob nenhuma hipótese será aceito equipamento sem sua respectiva documentação técnica
contendo os desenhos mecânicos e eletro-eletrônicos (quando necessários), bem como, todos os
manuais necessários para a correta manutenção preventiva e corretiva, ajustes, testes, aferições e
utilização/operação, que deverão ser entregues junto com o equipamento.

17.5 No caso de equipamento rejeitado, o contratado deverá providenciar a imediata troca por outro
sem defeito ou de acordo com o Modelo N® 07 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, dentro do
prazo de lO(dez) dias corridos, sob pena de serem aplicadas as sanções estabelecidas no subitem
15.1, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca.

17.6 O licitador não se responsabilizará pelo armazenamento, guarda ou por danos causados ao
equipamento entregue e rejeitado pelo(s) técnico(s).

18 DA GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA

18.1 A proponente fica obrigada a garantir a qualidade do equipamento, pelo período mínimo de 12
(doze) meses, contra defeitos mecânicos e pelo mesmo período para assistência e curso para
operação do sistema (se necessário), fornecendo os respectivos termos ou declaração de garantia.

18.2 A proponente fica obrigada a garantir a prestação de assistência técnica durante o prazo de
garantia e após esta por prazo não inferior a 60 meses, sendo que o equipamento deverá possuir
assistência no Estado do Paraná. Se a assistência técnica for realizada por terceiro a proponente
deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, termo de compromisso assinado pelo
fabricante do equipamento, indicando quem fará a assistência técnica.

18.3 Durante o prazo de garantia, caso não seja possível a solução do problema no próprio local
onde se encontre o equipamento e haja necessidade de transporte para oficina própria da
proponente, fica sob responsabilidade desta todos os ônus com transporte, locomoção, alimentação,
hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema.

19 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME

19.1 O licitador, observadas razões de conveniência e oportunidade devidamente justificadas,
poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por
motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.

19.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual.

19.3 As proponentes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do
procedimento licitatório.

20 DOS CASOS OMISSOS

20.1 Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente,
observados os princípios constitucionais e as disposições da Lei 10.520/02 e Lei n° 8.666/93.
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21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

21.2 Reserva-se ao pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade,
informações complementares.

21.3 No interesse do licitador, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização,
poderá ser:

a) adiada a data da abertura desta licitação;

b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

21.4 Não se permitirá a qualquer das proponentes solicitar a retirada de envelopes ou cancelamento
de propostas após a sua entrega.

21.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

21.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público, os princípios
constitucionais, a finalidade e a segurança da contratação.

21.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste pregão excluir-se-á o dia do im'cio e incluir-se-á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste subitem em dia de expediente no
licitador.

21.8 Não havendo expediente no licitador ou ocorrendo qualquer ato / fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no horário e local estabelecidos neste edital, desde que não haja
comunicação do pregoeiro em sentido contrário.

21.9 A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das
condições previstas neste edital e seus anexos.

21.10 A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes,
que poderão ultrapassar o limite indicado.

21.11 A adjudicação do item objeto deste pregão não implicará em direito à contratação.

21.12 Depois de concluída a licitação e assinado o contrato de fornecimento os envelopes não
abertos, contendo a documentação das demais licitantes, ficarão em posse do pregoeiro à disposição
dos licitantes pelo período de 30 (trinta) dias, após o que serão destruídos.
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Planalto-Pr.„ 05 de setembro de 2013.

■N \ Mario i Feriando Kuhn
LUIZ yCÁRLÓs BONI fciw Municipal
PREG/OEIRO ^ 'M3-844-469-34

MODELO N"* 01
(razão social, endereço, telefone, "fac-símile", e-mail e CNPJ)

PROPOSTA DE PREÇOS

de de 2013.

Ao Pregoeiro

Pregão n° /_

Prezado Senhor,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. nossa proposta de preços, a preços fixos,
relativa ao fornecimento de .

O valor para fornecimento do objeto acima é de R$ (Valor total contendo no máximo
duas casas decimais)

O prazo de fornecimento é de (inserir o prazo) (inserir o prazo por extenso) dias contados
a partir da data de assinatura do Contrato de Fornecimento.

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validadel ((inserir o
prazo de validade por extensol dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das
propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pelo Pregoeiro.

O prazo de garantia do objeto é de .

A assistência técnica será realizada por .

Atenciosamente,

(nome, RG e assinatura do responsável legal)
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MODELO N® 02

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO A EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA

HABILITAÇÃO

Ref.: Pregão n° / .

O signatário da presente declara, em nome da proponente , para todos os
fins de direito, ter pleno conhecimento, bem como, atender a todas as exigências relativas a
habilitação no presente certame. Declara, ainda, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos
da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos da Lei e que não está
declarado inidôneo em qualquer esfera da Administração Pública e nem está suspenso de participar
de licitações por qualquer Órgão Governamental, Autárquica, Fundacional ou de Economia Mista
do Estado do Paraná.

de de 2013.

(nome e assinatura do representante legal)
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MODELO N® 03

CARTA CREDENCIAL

Ref.: Edital de Pregão n° l_

A (inserir o nome da proponente^ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°
, com sede , através de seu representante legal, declara

que o (a) Senhor(a) , portador do RG n® , é a pessoa indicada para nos representar no
referido certame, com poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir
de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Sem mais, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

,  de de 2013.

(nome, RG n® e assinatura do representante legal)

W
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MODELO N® 04

CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO N*' /

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
E A EMPRESA NA FORMA

ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE , situado na , CNPJ , a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu(a) Prefeito(a) Senhor(a) , portador(a) da
cédula de identidade R.G. n° , CPF n° , e a empresa , CNPJ , localizada na

, a seguir denominada CONTRATADA, representada por , portador(a) da cédula de
identidade R.G. N° , CPF n® , residente na , firmam o presente contrato nos
termos da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, pela proposta da contratada datada de , e
nas condições que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

O objeto do presente contrato é o fornecimento do seguinte equipamento rodoviário:
Jimtamente com o objeto deverá ser fomecido catálogo de peças de reposição, enumeradas e
ordenadas com seus códigos de fabricante (impresso ou meio magnético). Também deverão ser
apresentados manuais completos de operação e manutenção detalhados.

Parágrafo Único

A CONTRATADA se declara em condições de entregar o objeto em estrita observância com o
indicado nas Características Técnicas e na documentação levada a efeito pelo Pregão n® , que
é parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO

O prazo de fornecimento é de ( ) dias, contados da assinatura deste contrato.

Parágrafo Primeiro

Somente será admitida alteração do prazo de fornecimento, com anuência expressa do
PARANACIDADE, quando:

a) houver alteração de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste contrato, por atos do
CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de fornecimento;
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de fornecimento ou outros devidamente justificados e
aceitos pelo CONTRATANTE;

r  r)
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f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta
sobre o fornecimento do objeto contratado.

Parágrafo Segundo

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato cessam os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser
alegados como decorrentes de força maior.

Parágrafo Terceiro

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos ao fornecimento, deverá esta comunicar e justificar o fato
por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

Parágrafo Quarto

Enquanto perdurar o impedimento, o CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente
contrato e contratar o fornecimento do equipamento com outro fornecedor, desde que respeitadas as
condições desta licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer
reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor global para o fornecimento do objeto deste contrato é de R$ , daqui por diante
denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS

As despesas com o fornecimento do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos da
dotação orçamentária

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze) dias após o recebimento
provisório e apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento fornecido e documentos
pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no
protocolo do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e
forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento fornecido, número da licitação,
número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico
responsável pelo recebimento;

b) termo de recebimento provisório.

Parágrafo Único

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de - CNPJ n°
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

1. assegurar o fornecimento do objeto, cumprindo fielmente a fonna disposta no Edital e demais
documentos pertinentes;

2. cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tributário de sua responsabilidade,
incidentes sobre o objeto deste contrato;

3. fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia.
4. fornecer, durante o período de garantia às suas expensas e após a garantia, por no mínimo 60

meses, às expensas do CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de toda e
qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou
imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de aplicação da
penalidade prevista na cláusula décima, alínea "b";

5. garantir a prestação de assistência técnica, durante o prazo de garantia e após esta por prazo não
inferior a dois anos, sendo que o equipamento deverá possuir assistência no Estado do Paraná.
Se a assistência técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente
com a documentação técnica, termo de compromisso assinado pelo fabricante do equipamento,
indicando quem fará a assistência técnica;

6. manter as condições de habilitação.

Parágrafo Único

Durante o prazo de garantia, caso não seja possível a solução do problema no próprio local onde se
encontre o equipamento e haja necessidade de transporte para oficina própria da CONTRATADA,
fica sob responsabilidade desta todos os ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem
e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS BENS NÃO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e
cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato, com anuência expressa do
PARANACIDADE.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS BENS

O equipamento entregue será recebido provisoriamente pelo(s) técnico(s), a ser(em) designado(s)
para tanto e, ainda, verificará a consistência e a exatidão da Nota Fiscal/fatura, apresentada em duas
vias.

Parágrafo Único

O equipamento só será recebido definitivamente depois de certificado pelo(s) técnico(s), a ser(em)
designado(s) para tanto, através de vistoria e termo de recebimento definitivo, observadas as
especificações contidas nas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato a nenhuma pessoa, física ou jurídica, sem
anuência expressa do CONTRATANTE.
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CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

À CONTEIATADA serão aplicadas penalidades/multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas na
forma a saber:

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamente com o
cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso
em relação à data prevista para o fornecimento.

b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a
CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais.

c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao CONTRATANTE, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, deixar de entregar o objeto
contratado, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento do objeto,
fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, ocorrer a rescisão administrativa.

d) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE, em
conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o
disposto no artigo 78 da Lei 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações que ensejarem a aplicação das penalidades/multas, previstas na
cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para
apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado
dos atos a serem realizados.

Parágrafo Único

Compete à autoridade superior do CONTRATANTE, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa
de penalidades/multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação
judicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos
seguintes casos :

a) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o contrato;
b) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da
CONTRATADA;

c) quando houver desobediência à determinação do CONTRATANTE;
d) quando a CONTRATADA falir.
e) quando a CONTRATADA ficar impedida de fornecer o objeto do presente contrato.

Parágrafo Único

Para apuração das situações acima descritas o CONTRATANTE instaurará o procedimento
administrativo cabível, com prévia notificação ao contratado de todos os atos a serem realizados. A
rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a
apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis.
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em
todos os seus termos, o instrumento convocatório, a proposta da CONTRATADA, anexos e
pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

Será incorporada a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha
a ser necessária durante a sua vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de ( ) contados a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento das despesas
incorridas com viagens, hospedagem, transportes e refeições, decorrente do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da
Comarca de , Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio 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.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem
como dos demais documentos vinculados ao presente contrato.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias em igual teor, com as
testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

de de 2013.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:
RG n° RG n"=
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MODELO N*' 05

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Edital de Pregão n° !_

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completoh representante legalmente
constituído da proponente (inserir o nome da proponente^ . declara sob as penas da Lei, que a
mesma está estabelecida sob o regime legal de (microempresa ou empresa de pequeno porte),
conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da
Lei Complementar n° 123/06.

de de 2013.

(nome, RG n° e assinatura do responsável legal)
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MODELO N" 06

DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO

Ref.: Edital de Pregão n° /_

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completol. representante legalmente
constituído da proponente (inserir o nome da proponente). declara que, se vencedora do presente
certame, realizará a entrega técnica sem ônus adicional ao contratante e realizará a instrução de 06
(seis) operadores, pelo período mínimo de ... horas, em data a ser designada pelo contratante.

de de 2013.

(nome, RG n° e assinatura do responsável legal)
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MODELO 07

características técnicas do equipamento
EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n° /2-013 LOTE N'' 01

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Planalto - Pr.

NOME DO BEM: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO N° DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UMA)

(1) DISCRIMINAÇAO 2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO (3) ESPECIFICAÇÕES DO
EQUIPAMENTO PROPOSTO

1. MARCA/MODELO Indicar

1.1. N" DO CÓDIGO FINAME Indicar

2. MOTOR

2.1. Marca/ Modelo Indicar

2.2. Mínima potência efetiva líquida (HP) 120 HP

3. TRANSMISSÃO

3.1. Tipo
Hídrostática

3.2. N° de marchas à frente Mínimo 2 à frente e 01 à ré

4. CHASSI

4.1. Tipo Indicar | |
5. DIREÇÃO
5.1. Tipo Indicar | |
6. CILINDRO VIBRATÓRIO
6.1. Tipo Liso com kit Pé de carneiro

6.2. Largura 2,10 metros

6.3. Diâmetro do cilindro
1,50 metros

6.4. Sistema de vibrações Indicar

6.5. Freqüência de vibrações
Indicar

7. PESO
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características técnicas do equipamento - MODELO 07
EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n" /2.013 LOTE

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Planalto - Pr.

NOME DO BEM: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO N° DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UMA)

(1) DISCRIMINAÇÃO 2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO (3) ESPECIFICAÇÕES DO
EQUIPAMENTO PROPOSTO

7.1. Peso operacional homologado (com
cilindro vibratório e demais acessórios para
compactação de solos - Kg)

Mínimo de 10.500

8. ACESSÓRIOS

EXIGIDOS

E  OPCIONAIS

8.1. Raspadores para rolo

8.2. Toldo com proteção contra queda para
operador

Sim

8.3. Sistema de iluminação Sim

8.4. Instrumentos (medidores e indicadores)
usados para avaliar o desempenho, segurança,
funcionamento e manutenção do equipamento
(horômetro, marcador de temperatura, etc.)
8

Indicar

.5. Aplicação de Logomarca Conforme modelo a ser fornecido para confecção

9. GARANTIA Mínima 12 meses da entrada em operação

10. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E

OPERADORES (duração)

Mínimo de 8 (oito) Horas

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo
sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carteira de identidade -

de de 2.0
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MODELO N° 08

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ref.: Edital de Pregão n® 1^

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que, se vencedora do presente
certame, fornecerá, durante o período de garantia às suas expensas e após a garantia, por no mínimo
60 meses, às expensas do CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de toda e
qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou
imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de aplicação da penalidade
prevista no item 15.1, "4" do edital.

de de 2013.

(nome, RG n° e assinatura do responsável legal)
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MUNICÍPIO DE PLANALTO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N» 053/2013.

O MUNICÍPIO de PLANALTO, toma público que às 09:00 horas do dia
19/09/2013, na Praça São Francisco de Assis, n" 1583, Centro, Municipio de

Planalto-Pr., realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo

menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo
com especificações do edital.

OBJETO QUANTI

DADE

VALOR

TOTAL (RS)

PRAZO

(DIAS)

ROLO

COMPACTADOR

VIBRATÓRIO

AUTOPROPELIDO

01 290.000,00 30

Infoimaçães e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão

ser solicitados junto ao Pregoeiro do Mnnlcipio de Planalto^ Paraná, Brasil

- Telefone : (046) 3555-8119 - Fax: (046) 35558101 - E-maU

planalto@rline.com.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e

seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no

seguinte endereço Praça São Francisco de Assis, n" 1583, Centro, Municipio
de Planalto-Pr., das 08:00 às 17:30 horas.

Planalto-Pr., 05 de setembro de 2013.

LUIZ CARLOS BONI

PREGOEIRO
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2C JORNALDE BELTRÃO Sábado, 7.9.2013 -N" 5.145

Prefeitura Municipal de Planalto
AVISO DEUCtTAÇÃO

•PREGÃO PRESENCIAL* N* 051/2013
O UUMCmO DE PLANALTO, (az aaMr aoi inlerasaaaoa com ban na Lei

•adtnl da n* 10.520 de 17 da jilho de 2002; Dacralo Mi/iicipal da n* 3727/2007 da
26/06/2007 a wet alíaracdat, stbsianemanie i LaI Federal n* S.6€S/$3 auee
ederaçOea. LC 123/2006 da 14 da dezenfire da 2006 a dameit iegoiaçâee «sci-
vaie, em Cd aada alta a Prece São Franciaca da Asila. 1563, (vá redlzer Udiacfc
na Modalldada PREGAO PRESENCIAL aob n* 0S1i20l3, eomorma daacRIa abãCo'
OBJETO: contralafSo da empresa aspadalzadevieandDiloeafAaianvdràrie da

dránMes, aslandsa, aanilura para a cantral conlssBo orgarázsdora - OCO, bilha-
lada, banheiros quinacoa a tapumes, daatinados a Espo/aira a evantoa raailzadoa
Mio Município da Planallo,
OATA DA ABERTURA: 16 da salao^ da 2013 - èa 09:00 noras,
Mkxaa InfcrmaçOas junto ao Dapartamanto da üclUÜjOes am horirto de aipadL

MAn.OH FERNANDO KUHN
Pralalto Munlc^

AVISO DE UCTTAÇAO
•PREGAO PRESENCIAL" N* 052/2013

O MUMCIPIO DE PLANALTO, laz saber aos Interessados qua com basa na Lei
-adaral da n* 10.520 da 17 da jilbo da 2002: Dacralo Mur^dpd da n* 2727/2007 da
26/06/2007 a suas alIaraeOes, subsdaiiamanla A Lei Federai n* 6.666/93 suas
aliar^Oas, LC 123/2006 de 14 de dezembro ds 2006 a demais tapUMeas «UcA-
vels, am sia sade sHo a Praça SÍo Frandsco da Assis, 1583, lera redizar Lloiacto
na McdaliiMda PREGAO F^SENCIAL scb n* 052/2013, conicvma daacriu ababo:
^ETO: CcnbalaçiodearTprasaparap/atl^loaasarvimdoatsIsUfviansi-

otarApKa visando a raduçio da danos a agravos a promoçio a saúde da piyii»^Sn
assistida nos sarviços da saúda a referendadas a assa atandmanio no Municipá de
Plandle

DATA DAABERTURA: 16 da setembro da 2013 - ás 14:00 hcm,
Matoras InfomaçOas junto ao Depariamanio de UdlacOai am hartelo da aspedL

ania.

MARLONFERNANDOKUHN
Prafdto Municipal

Atos Oficiais

MUNICÍPIO DE PLANALTO
EDITAL DE PREGÃO PRE^CIAL N* 053/2013.

O MUNICÍPIO de PLANALTO, mm piSblieo que ás 0900 horas do dk
19/09/2013, es Pnca Slo Francisco de Asda. O* 1583. Centro. Municblo ik
Plaaailo-Pr.. cesliitri bciiaclo u mndilldide PK|ío pRiemisL do tipo
Dienar peco. psn aqulsi;io de EQUIPAMENTO RMOVIÃftlO rk acordo

OBJETOQUANTIVALORPRAZO

DADETOTAL fRSi

ROLO

CXJMPACTADOR

VIBRATÓRIO

01290,000.0030

AUTOPROPPI nvi

laformacOes e «seliiecincslos rImívos so edilsL Rocios e ircimi podolo
wc lolieltadot juaio so Prrfoetro do MaoMpIo de Plaaaki^ Paraná, Bmsil
- TrieTcne ; {044) 3S5S-8I19 • Fsst (046) 36558101 • E-maD
ptaDslta9rIlBe.caaLbr. A Pasta Técnica, com o imein iror do Edital c
teus respectivos modelos, adendos e tDesos, poderi ser eumioede rc
sepilue emkrepi Praça Slo Rineisca de Auiv o' 1583. Centre. Mueklpto
de Plioilio-Pr.. disOSÍI) ás 17:30 bons,

Ptnalta-Pr. 05 demieii^ de 2D13,

LUIZ CARLOS BONI

FRECOEIRO

MUNICÍPIO DE PLANALTO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N'054/2DI3.

O MUNICÍPIO de PLANALTO, uras público qm ás 14D0 horsi do dia
19A)9/2013. as Precs Sio Francisco de Asiit. n' 1583, Centre, Munkipie de
Plseslm-Pr,. retilzsri licicafio sa modilidsde Pr|1o Pieiencisl, do tipo
menor preço, para squiitçio de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo

ICrTEOBJETOQUANTO

DAOE

VALOR

TOTAI,

PRAZO

01MOTONIVELADORA01580,COOCn30

InTortuçdet e nclatecliticmos relulvos lo edrisL modeloa e aiBxn pedeito
ter soliciicdoi jiuio ao Picfadro do MnnUple de Plsnsítí^ PsitoL BresD
• Tdtfoüe : (Mf) 35554119 • Fez: (04() 35554161 • E-nsaD

ptinalte4t1ioa.eoiikbr. A Psss Tícnici, eoa o Itueio icor do Editil e
seus respectivos modeloa. sdeodos e ineios. poderi as euaioada oo
•efuíMc endereço Praça Slo Frsaeisca ik Assis, tf 1583, Qmeo. Miiaklpla
de Plaialm-Pr.. dssOSDO ás 17:30 bom.

Plnttl»Pr.OS de seteiidire de 2013.

LUIZ CARLOS BONI

PREGOEIRO

ABSa Associacáo Regícrial do Sudoeste Fona^az: (46) 3524-5335 - Bairro Alvorada
E-Mall: ore.arss^wln.com.br

65601-390 - Rua Nilarà, 468 - Frandsco Bellráo - PR

EDITAL DE CONVOiytÇAO N*0Sa)13
0 ftealdanta da Associacáo Ragion^ da Saúde do Sudoasla, no uso da «n»»

atrbiçdas lagaisadaaeonds comodato nosAtUgos 11 eISdoEsiatuloamvtaor
CONVOCA-

TODOS 05 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DAARSS. para partcOar da ums
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, areefizar-se no da04 DE OLíTUÍRO DE 2013 As
14:00 HORAS, na tala de raun/Ss (k ARSS, sAuada a nia Antírúo Camairo Naio, n*
801. bairro Ahrerada. Frandsco Baltrio, PR, para tratar do curtçirinenlo da saguHa
saula:

1 - AvaUapte a ecnMntíâ daa coníss tk 1' semasba do Exercido FInancaito d»
2013.

Frandsco Saltrío, PR, da 04 de teisrrbro de 2013
DAiVOKOERíCH AL6ERT0ARISI
Contador Presidente

FwmruimMaeiaaLDepaaaaieonenãin

EDITAL N' 133/2013
CONVOCAÇÃO- EDITAL N» 158WI12

ANTCNIO CANTELMO NETO. Preldla Municipal de Francisco Balirio, Estado do
Paraná, no uso da suas alitxiidias legais:

RcSOLVE
An 1* • CONVOCAR a canddals abai» raladonads, aprovada no concurso

d^dco, aberto aIravAt do Edtal n* 158/2012, para ccmparecar no Dapartamonla de
Racuraos Hnnanos da Prafeltin do Minicliio de Frandsco Bdbto. r» ptMo da
39 da Satarrfiro a 09 da OuhAro da 2013, a fim de habffilar-sa é rtspadiva ncrna-
içio;
CARGO- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- Nível 01
C CANDIOATANDIDATA FF DN
39* MARU RODRIGUES DE UMA 40 06/10/1973
An 2* - O náo eompgednenlo da candaala ora convocada no prazo aalabale-

ddo no arlgo 1* dssta EdKal Impllcart na parda do dúailo á nomaaeio
Gabinala do PiaWlo Mtndpd da Frandsco BsItrSo. 26 da aaaslo de 2013,

ANTOMO CANTELMO NETO
PRffEITO MUNICIPAL

EDITAL r 1J4G013
C(WVOCAÇAO-EDITALN*149«011

ANTONID CANTELMO NETO, Praferto Lúiníckal da Frandsco BalbSo Estado óo
Peraná, no uso de suas atrituiçbea legais

RESOLVE
An 1' • CONVOCAR o candldalo abaixo lalsdonsdo, aprovado no ccncurso

fxiiicâ diarto através do Eifial n* 149/2011, para povlmanlo da cargos do quadro
da pessoal, devendo ccmparecar ao Dapariamento da Racuraos Humanos do da
feitura Munidpal da Francisco Balltáo, no período da 09 da Satanúzo a 09 da
Outubro de 2013, a fim da sa habiutar á resteoltva norreacêo'

AGENTEDETRÃNSlTO-NivelOIS
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO DATANASCIMENTO
22' THIAG0MACHAD0D680U2A 08/05/1992
An 2" - O náo camparadfflenlo do oanAdalo ora convocado no prazo eslabda-

cldo no anigo 1* desla EdIlaI Implloará na parda do dVeHs á nomaaeio,
QabViele do Prafello Muildoal de Franeaco Belirio, 28 da agosto da 2013

ANTONIOCANTaMONETO
FWEFÊITOMUNICIML

EttTAL N* 138«013
CONVOCA^

ANTONIO CANTELMO NETO, PrsWlD Hurddpal da Frandsco BalirâD Estado do
Paraná, no uso da suas atrtuiçbss lagalt a consldarando as dapOMccies do Edtal
n* 149/2011

RESOLVE

'* " CONVOCAR a canddata abaixe ralacloneía, aprovada no Concur» abado através do EdW n* 149/^11, para previmanio da cargo do quadro
de pessoal do Munitipie, devendo ctnreaeer rto Departamento da Reeursce Huma
nos ds Praléftura Mizilcipal da Francisco BelTio, no padodo de 09 de Satarrttro a 09
de Outubro da 2013, a ftm da sa hablllar é raapactiva contratação:

AGÊMTECOMUNITÃRIOIKSAUOE
«NDIOATO PF I OATANASC | RSClAODO | CONVOCADO

COHCWtSO PARAARECJO

Att. 2* - O não corrparedmento da canddata ora convocada no prazo astabale-
cido no artigo U deste Edital Implicará na parda do direito á contratação.

Gabinete do Pralalto Municipal ds Francisco Bdlrto, 06 ds Sstsnbro de 2013
ANTONIOCAH-reLMONETO

PREreiTO MUNICIPAL

EDITAL N« 139/2013
CONVOCAÇAO-EMPraGOPÜBLICO-EDrrALN*056«)10

AfíTONlO CANTELMO NETO, ftafeito Municipal ds Frandsco Balirão. Estado do
Paraná, no uso de suas atrtniçóes lages

RESOLVE
An, 1' - CONVOCAR a canddata abaixo raladonada, anovada no concurso

Ptblico de Enprrago Piblico a»flo através do Edte n* 0560010. para ccnseace
no Daparianwúo da Recursos Hcsnanoa da Praietura Murúdpe rk Randaco Bel
trão, no período da 06 da Salantro a 06 de Outubro de 2013. a Am de sa hMilütar a
respectiva contratação:

AGENTE COMUNITÃRIOOE SAÜDE
Data Nasc CANDIOATO NF REGIÃO
„ . INSCRITA/DESTINADA
23/10/1959 NERINADASILVATRINDADE 52,00 ACSJARDIMSEMINÃHO
An 2* • O não cwnparacinwito da candklata ora convocada no prazo estabele

cido no artigo 1* desta Edtal Implicará na parda do drallo á contralaício.
Gatende do Praieto Municipal da Frandsco Balirão, 05 da Salantro da 2013

ANTONIO CANTEJdOreTO
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL N* 140/2013
CONVOCAÇÃO

ANTONIO CANTELMO NETO, Prafello Murúdpe da Prandsfio Beirão Estadodo
Paraná, no uso da suas álrtuiçòas legais
. RESOLVE
An 1 - CONVOCAR os candidatos atalia raiadonadis, ̂revados no conetno

piXúico abano através do Edtal n* 062/2010, para pvovimantD de cargos do quadro
de passoe do Munitípio, para ccnvaiacar ao Oepartarrwiio de Recursos Humanos
da Prea/tiza Minicte da Fraioseo BeMo. r» parlado da 09 de Salanero a 09 da
Outitre da 2013, a Am da hablllarem-ia ás respactivaa ncmeacSas.
CARGO: MOTORISTA-HlVEL 10
CíASSinCAÇAON»lNSC. NOMEDOCANDIDATO RG MÉDIAFINAL
23* 1.995 JOSEDASLVA 48067212 SOO
24' 405 ALCEMARCOCHINSXI S330387O 55,00
25* 4.292 HAHCIOQROSS 132647734 55,00
26' 1.436 J0ACIR80RBA 77350136 55,00
An 2* - 0 não eomparocimento doa canddalos ora convocados, no local a data

asubalacidos no arUgo 1* dasla Edte, impioará na peda eo drailo ás nomaacOas
3* - Fka ravogacfa o Edtal da Convocação 136«)13 do 02 de Setertro da

Gabinete do Prelollo Municipe de Frandsco Beltrão, am 06 de Salarrtra da 2013.
ANTONIO CANTELMO NETO

WEFEITOMUNICimL

PORTARIAN^SáOGOIS
ANTONIO CANTELMO NETO, Pralallo Munidpal da Frandeeo Bdíão, Estado Oo

Paraná, no uso de suas alrtuiçOas lagalt a consldarando as dspMiceas dos arlíDos
58 a 67 ds Ld Federal n* 8,666/93

RESOLVE
An 1'. DESIGNAR o Arguitelo, GUILHERME SEIFEHT NETO, CAU-Arv" 178394,

para acorrpamar a Ascalizar a 'aqdtlcão da 04 (quatro) corçunlos semalóticos,
aKámdo mataria a mio da obra, para mplamentafão nm taguimas cruzamentos:
Rua Ponta GrossalAvenlda Lua Antúnlo Faado, Rua Partgot da Scuza/Averúda Ga-
na^ Osório. Rua Marilu/PR-180 a Rua Sáo Paiiofflua Pato Aleç^', de acordo com
projeto, planilha a mamena descritivo, abjeto do praceeeo licitaiótio - Tomada da
Pr^ - n'04512013.

Parágrafo Único - O Asca ora designado deverá andar em registro próprio as
oooiréncifts raladonadas á axacução do contrato a axpadr as devidas nvedl^,
An 2* • Esta portaria entrará am vigor na dala de sua pxdúlcaçio
Gabinete do Prefato MiukÇuI da Frandaco Beltrão, 09 da agoelo da 2013,

ANTONIO CANTELMO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

SAUDIUe/SOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO

PORTARIAM* 364/2013

ANTONIO CANTELMO NETO, Prèfello Munícipá de Frandsco Bdtrão, Estado do
Paraná, no uso de suas alitdçóes legais
. . RESOLVE
An 1 - DESIGNARossarvidoresabaixorelKionadospn atuarcomoPregoeIro

a Equipe da Apdo, junU ao sistema da Hdlação da Bcéu BrasHeira da Mercadorias,
a parlit desta data,
FREGOQROS
• Nadla DairAgnoA
• Robarta Paby
- Nialda Tarezinha ParszaI

EQUIPEDEAPOfOGERAL
- Loizak Artuzo
- Díanara Láik
-Rosa Zonta
- Oaniaia Lold KowaIsU
- EvBlyn Kuarlen PaltzzarI
■ Fatriando José Slelmbach

EQUIPE DEAFOIO-SAÚDE
- Olga Duarte Tiezerln
A/t. 2* • Fica revogada a portaria n* 051/2013.
Gabinete do Pralalto Municipal da Francisco Beltrh), 30 de agosto ds 2013

ANTOMOCANTELMONETO
PREFEITO MUNICIPAL

SAUDIMENSOR
SECRETÁRIO MUNCIFAL DEADMINISTRAÇAO

PORTARIAM* 369/2013
WúTONIO CANTB,MO NETO, Afeito htunld^ da Francisco BelVão, Estads do

Pararrá, no uso de suas atrbides legais a consldarando as dsposieóes dos aitioas
58 a 67 da Lsú Fadaraú n* e.6e6Ã3

RESOLVE
An 1* • DESIOíAR o Engenhero CtvB ELIO VICENTE PINTO, CREA/PR n*3434a/

D, para accmpanlur a áscãzar a "contratação da empresa para axecu^ da Ins
talação da casa tratamento de água tipo a (2) na conunidada da Uiúia Urúáo,
Indundo o faneemenio de malarial a mão de obra", de acord) com projeto ptanS»
ememonal desaitrvo, objeto do processo lidtalório - CorNile n" 105/2013."

PKégnlo Úúeo • O áscd ora designado dsvará anotar am regtitro próprio aa
ocorrências retadottodas ã axacução do contrato a ejçxidr as dsvidts nedícóes
An 2* - Esta pediria antraré am vigor na data da sua pubiicBçáo.
GabéMla do Pralalto Murúãpal da Francisco Ba/lrão, 06 ds satantoco da 2013

Ar/T0NI0CANTej40 NETO
PREFEITOMUNICIFAL

SAUDIMENSOR
SECf^ÃRIOMUNICIP/U.DEADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N*370C013
ANTONIO CANTELMO NETO, Prefeito Murúãpal da Franãsco Batlrão, EatadO do

Parané, no uao da suaa strbulçóss legais, com basa nas dBosIcóas dá LaI Murú-
ãpal n* 2633/97

RESOLVE
CONCEDER, á saniidaa TATIANE COSTA, licença malemidada por um parlodo da

160 das, conforme processo DRH 279/2013, a partir da 04 de setembro da 2013.
Gabinala do Pralalto Municipal da Franãsco Bãtrio, 06 da salambro de 2013.

ANTONIO CANTELMO NETO
PREFEITOMUNICIFAL

SAUDIMENSOR
SECRETARIO MUNIClIAL DE/U7MINISTRAÇÃ0

PORTARIA N* 371/2013
ANTONIO CANTELMO NETO. FNalelto Municfei da Franãsco Balirãe am axarcl-

6o, Estado Oo Paraná, no uso da suas aIrtMicóes legais, com base nas dsooslçóas
da Lã Municipal n* 39052011 - an 95

RESOLVE
CONCEDER a sanádora abano relacionada. auxIBo mensal aqulvalenia a 3094

do menorvandmaoto básico dos servidoras, am vn/de ds possuir Nho na condoáo
ds portada da daScUnda, a parv da 01 de oulutxo de 2013.
NOMEDOSEfMDOR N*DOREQUERIMENTO
EUSANGELAFAVEROOOTTl 6961/2013
Gabinala do ̂Mo HuiúcçmI da Frasco BNlrio, 06 da s«amtro da 2013

ANTOMO CANTELMO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

SAUDIMENSOR
SECRETÁRIO MUNICIPALOEADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N* 372/2013
ANTONIO CANTELMO NETO, Prefãto Municipal da Frartoisco Beltrão, Estado do

Paraná, no uso da suaa alilbuiçóas legais, com base nas dsposieóes da 16 Murú
ãpal n* 2833/97

RESOLVE
CONCEl^a á servidora DAIANE DEON DE VARGAS, ícança malamldads porum

período da 180 das, confonna processo DRH 280/2013, a parOr ds 05 da salantro
da 2013.

Gabinete do Prefeito Munlc^ de Franãsco Beltrão, 06 de salambro da 2013.
ANTONIO CANTELMO NETO

PREFEITO MUNCIBU.
SAUDIMBISOR
SECfÇTÃRlO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO

DECRETO N.* 474«)13
ANTONIO CANTELMO NETO, Prefeito Maúcpã de FrarKásco Beltrão, Estadodo

Paraná, no uso ds suas alribuiçóes lagss, ccm basa nas dkposlçóas do Estatuto
dos Funcionários Municipais a conãdarando a aprovação no concurso púbKco,
objeto ds Edt6 n.* 149/^11, bem como a convocação falia através do Edtal da
Convocação n.* 127/2013

DECRETA
Art. 1*- Rca nomeada a canddata DETANIAXRAUSDE SOUZA, RG n*7.841.794-

3, para o cargo eletiva de Técnico de Enlannagam - nivel 04 • em carétar prctatórlo,
a partir da 04 da setembro da 2013.

Art. 2* • A candldala ora nomeada tem o prazo de 30 (Hnta) dias a contar da
çxtilcsçãa desta dacralo para tomar posse a assumir o sxarcião da suas lunçóas,
sob pena de ser considerada taãlamanta dasistante.

Gabinala do Praf6to Munlc^ da Frandsco B6trão. 06 de talonbro de 2013
ANTONIOCANTaMONETO

PREFEITO MUNCiFVy.
SAUDIMENSOR
SECRETARIO MUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO

DECRETO N* 476/2013
Conceda pensão pa morte do servidor mmiepal Nauro Luiz Alvés da Sdva
ANTONIO CANTELMO NETO, Pi6éilo MunidpM da Frandsco BMlrão, Estado de

Paraná, no uso de suas atrtui^ legais, consldarando o raqMrimanto prelõo
lado sob n* 271/70t3, a com basa nos dsposilívcs legais aplicáveis, am aspadM do
att 40. § 7*. II, da Consátulção Federal vigente a dos artigos 12,1 a 57 da L6 Munú-
apal n* 3141/2004

DECRETA
An. 1* - Fica concadUa pensão por morta do sarvtâor rmmiãpM NEURO LUIZ

ALVES DA SILVA, no valor da Rã 1.235,03 (um n£, duzentosa tditaaãnco reais a tiés
caniavos) mensais, acalenta a 100% da lemtneração do cargo afeltve de Au4-
liar da Serviços Gerais-nlv6 002-11, acrescido da 4094 da adclonãs pa tarpo
da saiviço.
I 1* - São beneficiárias da pensão:
BENEFICIÁRIO FttRENTESCO
Terezinha dos Santos da Silva ESPOSA
(CPF n* 057,066,299-39)
Laodato Santos da Silva FILHA
(CPF n* 074,687,409-09)
Ã 2* • A panao ora concadda será reajustada na torma prevista no art 40, < B*

da Consütul^ Fadar! a no art 23 da Lei Mur(cp6 n' 3141/2004,
Art. 2* • Revogadas aa diposiçóaa am contrárta, esta docreto entrará em viga na

dato da sua publicação.
Gabinata do Praleib Municpal da Franãsco Beltrão, 06 da aatsntto dá 2013

ANTOMOCANTaJáONETO
PRffEFTOMUNICIRáL

SAUDIMENSOR
SECRETÁRIO IdUUCIPALOEADMINISTRAÇÃO

DECRETO M* 477/2013
Nomeia Membvei ds Conselho Gasta do Fundo MunlãpM De Delata do Consu

mida a dá outras pvMdèncias
ANTONIO CANTELMO NETO, Prefato Murúãpal de Francisco B6lrão, rto uso da

tuas alrbjl^t lagsis. com basa nas dsposiçóes da La Municipal n* 292S02 a no
Oflão n.* 006/2013 da Coordanadorta Municipal de Defesa do Consumida

DECRETA
Art 1*-Ficam nomeados osmarrtrasítoCONSELHOGESTOR DO FUNDO MUNI

CIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, para o rrandato da rtoto anos (2013/2015)
Ocando Cónttlluldo:
COORDENADOR 00 PROCON: Anlzio Cazar Pereira
PROCURáQORIAMUNICIPAL:
Titular RodrInel Crtslian Braun
Siplanta: Eduardo Savarro

SECRETARIAMUNICIPALDERNANÇAS
TITULAR: Rosângela Marcelo
SUPLENTE: AdaV Pardono FaicSo

fSlDEH DOS ADVOGADOS DOBRASIL (OAB)
TITULAR: Fernanda Saggin
SUPLENTE: Mérda Ribeire

SECRETARIAMUNICIFM.DAADUNI$TRAÇAO
TITULAR: Mimo Oabotco
SUPLENTE: VBtenAMorúo Wasner
AtL 2* • Esla Decreto anlratã am viga na data da sua pttoüeeção, tmogando-sa

as draostoOet am contrário,
GáMiaw do Prefeito Murúãpal da Rancisco Beltrão, 04 da saientvc da 2013,

ANTOMO CANTELMO NETO
PREFEITO MUNICIRÍL

SAUDIMENSOR
SECRETÁRIO MUNICIPALOEADMINISTRAÇÃO

DECRETON,*478(2Q13
ANTONIO CANTELMO NETO, Ptafãto Munlcl|ial de Frandsco B6Irãa, Esladsde

Paraná, no uso da suss alribuiçóes lagsis, com basa nas dspotiçóas do Estatuto
(tos Funcionários Murúãpalt a conãÃrsndo a provação no concurso púbUco,
ctojew do Edial n * 156/2012, bem coro a ccnvocaçáo I6la através do kdtal da
Convocação n.* 135/2013

DECRETA
Att 1'-Fica nomeada a candUatâUOIAGERHARDT BATISTA. RGn* 7,235.100-

2, para o cargo efetivo da Auxiliar da Serviços Gerais • rúv6 01 • emeerálerprobe-
l6io, a partir da 05 da setembro de 2013,

Art 2* - A cantfdsts ora nomeola tem o prazo da 30 (trinia) dtos a cortar da
PiMkstão deste decreto para tomar possa a assonir o axereião da tuas funciat,
tcb pana de to coittoerada taãtamante deslstanta,

Gabinala do Prafaiis Muraãpal da Franãsco Beltrão, 06 de taiembra da 2013
ANTOMO CANTRWO f£TO

PREFEITO MUNICIflM.
SAUDIMENSOR
SECRETARIO MUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO

COTARARTE
50% (VITALÍCIA)

50% (TEMPORÁRIA)
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Sexta ̂Felra, 06 Oe SetèmOró 0é20t3 Instituído pelaRe^ução 001 da 04 de Outubro de 20il

002250- 4,4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
OOOOO-Recufsos Ordinários (Livre) RS 40.000,00 (cancelamento)
Art 2" - Para Cotertuia do Crédito Adclonal Suplementar a ser aberto em decorrência
da autorização constante da Lei Acima, serão utilizados os recursce oriundos do
Cancelamento. Ccnforme previsto no inciso I do Parágrafo 1° do Artigo 43 da Lei Federal
n' 4.(20/64 de 17/03/64 a seguir especificado
11 -SECRETARIADE AGRICULTURA

11.133-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

20 602 2001.2082-Palnlha Assistência Mecanizada

002330- 3 3.90.39.00.00 - Outros Sen/lços de terceiras P.J.
00000-Recursos Ordinários (üvre) RS 40.000,00 (cancelamento)
Ari 3" - Este Decrâo entrará em vigor na data de sua publicação, revogas as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, aos Cinco dias do mês de Setembro de 2013.
MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO

Data: 02 de Setembro de 2013.

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suf^ementar.
MARLON FERNANDO KUHN. Piefetto Municipal de Planalto. Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal rP. 1.757 de 13 de Dezembro de 2012.
Ari 1" - Fica autorizado o Executivo Murtcipal a proceder â abertura ao Orçanento Geral
do Mumcípio de Planalto. Estado do Paraná, para o Exercício Flrenceiro de 2013, Um
Credito Adicional Supiementer até o Umlte de R$ 400.000.0Q(Quatrocentos mil reais),
ccnforme se especifica a seguir
t - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
120- DEPARTAMENTO DE RSCAUZAÇÃODE ESTRADAS

^.7622601.2029-Pavimentação de Estradas Municipais
000690 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
000 - Recursos CWínários (livres)

RS 70-000.00 (Cancelamento)

Art 2* - Para cobertura do Crédito Adiciond Suplementar a ser aberto em decorrência
da autorização constarae da Lei acima, serão utilizados os recursos oriundos do
Cancelamento e Excesso de Arrecadação. conforme previsto no inciso! do parágrafo 1®
do artigo 43 da Lei Fed^l n® 4.320/64 de 17/03/64 a seguir especificado.
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

11.133-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

20.60620011081 - Veiciios para Extensão Rural
0002310 • 4 4 90 52 00 00 - Eqilpamentos e Matefiai Permaiente
000 - Recursos Ordinários (livres)

RS TO.000,00 (Cancelamento)
Art 3® • Este Decreto entraã em vigor na data de sua pubTrcação, revogas as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, aos Dois dias do mês de Setembro de 2013.
MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL

E0I1AL DE PREGÃO PRESENCIAL N® 054/2013.

O MUNICÍPIO de PLANALTO, toma público que às 14:00 horas do Ga 19/09/2013, na
Praça São Francisco de Assis, n® 1583. CerSro, Municipjo de Piaialto-Pr. realizará
llcrtação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, pata aquisição de
EQUIPi^MENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.
'OTE OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL PRAZO PAS)

MOTONiVELADORA 01 580.000.00 30
"Mbrmações e esclarecimentos relativos ao eGtal. modelos e anexos poderão ser
solicitados junto ao Pr^oâro do Município de Plaiatto, Paraná, Brasil - Telefone: (046)
3555-8119 - Fax. (046) 3555-8101 - E-mall planato@ríine.com.br. A Pasta Técnica
com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderã
ser examinada no seguinte endereço Praça São Francisco de Assis, n® 1583, Centro,
Município de Pianatto-Pr. das 08:00 às 17:30 horas.
Planalto-Pr, 05 de setembro de 2013.

LUIZ CARLOS BONI

PREGOEIRO ^ ̂

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N® 053/2013.

O MUNICÍPIO de PLANALTO, toma público que às 09:00 horas do Ga 19/09/2013, na
Praça São Francisco de Assis, n® 1583, Ceriro. Muiicípio de Planalto-Pr, realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para acpjlslção de
EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.
OBJETO QUANTI-DADE VALOR TOT/y. (R$) PRAZO (DIAS)
ROLO COMPACTADOR

VIBRATÓRIOAUTOPROPEUDO 01 290.000,00 30
Informações e esclarecimentos relativos ao eGtal. modelos e anexos poderão ser
soilcltadosjunto ao Pregoeiio do Município de Planalto. Paraná. Brasil -Telefbne : (046)
3555-8119 - Fax: (046) 35558101 - E-mall pianatlo@iiine.com br. A Pasta Técnica
com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá
sec examinada no seguinte endereço Praça São Francisco de Asss. n® 1583, Centro.
Município de Pianatto-Pr . das 08:00 às I7:30hores.
PlanaltD-Pr.. 05 de sdembto de 2013.

LUIZ CARLOS BONI

PREGOEIRO

Ar»n-EdiçSoW0425 PâdinaS8/oe2.

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N® 052/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber 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 26/06/2007
e suas alterações, subsldi^amente à Lei Federal n® 6 666/93, suas alterações. LC
123/^6 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sito
3 Praça São Fr^ictsco de Assis. 1583. fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL sob n® 052/2013. conforme descrito abaixo;

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência fislGeráplca
vtsaido a redução de danos e agravos e promoção â saúde da populaç^ assistida nos
serviços de saúde e retorenciadas aesse atendimento no MuíKÍplo de Planalto.
DATA DA/^E RTURA: 18 de setembro de 2013 - às 14:00 horas.

Malores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N® 051/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber 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 26/06/2007
e suas alterações, subsidiariamente à Lei Federal n® 8.666/93, suas alterações, 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 realizar Licitação na Modalidade PREGÃO
PRESENCI/y. sob n® 051/2013, conforme descrito abaixo:

OBJETO: comratação de empresa especializada visando à locação temporária de
pirâmides, estandes, estruura para a centrei comissão oi^nizadora • CCO, biineteria
banheiros químicos e tapifnes, cfestinados a Expofeira e eventos realizados pelo
Município de Planalto.
DATA DA/\BERTURA: 16 de setembro de 2013 - às 09:00 horas.

Maiores Informações junto ao Oepatamento de Licitações em horário de expediente.
MARLON FEFtflANDO KUHN

Prefeito Municipal

REALEZA

PREFEaURA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.® 5'2013
PROCESSO UCiTATÓRiON.® 147/2013
ABERTURA; DIA: 05A)9/2013ÀS 08:00 HORAS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/«A CESTAS BtólCAS E FRENTE DE
TRABALHO

EMPRESA(S)VENCEDORA(S):.
-GENECIR FATIMAGARDARIGO,
ITENS 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10, 11. 12, 13. 14, 15, 16, COM VALOR TOTAL DE M
32 050,25 (TRINTA E DOIS MIL E CINQÜENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
REW.EZA AOS CINCO DIAS DE SETEMBRO DE 2013

FERNANDES OASILVABORGES

PRES. COMISSÃO UCiTAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N® 292/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CO/TRATADA: GENECIR FATlMA GARDA FUGO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARA CESTAS BÁSICAS E FFIENTE DE
TR/^ALHO.

REFERENTE UCITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N® 5/2013
VALOR TOTAL: RS32.05D.25 (TRINTA E DOIS MIL E CINQÜENTA REAIS E VINTE E
CINCO CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 05/09«)13
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GM/CLV>S1C;2Ü06 RS 16.500,00

VW/GOL 1.0 2011 C/AR CONDICIONADO 4P

RENAULT/LOGAN 2011 1.0 COMPLETO

RENAULT/SANDERO STEEPWAY 1.6 2009

GM/CELTA SPIRIT 2010 4P/ÚNICO DONO

FIAT/PALIO 1.4 2013 COMPLETO

GM/VECTRA ELEGANCE 2010

GM/VECTRA GLS 2000 COMPLETO

VW/SAVEIRO 1998

PROMOÇAO: FIAT/UNO brio R$ 5.000,00

SITE: WWW.GROSSVEICULOS.COM.br

FIAT/UNO MILLE FIRE

2003 RS 12.000,00.

FORD/ECOSPORT XLT 1.6 FLEX COMPLETA

GM/CLASSIC 2006

FIAT/UNO MILLE FIRE 1.0 2003 ^

FORD/FOCUS 2002 COMPLETO |
TOYOTA/COROLLA2011 COM. AUT. 1.8 |
CELTA 2011/2012 VHC FLEX g
FORD/FIESTA 2006 C/DIR. HIDRÁULICA $.

HONDA CG TITAN 125 03 R$ 2.SOO.OO ^
VW/GOL 1.6 R$ 5.000,00

TEL: (46) 3552-3181 / (46) 9911-0497

Imobiliária
BAZZANEL.LA CRECI 1340-j

30 anos de dedicação!!
Fones: (46) 3552-Í518 / (46) 9919-7575

E-mail: imobilÍariabazzanena@hotmail.com
Sitio no L.aJea<to Tlgrlnbo, com 11.5
alqueires, tendo 7 alqueires mecanizados,
restante pastagem e reserva legal. Com
benfeitorias médias. Propriedade boa de
água. IVeço: 950 Sacas de soja o alqpaeire.
CondiçOes de Pagamento: 40 'Y» de entrada
e o restante em 3 anos.

Sido localizado em Sflo Luiz, com 5
alqueires, tendo 4.3 alqueires mecanizados,
faz divisa com o Rio Santo Antônio,
restante em reserva. Localizado do asfalto

l.OOO metros. Preço: l.OOO sacas de soja o
alqueire. Condições de Pagamento a
combinar.

Casas Alvenaria IVova, sendo duas casas,
uma com 70m' e outra com 80m^, tendo
terreno com 2S0m^ cada. Padrfto
construtivo muito bom, casas frente para
rua, documentação de cada casa individual.
Preço: Casa 80m* RS 120.000.00 e casa
TOn^RS IIO.OOO.OO.

Conheça outros imóveis visitando nosso site:

wwwJmobiliariabazzanella.com.br

Av. Independência, 773 - Capanema/PR

Jornai .

o Trombeta
www. trombetaonline. com. br

■IMOBILIÁRIA

CREC1J4730 _
J^dminístra _^Cuga J^^vaCia
Venda de imóveis urbanos e rurais.

(46) 3552-2319 / 8812-5660 / 9914-9680
A-venida Brasil, 379 - Capanema/PR.

CAIVA Correspondente Caixa Aqui
Empréstimos consignados, INSS, prefeitura, abertura
de contas, recebimentos, saques e depósitos.

(46) 3552-3567
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1121 - Capanema/PR

AQUI

AVTSO DEUOTAÇAO
"PREGÃO PRESENCIAL" N* (BK0I3

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos
iniceessadas <]uc com base na Ld Federal de n°)0.}20 de 17 de julho de
l<m-. Decmo Munidpal de n' 2Wrmi de 26WZ0O7 e suas
alieratdes, subsidíaríameoic i Ld Federal n° 8.666/93, suas alicrtfdcs,
LC 123/2006 dc 14 de dezembro de 2006 e demais le^daçOes
a^icivds, em sua sede dioa Pra^a Sio Francisco de Assis, IS83, fari
realizar üdtaçlo na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL stib n*
052/2013, caiformedcsaito abaixo.
OBJETO: Contnrafio de empresa para presuçlo de letvlpot de
assistência Euoterdpica visando a rnluçio de detu» e agravos e
prcmofjc à saúde da pr^apio atsiiiida nos itrvipos de saúde e
[efcrendadas a esse ttendimeilo no Minüdpio de namlio,
DATA DA ABERTURA; 18desaeinbrode20i3 ~ia 14.00 botas.
Maiores informapOesjuDio ao Deparumetiio de LidiaçOes enhrxiiiade
npcdicnie.

MARLON FER.NANDO KTJHN
PrefciiD Hunidpai

AVISO DE LICITAÇÃO
-PREGÃO PRESENCIAL" fP 0SI/I0I3

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos
interessados que com base na Lei Federal deu'10.520 de 17 dejuiho de
2002, Deereio Municipal de n* 2727/2007 de 2WI6/2007 e suas
alterapSes. subadiariimentE á Ixá Fedeal n* 8.666^3, suas titcnçdes,
LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 • demais iegsliçftes
ap^icávdi, ffii sua sede silo a Praça S8o Frandsco de Assis, 1583, fará
realizar LidtaçiD u Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n*
051/2013. con&nnedesciiio abaixo:
OBJETO-, contrataçlo de empresa espectalízada visando à iocaçío
temporária de pirâmides, estardes, estrvtima para a central conússlo
organizadora - CCO, bilheteria, banhein» químicos e tapumes,
desbludosa Expcfeirae eventos realizados pdoMunicipiodePlanaiio.
DATA DA ABERTURA: 18 de setmbtD de 2013 - ás 09.00 botas
Maiores infarmações junto ao D^aramento de UdiaçSes em borário dc
expediente.

MARLON FERNANDO KUHN
Prdáto Manidpal

<^lJJlíTO QLTAVn.
OADB

VALOR
TOTAl. /RS)

J*RAZO

ROLO
COVÍPACIADOR

VtBRATÓfUO
AUTOPROPIILIDO

01 290 000,03 30

MinslClno DE PLANALTO
EDITAL DE PREGAO i-RESENClAL N' OSS/ZelL

O UUNICtPIO de PLANALTO, uni. pdblico <tu« 1> C»:aa hnr» do dl>
19/09/3013. oa Praça Slo FraAci»«o do o* 1 Ceaifo. MuAWbpM d«
Plvialtt>-rr. rcAlIcart |ieiu«lo na reodalUad* F^Manoial. «io yipo
cncnsr jveCta, p*'* a^ui^içAo do BQUIPAM&NTO RODOMAFUO de acordo

t/iíbimxçõea e Aolamimenlo» relativoB ao edital. rmxMo» e wmQa podaiis
M3 ■abcitodos justo *Q Pragootro do Município do FlaiBalte. Paraoá, BraiU
• TMttm i (044) - FiB <040 MMOtOt - B^naU
planaltB^rfln«,c«m.far. A Puta Ticiuco. com o u4«re teco do Edcui
aoua mpeeuvoa medetoa, t^fcdea o «moa. pod«ri mt «■iiiuaadà i
adguisifr endBrafo Praça S8o Franeüioo de Auii. n* 1583. Cmln. Mtailolpto
de Planaiw-Pr. da* 08-00 As 17:30 iboraa.

Ploiulto-Pr., 05 djcaeicmhro de3015

MUNICllPIODB PLANALTO
EDITAL DE IVECAO FaBSn.VClAL N> OM/lOIS.

O MUNICÍPIO d« PLANALTO, tdmk pCblio. Qu« áa 14XD Iwrm, de dia
19/00/2013. na tVaça Slo Ffaneneo de Aaaia. h* 1583. CecUta. KCuaieipto de
Planahc-Pr. (oaliivi IbCieaçlo a« modaladaiie Prcgfto PraeeneiaL do bpo
mancr para aguiibçto da CQUlPAJdEKTO RODOVIÁRIO de aceedo

ODJETO QUAtni
DADli

VALOR
TOTAL

PRAZO
miAS)

Oi MO 111 Si VRI. ADÜH A 01 580 ÜÇ>Q,0> 30

Lnform»fd«a e mclarecuxbBiJai reUtrvg» eo ctLul. modeíoa e «a«oa podexio
90 wliauidot junte ao Vr^tooiro do Munldplo de Planai to» Paniru, Bnull
- Telefone : (ti46) 555541119 • (046) 3555>81ftt • K-ma||
plaMtRe^HLao.ceiB.br, ATase T«cni«a. com o intoro lov do Edlul e
«eua fopecüvv» mudcJoa, atlnmfoa « anstoa, podsá ta cuuunmada no
aefuuüa adoeço Pra^a Slo Francisco de Aasu. n* 1583. Cmtro, Miziicrpio
de FlaAèlio.Fr , daa 08 004» 17.30 boraa.

FJanalfo-Pr. 05 de «eteoibre de 3015.

LUIZ CARLOS DONT
PRKOOBIRO
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I Nova Prata do Iguaçu

NOVA PRATA DO IGUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N« 094/2013.
O Município de Nova Prata do Iguaçu -Pr. torna público que realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial pelo critério de Menor Preço
Por Item, às 14:00 horas do dia 19 de setembro de 2013, tendo como
objeto a aquisição de duas carretas agrícolas para compor a Patrulha
Agrícola do Município, conforme reprogramação do recurso oriundo do
Contrato de Repasse n® 772268/2012 MAPA/CAIXA, Outras informações
poderão ser obtidas através do Departamento de Licitação do Município.
Nova Prata do Iguaçu, 06 de setembro de 2013.
Janete de Castro

Pregoeiro

R$ 96,00 - 83669/2013

I Palmas

TERMO DE SUSPENSÃO

MODALIDADE: Tomada de Pro(0 p/ Obra c Servitos de Eageaharia n° 6/2013
PROCESSO N° : Processo n= 109/2013

OBJETO Empreitada Global de Maleriais e MAo de Obra para PavimenlafAo com
Pedras Irregulares nas Ruas Projetadas 01,02, 03. Ot, 05.02 e RuaAIciaa Santos Araújo.

DO Bairro Sdo Fraacisco no Município de Palmos, estada do Paraná

O MUNICÍPIO DE PALM<\S, ESTADO DO PAHANÃ, através de seu Prefeito Municipal
em eiercfcio Hilário Andraschko, no uso de suas atribuições legais toma público aos
interessados a SUSPENSÃO do Processo de Licitaçion° i09/20i3, Tomada de Preço p/Obras
e Serviços de Engertharia n° 6/2Ú13. cujo objeto acima mencionado, motivados pela cautela e

decreto de suspensáo

TSo logo a administraçio conclua as análises necessárias será dado prosseguimento ao certame,

com a publicaçSo dc aviso com a nova data de abertura do certame.

O Município dará publicidade dc continuação publicando os atos legais nccessános no site
wwwnmp iir gov.br. no Diário do Sudoeste, no Diário Oficial do Estado e no DIOEMS - Diário
Oficial Eletrônico do Município do Sudoeste do Paraná e DOE - Diário Oficial do Estado

Palmas, aos 03 dias do mês de setembro de 2013.

HILÃRIO ANDRASCHKO
Prefeito Mmicipal de Palmas

R$ 168,00-83676/2013

I Paranaguá

AVISO DE PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 061/2013
REGISTRO DE PREÇOS N® 031/2013

OBJETO; AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 138.990,00 (CENTO E TRINTA E
OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS).
TIPO: MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE
PERÍODO; 12 (DOZE) MESES
DATA DA ABERTURA: 23/09/2013 HORÁRIO: 09:OOH
ENDEREÇO: www.paranagua.pr.gov.br a www.licitacoes-e.com.br
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei N° 10.520/02 Lei N® 8.666/93 E O
DECRETO MUNICIPAL N® 943/2006.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS PELA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RUA JÚLIA DA COSTA,
322, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 13:00 ÀS 19:00H OU PELO
TELEFONE N® (41) 3420-6036.

PARANAGUÁ, 05 DE setembro DE 2013.
RONALD SILVA GONÇASLVES

PREGOEIRO

RS 120,00 - 83464/2013

I Pinhalâo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINH.ÃLÀO
ESTADO DO PARAN.Á

EDITAL N" 42/2013

PREGÃO PRESENCIAL

A Comissão Especial de Pregão, da PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINHALÂO, no exercício das atribuições que lhe confere a Portana n® 16/2013,
de 23/01/2013, toma público, para conhecimento dos interessados que fará realirar
lio dia 19/09/2013, às 08:30 horas, no endereço, RUA DOMINGOS CALIXTO,
483, PINHALÂO-PR, a reunião de recebimento e abcmita das documenuções
e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação N®. 42/20Í3-PR na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço
supracitado.

Seleção de pessoa jiuidica do ramo pertinente para aquisição, pelo menor preço
ofertado, de 01 (um) trator agrícola novo destinado a secretaria municipal de
agricultura, confonne especificações constantes no edital.
Critério de Julgamento - Menor Preço POR ITEM.

Pinhalâo, 05 de setembro dc 2013.

Rodrigo Baldim
Pregoeiro

I Piraí do Sul

RS 192,00 - 63647/2013

AVISO DE LICITAÇÃO N® 100/2013

PREGÃO N® 092/2013 NA FORMA PRESENCIAL

O Município de Piraí do Sul, Estado do Paraná, pessoa juridíca de direito

piíblico interno, CNPJ 77.001.329/0001-00, com sede á Praça Allpio

Domingues, 34;

Toma Público que realizará licitação na modalidade PREGÃO NA
FORMA PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO GLOBAL em Sua

sede, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei n®

10.520/02 e subsidlariamente com as Leis n® 8.666/93 e alterações, e Lei

Complementar n® 123/06.

Obieto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços

de estudos de viabilidade econômica, financeira, geográfica, perfil

de mercado e anteprojetos industriais necessários para instalação

de frigorífico com finalidade de abate de aves.

Valor Máximo Total da Licitação: R$ 51.260,00 (cinqüenta e um mil,

duzentos e cinqüenta reais)

Data de Abertura: 19 de setembro de 2013, ás 09h00m.

Informações Comolementares: O edital e demais informações

poderão ser solicitados pelos interessados na Secretaria Municipal

de Administração, na Praça/Mipio Domingues. n® 34. em Pirai do Sul,

Estado do Paraná, ou pelo e-mall llcItaeaoqiDiraldosul.Dr.Qov.br

Piraí do Sul, 4 de SETEMBRO de 2013.

VALENT1M ZANELLO MILLÉO

Prefeito Municipal

RS 120,00 - 83200/2013

I Planalto

município de IM.ANALTO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N® 053/2013.

O MUNICÍPIO de PLANALTO, toma público que às 09:00 horas do dia
19/09/2013, na Praça São Francisco de Assis, n" 1583, Centro, Monicipio de

Planalto-Pr., realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo

menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo

OBJETO QUANTI

DADE

VALOR

TOTAL (RS)

PRAZO

(DIAS)

ROLO

COMPACTADOR

VIBR.ATÓRIO

AUTOPROPELIDO

01 290.000.00 30

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos c anexos poderão

ser solicitados junto ao Pregoeiro do Muiiicipio dc PlanaitOi Paraná, Brasil

- Telefone : (046) 3555-8119 - Fax: (046) 35558101 - E-mail
planaito<^ríiae.co[n.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e
seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no
seguinte endereço Praça São Francisco dc Assis, n° 1583, Centro, Município
de Planalto-Pr., das 08:00 às 17:30 horas.

Planalto-Pr., 05 de setembro de 2013.

LUIZ CARLOS BONl

PREGOEIRO

Ohieto da Licitação; R$ 216.00-83632/2013
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PROCURAÇAO BASTANTE Q1
SHARK MÁQUINAS PARA CONSTR1

SAIBAM QUANTOS ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO DE PROCÚRAÇAOKÀSTANTF. ,
que no ano de dois mil e doze (2012), aos vinte e nove (29) dias do mês de junho do dito ano, neste Í\{°
Registro Civil das Pessoas Naturais de Santa Cecília, Comarca da Capital, perante mim escrevem
autorizado e do 2° Substituto, que a subscreve, compareceu como outorgante: SHARK MÁOUINa)
PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ. 06.224.121/0001-^1, pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Av. Santa Marina, n.°i2.210. Bairro Vila Albertina, nesta Capital, registrada na JUCESP sob o
NIí^ n.° 35.222.334.117, em sessão de 05/05/2008, neste ato repfesentadâ nos termos da cláusula 9"
parágrafo U de sua 10^ Alteração e ConsoUdaçãj3 de Contrato Social de l°/03/20Í2, registrada na

- o JUCESP sob n. 12A538/12-5, em sessão de 20/03/2012, da qual foi extraída cópia autenticada que fica
arquivada neste Registro na Pasta n° 040,-sob n.°; 019, por seu Diretor-Presidente, Sr. DARCI

;IO LOCATEL^; RG. 3.939*.651-4-SSP/SP, CPF. 0Í5.476.749-20, brasileiro,' casado, empresário,
£ domiciliado na Av. Presidente Castelo Branco, n.° 7.777, no Bairro da Lapa, nesta Capital, neste ato

■ íi representado por seus procuradores, Srs. DARLINE LOCATELLT RENAULT DE CASTRO. RG.
||53.903.485-X-SSP/SP, CPF. 141.894.328-22 e por seu Diretor: GENUIR GERALDO BASSQ. RG.-

. g 424.24 7-5-SSP/PR, CPF. 010.291.269-68, ambos brasileiros, casados, empresários, domiciliados na Av.
Presid^lte Castelo Branco, n.° 7.777, Bairro da Lapa, nesta Capital,'consoante procuração lavrada neste
Registro Civil no livro n.° 097, às páginas 100/101, em 1V12/2010, que declaram ainda, soíràs penas da

9^^ não existe nenhuma alteração contratual da mesm.a, posterior aos seus atos societários;■ h |supracitados, reconhecida como a própria de que trato por mim, do que dou fé. E por ela me foi dito que
.  público instrumento e nos termos de Direito, nomeia e constitui por bastantes procuradores:

VICENTE CARLOS CRACASSO. RG. 7.700.403-6-SSP/SP, CPF. 006.300.428-37, brasileiro,
casado, engenheiro, domiciliado e residente na Rua Caravelas, n.° 431, apto. 21, Bairro Vila Mariana,
nesta Capital; (02) JOSÉ NOGUEIRA NETO. RG. 18.112.921-SSP/SP, CPF. 042.167.648-51,
brasileiro, Casado, administrador de empresas, domiciliado e residente na Rua Anastácio de Souza Pinto.

„n.° 297, apto.-151, Bairro Freguesia do Ó, nesta Capital; ^03) GERCIJAMES DE CARVAI.HO
ISOARES, RG. 8.122.640-SSP/SP, CPF. 000.113.538-48, brasileiro, casado, comerciário, domiciliado
|na Rua Apinajés, n.° 931, apto. 23, Bairro Perdizes, nesta Qapital; (04) LAURO FERREIRA
gCALONICO, RG. 6.692.514-9-SSP/SP, CPF. 641.519.218-34, brasileiro, casado, contador,
^domiciliado e residente na Rua Eng. Orlando Daniel Goi, n.° 51, Bairro Tucumvi, nesta Capital; (05)
i ARMÊNIO OLIVEIRA MARTINS. RG. 8.005.373-SSP/SP, CPF. 670.768.748-49, brasileiro, casado,

gerente de vendas, domiciliado e residente na Av. Diógenes Ribeiro de Lima, n.° 3.194, apto. 62, Bairro
■ Alto da Lapa, nesta Capital; (06) JOSÉ CARLOS DE SOUZA REGO JÚNIOR, RG. 32.098:989-6-
;  SSP/SP, CPF. 308.409.638-40, brasileiro, solteiro, coordenador administrativo, domiciliado e residentCj

na Av. Dr. Silva Mello, h.° 520, apto. 808, Ed. Negro, Bairro Jardim Taquaral, nesta Capital; (J7)'
MAURÍCIO MARCONDES FARIA DOS SANTOS. RG. 5.377.087-SSP/SP,CPF. 509.725.888-68,

j brasileiro, casado, gerente de filial, domiciliado e residente na Rua Nuporanga, n.^ 33 !,\Bairro Chácara
da Barra, em Campinas - SP; (08) JOSÉ ROBERTO OLIVA. RG. 10.533.070-SSP/SP, CPF.
095.629:402-25, brasileiro, casado, advogado, domiciliado e residente na Rua Humaitá, n.° 291, apto.
9Á Bairro Santa Cmz, em Ribeirão Preto - SP; (09) ALEXANDRE VIZELT DANELUTTI. RG.
32.595.191-9-SSP/SP, CPF. 302.742.248-01, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
domiciliado e residente na Rua Bolívia, n.° 1.680, Bain*o Jardim Independência, em Ribeirão Preto - SP,\

'  (10) ABNER PAGÁNOTTI DA SILVA. RG. 43.a23.566-4-SSP/SP, CPF. 310.827.018-40, brasileiro,
'casado, coordenador de filial, domiciliado e residente na Rua Joaquim Pereira Carvalho Filho, n.° 2.540,'
em Bady Bassitt - SP; (11) KARINA MICHELE TREVIZAN. RG. 42r360.610-4-SSP/SP, CPF.
329.751.518-02, brasileira, solteira, coordenaddra administrativa, domiciliada* e residente na Rua Felício
Bottino, n.° 890, Bairro Centro, em Cedral. SP; (12) CRISTINE LOCATELLT DE QUADROS. RG.

1
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comercial,

SSP/?k C?F. »'/23 '»J4 tasilelm, o«.a«l_8t™ m «3s"3!-2-
SS soTX! coord;nadora administrativa domidliad^^e^e^ T^ T • • y4/v Cni n ° 1 Raírro Jardim Nova \orlc, em Cascavel - PR» (1') ~ na Rua Lav^jeira '« ô o sSP/PR ' CPF 022 792.259-05, brasileiro, solteiro, gerente

rg' ̂975 32? 643 7"48-67.^ brasileira, casada, coordenadora -dmim« fo-;ciIiada e residente^na^ Mana 20?"o56'549-15,

Sambatti, n^°l266 Ba^ro S-9?, brasileiro, casado, gerente comercial,

- -• /

^i:iLãH79-20, brasileira, casada, empresária, domiciliada e rcsidentis na
apto. 901, Mossungue, em Curitiba - PR; (13) ROMERO DE íâ^§J?U'SSP/MG, CPF. 319.154.506-91, brasileiro, divorciado, gerente

Dr Alexandre Gutierrez n.° 863, apto 122, Bairro Áê^a Verde em R ribas, rg. 77.921-5-SSP/PR, CPF. 200.5_16.n9-53^ brasileiro.

%

/

í -I
V

-:PR; (24) RÔMMT.O PM, Ra 954^j|
SSP/SC, CPF. 466.675.399-00, lirasileiro, casado, gerente de dometliado ^ res.dett^^^ ^ ArtViiir 7Ípbkdorf n ° 435 Bairro Vila Itoupava, em Blumenau - SC, (25) ANUKEA ; , \
8.244.500-5-SSP/Pr! CPF. 042.480.659-24, brasileira, solteira, coorí^^dora ^

gerente comereial.dom^ rG.;?326.040-7-'sSP/PR, CPF. 496.149.759-20
brasileira, soltdra, coinerc&ia, donridUada e r^^entejm Rua: Jore
S9T35S?^??:b??íit?&^5^
administrativo, domiciliado e residente a Atlnlio Br^toti n7 Criciúma - SC' (30) AT.EXSSANDER DE OLTVETRA MUNA^ETTO, RG. 4052661 / ly bM / ,
CPF. 536.904.V30-91, brasileiro, easado, comercidio, domiciliado e
Atílio Fontana, n.° 947, apto. 807, Bairro Pereque, em Porto Belo - SC, (31) T.TJIS FERNAINUq
RT OS RG 8004449222-SSP/RS, CPF. 467.328.450-04, brasileiro, casado, come^iano, domiciliado e
Srite na Ta SusLnA.» 50, em Florianópolis - SC; (32) RFNZO DF: .SOUZA ALIBERT MFTRFLLES. RG. 3841424-4-SSP/SC. CPF. 030.590.829-44, ^ brasileiro, cas_ado, coordenador
administrativo, domiciliado e residente na-Ruá Mediterrâneo, em^^ ni-, i.f.andRO rocha 'BRKANITÇH, RG. 10.625.946-1-SSP/RS, CPF. 881.892.280-72,
brasileiro casado gerente de filial, domiciliado e residente Rua Quinze, de Novembro, n. 763, apto.
S teo ™!em Passo Fundo -í RS; 34) MÁRCIÒ GILVANO NEVES, RG. 306876167-9-
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•N.SSP/RS, CPF. 961.016.360-20, brasileiro, casado, supervisor administrativo, domiciliado e residente na
Rua Xavantes, • n.° 56, Bairro Santa Maria, em Passo Fundo - RS; (35) VALTUIR PEREIRA

4018444994-SSP/RS, CPF. 3,91.716.800-63, brasileiro, divorciado, gerente de filial,',
domicihádd e residente na Rua Tenente Antônio João, n.° 845, dasa 6, Condomínio Bela Vista, em '
Canoas - RS e (36) DIRLEI ADRIANO CARDOSO. RG. 5035259257-SSP/RS, CPF. 480.221.950-
49, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, domiciliado e residente na Rua João Carlos Linck,
n.° 130, Jardim Timbaúva, em Gravataí - RS, cdm poderes PARA O FIM ESPECIAL PE
REPRESENTAR A OUTORGANTE E A QUEM ELA REPRESENTAR. INDIVIDUALMENTE.
PERANTE, todas e quaisquer repartições ou entidades, autarquias, sociedades de economia mista ou
empresas de âmbito e natureza pública estaduais,Tederais: ou municipais, inclusive Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Departamento Nacional de ,Obras e Saneamento,
PORTOBRAS, DepartaWnto Estadual de Portos, Rios e Canais, Superintendência Nacional da Marinha

^ Mercante, Ministério da Aeronáutica, Ministério do Exército, Ministério da Agricultura, Ministério da
I Indústria e Comércio, Ministério dos Transportes, Ministério da Fazenda e Planejamento e seus órgãos

^  subordinados, DENATRAN, Rede Ferroviária Federal S/A, Banco do Brasil S/A, Empresa Brasileira de
|i porreios e Telégrafos, podendo exercer, requerer e assinar todos os atos previstos na Lei 8.666/93,
|| instrumentos ou papéis exigíveis e necessários para licitações públicas, como concorrências, tomadas de
l^ preços, convites, jeilões, pregão presencial, pregão eletrônico, enfim todas as modalidades .de licitações,-

I podendo para tanto, praticar todos os atos nqcessários às licitações, usando dos recursos, internô-los,
gapiescntai, assinar propostas escritas e verbalmente, assinar propostas, ratificá-las, supei"visionar o

-OTp- certarne, impugnar editais; impugnar participantes, elaborar quaisquer requerimentos para a Comissão,
fâ) £ apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transi^r, renunciar, desistir, afirmar

compromissos ou acordos, depositar, retirar cauções, receber^ e dar quitaçãS, inclusive assinar o Contrato
!de Fornecimento. Os poderes conferidos por este instrumento vigorarão até 1" de dezembro de

forem revogados;! a rescisão do ébntrato de trabalho de qualquer dos
I ̂orgados com a outorgante implicará de pleno direito independente de qualquer interpelação,
glhorifícaçã e/ou aviso judicial ou extrajudicial em automática a extinção e revogação dos poderes
u^ ínesmo, neste ou noutros instrumentos outorgados, o(s) nome(s) e dados do'(a-s) procurador (a-

víte-ifilíitrr enfim, praticar todos os^atos necessários ao bom e fiel dumprimento do presente mandato,
I ^ J. 1^ ̂  1 ̂  ̂  ̂  ^ M

substabelecer a- 2nte
%  Assim disse, dou fé, a p'edi
ITODOS OS DADOS
I PROCURAI^ORES DO
1 REPRESENTADA, QUE

procuração no todo ou em parte, com reserva de iguais poderes.
lhe lavi-ei este instrumento,/que lhe sendo lido e aceito, outorga e assina.
DOS PROCURADORES FORAM FORNECIDOS PELOS

DIRETOR PRESIDENTE DA OUTORGANTE, NA FORMA
RESPONSABILIZAM POR SUA EXATIDÃO. (Selos pagos por

verba-Guia 148/2012 - Custás>Desta R$93,78 - IPESP RS19,75 - Ao Estado R$26,66 - FRC R$4,94 -
n R$4,94 - Santa Casa R$0,9^= ,'írOTAL RSlsí.Ol)., Éu, Ricardo de
autorizado, >-lavrcirEtt^Sílvio José tios Reis, 2° Substituto^juhg6ré^(4ss.) DA

*- GEI^IR GERALEtO-SAS§^ I^da mais. Traslada
, Ofiçiál, a digiteij-cónferi e assin/- ' ' ««onimboMBis

s
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FiVifdede

PÁGINAS: 100/101

lÇÃO bastante que FAZ: -
ÍAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA .

SAIBAM QUANTOS ESTE PÚBHCO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO BASTANTE VIREM
que no ano dc dois mi! e dez (j20]0),>D primeiro (U) dia do mês de dezembro di dito ano, neste 1 1"
Registro Civil das Pessoas Naturais deXSapta Cecília, Coniarca da Capital, perante mim escrevente
autorizado e do 2*^ Substituto, que a subicreve, compareceu como outorgante: SHARK MÁQUINAS
PARA CQNSTRUÇÃO LTDA, CNPy 06.224.121/0001-01, pessoa jurídica de direito privado; com ■

^  sede pa Av. Santa Marina, n°. 2.210, ̂ irro Vila Albertina, nesta Capitai, registrada na JUCESP sob o ■
/ Z£- ■ n • ■35.222.334.11'^, em sessãc^e 05/05/2008, neste ato representada nos termos da cláusula 9" ^parágrafo U de sua S'' Alteráção / Consolidação de Contrato \^ociaI de 10/05/2010, registrada na
' -lUCESP sob n®. 196.963/10-2, em /essão de 07/06/2010, do qual foi extraída cópia autenticada que fica

^  i arquivada neste Registro na Pasé/nT 040, sob n°. 019, por seu Diretor-Presidente, Sr. DARCI
i- E RG- 3.939.65I-4-SSP/SP, CPF. 015.476.749-20, brasileiro, ca.sado'^ empresário,domiciliado na Av. Presidente Casrelò,Branco, n°. 7.777, Lapa, nesta Capital, que declara ainda, sob as
^  penas lei. que não existe nenhumX^lteração contratual da mesma, posterior aos seus atos societários

I suj^racitados reconliecida como a pró^ de qufe trato por mim, do que dou fé. E por ela me foi dito^que :público instrumento e nos termos de Direito, nomeia e constitui por bastante procuradóra: :
■  ? DARLINE LOCATELLÍ RENAULT DE CASTRO. RG. 53.903.485-X-Ssè4SP, CPF. 141.89^4.328- '
I TlL , i 22, brasileira, casada, empresária, domiciliada na Áv. Presidente Castelo Branco,V- 7.777, no Bâirro da

.  JLapa, nesta Capital, A QUAL OUTORGA PODERES ESPECIAIS E JáSPECIFICOS PARA
■ EXERCER AS ATRIBUIÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS. EM OUALOIJER PARTE DO

TERRITÓRIO NACIONAL. lUGOROSAMENTE DA SEGUINTE FORMA: V} A
-OUTORGADA SRA. DARLINE LOCATELLÍ RENAUT.T DE CASTRO, PODERÁ SEMPRE

;^jEM CON.IUNTO BINÁRIO COM UM DOS DIRETORES ELEITOS DA OUTORGANTE:'
:: DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SR. GENUIR GERALDO BASSO. RG. 424.247-

;  ̂ i^5-SSP/PR, CPF. 030.291.269-68, brasileiro, casado, empresário; ou DIRETOR'FINANCÉIRO, SR./
T 3BENNO MALLMANN. RG. 1.00L735.818-SSP/RS, CPF. 007.881.470-72, brasileiro, casado,"

f: empresário; ou DIRETOR ADMINISTRATIVO INTERINO, gR. GENUIR GERALDO BASSO.
/ ;;aciina qualificado, A EXERCEREM TODOS OS PODERES CONSTANTES- DESTA

áV ; PROCURAÇÃO, ABAIXO RELACIONADOS. SEM OUALOUER EXCECÃO: a) representar a
/■ ' . Outorgante. ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, inclusive perante, as repartições públicas

:■ ^ federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito privado; b) gerir com amplos^e ilimitados
;  -i. poderes, todos os negócios da Outorgante, realizando operações de crédito, bem como, praticar todos os

atos relativos ao objeto social e interesse da sociedade, podendo para tanto, assinar todos e quaisquer
:  documentos de responsabilidade; tais como abertura; movimentação e çnceiTamento de contas corrente.s

;  em instituições financeiras públicas e privadas, propostãs, contas bancárias, cheques^ancários,
cambiais, notas promissórias, duplicatas e demais documentos concernentes ao giro normal da

I  ! Outorgante; c) assinai" em nome da Outorgante, escriturai cie Compra e venda de imóveis, hipotecas,
;  alienação ou gravação dé bens imóveis ou de bens sociais, d) contrair em nome da Outorgante.

i| \j empréstimos com piai-ticulares. bancos ou órgãos govemamentais, tais como: Banco do Brasil S/.Ã.
i  i, ■ Caixas Econômicas, oferecendo ou não .garantias reais; e) constituir procurador ou procuradores em

I Y- ' 'lome da Outorgante, no limite de suas atribuições e poderes, especificar^do-se no instrumento os atos e
,  iV-. operações que poderão praticar, bem coniò-^o prazo de vigência que não poderá ser superior a três anos,

com exceção feita à procuração com~~cláusula "ad judicia"; f) superintender a ^dmihistração dos
negócios da Outorgante, exercendo as atribuições que lhes são ^conferidas por lei e por este instrumento
de procuração, a fim de garantir o regurãr fiincionamento da sociedade; e, g) utilizar excepcionalmente a

•denominação social da Outorgantè em fianças, avais ou endossos de favor, bem como, o aceite de
quaisquer títulos ^,não se refiram a negóííios^da Outorgante, inclusive, para empresas do mesmo

lllllllllill
10732602288420.000016134-5
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REPUBLIÇA FEDERATIVA DO BRASIL
\  / Estado de^ São Páuio

grupo da Outorgante. O PRESENTE MANDATO TER A VALIDADE POR TRES (03) ANOS A
CONTAR DESTA DATA. Assim disse, dou fé.'a pedido lhe lavrei este insírumento, que lhe sendo lido
e aceito, outorga e á^ssina. TODOS OS DADOS DA PROCURADORA FORAM FORNECIDOS.
PELO DIRETOR PRESIDENTE DA OUTORGANTE, NA FORMA REPRESENTADA, QUE
SE RESPONSABILIZAM POR SUA EXATIDÃO. (Selos pagos por verba-Guia 274/2010 - Custas:
Desta R$83-,50 - IPESP R$17.58 - Ao Estado R$23,73 - FRC R$4,40 - TJ R$4,40 - Santa Casa R$0,84 =
TOTAL RS134,45).^iyRicardo de Je^ Bastos, escrevente autorizado, a lavrei. Eu, Sérgio Paulo de'

LOCATELLI. Nada mais. Trasladada em seguida. Eu,
^  ̂ Substituto, subscrevo, conferi e assino-.

São Paulo, 1° de dezei o de 2010.

Em test°

SÉRGIO PAUL^ETAlJíÇÜJO
stitutor
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CONSTRUCTION

SUBSTABELECIMENTO

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ n° 06.224.121/0004-46, e Inscrição Estadual n° 90337053-09,

com filial na Cidade de Cascavel/PR, na Avenida Ezuel Portes Doutor, Rodovia BR 277,

n° 19295, Unidade 002, Bairro 14 de Novembro, neste ato, representada pelo seu

procurador, o Sr. Wladimir Daniel Becher de Oliveira, brasileiro, comerciário, portador

do RG n° 4.660.229-3 SSP/PR e CPF n° 667.723.629-34, domiciHado na Rua Teixeira

Soares, 283, Bairro Lago, Cascavel/PR, nos termos do instrumento público de procuração

anexo e lavrado livro 104 - página 360 a 362, e Livro 097 —páginas 100/101, do 11 Ofício

de Registro Civil do Estado de São Paulo, SP, por este instrumento e na melhor forma de

direito, substabelece ao Sr. Fernando Bendixen da Silva, brasileiro, casado, vendedor de

Máquina, portador do RG 33956436 e do CPF 52452212920, domiciliado na Rua Ivan

Serpa, 958, Casa 28, Bairro Country, Cascavel/PR, a quem confere poderes especiais para

que individualmente, represente a outorgante junto a Prefeitura Municipal de

Planalto/PR, na modalidade Pregão Presencial N"* 053/2013, podendo para tanto

praticar os atos necessários à Licitação, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances,
negociar preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, inclusive assinar o Contrato de
Fornecimento em nome da Outorgante, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel

cumprimento do presente mandato.

Cascavel, 17 de Setembro de 2013.

Daniel Becher de Oliveira

Procurador

Shark Máquinas para Conslrnção Lida
Avenida Ezucl Portes Doutor, Rodovia BR 277, n® 192951
Unidade 002, Bairro 14 dc Novembro
Cascavel - PR - CEP 85804-200
Fone/Fax; (45) 3228-3713
www.sharkmaquinas.com.br

ÍÕ6.224.121/0004-4p
SHARK MÁQUír^yiS FABA
CONSTRUÇÃO LfOA.

Av Ezue! Portes Doutor. 19295
Unidade 02 - Bnirro 14 de Novembro

^5804-260 CASCAVEL
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NIRE 35.222.334.117

CNPJ n.° 06.224.121/0001-01

i|b^ alteração e consolidação de contrato social

BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A, com sedeísocial na Avenida Presidente Castelo
; Branco, n.° 7.777, Sala 02, Bairro da Lapa, na Capitál do Estado de São Paulo, CEP 05034-

registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n"
7 ̂̂5.300.198.778, em sessão de 28/10/2003, inscrita; no CNPJ sob n.° 01.246.193/0001-28,

■ 7 neste ato representado pelo seu Diretor Presidente DARCI LOCATELLI, brasileiro, casado
em comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n®

3.939.651-4-SSP/SP e do CPF n? 015.476.749-20,; residente e domiciliado na Capital do
Estado de São Paulo,' na Rua Doutor Gabriel dos Santos, n® 375, 15® Andar, Bairro Santa
Cecília, CEP 01231-011; ADILSON BONISSONI, brasileiro, casado em comunhão universal
de bens, empresário, residente e domiciliado na Ca|pital do Estado de São Paulo, na Rua

, Apinajés, n.® 969, Apto. 71,Bairro Perdizes, , CEp 05017-000, portador da Cédula de
Identidade RG n.° 344.694-SSI/SC e do CPF sob n.j' 164.594.669-04; GENUIR GERALDO
BASSO, brasileiro, casado em comunhão univeráal de bens, empresário, residente e

domiciliado na Capital do Estado. de São Paulo, na Rua Monte Alegre, n.® 1.285, Apto. 91,
Bairro Perdizes, CEP 05014-001, portador da Cédula de Identidade RG n.® 424.247-5-

SSP/PR e do CPF sob n.® 010.291.269-68; SÍRIO i FRANCISCO BARAZETTI, brasileiro,
casado em comunhão;üniversal dè bens, empresáricj, residente e domiciliado na Capital do

de São Paulo, na Rua Doutor Miranda de AÍevedo^ n.® 779, Apto. 220, Bairro Vila
^Anglo Brésileira^. CEP 05027-000, portador da Cédula de Identidade RG n ® 1 863

'"•'-V..;. '/ . I . ' y

%

/s.#i
F0"S.8682
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10^ ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

-2-

SSP/PR e do CPF sob n." 333.985.939-68; e, ELEMAR JORGE DRISNER, brasileiro,

casado em comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Capital do

Estado de São Paulo, na Rua Aluisio de Azevedo, n.® 279, Apto. 102, Bairro de Santana,

CEP 02021-030, portador da Cédula de Identidade RG n.® 24.890.736-0-SSP/SP e do CPF

sob n.® 251.517.709-34,

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA,

.W

com sede social na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, n.® 2.210,

Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040, devidamente registrada na Junta Comerciai do Estado

de São Paulo sob NIRE n® 35.222.334.117, em sessão de 05/05/2008, inscrita no CNPJ

sob n® 06.224.121/0001-01, têm entre si justos e contratados ALTERAR o Contrato Social,

conforme cláusulas e condições seguintes:

-I-

Os sócios decidem criar mais uma filial da empresa na cidade de Santa Maria, no Estado

do Rio Grande de Sul, na Rodovia BR 392 (Rodovia Santa Maria à São Sepé), n® 2.781,

Bairro Urlândia, CEP 97070-160, com início das atividades a partir desta data, ficando

destacada para efeitos legais e fiscais como capital a importância de R$ 1.000,00 (um m|

reais), do capital social;
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10^ ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
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PARÁGRAFO ÚNICO - A filial ora constituída terá como objeto o Comércio, Importação e

Exportação e Locação de Máquinas e Equipamentos Rodoviários e de Terraplenagem,

Tratores, Coiheitadeiras e Implementos Agrícolas; Comércio de Suas Peças e Acessórios,

Óleos Lubrificantes e Graxas; Oficina Mecânica e Representações Comerciais.

Face as alterações e modificações processadas no Contrato Socfal, a Cláusula Primeira

passa a ter a seguinte redação:

ív

I;:-

mm

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de SHARK

MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, tendo sua sede e foro na Capital do Estado de

São Paulo, na Avenida Santa Marina, n.° 2.210, Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040,

devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE

35.222.334.117, em sessão de 05/05/2008 e inscrição no CNPJ sob n" 06.224.121/0001-

01, podendo instalar, manter e extinguir depósitos, filiais, agências e escritórios em qualquer

parte do território nacional ou no exterior, a critério da Diretoria, com filiais localizadas:

1) na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida das indústrias,

n.° 1.132 e 1.112, Bairro São João, CEP 90200-290, NIRE n.° 43.901.076.223, em

sessão de 13/07/2004 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0002-84, com capital

destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

2) na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, KM 200, n®.

Bairro Serraria, CEP 88115-100, NIRE n.® 42.900.654.273, em sessão <h

098684



m-

• • •

•  •

•  •

•  *

•  • •

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10^ ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

-4-

02/08/2004 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0003-65, com capital destacado no valor

de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

3) na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Avenida Ezuel Portes Doutor, n**.

19.295, Unidade 002, Bairro 14 de Novembro, CEP 85800-000, NIRE n°.

41.900.859.036, em sessão de 05/08/2004 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0004-46,

com capital destacado no valor de R $1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

4) na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Percy

Gandini, n.° 2.035, Sala 01, Bairro Vila Toninho, CEP 15077-000, NIRE n.°

35.902.839.411, em sessão de 28/07/2004 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0005-27,

com capital destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

M- .

1-

5) na cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rodovia do Xisto, KM 21,5, n.° 7.490,

Bairro Estação, CEP 83703-740, NIRE n° 41.900.862.690, em sessão de

02/09/2004 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0006-08, com capital destacado no valor

de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

6) na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Pauio, na Rua Doutor Antonio Alves

Passig, n°s 571 e 615, Bairro Residencial e Comerciai Palmares, CEP 14092-590

com fundos para a Rua Maurício Oscar da Rocha e Silva, n°. 138, Bairro Residencial

. e Comercial Palmares, CEP 14092-580, NIRE 35.903.414.880 em sessão de

05/05/2008 e CNPJ sob o n®. 06.224.121/0007-99, com capital destacado no valor

de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

1  r.:. -''.:

Off, 9868 3
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7) na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Presidente

Vargas, n®. 5.301, Bairro Vila Exposição, CEP 99064-000, NIRE n." 43.901.387.296,

em sessão de 22/04/2009 e CNPJ sob o n° 06.224.121/0008-70, com capital

destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

8) na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, n°s 2.148 e

2.164, Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040, NIRE n° 35.903.728.906,,em sessão

de 09/11/2009 e CNPJ sob o n.° 06.224.121/0009-50, com capital destacado no

valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

9) na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Plínio Ariindo de Nes, n°.

2.241-D. Bairro Belvedere, CEP 89810-460, NIRE n.° 42.900.874.681, em sessão de

19/11/2009 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0010-94, com capital destacado no valor

de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

wt.

10) na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Avenida Tiradentes, n.° 4.301, Bairro

Jardim Rosicler, CEP 86072-000, NIRE n.° 41.901.164.309, em sessão de

02/08/2010 e CNPJ sob o n.° 06.224.121/0011-75, com capital destacado no valor

de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

11)na cidade de Içara, Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC 444, n° 4.498,

Quadra 5, Lote 24, Bairro Raichaski, CEP 88820-000, NIRE n." 42.900.942.252, em

sessão de 18/08/2011 e CNPJ sob o n.° 06.224.121/0012-56 com capital

destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

!í--' J i ft

t l i SSSS cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Doutor Zimmermann n°
2.244,;Bairro Itoupavazinha, CEP 89066-000, NIRE n.^" 42.900.948.005, em sessã

U  2015
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de 06/10/2011 e CNPJ sob o n.° 06.224.121/0013-37 com capital destacado no

valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

13) na cidade de Maringá, no Estado do Paraná, na Avenida Prefeito Sincler Sambatti,

n" 4.266, Bairro Jardim Bertioga, CEP 87055-405, NiRE n.® 41.901.239.376, em

sessão de 11/10/2011 e CNPJ sob o n.° 06.224.121/0014-18, com capital

destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

14) na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, na Rua Eldorado, n® 1.480,

Bairro Chácara São Francisco do Aeroporto (Jardim Itatinga), CEP 13052-450, NIRE

n°. 35.904.226.807, em sessão de 12/12/2011 e CNPJ sob n®. 06.224.121/0015-07,

com capital destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capita Social;

pi •

15) na cidade de Piracicaba, no Estado de São Paulo, na Rodovia Cornélio Pires, (SP

127), KM 42 mais 500 metros, s/n®, Galpão 2, Bairro Campestre/Chicó, CEP 13401-

620, NIRE n.® 35.904.135.267, em sessão de 01/08/2011, com capitai destacado

no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social; e,

16) na cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande de Sul, na Rodovia BR 392 í ty
(Rodovia Santa Maria à São Sepé), n® 2.781, Bairro Uriândia, CEP 97070-160, com ̂
capital destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social.

•III-

Avista da modificação ora ajustada e em consonância com o que c

li os sócios RESOLVEM, por este instrumento,

determina o art. 2.031 da

atualizar e consolidar Oy
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contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições

contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n°. 10.406/2002

aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

CONSOLIDAÇÃO

NIRE 35.222.334.117

CNPJ n.° 06.224.121/0001-01

fiP •

Vcí.':

BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A, com sede social na Avenida Presidente Castelo

Branco, n.° 7.777, Sala 02, Bairro da Lapa, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 05034-

000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.° NIRE

35.300.198.778, em sessão de 28/10/2003, inscrita no CNPJ sob n.° 01.246.193/0001-28,

neste ato representado pelo seu Diretor Presidente DARCI LOCATELLI. brasileiro, casado

em comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n°

3.939.651-4-SSP/SP e do CPF n? 015.476.749-20, residente e domiciliado na Capital do /
Estado de São Paulo, na Rua Doutor Gabriel dos Santos, n° 375, 15° Andar, Bairro Santa

Cecília, CEP 01231-011; ADILSON BONISSONl, brasileiro, casado em comunhão universal

de bens, empresário, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua

Apinajés, n.° 969, Apto. 71,Bairro Perdizes, CEP 05017-000, portador da Cédula de

Identidade RG n.° 344.694-SSI/SC e do CPF sob n.° 164.594.669-04; GENUIR GERALDO

BÃSSO, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, empresário, residente e

'dortTieiliadòJiá Capital do Estado de São Paulo, na Rua Monte Alegre, n.° 1.285, Apto

098668
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Bairro Perdizes, CEP 05014-001, portador da Cédula de identidade RG n.° 424.247-5-

SSP/PR e do CPF sob n." 010.291.269-68; SÍRIO FRANCISCO BARAZETTI, brasileiro,

casado em comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Capital do

Estado de São Paulo, na Rua Doutor Miranda de Azevedo, n.° 779, Apto. 220,Bairro Vila

Angio Brasileira, CEP 05027-000, portador da Cédula de Identidade RG n.° 1.863.402-

SSP/PR e do CPF sob r\° 333.985.939-68; e, ELEMAR JORGE DRISNER, brasileiro,

casado em comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Capital do

Estado de São Paulo, na Rua Aluisio de Azevedo, n.° 279, Apto. 102,Bairro de Santana,

CEP 02021-030, portador da Cédula de Identidade RG n.° 24.890.736-0-SSP/SP e do CPF

sob n.° 251.517.709-34, únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA com sede social na Capital do Estado de

São Paulo, na Avenida Santa Marina, n.° 2.210, Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040 com

seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São

Paulo sob MIRE n®. 35.222.334.117, em sessão de 05/05/2008 e última alteração contratual

arquivada no mesmo órgão sob o n°. 496.353/11-1 em 12/12/2011,resolvem de pleno e

comum acordo ALTERAR o Contrato Social conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de SHARK

MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, tendo sua sede e foro na Capital do Estado de

São Paulo, na Avenida Santa Marina, n.® 2.210, Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040,

devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob MIRE n°.

35.222.334.117, em sessão de 05/05/2008 e inscrição no CNPJ sob n® 06.224.121/0001-01,

podendo instalar, manter e extinguir depósitos, filiais, agências e escritórios em qualquer

parte do território nacional ou no exterior, a critério da Diretoria, com filiais localizada^

8687
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1) na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida das indústrias,

n° 1.132 e 1.112, Bairro São João, CEP 90200-290, NIRE n° 43.901.076.223, em

sessão de 13/07/2004 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0002-84, com capital

destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

^:í-

2) na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, KM 200, n**.

5.018, Bairro Serraria, CEP 88115-100,NIRE n.° 42.900.654.273, em sessão de

02/08/2004 e CNPJ sob o íf. 06.224.121/0003-65, com capital destacado no valor

de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

3) na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Avenida Ezuel Portes Doutor, n°.

19.295, Unidade 002, Bairro 14 de Novembro, CEP 85800-000, NIRE n°.

41.900.859.036, em sessão de 05/08/2004 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0004-46,

com capital destacado no valor de R $1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

V

4) na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Percy

Gandini, n° 2.035, Sala 01, Bairro Vila Toninho, CEP 15077-000, NIRE n.°

35.902.839.411, em sessão de 28/07/2004 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0005-27,^^/^
com capitai destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

5) na cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rodovia do Xisto, KM 21,5, n.° 7.490,

Bairro Estação, CEP 83703-740, NIRE n.° 41.900.862.690, em sessão de

02/09/2004 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0006-08, com capital destacado no valor

de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

■  ̂ WAj<RQ
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6) na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Antonio Alves

Passig, n®s 571 e 615, Bairro Residencial e Comercial Palmares, CEP 14092-590

com fundos para a Rua Maurício Oscar da Rocha e Silva, n''. 138, Bairro Residencial

e Comercial Palmares, CEP 14092-580, NIRE n° 35.903.414.880 em sessão de

05/05/2008 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0007-99, com capital destacado no valor

de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

7) na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Presidente

Vargas, n°. 5.301, Bairro Vila Exposição, CEP 99064-000, NIRE n.° 43.901.387.296,

em sessão de 22/04/2009 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0008-70, com capital

destacado no valor de R$ 1.000,00(üm mil reais) do Capital Social;

8) na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, n°s 2.148 e

2.164, Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040, NIRE n.° 35.903.728.906, em sessão

de 09/11/2009 e CNPJ sob o n.° 06.224.121/0009-50, com capital destacado no

valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

9) na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Plínio Arlindo de Nes

2.241-D, Bairro Belvedere, CEP 89810-460, NIRE n° 42.900.874.681, em sessão de

19/11/2009 e CNPJ sob o n°.06.224.121/0010-94 , com capital destacado no valor,

de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

10) na cidade de Londrina , Estado do Paraná, na Avenida Tiradentes, n.° 4.301, Bairro

Jardim Rosicíer, CEP 86072-000, NIRE n.° 41.901.164.309, em sessão de

02/08/2010 e CNPJ sob o n.*' 06.224.121/0011-75, com capital destacado no valo

) onerai 17? de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

* 'Ama Wt M
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11) na cidade de Içara, Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC 444, n.° 4.498,

Quadra 5, Lote 24, Bairro Raichaskl, CEP 88820-000, NIRE n." 42.900.942.252, em

sessão de 18/08/2011 e CNPJ sob o n.° 06.224.121/0012-56, com capital

destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

12) na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Doutor Zimmermann n°

2.244, Bairro Itoupavazinha, CEP 89066-000, NIRE n.° 42.900.948.005 em sessão

de 06/10/2011 e CNPJ sob o n.° 06.224.121/0013-37, com capital destacado no

valor de R$ 1,000,00(um mil reais) do Capital Social;

13) na cidade de Maringá, no Estado do Paraná, na Avenida Prefeito Sincler

Sambatti,n° 4.266, Bairro Jardim Bertioga, CEP 87055-405, NIRE n.° 41.901.239.376,

em sessão de 11/10/2011 e CNPJ sob o n.° 06.224.121/0014-18,com capital

destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

14) na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, na Rua Eldorado, n® 1.480,

Bairro Chácara São Francisco do Aeroporto (Jardim Itatinga), CEP 13052-450, NIRE

n°. 35.904.226.807, em sessão de 12/12/2011 e CNPJ sob n°. 06.224.121/0015-07,^/^
com capital destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capita Social;

15) na cidade de Piracicaba, no Estado de São Paulo, na Rodovia Cornéiio Pires,(SP /

127), KM 42 mais 500 metros, s/n°, Galpão 2, Bairro Campestre/Chicó, CEP 13401-

620, NIRE n.° 35.904.135.267, em sessão de 01/08/2011, com capital destacado

no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Soclal;e,

16) na cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande de Sul, na Rodovia BR 392

(Rodovia Santa Maria à São Sepé), n® 2.781, Bairro Uriândia, CEP 97070-160, com
v: .

cãpítãlúdestacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do^CapItal Social.

/
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CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto da sociedade consiste no Comércio, Importação e
Exportação e Locação de Máquinas e Equipamentos Rodoviários e de Terraplenagem,

Tratores, Colheitadeiras e Implementos Agrícolas; Comércio de Suas Peças e Acessórios,

Óleos Lubrificantes e Graxas; Oficina Mecânica e Representações Comerciais.

r.-
r-;

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - O Capital Social, no valor de R$ 26.050.544,00 (vinte e seis milhões
e cinqüenta mil e quinhentos e quarenta e quatro reais), divididos em 26.050.544 (vinte e
seis milhões, cinqüenta mil e quinhentos e quarenta e quatro) quotas, no valor de R$ 1,00
(um real) cada uma, inteiramente subscrito e realizado, fica assim distribuído entre os
sócios, a saber:

SOCIOS % QUOTAS VALOR

BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A 99,806023 25.999.999 R$ 25.999.999,00

ADILSON BONISSONI 0,080797 21.061 R$ 21.061,00

GENUIR GERALDO BASSO 0,071146 18.534 R$ 18.534,00

SlRlO FRANCISCO BARAZETTl 0,021017 5.475 R$ 5.475,00

ELEMAR JORGE DRISNER 0,021017 5.475 R$ 5.475,00

TOTAL 100,000000 26.050.544 R$ 26.050.544,00

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

F O 9 8 6 9 2
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CLÁUSULA SEXTA - As deliberações sociais, mediante Assembléia, poderão ser tomadas

por sócios que representem no mínimo % (três quartos) do capital da sociedade, consoante

a faculdade deferida pelo Artigo 1.074 da Lei n® 10.406/2002, Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas da sociedade são Indivisíveis e não poderão ser

transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento unânime dos

demais sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição, na proporção das

quotas que possuírem.

CLÁUSULA OITAVA - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por

escrito à sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta,

através dos demais sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer

dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação ou em prazo e critério do

sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as

quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA NONA - A sociedade será administrada por um sócio quotista, por um

representante da sócia Blue Water Participações S/A e por três profissionais

nomeados, que se designarão DIRETORES, sendo um DIRETOR PRESIDENTE, um

DIRETOR COMERCIAL, um DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, um DIRETOR

FINANCEIRO, um DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, e, um DIRETOR

ADMINISTRATIVO, os quais terão os poderes e atribuições constantes neste instrumento e

a seguir definidos.

™  ' '1 073AF098694
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Parágrafo Primeiro - O DIRETOR PRESIDENTE, Individual e isoladamente, tem poderes

para a prática de todos os atos e operações relativos aos fins da sociedade, podendo;

a) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. Inclusive perante

as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito

privado;

b) Gerir com amplos e ilimitados poderes, todos os negócios da sociedade, realizando

operações de crédito, bem como, praticar todos os atos relativos ao objeto social e de

Interesse da sociedade, podendo para tanto, assinar todos e quaisquer documentos de

responsabilidade, tais como abertura, movimentação e encerramento de contas-

correntes em instituições financeiras públicas e privadas, propostas, contas bancárias,

cheques bancários, cambiais, notas promissórias, duplicatas e demais documentos

concernentes ao giro normal da sociedade;

c) Assinar escrituras de compra e venda de imóveis, hipotecas, alienação ou gravação de

bens imóveis ou de bens sociais;

d) Contrair empréstimos com particulares, bancos ou órgãos governamentais, tais como:

Banco do Brasil S/A, Caixas Econômicas, oferecendo ou não garantias reais, sempre

levando a crédito da Shark Máquinas para Construção Ltda;

e) Constituir procurador ou procuradores em nome da sociedade, no limite de suas

atribuições e poderes, especificando-se no Instrumento os atos e operações que

poderão praticar, bem como o prazo de vigência do respectivo mandato que não poderá

ser superior a três anos, com exceção feita a procuração com cláusula "ad judicia";

f) Superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuições que lhes são \\
conferidas por lei e por este Contrato Social, a fim de garantir o regular funcionamento^ _

da sociedade;e.

^ S"* ín H
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g) Utilizar excepcionalmente a denominação social em fianças, avais ou endossos de favor,

bem como, o aceite de quaisquer títulos que não se refiram a negócios da sociedade,

inclusive, para empresas do mesmo grupo.

h-A-

'1''.

Parágrafo Segundo - Ao DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, ao DIRETOR

FINANCEIRO, ao DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, e, ao DIRETOR

ADMINISTRATIVO competem, sempre em conjunto binário, a prática dos atos e operações

relativas aos fins da sociedade, podendo;

a) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive perante

as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito

privado;

b) Gerir com amplos e ilimitados poderes, todos os negócios da sociedade, realizando

operações de crédito, bem como, praticar todos os atos relativos ao objeto social e de

interesse da sociedade, podendo para tanto, assinar todos e quaisquer documentos de

responsabilidade, tais como abertura, movimentação e encerramento de contas-

correntes em instituições financeiras públicas e privadas, propostas, contas bancárias,

cheques bancários, cambiais, notas promissórias, duplicatas e demais documentos

concernentes ao giro normal da sociedade; aJa
c) Contrair empréstimos com particulares, bancos ou órgãos governamentais, tais como:

Banco do Brasil S/A, Caixas Econômicas, oferecendo ou não garantias reais, sempre

levando a crédito da Shark Máquinas para Construção Ltda; e,

d) Superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuições que lhes são

conferidas por lei e por este Contrato Social, a fim de garantir o regular funcionamento

da sociedade;

af-"t''073AF09a696
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Parágrafo Terceiro - Ao DIRETOR COMERCIAL compete, sempre em conjunto binário

com um dos Diretores nomeados. DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, ou

DIRETOR FINANCEIRO, ou DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, ou

DIRETOR ADMINISTRATIVO a prática dos atos e operações relativas aos fins da

sociedade, podendo:

a) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive perante

as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito

privado;

b) Gerir com amplos e ilimitados poderes, todos os negócios da sociedade, bem como,

praticar todos os atos relativos ao objeto social e de interesse da sociedade, podendo

para tanto, assinar todos e quaisquer documentos de responsabilidades concernentes

ao giro normal da sociedade; e,

c) Superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuições que lhes são

conferidas por lei e por este Contrato Social, a fim de garantir o regular funcionamento

da sociedade;

CLÁUSULA DÉCIMA - Ficam investidos nas funções de DIRETORES da sociedade, os

adiante nomeados e qualificados, para os quais são dispensados da prestação de caução, a

saber:

a) DIRETOR PRESIDENTE:

•  DARCI LOCATELLI, já qualificado;

b) DiRETOR COMERCIAL:

• VICENTE CARLOS CRACASSO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens.

^  residente e domiciliado na Capital Estado de São Paulo, na Rua
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Caravelas, n°. 431, apto. 21,Bairro Vila Mariana, CEP: 04012-060, portador da

Cédula de Identidade RG n°. 7.700.403-6/SSP-SP e do CPF sob n°. 006.300.428-37;

c) DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:

•  GENUIR GERALDO BASSO, já qualificado;

d) DIRETOR FINANCEIRO:

•  BENNO MALLMANN, brasileiro, casado em comunhão universal de bens,

empresário, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua

Monte Alegre, n.° 238, Apto. 242, Bairro Perdizes, CEP 05014-000,portador da

Cédula de Identidade RG n.° 100.173.581-8-SSP/RS e do CPF sob h.° 007.881.470-

72;

e) DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO:

•  PEDRO STEIN DIAS FILHO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens,

empresário, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua

Caraibas, n.° 743, Apto. 12,Bairro Vila Pompéia, CEP 05020-000, portador da Cédula

de identidade RG n.° 8.410.826-SSP/SP e do CPF sob n.® 774.966.398-34;

f) DIRETOR ADMINISTRATIVO:

•  GENUIR GERALDO BASSO, já qualificado, interinamente na função.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão

os Diretores, a título de remuneração "pro-labore", a quantia mensal fixada em comum até o

limite de dedução fiscal previstos na legislação do imposto de renda, a qual será

cle§p^.^s gerais. ( \ j

1 'Jí2

^^<0^3AF09e69
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de
dezembro de cada ano, ser procedido o balanço gerai da sociedade, obedecidas as

prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resuitados serão atribuídos aos

sócios proporcionalmente às suas quotas de capital, podendo os lucros, a critério dos

sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O falecimento de qualquer sócio não dissolve
necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e

obrigações do "de cujus", podendo nele fazer-se representar por um dentre eles

devidamente credenciados pelos demais.

#

Parágrafo Primeiro - Apurados por balanço os haveres do sócio falecido, serão estes

pagos em cinco prestações mensais, iguais e sucessivas, monetariamente corrigidas,
vencendo-se a primeira noventa dias após apresentação à sociedade, da autorização
judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive perante o Registro do

Comércio;

Parágrafo Segundo - Fica, entretanto, facultada, mediante consenso unânime entre sócios

e herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômica

financeira da sociedade;

Parágrafo Terceiro - Mediante consenso unânime dos sócios supérstites, os herdeiros

poderão ingressar na sociedade, caso não haja impeditivo legal quanto à sua capa^ade^
jurídica de exercer atividade mercantil.

CVT-' -

1073AF098698
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os sócios e administradores declaram, sob as penas da
lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 dè consumo, fé pública ou a propriedade.

E,assim, justos e contratados, assinam a presente ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL,
juntamente com duas testemunhas.

São Paulo/SP, 01 de março de 2012.

&
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DIRETORES:

DARCn^CAXÉLLI
Diret<ír Presidente

VICENTE CARLOS CRACASSO
Diretor Comercial

GENUIR GERALDO BASSO

Diretor de Relações Instituctonals
O MALLMANN

retor Financeiro

IN DtAS FILHO UIR GERALD

etor Administrati

D BASSO

^o (interino)Diretor de T< cnologia de Informação

TESTEMUNHAS:

OSVALD /TERUO KOBAYASHI
RG n." 8/053.634-7-SSP/SP
CPF 809.656.528-15

VAG

738-4

2.820.498-98CPF1

"Visto do Advogado - Lei n.®8.906/94"

r. MARCELOb^LANERl KITASAÜA
RG n.°13.091.43B-SSP/SP
CPF n. ° 076.356.538-57

OAB n. ° 97.581/SP
ólidaçijo de Contrato - abertura filial Santa Maria/ RS • 01022012

IVOLVIMEN
^ÓtOGIA
ST&DO'

ECÓNÔtóffcqii-CllNCfA.

' " ' DE-SAO::PAU.t.O

GERÁL
V2lí'.538/12-5 wwBiíSiwraftttts«WM ̂

&'

1073AF098700
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CONSTRUCTION

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

PREGÃO PRESENCIAL N°053/2013

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ n° 06.224.121/0004-46, e Inscrição Estadual

90337053-09, com filial na Cidade de Cascavel/PR, na Avenida Ezuel Portes

Doutor, Rodovia BR 277, n° 19295, Unidade 002, Bairro 14 de Novembro.

Contato: (45) 3321-4900 Fax: (45)3228-6270

Email: cascavel@sharkmaquinas.com.br

PROPOSTA DE PREÇO

Ao Pregoeiro

Pregão N°053/2013

Prezado Senhor,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a

preços fixos, relativa ao fornecimento de 01 (Um) Rolo Compactador Vibratório

Autopropelido Marca MüUer, Modelo VAP70LP + Capa, fabricado por Próton Primus

Máquinas e Equipamentos Ltda. O valor para fornecimento do objeto acima é de R$

290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Reais)

O prazo de fornecimento é de 30 dias (Trinta) dias contados a partir da data de

assinatura do Contrato de Fornecimento.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 dias (Sessenta) dias a partir da

data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope n° 1 e n° 2) pelo

Pregoeiro.

O prazo de garantia do objeto é de 12 meses.

Shark Máquinas para Construção Ltda
Avenida Ezuel Portes Doutor, Rodovia BR 277, n° 19295
Unidade 002, Bairro 14 de Novembro

Cascavel - PR - CEP 85804-200

Fone/Fax; (45)3228-3713
www.sharktnaquinas.com.br

Daniel Becher
Gerente Fjliai .

Shark Máquinas
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CONSTRUCTION

A assistência técnica será realizada por: SHARK MÁQUINAS PARA

CONSTRUÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°

06,224.121/0004-46, e Inscrição Estadual n° 90337053-09, com fiUal na Cidade de

Cascavel/PR, na Avenida Ezuel Portes Doutor, Rodovia BR 277, n° 19295, Unidade 002,

Bairro 14 de Novembro, conforme item 18.2 do edital.

Cascavel, 18 de Setembro de 2013.

Atenciosamente,

Imir Daniel Becher de Oliveira

^rocurador

íH/6.224.121/0004-46'
SHARK mOLUr^AS PARA
CONSmvÇAO LTDA.
Av F-z'j-1 Doüloí.

UnitíJtíí NovCffbro
I 35B04-2d0 CASCAVEL. - PE }

Shark Máquinas para Conslnição Ltda
Avenida Ezuel Portes Doutor, Rodovia BR 277, n' 19295
Unidade 002, Bairro 14 de Novembro
Cascavel - PR - CEP 85804-200

Fone/Fax; (45) 3228-3713
www.sharkinaquiiias.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

edital DE: PREGÃO PRESENCIAL TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO
nome do BEM: ROLO COMPACTA nOR vtrr i ̂

~(3)êspecifícãrt- MÃ]RCÃ7MbDELQ~~
1.1 N Código Finame
2. Motor

2.1. Alarca/ Modelo
2.2. Mínima potência efetiva líquida

3.1. Tipo
3.2. N" dc marchas à frente
47chãssí
4.1. Tipo ■—

'sTdírêçaõ —
IjS.I. Tipo
ÃCÍLINDRÕ^BRÃToRÍÕ6.1. Tipo
6.2. Largura
6.3. Diâmetro do Cilindro
6.4.Sistema vibratório

Shark Máquinas para Consirução Lida
Av. Ezuel Podcs Douior. 19295 - 14 dc Novembro
Cascavel - PR - CEP 85804-200
Fone/Fax: (45) 3228 37)3
www.sharkmaquinas.com.br

Indicar
Indicar

çoes"^õ^
equipamento proposto

MULLER / VÃPTÕfpTrÃP^ '
1569771

Indicar
120 HP CUMMINS / 4B 3 9

125 HP ^
Hidrostática

02 à frente e 01 n rp"

Indicar

Hidrostático
Mínimo 02 à frente e 01 à ré

Indicar

Oscilação; 15° para cada lado
cada lado

Hidrostática

[ijgg-EgP Kt PéTcam^
2,10 metros
1,5 metros
Indicar

_Liso com Kit Pé de Carneiro
2,15 metros "
1,7 metros ' "
Com duas amplitudes com 1,74 em alta e
0,80 em baixa amplitude
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CONSTRUCTION

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO
EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n." 053/2013 Lote N": 01

NOME DO BEM: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO N.° DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (Um)
(1) DISCRIMINAÇÃO (2) EXIGÊNCIAS DO MUNICÍPIO (3) ESPECIFICAÇÕES DO

EQUIPAMENTO PROPOSTO

1. MARCA/MODELO Indicar MULLER / VAP70LP +CAPA

1.1 N" Código Finame
2. Motor

2.1. Marca/ Modelo

Indicar

Indicar

1569771

CUMMINS / 4B3.9
2.2. Mínima potência efetiva líquida (HP)

3. TRANSMISSÃO

3.1. Tipo

120 HP

Hidrostática

125 HP

Hidrostático

3.2. N° de marchas à frente

4. CHASSI

4.1. Tipo

6. CILINDRO VIBRATÓRIO

6.1. Tipo

Mínimo 02 à frente e 01 à ré

Indicar

Liso com Kit Pé de carneiro

Mínimo 02 à frente e 01 à ré

Oscilação: 15° para cada lado
Articulação: 35° para cada lado

5. DIREÇÃO
5.1. Tipo Indicar Hidrostática

Liso com Kit Pé de Carneiro

6.2. Largura 2,10 metros 2,15 metros

6.3. Diâmetro do Cilindro 1,5 metros 1,7 metros

6.4.Sistema vibratório Indicar Com duas ampUtudes com 1,74 em alta e
0,80 em baixa amplitude

Shark Máquinas para Construção Lida

Av. Ezuel Portes Doutor, 19295 - 14 de Novembro

Cascavel - PR - CKP 85804-200

Fone/Fax; (45) 3228.^713

www.sharkmaquinas.com.br
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6.5. Freqüência de vibração

NEW HOLLAND

CONSTRUCTION

33HZ cm alta e 40HZ cm baixaIndicai-

7. PESO

7.1. Peso Operacional homologado (com cilindro
vibratório e demais acessórios para compactação
de solos - Kg)

Mínimo de 10.500 Kg 14.920 Kg

8. ACESSÓRIOS E OPCIONAIS EXIGIDOS

8.1. Raspadores para rolo
8.2. Toldo com proteção contra queda para
operador

8.3. Sistema de iluminação

8.4. Instrumentos (medidores e indicadores)
usados para avaliar o desempenho, segurança,
funcionamento e manutenção do equipamento
(horômetro, marcador de temperatura, etc.)
8.5. Aplicação de Logomarca

9. GARANTIA

12. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E
OPERADORES (duração)

Sim

Sim

Sim

Indicar

Conforme modelo a ser fornecido para
confecção
Mínimo de 12 meses

Mínimo de 08 (oito) Horas

Sim

Sim

Sim

Tomadas de teste de pressão, teto solar
retrátil, extintor de incêndio, alarme de ré,
chave de roda, horômetro, marcadores de
temperatura, etc.

Conforme modelo a ser fornecido para
confecção
12 Meses de Garantia

08 (oito) Horas

— A preponente deverá preencher todos os espaços vazios da eoluna 3(três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo
"^s^v^stema de unidades e padrões adotados nas colunas l(um) e 2(dois).

Cascavel, 18 de Setembro de 2013

;^irT)aniéíífécher de Oliveira
: 4660229-3 SSP-PR

Shark Máquinas para Construção Ltda
Av, Ezucl Penes Doutor, 19295 - 14 de Novembro

Cascavel - PR - CEi' 85804-200

Fone/Fax: (45) 3228 3713

www,sharkmaqumas.com.br A

%224.121/0004^46'
^üftK MÁQUINAS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.
Av. Eluei Portes Doutor, 19295

-bnidacó Ü2 - Bairro 14 de Novembro

[85804-260 CASCAVEt-P^
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VAP70LT > PT > LT+CAPA
Descrição das versões: VAP 70LT VAP 70PT

Compactadores
Vibratórios Autopropulsados

VAP 70LT+CAPA
Pesos: 1

Peso operacional máximo (kg):
Peso operacional (kg):
Peso do módulo dianteiro (kg):
Carga estática linear (k/cm):

12.920 13.300

10.750 11.950

6.000 7.200

27,9

14.920

12.750

8.000

Fabricante:

Modelo:

Tipo;
Cilindros:

Potência:

Torque:

CUMMINS CUMMINS CUMMINS
4B3.9Tier2 4B3.9Tier2 4B3.9Tier2

Turbo diesel, 4 tempos, 3,9 litros, refrigerado à água, com injeção direta Bosch
4  4 4

125 hp (93 Kw)@2200 rpm 125 hp (93 Kw)@2200 rpm 125 hp (93 Kw)@2200 rpm
506 Nm@1300 rpm 506 Nm@1300 rpm 506 Nm@1300 rpm

Tração: Hídrostático composto por uma bomba de pistao axial de vazão variável e dois motores de pístão axiai constante com
redutor mecânico de velocidade.

Velocidade de trabalho (km/h):
Capacidade de subida de rampa (%);
Eixo traseiro:

Filtragem do sistema:

ia - 0 - 7,5 / 2® - 0 - 9 1® - 0 - 7,5 / 2® - 0 - 9 1® - 0 - 7,5 / 2® - 0 - 9

65 65 65
Com redução nas planetárias e com sistema anti-derrapagem (Limited Slip)

Na entrada da bomba Na entrada da bomba Na entrada da bomba

Sistema de vibração: Hidráulico, composto por um comando, bomba e motor de engrenagens de vazão constante.

Freqüência de vibração (vpm/Hz):
Amplitude nominal (mm);
Impacto dinâmico (kgf):
Força centrífuga (kn):
Número de patas (und)
Área de contato das patas (mm^):

1.980/33 1.980/33

1,75/0,75 1,80/0,80

31.500/18.500 38.500/22.500

250,1 /123 307/ 150

140

137,5

1.980/33

1,74/0,84

39.500 / 23.500

310/152

140

137,5

Sistema de direção: Hidráulico composto por comando tipo Orbitroi e bomba hidráulica de engrenagens de vazão constante.

Tipo:
Filtragem do sistema:
Raio de giro externo (mm):

Comando tipo Orbitroi Comando tipo Orbitroi
Na linha de retorno para o tanque Na linha de retorno para o tanque

5.400 5.400

Comando tipo Orbitroi
Na linha de retorno para 0 tanque

5.400

Serviço:
Emergência:
Estacionamento:

Hídrostático, atuando na alavanca frente e ré.
Hídrostático, freio de segurança multidisco, atuando no eixo traseiro e na bomba de tração
Hídrostático, freio de segurança muítidisco, atuando no eixo traseiro e na bomba de tração

Especificação: 18.4 X 30 • 10 lonas 18.4 x 30-10 lonas 18.4 X 30 -10 lonas

Chassi:

Oscilação:
Articulação;

15° para cada lado 15° para cada lado
35° para cada lado 35° para cada lado

15° para cada lado
35° para cada lado

Sistema elétrico:

Voltagem (V):
Bateria / Alternador (V/Ah):
Sistema de iluminação:

12 12

12/95 12/95
4 faróis dianteiros e 2 faróis traseiros 4 faróis dianteiros e 2 faróis traseiros

12

12/95

4 faróis dianteiros e 2 faróis traseirc^^

Capacidade dos reservatórios: ;

óleo diesel (i):
Óleo hidráulico (1):

250 250

80 80
250

80

itens básicos:
Teto solar retrátll - Tomadas de teste de pressão - Extintor de incêndio - Alarme de ré - Chave de roda

Opcionais:

Kit com capa com patas trapezoidais - Cabine climatizada - Sistema ROPS/FOPS - Espelhos retrovisores - Sinaiizador rotativo - Setas indicadoras - Kit troca rápida
Tambores e raspadores avulsos para troca de versão - Contrato de manutenção preventiva - Pneus 23.1 x 26 - 12 lonas

Dimensões (mm):

Ml li 1 EB protonprimus
'  Rua Cesário, 870 - Jacutinga - Mesquita

fGhhccido no protonpfimus CEP: 26652-420 - RJ - Brasil

§ ó

1 ?

Tel.: + 55 (21) 2696-9990 comercial@protonprimus.com.br
www.protonprimus.com.br



Município de Planalto - 2013
Relatorío de Lances dos Fornecedores

Pregão 53/2013

PãQinal

Objeío: EqupamenloRodcMário

Marca kQúanb
Fornecedor 3423

Rodada

Lance Iniciei

1

SHARKS^AQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
Valor' '1#

^.000,00

289.500,00

SHARK SA.MAQÜINAS PARA CONSTRUÇÃO
FRNANC» BBJDKEN DA SILVA

Emilidopa: OLDECIR CAMPOS, na \ersáo: 5504 hig/OgV2013 09:16:03



III RODi1NT£lll
ICOMERCIO & LOCAÇOES!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODANTE-COM. & LOCAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, sita à Rua Vicente
Machado, 900, em Cascavel-Paraná, com o CNPJ n° 76.785.393/0001-58, fundada à 28 anos, nêste
representada por seu sócio Domingos Shintani, Cl 481.275-PR, ATESTA para todos os fins que;

-É PROPRIETÁRIA de 26 MÁQUINAS da marca MULLER/PRÓTON-PRIMUS, INCLUINDO
OS MODELOS: -RÔLOS VIBRATÓRIOS VAP-55P

-ROLOS VIBRATÓRIOS VAP-55A
-RÔLOS VIBRATÓRIOS VAP-70P
-RÔLOS VIBRATÓRIOS VAP-70L
-RÔLOS COMPACTADORES DE PNEUS AP-26

-É CLIENTE DA SHARK-MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ N°
06.224.121/0006-08, REVENDEDORA EXCLUSIVA DOS PRODUTOS MULLER/PRÓTON-
PRIMUS no estado do Paraná, COM AGÊNCIAS EM ARAUCÁRIA, LONDRINA, MARINGÁ
E CASCAVEL;

-ATESTAMOS TAMBÉM QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NAS TRANSAÇÕES
COMERCI.AJS QUE TIWMOS, SEMPRE FORAM CUMPRIDOS. BEM COMO, SEMPRE
DESFRUTAMOS DE BOA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS PRODUTOS COMPRADOS,
INCLUSIVE RECEBENDO CURSOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO B MANUTENÇÃO EM
NOSSAS INSTALAÇÕES.

E, FIRMAMO-NOS ABAIXO.VERD

San
A presente c

documento
data, do que ctoi

CASCAVEL

OFICIO DE NOTAS
a PonG:(45) 3037-7444

CAQAO
eprodução fiel do
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Cascavel, 24 de maio de 2012.
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• AV. CASTELO BRANCO, 16.757-B - CEP 76.967-239 - TEL; (69) 3443-1512 - iocadora@rodantenorte.com.br



NEW HOLLAND

CONSTRUCTION

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2013

DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ n° 06.224.121/0004-46, e Inscrição Estadual n°90337053-09,

com filial na Cidade de Cascavel/PR, na Av. Doutor Ezuel Portes, Rod. BR 277, N°

19295, Unidade 002, bairro 14 de Novembro, neste ato, representado pelo procurador, Sr.

Wladimir Daniel Becher de Oliveira, brasileiro, casado, portador do RG n° 4.660.229-3

SSP/PR e CPF n° 667.723.629-34, DECLARA, que se vencedora do presente certame,

reaUzará a entrega técnica sem ônus adicionais ao contratante e realizará a instrução de 06

(seis) operadores, com duração de no mínimo 8 (oito) horas, em data a ser designada pelo
contratante.

Cascavel, 17 de Setembro de 2013.

Wa^imlr Daniêl oeclier de Oliveira

Procurador

Shark Máquinas para Construção Ltda
Av. Ezuel Portes Doutor, 19295 - 14 dc Novembro
Cascavel - PR - CEP 85804-200

Fone/Fax: (45) 3228 3713
www.sharkmaquinas.com.br

fÕ6.224.12.1/OOOi-/^

^85804-260 CASCAVEL-PB



NEW HOLLAND

CONSTRUCTION

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2013

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ n° 06.224.121/0004-46, e Inscrição Estadual n° 90337053-09,

com filial na Cidade de Cascavel/PR, na Avenida Ezuel Portes Doutor, Rodovia BR 277,

n° 19295, Unidade 002, Bairro 14 de Novembro, neste ato, representada pelo seu

procurador, o Sr. Wladimir Daniel Becher de Oliveira, brasileiro, casado, portador do

RG n° 4.660.229-3 SSP/PR e CPF n° 667.723.629-34, DECLARA, que, se vencedora do

presente certame, fornecerá, durante o período de garantia às suas expressas e após a

garantia, por no mínimo 60 (Sessenta) meses, às expensas do CONTRATANTE, as

alterações, substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício

ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatada em seus

características de operação, sob pena de aplicação de penalidade prevista no item 15.1,

"4" do edital 053/2013.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Cascavel/PR, 17 de Setembro de 2013.

KãiuRas

Wladipílr Daniel Hecher de Oliveira

Procurador

Shark Máquinas para Construção Lida
Avenida Ezuel Portes Doutor, Rodovia BR 277, n" 19295

Unidade 002, Bairro 14 de Novembro
Cascavel - PR - CEP 85804-200

Fone/Fax: (45) 3228-3713
\v\vw.sharkmaquinas.com.br

^0.224.121/0004-4?
CONSWaÇAO LTDA,
Av. Ezuef Portes Doutor, 19295

Unicartc O? • 1 d de Novembro

CASCAVEL-PR



CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTAÍXm. BARTÍDOR. DI^ROSÍTÂRIO PÚBLICO V.
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CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICAS®

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Oficio do Distribuidor,
Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de
Cascavel, Estado do Paraná, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que
revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado
do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente
ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTÊNCIA, específica de;

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005), de
responsabilidade de:

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 06.224.121/0004^6

1 °Dada e passada nesta cidade e coma^íg^
PARANÁ, ao(s) 10 dia(s) do mês de seteVnbro do amgiN(^'j9
no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

Cascavel,

A presente fotocó,
Tiel do documente

/l data Dou fé
O REFERIDO E VÉRDADE E DOU FÉ.

'Á

odrigoA'irnoíRêõ"Ta5õrcla
iciaí Titular

Cristione Reckiei''^'»
Empregada Jurameniad.

Portaria 67/2009

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R$21.87

A presente Cenidão Positiva somente terá validade com o Carimbo Oficiai do Cartór o Distribuidor.

^ÍÍ.tfeêt4iJ©{Mi

■3,228'ag

Miuri

NOTÂRIO

O 000000 033176

CRISTIANE

Página 1/1



NEW HOLLAND

CONSTRUCTION

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2013

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO A

EXISTÊNCIA DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO.

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ n° 06.224.121/0004-46, e Inscrição Estadual n°90337053-09,

com filial na Cidade de Cascavel/PR, na Av. Doutor Ezuel Portes, Rod. BR 277, N°

19295, Unidade 002, bairro 14 de Novembro, neste ato, representado pelo procurador, Sr.

Wladimir Daniel Becher de Oliveira, brasileiro, casado, portador do RG n°4660229-3

SSP-PR e CPF n°667723629-34, DECLARA, para todos os fins de direito, ter plano

conhecimento, bem como, atender a todas as exigências relativas a habilitação no presente

certame. Declara, ainda, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação

ou que comprometam a idoneidade da preponente nos termos da Lei e que não está

declarado inidôneo em qualquer esfera da Administração Pública e nem está suspenso de

participar de licitações por qualquer Órgão Governamental, Autárquica, Eundacional ou de
Economia Mista do Estado do Paraná.

Cascavel, 17 de Setembro de 2013.

-DanierBecher de Oliveira

Procurador

Shark Máquinas para Construção Ltda
Av. Ezuel Portes Doutor, 19295 - 14 de Novembro

Cascavel - PR - CEP 85804-200

Fone/Fax: (45) 3228 3713
www.sharkmaquinas.com.br

rõó.224.12.1./0Q04-4^
CONSTFUÇAU

AV. Ezi^ P?-"-1
Unidade 02-oH L / po |'9^56C4-?6D J



NEW HQLLAND

CONSTRUCTION

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2013

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ARTIGO T DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ n° 06.224.121/0004-46, e Inscrição Estadual n° 90337053-09,

com filial na Cidade de Cascavel/PR, na Avenida Ezuel Portes Doutor, Rodovia BR 277,

n° 19295, Unidade 002, Bairro 14 de Novembro, neste ato, representada pelo seu

procurador, Sr. Wladimir Daniel Becher de Oliveira, brasileiro, casado, portador do

RG n°4660229-3 SSP-PR e CPF n%67723629-34, DECLARA, que não possuímos, em

nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei

Federal n" 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n° 8666/93.

Cascavel, 17 de Setembro de 2013.

"^adimir Daniel BecheTde Oliveira

Procurador

Shark Máquinas para Construção Lida
Avenida Ezuel Portes Doutor, Rodovia BR 277, n" 19295

Unidade 002, Bairro 14 de Novembro
Cascavel - PR - CEP 85804-200

Fone/Fax: (45)3228-3713
www.sharkmaquinas.com.br

fÕ6.224.121/0004-4ól
SHARK MÁQVmAS PARA
f^ittSTRUÇÃO LTüA.
Av. Ezueí Portes Doutor, 19295

Unidade 02 ■ Bairro 14 de Novembro
[85804-260 CASCAVEL -
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HIDRAUTORK
Horbitork Comércio de Peças e Serviços Ltda.

Especializada em Hidráulicos e
Mecânica em Geral

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa SHARK MÁQUINAS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 06.224.121/0004-46 e Inscrição
Estadual 90337053-09, estabelecida na Av. Ezuel Portes n'' 19295, bairro 14 de
Novembro na cidade de Cascavel - PR, CEP 85.804-200, fornece para à
HORBITORK COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no
CNPJ 04 153 043/0001-68, situado na rua Regente Feijó, n° 107 Bairro Parque
São Paulo, cidade de Cascavel - PR, um: ROLOCQMPACTADGR modelo
VAP70LP da marca MÜLLER.

Atestemos ainda que os compromissos assumidos pela empresa foram
cumpridos de forma satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a
desabone no ramo comercial e tecnicamente.

Cascavel 10 de Setembro de 2013,

HORBITOIÍi^COIsíERCJO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

^04.153.043/0001.68^

f-EÇÁJ í:.frviçc3 ltüa.
Rua Rs^cnlci Fcii:'i, 107

Pq. São Paulo • CEP 95.503-630
Cascavel • Paraná

L J

Rua Regente Feijó, 107 - Parque São Paulo - Fone (45) 3222-5002 - Fax (45) 3222-2379
CEP 85.803-630 - Cascavel - Paraná - E-mall: hldrautork@hotmail.com



Certidão Negativa de Debito hítp;//www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

E ÁS DE TERCEIROS

N° 005152013-21200121

Nome: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 06.224.121/0001-01

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 contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida
Ativa da União (DALI).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárlas e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU,
não 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:

- averbação 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://v\/ww.rece ita.fa2enda.g0v.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n® 01, de
20 de janeiro de 2010.

Emitida em 19/06/2013.

Válida até 16/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Idel 7/8/2013 09:30



https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf)'Cr£'FgeCFSImprimirPa.

IMPRIMIR

CAIXA

W

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06224121/0004-46
Razão Social:SHARK maquinas para construção lida
PnHprprn- AV EZUEL PORTES DR RODOVIA BR 277 19295 UNIDADE 002 /

*  14 DE NOVEMBRO / CASCAVEL / PR / 85804-200

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: 09/09/2013 a 08/10/2013

Certificação Número: 2013090907595499107201

Informação obtida em 17/09/2013, às 11:56:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1 de 1
17/fe/2013 11:56



ht^://www.receita.ía2enda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certídao/.

w

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome; SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 06.224.121/0001-01

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:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nf 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam Inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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.recelta.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 02/05/2007.
Emitida às 17:00:23 do dia 29/07/2013 <hora e data de Brasí!ia>.

Válida até 25/01/2014.

Código de controle da certidão: A372.8DE4.C857.F2A8

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Idel 9/8/2013 09:20



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual https;//www.arintemet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=4395.

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do EstadoPARANÁ
GCN-ÍRrJO no ÍVAOO

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 10570645-21

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.224.121/0004-46

Nome: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LIDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual Inscrever e cobrar débitos ainda não registrados
ou 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.qov.br

Esta Certidão tem validade até 22/10/2013 - Fornecimento Gratuito

7^. Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão N<* 10570645-21

Emitida Eletronicamente via tnternet
24/06/2013-15:06:45

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

#

I de 1
24/06/2013 15:07



Prefeitura Municipal de Cascavel

Secretaria Municipal de Finanças
Rua Paraná, 5000 ■ Caixa Postal 113

CERTIDÃO NEGATIVA 47952/2013

À presente Certidão é VÁLIDA FOR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma

Contribuinte:

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO LTDA

Endereço; AV. EZUEL PORTES DOUTOR
Cadastro: 6224121000446 Quadra:
Ramo de Atividade:

CFFAZNPJ:

06.224.121/0004-46

19295

Lote: LoteamentoM DE NOVEMBRO

Finalidade: Licitação

Certificamos para os devidos fins, atendendo solicitação, que o contribuinte acima identífi-
icado não possui débitos tributários pendentes junto a fazenda pública do Município de
Cascavel até a presente data.

Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de
cobrar débitos posteriormente constativos, mesmo referente ao período nesta certidão
compreendido.

Cascavel 17 de Setembro de 2013

Códigp de Autenticidade: 292 893711292893
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.224.121/0001-01

Certidão : 33831229/2013

Expedição: 09/08/2013, às 09:21:48

Validade: 04/02/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

,  inscrito(a) no CNPJ sob o n" 06.224.121/0001-01, CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de
obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito
garantido ou exigibilidade suspensa:
0151300-98.2009.5.09.0654 - TRT 09' Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suficientes.

Total de processos: 1.

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 à 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
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de/^ens
suficientes.

Dúvidas e sugestões: cndt®tst.jus.br
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0.255.953/121/'
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SHARK máquinas para gonstrução ltda.

NIRE 35-222.334,117 i

ÇNPJ n.° 06.224.121/0001-01

4b? ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
.BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A, com sede j social na Avenida Presidente Castelo

, Branco. n,° 7.777. Saia 02. Bairro da Lapa. na Capital do Estado de São Paulo. CEP 05034-
000., devidamente registrada na Junta Comerciai Jo Estado de São Paulo sob NIRE n°
35.300.198.778, em sessão de 28/10/2003, inscrita| no CNPJ sob n.° 01.246.193/0001-28.

/ neste ato representado pelo seu Diretor Presidente DARCI LOCATELLI. brasileiro, casado
em comunhão universal de bens. empresário, portador da Cédula de Identidade RG n"
3.939.651-4-SSP/SP e do CPF nt 015.476.749-20.1 residente e domiciliado na Capital do
Estado de Sao Paulo, na Rua Doutor Gabriel dos ^antos. n" 375. 15° Andar. Bairro Santa
Cecilia, CEP 01231-011; ADILSON BONISSONI, brasileiro, casado em comunhão universal
de bens. empresário, residente e domiciliado na Capitai do Estado de São Paulo, na Rua

, Âpinajés. n.° 969. Apto. 71.Bai|T0 Perdizes. CEP 05017-000, portador da Cédula de
Identidade RG n.° 344.694-SSI/SC e do CPF sob n.° 164.594.669-04; GENUIR GERALDO
BASSO, brasileiro, casado em comunhão universiai de bens. empresário, residente e
domiciliado na Capitai do Estado de São Paulo, na Rua Monte Alegre, n.° 1.285. Apto. 91.
Bairro Perdizes. CEP 05014-001. portador da Cédula de identidade RG n.° 424.247-5-

FRANCISCO BARAZETTI, brasileiro, SSP/PR e do CPF sob ri.° 010.291.269-68; SÍRIO
casado em comunhão universal de bens. empresário, residente e domiciliado na Capital do
Estado de São Paulo, na Rua Doutòr Miranda de Azevedo; n.° 779, Apto. 220. Bairro Vila

RG n.° 1.863. 05027-000. portador da Céc|ula de Identidade
. ,il / \
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-2-
SSP/PR e do CPF sob n." 333.985.939-68; e. ELEMAR JORGE DRISNER, brasileiro,
casado em comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Capital do
Estado de São Paulo, na Rua Alulslo de Azevedo, n." 279. Apto. 102, Bairro de Santana,
CEP 02021-030, portador da Cédula de Identidade RG n.° 24.890.736-0-SSP/SP e do CPF
sob n.° 251.517.709-34,

Únicos sócios componentes da sociedade empresária ümitada denominada

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA,

com sede social na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, n.® 2.210,
Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob NIRE n® 35.222.334.117, em sessão de 05/05/2008, inscrita no CNPJ
sob n° 06.-224.121/0001-01, têm entre si justos e contratados ALTERAR o Contrato Social,
conforme cláusulas e condições seguintes;

»
-I-

Os sócios decidem criar mais uma filial da empresa na cidade de Santa Maria, no Estado
do Rio Grande de Sul, na Rodovia BR 392 (Rodovia Santa Maria à São Sepé), n° 2.781,
Bairro Uriândia, CEP 97070-160, com início das atividades a partir desta data, ficando
destacada para efeitos legais e fiscais como capital a importância de R$ 1.000,00 (um mil
reais), do capital social;

'j^AUTENTJC



V*

w

,,>.A' -,-v

x*^ '' S-^

.r^^ Jy^



V- t

4

' • 4

• • • • • a
soa a a a «

a ea oaaa aa
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-3-
PARÁGRAFO ÚNICO - A filial ora constituída terá como objeto o Comércio, Importação e
Exportação e Locação de Máquinas e Equipamentos Rodoviários e de Terraplenagem.
Tratores, Colheitadeiras e Implementos Agrícolas; Comércio de Suas Peças e Acessórios,
Óleos Lubrificantes e Graxas; Oficina Mecânica e Representações Comerciais.

r-'

^ .

Face as alterações e modificações processadas no Contrato Social, a Cláusula Primeira
passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de SHARK
MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, tendo sua sede e foro na Capital do Estado de
São Paulo, na Avenida Santa Marina, n.° 2.210, Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040,
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n°.
35.222.334.117, em sessão de 05/05/2008 e inscrição no CNPJ sob n° 06.224.121/0001-
01, podendo instalar, manter e extinguir depósitos, filiais, agências e escritórios em qualquer
parte do território nacional ou no exterior, a critério da Diretoria, com filiais localizadas;

1) na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida das Indústrias,
n." 1.132 e 1.112, Bairro São João, CEP 90200-290, NIRE n.° 43.901.076.223, em
sessão de 13/07/2004 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0002-84, com capital
destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

2) na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, KM 200, n°.
Serraria, CEP 88115-100, NIRE n.° 42.900.854.273, em sessão d<

" cil» M
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10^ ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

02/08/2004 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0003-65, com capital destacado no valor
de R$ 1.000,00(um ml! reais) do Capital Social;

3) na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Avenida Ezuel Portes Doutor, n°.
19.295, Unidade 002, Bairro 14 de Novembro, CEP 85800-000, NIRE n°.
41.900.859.036, em sessão de 05/08/2004 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0004-46,
com capitai destacado no valor de R $1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

4) na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Percy
Gandini, n." 2.035, Sala 01, Bairro Vila Toninho, CEP 15077-000, NIRE n.°
35.902.839.411, em sessão de 28/07/2004 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0005-27,
com capital destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

5) na cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rodovia do Xisto, KM 21,5, n." 7.490,
Bairro Estação. CEP 83703-740, NIRE n." 41.900.862.690, em sessão de
02/09/2004 e CNPJ sob o n«. 06.224.121/0006-08, com capital destacado no valor
de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

6) na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Antonio Alves
Passig, n°s 571 e 615, Bairro Residencial e Comercial Paimares, CEP 14092-590
com fundos para a Rua Maurício Oscar da Rocha e Silva, n°. 138, Bairro Residencial

. e Comerciai Paimares, CEP 14092-580, NIRE 35.903.414.880 em sessão de

05/05/2008 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0007-99, com capital destacado no valor
de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

li ^ '
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7) na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Presidente
Vargas, n°, 5.301, Bairro Viia Exposição, CEP 99064-000, NIRE n." 43.901.387.296,
em sessão de 22/04/2009 e CNPJ sob o n-. 06.224.121/0008-70, com capital
destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

8) na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, n°s 2.148 e
2.164, Bairro Viia Aibertina, CEP 02732-040, NIRE n.» 35.903.728.906, em sessão
de 09/11/2009 e CNPJ sob o n.° 06.224.121/0009-50, com capital destacado no
valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

9) na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Plínio Adindo de Nes, n".
2.241-D, Bairro Beivedere, CEP 89810-460, NIRE n." 42.900.874.681, em sessão de
19/11/2009 e CNPJ sob o n". 06.224.121/0010-94, com capital destacado no valor
de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

■S:-:

10) na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Avenida Tiradentes, n.° 4.301, Bairro
Jardim Rosicler, CEP 86072-000, NIRE n.** 41.901.164.309, em sessão de
02/08/2010 e CNPJ sob o n.° 06.224.121/0011-75, com capital destacado no valor
de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

11) na cidade de Içara, Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC 444, n° 4.498,
Quadra 5, Lote 24, Bairro Raichaski, CEP 88820-000, NIRE n.° 42.900.942.252, em
sessão de 18/08/2011 e CNPJ sob o n.° 06.224.121/0012-56 com capital
destacado no valor de R$ 1.0ü0,00(um mil reais) do Capital Social;

12) na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Doutor Zlmmermann n°
2.244, Bairro Itoupavazinha, CEP 89066-000, NIRE n.° 42.900.948.005, em sessã

Í9 61IC éta H
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-6-
de 06/10/2011 e CNPJ sob o n.° 06.224.121/0013-37 com capital destacado no
valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

13) na cidade de Maringá, no Estado do Paraná, na Avenida Prefeito Sincler Sambattl,
n" 4.266. Bairro Jardim Bertioga, CEP 87055-405. NIRE n.° 41.901.239.376, em
sessão de 11/10/2011 e CNPJ sob o n." 06.224.121/0014-18, com capital
destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

14) na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, na Rua Eldorado, rf 1.480,
Bairro Chácara São Francisco do Aeroporto (Jardim Itatínga), CEP 13052-450, NIRE
n°. 35.904.226.807, em sessão de 12/12/2011 e CNPJ sob n°. 06.224.121/0015-07,
com capital destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capita Social;

15) na cidade de Piracicaba, no Estado de São Paulo, na Rodovia Comélio Pires, (SP
127), KM 42 mais 500 metros. s/n°. Galpão 2, Bairro Campestre/Chicó, CEP 13401-
620, NIRE n.® 35.904.135.267, em sessão de 01/08/2011, com capital destacado
no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social; e,

16) na cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande de Sul, na Rodovia BR 392 //y
(Rodovia Santa Maria à São Sepé). n® 2.781, Bairro Uriândia, CEP 97070-160, com ̂ "
capital destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social.

ajustada 6 em consonância com o que determina o art. 2.031 da

11 o® sócios RESOLVEM, por este Instrumento, atualizar e consoji^r
A JUL ̂5
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contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data. as cláusulas e condições
contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n°. 10.406/2002
aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

CONSOLIDAÇÃO

NIRE 35.222-334.117

CNPJ n-° 06,224.121/0001-01

BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A, com sede social na Avenida Presidente Castelo
Branco, n.® 7.777, Sala 02. Bairro da Lapa. na Capital do Estado de São Paulo, CEP 05034-
000. devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.° NIRE

35.300.198.778, em sessão de 28/10/2003. inscrita no CNPJ sob n.® 01.246.193/0001-28,
neste ato representado pelo seu Diretor Presidente DARCI LOCATELLI, brasileiro, casado
em comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n®

3.939.651-4-SSP/SP e do CPF n? 015.476.749-20, residente e domiciliado na Capital do Ijj^
Estado de São Paulo, na Rua Doutor Gabriel dos Santos, n® 375. 15® Andar, Bairro Santa ^

Cecília, CEP 01231-011; ADILSON BONISSONI, brasileiro, casado em comunhão universal

de bens, empresário, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua

Apinajés, n.® 969, Apto. 71.Bairro Perdizes. CEP 05017-000, portador da Cédula de
Identidade RG n.® 344.694-SSI/SC e do CPF sob n.® 164.594.669-04; GENUIR GERALDO

casado em comunhão universal de bens, empresário, residente e

I do Estado de São Paulo, na Rua Monte Al^re, n.® 1.285, Apto.

min

viit *
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_ . . -8-Bairro Perdizes, CEP 05014-001, portador da Cédula de Identidade RG n.° 424.247-5-
SSP/PR e do CPF sob n.° 010.291.269-68; SÍRIO FRANCISCO BARAZETTI, brasileiro,
casado em comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Capital do
Estado de São Paulo, na Rua Doutor Miranda de Azevedo, n.° 779, Apto. 220, Bairro Vila
Angio Brasileira, CEP 05027-000, portador da Cédula de Identidade RG n.° 1.863.402-
SSP/PR e do CPF sob n.° 333.985.939-68; e. ELEMAR JORGE DRISNER, brasileiro.
casado em comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Capital do
Estado de São Paulo, na Rua Aluisio de Azevedo, n.*" 279. Apto. 102.Bairro de Santana,
CEP 02021-030, portador da Cédula de Identidade RG n.® 24.890.736-0-SSP/SP e do CPF
sob n.® 251.517.709-34, únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada
SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA com sede social na Capital do Estado de
São Paulo, na Avenida Santa Marina, n.® 2.210, Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040 com
seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São

Paulo sob NIRE n®. 35.222.334.117, em sessão de 05/05/2008 e última alteração contratual
arquivada no mesmo órgão sob o n°. 496.353/11-1 em 12/12/2011,resolvem de pleno e
comum acordo ALTERAR o Contrato Social conforme cláusulas e condições seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de SHARK
MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, tendo sua sede e foro na Capital do Estado de ,
São Paulo, na Avenida Santa Marina, n.® 2.210, Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040,

devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n°.

35.222.334.117, em sessão de 05/05/2008 e inscrição no CNPJ sob n® 06.224.121/0001-01,

podendo instalar, manter e extinguir depósitos, filiais, agências e escritórios em qualquer

parte do território nacional ou no exterior, a critério da Diretoria, com filiais localizada^
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1) na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sui, na Avenida das Indústrias,
n." 1.132 e 1.112, Bairro São João, CEP 90200-290, NIRE n.° 43.901.076.223, em
sessão de 13/07/2004 e CNPJ sob o n". 06.224.121/0002-84, com capital
destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

2) na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, KM 200, n°.
5.018, Bairro Serraria, CEP 88115-100,NIRE n.° 42.900.654.273, em sessão de
02/08/2004 e CNPJ sob o n». 06.224.121/0003-65, com capital destacado no valor
de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

3) na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Avenida Ezuel Portes Doutor, n°.
19.295, Unidade 002, Bairro 14 de Novembro, CEP 85800-000, NIRE n°.
41.900.859.036, em sessão de 05/08/2004 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0004-46,
com capital destacado no valor de R $1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

4) na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Percy
Gandini, n.® 2.035, Sala 01, Bairro Vila Toninho, CEP 15077-000, NIRE n°
35.902.839.411, em sessão de 28/07/2004 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0005-27,
com capital destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

5) na cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rodovia do Xisto, KM 21,5, n.° 7.490,

Bairro Estação, CEP 83703-740, NIRE n.® 41.900.862.690, em sessão de

02/09/2004 e CNPJ sob o n®. 06.224.121/0006-08, com capital destacado no valor

de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

{jÈ^Á^F098?7i
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6) na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Antonio Alves
Passig, n°s 571 e 615, Bairro Residencial e Comercial Palmares, CEP 14092-590
com fundos para a Rua Maurício Oscar da Rocha e Silva, n°. 138, Bairro Residencial
e Comercial Palmares, CEP 14092-580, NIRE n° 35.903.414.880 em sessão de
05/05/2008 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0007-99, com capital destacado no valor
de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

7) na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Presidente
Vargas, n°. 5.301, Bairro Vlia Exposição, CEP 99064-000, NIRE n° 43.901.387.296,
em sessão de 22/04/2009 e CNPJ sob o n-. 06.224.121/0008-70, com capital
destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

8) na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, n°s 2.148 e
2.164, Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040, NIRE n.® 35.903.728.906, em sessão
de 09/11/2009 e CNPJ sob o n.*> 06.224.121/0009-50, com capital destacado no
valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

9) na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Plínio Ariindo de Nes
2.241-D. Bairro Belvedere. CEP 89810-460. NIRE n.° 42.900.874.681, em sessão de
19/11/2009 e CNPJ sob o n°.06.224.121/0010-94 , com capital destacado no valor,
de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

10) na cidade de Londrina , Estado do Paraná, na Avenida Tiradentes, n.° 4.301, Bairro
Jardim Rosicler, CEP 86072-000, NIRE n.° 41.901.164.309, em sessão de
02/08/2010 e CNPJ sob o n.° 06,224.121/0011-75, com capital destacado no

reais) do Capital Social;

26 JUL201
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11) na cidade de Içara, Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC 444, n.® 4.498,
Quadra 5, Lote 24, Bairro Raichaski, CEP 88820-000, NIRE n° 42.900.942.252, em
sessão de 18/08/2011 e CNPJ sob o n.® 06.224.121/0012-56. com capital
destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

12) na cidade de Blumenau. Estado de Santa Catarina, na Rua Doutor Zimmermann n®
2.244, Bairro Itoupavazinha, CEP 89066-000, NIRE n.® 42.900.948.005 em sessão
de 06/10/2011 e CNPJ sob o n.® 06.224.121/0013-37, com capital destacado no
valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

13) na cidade de Maringá, no Estado do Paraná, na Avenida Prefeito Sincler
Sambattl.n® 4.266, Bairro Jardim Bertíoga. CEP 87055-405, NIRE n.® 41.901.239.376,
em sessão de 11/10/2011 e CNPJ sob o n.® 06.224.121/0014-18,com capital
destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

14) na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, na Rua Eldorado, n° 1.480,
Bairro Chácara São Francisco do Aeroporto (Jardim Itatinga), CEP 13052-450, NIRE
n®. 35.904.226.807, em sessão de 12/12/2011 e CNPJ sob n®. 06.224.121/0015-07,
com capital destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capita Social;

15) na cidade de Piracicaba, no Estado de São Paulo, na Rodovia Comélio Pires,(SP
127), KM 42 mais 500 metros, s/n®. Galpão 2, Bairro Campestre/Chicó, CEP 13401-
620, NIRE n.® 35.904.135.267, em sessão de 01/08/2011, com capital destacado
no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Socíal;e,

16) na cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande de Sul, na Rodovia BR 392
.781, Bairro Uriândía, CEP 97070-160, com

,00(um mil reais) do Capital Social.

26 JUL 2013
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«  - -12-CLAUSULA SEGUNDA - O objeto da sociedade consiste no Comércio, Importação e
Exportação e Locação de Máquinas e Equipamentos Rodoviários e de Terrapienagem,
Tratores, Colheítadeiras e implementos Agrícolas; Comércio de Suas Peças e Acessórios,
óleos Lubrificantes e Graxas; Oficina Mecânica e Representações Comerciais.

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - O Capital Social, no valor de R$ 26.050.544,00 (vinte e seis milhões
e cinqüenta mil e quinhentos e quarenta e quatro reais), divididos em 26.050.544 (vinte e
seis milhões, cinqüenta mil e quinhentos e quarenta e quatro) quotas, no valor de R$ 1,00
(um real) cada uma, inteiramente subscrito e realizado, fica assim distribuído entre os

sócios, a saber

SOCIOS % QUOTAS VALOR

BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A 99,806023 25.999.999 R$ 25.999.999,00

ADILSON BONISSONI 0,080797 21.061 R$ 21.061,00

GENUIR GERALDO BASSO 0,071146 18.534 R$ 18.534,00

SÍRIO FRANCISCO BARAZETTI 0,021017 5.475 R$ 5.475,00

ELEMAR JORGE DRISNER 0,021017 5.475 R$ 5.475,00

TOTAL 100,000000 26.050.544 R$ 26.050.544,00

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

i
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10^ ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ni 'CLAUSULA SEXTA - As deliberações sociais, mediante Assembléia, poderão ser tomadas
por sócios que representem no mínimo % (três quartos) do capital da sociedade, consoante
a faculdade deferida pelo Artigo 1.074 da Lei n° 10.406/2002, Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas da sociedade são Indivisíveis e não poderão ser
transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento unânime dos
demais sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição, na proporção das
quotas que possuírem.

CLÁUSULA OITAVA - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por
escrito à sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta,
através dos demais sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer
dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação ou em prazo e critério do
sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as
quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA NONA - A sociedade será administrada por um sócio quotista, por um
representante da sócia Blue Water Participações S/A e por três profissionais

nomeados, que se designarão DIRETORES, sendo um DIRETOR PRESIDENTE, um

DIRETOR COMERCIAL, um DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, um DIRETOR

FINANCEIRO, um DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, e, um DIRETOR

ADMINISTRATIVO, os quais terão os poderes e atribuições constantes neste Instrumento e

a seguir definidos.

SiíS"
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10® ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

14Parágrafo Primeiro - O DIRETOR PRESIDENTE. Individual e isoladamente, tem poderes
para a prática de todos os atos e operações relativos aos fins da sociedade, podendo;
a) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive perante

as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito
privado;

b) Gerir com amplos e Ilimitados poderes, todos os negócios da sociedade, realizando
operações de crédito, bem como. praticar todos os atos relativos ao objeto social e de
interesse da sociedade, podendo para tanto, assinar todos e quaisquer documentos de
responsabilidade, tais como abertura, movimentação e encerramento de contas-
correntes em instituições financeiras públicas e privadas, propostas, contas bancárias,
cheques bancários, cambiais, notas promissórias, duplicatas e demais documentos
concernentes ao giro normal da sociedade;

o) Assinar escrituras de compra e venda de imóveis, hipotecas, alienação ou gravação de
bens Imóveis ou de bens sociais;

d) Contrair empréstimos com particulares, bancos ou órgãos governamentais, tais como:
Banco do Brasl! S/A, Caixas Econômicas, oferecendo ou não garantias reais, sempre
levando a crédito da Shark Máquinas para Construção Ltda;

e) Constituir procurador ou procuradores em nome da sociedade, no limite de suas
atribuições e poderes, especificando-se no instrumento oá atos e operações que
poderão praticar, bem como o prazo de vigência do respectivo mandato que não poderá
ser superior a três anos, com exceção feita a procuração com cláusula "ad judicia";

f) Superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuições que lhes são
conferidas por lei e por este Contrato Social, a fim de garantir o regular funcionamento _
da socledade;e,

I flcncj*? 30 cn~. Cy .-;;n » «cí:.
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10^ ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

g) Utilizar excepcionalmente a denominação social em fianças, avais ou endossos de favor,
bem como, o aceite de quaisquer títulos que não se refiram a negócios da sociedade,
inclusive, para empresas do mesmo grupo.

Parágrafo Segundo - Ao DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, ao DIRETOR
FINANCEIRO, ao DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, e, ao DIRETOR
ADMINISTRATIVO competem, sempre em conjunto binário, a prática dos atos e operações
relativas aos fins da sociedade, podendo:

a) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, Inclusive perante
as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito

privado;

b) Gerir com amplos e ilimitados poderes, todos os negócios da sociedade, realizando
operações de crédito, bem como, praticar todos os atos relativos ao objeto social e de
interesse da sociedade, podendo para tanto, assinar todos e quaisquer documentos de
responsabilidade, tais como abertura, movimentação e encerramento de contas-
con"entes em instituições financeiras públicas e privadas, propostas, contas bancárias,
cheques bancários, cambiais, notas promissórias, duplicatas e demais documentos

concernentes ao giro normal da sociedade;

c) Contrair empréstimos com particulares, bancos ou órgãos governamentais, tais como:

Banco do Brasil S/A, Caixas Econômicas, oferecendo ou não garantias reais, sempre
levando a crédito da Shark Máquinas para Construção Ltda; e,

d) Superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuições que lhes são

conferidas por lei e por este Contrato Social, a fim de garantir o regular funcionamento

da sociedade;

ipiSíSirfo <»,*). ÍA
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10® ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Terceiro - Ao DIRETOR COMERCIAL compete, sempre em conjunto binál"
com um dos Diretores nomeados, DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ou
DIRETOR FINANCEIRO, ou DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO ou
DIRETOR ADMINISTRATIVO a prática dos atos e operações relativas aos fins da
sociedade, podendo:
a) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em jufzo ou fora dele, Inclusive perante

as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito
privado;

b) Gerir com amplos e ilimitados poderes, todos os negócios da sociedade, bem como,
praticar todos os atos relativos ao objeto social e de Interesse da sociedade, podendo
para tanto, assinar todos e quaisquer documentos de responsabilidades concernentes
ao giro normal da sociedade; e,

c) Superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuições que lhes são
conferidas por lei e por este Contrato Social, a fim de garantir o regular funcionamento
da sociedade;

CLÁUSULA DÉCIMA - Ficam investidos nas funções de DIRETORES da sociedade, os
adiante nomeados e qualificados, para os quais são dispensados da prestação de caução, a
saber:

a) DIRETOR PRESIDENTE:

• DARCI LOCATELLI, já qualificado;

b) DIRETOR COMERCIAL:

^ VICENTE CARLOS CRACASSO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, "^sifíente e domiciliado na Capital ^Estado de São Paulo, na^ua. í<-l

OiTcíP}
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10® ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Caravelas, r,". 431, apto. 21,Balrro Vila Mariana, CEP: 04012-060, portador da
Cédula de Identidade RG n°. 7.700,403-6/SSP-SP e do CPF sob n°. 006.300.428-37;

c) DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS;
• GENUIR GERALDO BASSO, já qualificado;

d) DIRETOR FINANCEIRO:

. BEI^NO MALLMANN, brasileiro, casado em comunhão universal de bens,
empresário, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua
Monte Alegre, n.° 238, Apto. 242, Bairro Perdizes, CEP 05014-000,portador da
Cédula de Identidade RG n.° 100.173.581-8-SSP/RS e do CPF sob n ° 007 881 470-
72;

e) DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO:
• PEDRO STEIN DIAS FILHO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens,

empresário, residente e domiciliado na Capitai do Estado de São Paulo, na Rua
Caraibas, n." 743, Apto. 12,Balrro Vila Pompéia, CEP 05020-000, portador da Cédula
de Identidade RG n.° 8.410.826-SSP/SP e do CPF sob n.° 774.966.398-34;

f) DIRETOR ADMINISTRATIVO:

• GENUIR GERALDO BASSO, já qualificado, interinamente na função.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pelos serviços que prestarem á sociedade, perceberão
os Diretores, a título de remuneração "pro-labore", a quantia mensal fixada em comum até o
limite de dedução fiscal previstos na legislação do imposto de rer^, a qual será levad^à,

gerais

a» H
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10® ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 'L
dezembro de cada ano, ser procedido o balanço geral da sociedade, obedecidas as
prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos aos
socios proporcionalmente às suas quotas de capitai, podendo os lucros, a critério dos
sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O falecimento de qualquer sócio não dissolve
necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e
Obrigações do "de cujus", podendo nele fazer-se representar por um dentre eles
devidamente credenciados pelos demais.

Parágrafo Primeiro - Apurados por balanço os haveres do sócio falecido, serão estes
pagos em cinco prestações mensais, iguais e sucessivas, monetariamente corrigidas,
vencendo-se a primeira noventa dias após apresentação à sociedade, da autorização
judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive perante o Registro do
Comércio;

Parágrafo Segundo - Fica, entretanto, facultada, mediante consenso unânime entre sócios
e herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômica
financeira da sociedade;

Paragrafo Terceiro - Mediante consenso unânime dos sócios supérstites, os herdeiros
poderão ingressar na sociedade, caso não haja impeditivo legal quanto à sua capapidade
jurídica de exercer atividade mercantil. p, //
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
1(P ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os sócios e administradores deciaram, sob as penas'L
iei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos deia, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime faiimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecuiato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacionai, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações dè consumo, fé pública ou a propriedade.

E,assim, justos e contratados, assinam a presente ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL,
juntamente com duas testemunhas.

São Paulo/SP, 01 de março de 2012.
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
10- ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DIRETORES:
-20-

DARCn^ATÊLLI
Dicetdr Presidente VICÇNTE CARLOS CRACASSO

Diretor Comercial

GENUIR GERALDO BASSO
Diretor dei^elações Institucionais O MALLMANN

retor Financeiro

PEDRO
Diretor de T<

IN DIAS FILHO
cnologia de Informação (^UIRGERALD

etor Administrati
JBASSO
'O (interino)

TESTEMUNHAS:

OSVALDO /TERÜO KOBAYASHI
RG n. ® 8/053.634-7-SSP/SP
CPF 809.666.528-15

OMVAG
^ 24;BSa738-4 SSP/SP

CPF 142.820.498-98

Visto do Advogado - Lei n.°8.906/94"

•eCÕNÔIVl[C0,i:CltNCJÃ.K«Sf^.0.t*9G'Ã.
■é'ÓtWÉ ftLibíJ^STÃPO

í ' :''DÈ:SAO paulo

'^'2?.'5Í8/12-5

)r. MARCELCfc^LANERI KITASAUA
RG n.°13.091.438-SSP/SP

CPF n. ° 076.356.538-57
OAB n. ® 97.581/SP

solidaçâo de Contrato - abertura filial Santa Maria/ RS

Taaar _ , ..

^auteMÍ
■vtTítifi?;

f^LKNAí-JDO NAVARRO*
ÜfidH

01022012
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TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

SHARK MAQUINAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.61-3-00 - 'Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças'"

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZA JURÍDICA
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LOGRADOURO
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NUMERO

19295
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GOVERNO MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITA

ALVARA DE LICENÇA W; 780/2005CADASTRO N'64791000

i RAZAO SOCIAL: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

NOME DE FANTASIA:SHARK MAQUINAS

CPF/CNPJ: 06.224.121/0004-46PROTOCOLO: 14567/2005FONE; 045 32283713 í

ENDEREÇO: EZUEL PORTES DOUTOR

QUADRA: O 6 9e|"LOTEiQ 6 9ELOTEAMENTO:

19295 UNIDADE 002

CASCAVEL GLEBAIMOBILIAig.(5 004934010

, ATIVIDADE PRINCIPAL:COMERCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS P/VEIC A0TDM B COM
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E LOCAÇÃO MAQ E EQUIP RODOV E ̂RR^L TRATORÉS

1 COLHBITADEIRAS E IMPLEM AGRÍCOLAS E COM PECAS ACES OLEO$ LUB^F MECAN |
I RESTRIÇÕES: PROIBIDO CARGA E DESCARGA NA RUA E PASSEIO PUBLICO

1 HORÁRIO ESPECIAL
-lO ínIOTAHW
ruasouííanaveí. .
fUNt/t-AX '

5U&11
FUÍ

; INICIO DAS ATIVIDADES:
14/06/2005

TIPO ATIVIDADE;

Com.Prest.Serviços

CÓDIGO DA ATIVIDADE:

INFORMAÇÕES C.B.: ^ presente
fjÊj.io °

.-V_
I.ICCNÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO. INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE

(■UMPKlMENTü AO QUE DISPÕE O CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI COMPLEMENTAR N" 01/2001. PARA A
NO ENDEREÇO AC IMA,

Contador:
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃOCRC n":

PR-021865/O-

N" de Empregados: 15P. de Serviço:600,00Comércio: 200,00 j
Telheiro:0,00Depósito:400,00PáUo: 800, UO

Área Industria:0,00lf\/IPORTANTE:

Daia Expedição: ^29/10/2009
Cíedimara Imunes

^Matr. 19001-2
Secretaria de Finanças

SEFIN < -■MARIA DE FATIMA NICHETTI

Em caso de encerramento, mudança
de endereço, paralizoção ou qualquer
outra alteração, procurar com urgência
a divisão de Alvará para as
providências legais cabíveis evitando,^ \
em conseqüência, problemas futuros.

EMITIDO POR (Malr): MARIA DE FATIMA NICHETTIFISCAL (Mair):

O presente A!/ara de Licença devera ser afixado em lugar visível, conforme artigo 168 da Lei n'. 2027/89.
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KBmESTÂOÜAL PARANÁ
GOVtMOMitTAM

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS

90337053-09

Inscrição CNPJ

06.224.121/0004-46

Início das Atividades

05/2005

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Título do Estabelecimento SHARK MAQUINAS

Endereço do Estabelecimento AV DOUTOR EZUEL PORTES, 19295, UNIDADE 002 ■ 14 DE NOVEMBRO - CEP
85804-195

FONE; (45) 3228-3713

Município de Instalação CASCAVEL - PR, DESDE 05/2005

Qualificação

Situação Atual ATIVO ■ REGIME NORMAL I NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 05/2005

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Atividade Econômica Principal do 4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E
Estabelecimento EQUIPAfirtENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PECAS

A8vidade{s> Econômica(s)
Secundána(s) do Estabelecimento

Quadro Societário

Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial Qualificação

CPF 015.476.749-20 DARCI LOCATELLi ADMINISTRADOR

CPF 010.291.269-68 GENÜIR GERALDO BASSO SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF 164.594.669-04 ADILSON BONISSONI SOCIO

CPF 333.985.939-68 SÍRIO FRANCISCO BARAZETTl SÓCIO

CPF 251.517.709-34 ELEMAR JORGE DRISNER SÓCIO

CNPJ 01.246.193/0001-28 BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A SÓCIO

CPF 006.300.428-37 VICENTE CARLOS CRACASSO ADMINISTRADOR

CPF 007.881.470-72 BENNO MALLMANN ADMINISTRADOR

CPF 774.966.398-34 PEDRO STEIN DIAS FILHO ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade ate 21/09/2013.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão sor confirmados via
Internet www.f aze nd a. o r. ci ov, b r

Estado do Paraná

W  Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenado da Receita do Estado

CAD/ICMS NO 90337053-09

Emitido Eletronicamente via Internet

22/08/2013 10:55:46

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arintemet.pr.gov.br/cadicms/_cc_CIFSl lD.asp?eIncludeLinkFaciI—S&eC... 22/8/ 013
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Município de Planalto -2013
Classificação por Fornecedor

Pregão 53/2013

Págirtari

Item Produto/Serviço

LQte 001-Lote 001

001 8794 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPEUDO

UN.

UN

Quantidade StatusMarcaPreço Unitário Preço Totd Sal

iCNPJ: 06.224.12in0OM6 Tetefdne:^

1.00 Habilitado MarcaMiJler, ModeloVAP70LP289.5CQC0

VALOR TOTAL:^.500,00

Emitido por: OLDECIR CAMPOS, na «rsão: 8504 hiaOSV2013 09:16:50



Município de Planalto - 2013
Mapa da Licitação

Pregão 53/2013

Páginal

Data abertura: 19/09/2013 Data julgamento: 19/09/2013 Data homologação:

Produto

CNPJ: 06.224.121/0004-46

UN. Quantidade Preço Marca
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2013

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às 09:00, na sala
de reumões da Prefeitura Mumcipal 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" 053/2013, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por
objeto a seleção de proposta para a aquisição de equipamento rodoviário. Rolo
Compactador Vibratório Autopropelido, tendo como valor máximo a importância de
R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais). O Aviso de Licitação do presente
procedimento licitatório foi devidamente publicado no Órgão Oficial do Município
(O Trombeta), edição 1155 do dia 06/09/2013, Diário Oficial Eletrônico do Município
(DIOEMS), edição 425 do dia 06/09/2013, jornal de circulação regional (Jornal de
Beltrão) edição n° 5.145, página 2C de 07/09/2013, jornal diário de circulação no
Estado do Paraná (Gazeta do Paraná) edição n° 7421, página n° 5 de 06/09/2013 e no
Diário Oficial do Estado do Paraná, edição n° 9039, página n° 26 de 09/09/2013.
Abertos os trabalhos, foi credenciado o representante da empresa: SHARK
MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 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, foi aberto o
envelope contendo a proposta e, com a colaboração dos membros da equipe de
apoio, foi devidamente examinada, com a análise da compatibilidade do objeto,
prazos e condições de fornecimento. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura do
preço ofertado. Em seguida foi realizada a classificação da proposta, e
subseqüentemente aberta a fase de lance verbal, cujo o valor do lance está
devidamente demonstrado em documento em anexo, foi considerada como proposta
válida e lance vencedor, onde constatou-se que consagrou-se vencedora a empresa
subsequente:

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

s
' I^?eçó: 1

,,xtotal , 1

1 1 Rolo Compactador
Vibratório

Autopropelido

Marca

Muller

Modelo

VAP70LP

UN 01 289.500,00 289.500,00

TOTAL 289.500,00

Após rodada de lance, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta
com a licitante, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao

certame licitatório foi solicitado à empresa participante e considerada vencedora:
SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO 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^ ji/
sido rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitante participant^oi constatado

n ̂  1 ^<(



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 da licitante participante. O pregoeiro em decorrência do resultado e
do lance verbal final efetuado pela empresa, ADJUDICA o objeto deste procedimento
licitatório, em favor da empresa SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA., pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ N° 06.224121/0001-46, situada na Av.
Ezuel Portes Doutor, Rod PR 277, n° 19295, Unidade 002, Bairro 14 de Novembro,
Município de Cascavel, Estado do Paraná, classificada em 1° lugar para a aquisição
de equipamento rodoviário. Rolo Compactador Vibratório Autopropelido, 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 HOMOLCíGAÇÃO, 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 da licitante.

eiro

029-20

5A KRUGER

ibro

310.216.890-68

ROBERTO AL(

GOERGl

Membro

040.368.469-22

FERNANDO BENl

Shark Máquinas para
Ltda.

A SILVA

truçâo
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município de planalto
CMPIN"" 76A60.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-maih planalt0@rline.c07n.br

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

PLANALTO - PAPANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2013

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de equipamento
rodoviário. Rolo Compactador Vibratório Autopropelido, a classificação ficou a
seguinte:

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Classificação Lote Item Objeto Valor do item

1 1 1 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO
AUTOPROPELIDO

289.500,00

Píanalto-Pr, 19 de setembro de 2013

LUIZ CAR

Pregdeiro
747.4911029-2O

TT

MARÍSAKRüGER

Membro

310.216.890-68

ROBERTO ALOYSI

GOERG

Membro'

040.368.469-22



município de planalto
CNPIN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP; 85.750-000
e-tnail: planalto@rline.coni.hr

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

PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2013

O presente Processo de Licitação n° 053/2013, na modalidade de

Pregão Presenciai, pelo critério menor preço, referente à contratação de empresa

visando a aquisição de equipamento rodoviário, Rolo Compactador Vibratório

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

recebeu adequada tramitação e execução, nos termos da Lei Federal n° 10.520 de

17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, Lei Federal

n° 8.666/93 e LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006. podendo o Sr. Prefeito,

após efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, ratificando a

adjudicação do objeto a empresa vencedora do certame.

Planaltq^r., 23 de setembrojde 2013

^ABifPR ̂ 0209
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município de planalto
CNPIN" 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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

atribuições legais e considerando a decisão da comissão 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° 053/2013, cujo objeto é a contratação de empresa visando a
aquisição de equipamento rodoviário, Rolo Compactador Vibratório Autopropelido,
em favor da empresa SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LIDA., e em
conseqüência ADJUDICA, ratificando o objeto em favor da mesma para que
produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 24 de setembro de 2013

MARLON FERNANDO KUHN
PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATO FOMENTO PARANA/PROMAP II

N° 3115/2013

CONTRATO DE FINANCIAMENTO

QUE ENTRE SI CELEBRAM A

AGÊNCIA DE FOMENTO DO
PARANÁ S.A. E O MUNICÍPIO DE
PLANALTO.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a Agência de Fomento do Paraná S.A.,
pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta Capital, na Avenida Vicente Machado, 445,
4° andar - inscrita no CNPJ n® 03.584.906/0001-99, neste ato representada por seus Diretores
signatários, doravante denominada FOMENTO PARANÁ, e de outro, o Município de
PLANALTO - PR, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n° 76.460.526/0001-16,
neste ato representado por seu (sua) Prefeito(a), Sr.(^) MARLON FERNANDO KUHN,
doravante denominado MUNICÍPIO, celebram o presente Contrato de Financiamento,
observados os dispositivos legais aplicáveis à espécie e às cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: A FOMENTO PARANÁ, tendo em vista a
instituição do Programa para Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários para

Prefeituras do Estado do Paraná - PROMAP II, e, a assinatura do Termo de Cooperação
Técnico-Operacional entre esta FOMENTO PARANÁ e o Serviço Social Autônomo
PARANACIDADE, doravante denominado PARANACIDADE, bem como a autorização
prévia da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, divulgada através do ofício n® 1794/2013 de
26/07/2013, com o prazo para contratação a contar de 26/07/2013, concede ao MUNICÍPIO
empréstimo no valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), para aquisição de bens
integrantes do Programa de investimentos do MUNICÍPIO, no âmbito do referido programa.

Parágrafo Único: O empréstimo tem por objetivo o financiamento do(s) seguinte(s) item(ns)
a ser(em) adquirido(s) de acordo com a(s) licitação(ões) na modalidade de Pregão:
Equipamento Rodoviário - Rolo Compactador.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ENCARGOS: Fica estabelecido que os encargos a serem
pagos pelo MUNICÍPIO serão calculados, "pro rata die", tomando-se por base a Taxa de Juros
de Longo Prazo - TJLP, divulgada pelo Banco Central do Brasil, aplicada na forma cheia,
acrescidos de uma margem de 4% a.a. (quatro por cento ao ano) - base de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, que vigorará pelo prazo total do presente, e incidirão sobre o saldo
devedor, sendo pagos mensalmente pelo MUNICÍPIO, na conta corrente indicada no
Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta, todo dia 10 (dez) de cada mês, inclusive no períod^e
carência.

Ouvidoria FOMENTO PARANÁ - Ligação Gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta,^as 12:00 às
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Parágrafo Primeiro: Os juros de que tratam esta Cláusula, serão calculados - "pro rata die" -
sobre o saldo devedor do financiamento, contados desde a data de cada liberação até a data do
vencimento.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de extinção da TJLP, os encargos previstos neste contrato
poderão passar, a critério da FOMENTO PARANÁ, a ser calculados mediante a utilização de
taxa que venha a substituí-la, ou outra que preserve o valor real e a remuneração da operação,
indicada e comunicada expressamente ao MUNICÍPIO.

Parágrafo Terceiro: Conforme enquadramento apurado pelo índice IPARDES de
Desenvolvimento Municipal - IPDM ou Censo IBGE, na data da contratação, o MUNICÍPIO
fará jus a subvenção dos encargos financeiros através do Fundo de Desenvolvimento
Econômico - FDE, nos exatos termos declinados na Cláusula Quinta do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS: O prazo total do Contrato é de 60 (sessenta) meses,
sendo 12 (doze) meses de carência e 48 (quarenta e oito) meses de amortização, a contar da
data da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: Decorrido o período de carência, o
MUNICÍPIO obriga-se a liquidar o Empréstimo em moeda corrente e legal do País, pelo
Sistema Francês de Amortização (TABELA PRICE), em 48 (quarenta e oito) prestações
mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação de amortização no 13° (décimo
terceiro) mês, a partir da assinatura do contrato.

Parágrafo Primeiro: As parcelas referentes a juros e amortizações serão debitadas na conta
corrente n° 000016136-5, da Agência 4754-6, do Banco do Brasil S/A, ou outra conta
corrente, a critério da FOMENTO PARANÁ.

Parágrafo Segundo: Para que se cumpra o disposto no Parágrafo Primeiro desta cláusula, o
MUNICÍPIO, desde já, autoriza o Banco do Brasil S/A a priorizar os débitos de parcelas
oriundas do presente, na referida conta corrente.

CLÁUSULA QUINTA - DOS SUBSÍDIOS: O emitente fará jus à subvenção de ZERO%
correspondente a TJLP, bem como de 100% referente a margem prevista no contrato, através
do Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE, correspondente à classificação do
MUNICÍPIO junto ao índice IPDM.

CLÁUSULA SEXTA - DAS LIBERAÇÕES: O valor do Financiamento será liberado de
acordo com a proposta de aquisição aprovada por licitação, mediante a apresentação de Nota
Fiscal/Fatura dos fornecedores de bens, devidamente aprovado pelo MUNIQgIO e ai
análise e parecer favorável do PARANACÍDADE.

Ouvidoria FOMENTO PARANÁ - Ligação Gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta,
2

das 12:00 às
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Parágrafo Único: - O valor correspondente será transferido para uma conta de crédito
específica, especialmente aberta, em nome do MUNICÍPIO, em Agência do Banco do Brasil
S/A existente no mesmo, ou no município mais próximo caso inexista naquele, cuja
movimentação dependerá exclusivamente de autorização de Débito Bancário, devidamente
assinada pelo Prefeito ou na sua ausência, por seu substituto legal.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESILITIVA: O presente contrato fica condicionado à efetiva
utilização do crédito no prazo máximo de 270 (duzentos e setenta) dias a contar da data de
assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA: Para assegurar o cumprimento de todas as
obrigações pecuniárias, resultantes deste Contrato de Financiamento, o MUNICÍPIO, na
qualidade de tomador do financiamento, garante expressamente pelo presente instrumento e
na melhor forma de direito, o pagamento do principal, juros, taxas, multas e demais encargos
financeiros decorrentes do financiamento ora repassado, para o que, delega a FOMENTO
PARANÁ, na forma da Lei Municipal if 1798/2013 de 25/06/2013, publicada em 26/06/2013,
poderes para receber diretamente junto aos Órgãos depositários ou outras entidades que
vierem a substituí-los ou sucedê-los, as importâncias que lhe couberem, relativas à Cota-Parte
do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Seiviços - ICMS, e ao
Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Parágrafo Único - Para ensejar o cumprimento do previsto nesta Cláusula, o MUNICÍPIO
desde já, por este instrumento e por esta Cláusula, que também tem efeito de mandato, nomeia
e constitui seu bastante procurador a FOMENTO PARANÁ, à qual concede os mais amplos
poderes, inclusive para substabelecer, para receber diretamente junto às entidades depositárias
ou outras que vierem a substituí-las ou sucedê-las, as importâncias que lhe forem atribuídas
nos termos desta Cláusula, até o limite de seus débitos vencidos e não pagos, decorrentes
deste Contrato, ficando entendido que os poderes previstos nesta Cláusula somente poderão
ser exercidos na hipótese de o MUNICÍPIO deixar de efetuar, no vencimento, o pagamento
das obrigações por ele assumidas através do presente Contrato.

CLÁUSULA NONA - ENCARGOS MORATÓRIOS: Vencida a parcela, seja porque
motivo for, a FOMENTO PARANÁ, independentemente de aviso ou interpelações judiciais
ou extrajudiciais, cobrará 2% a título de multa, mais juros de mora à base de 1% ao mês,
proporcional aos dias em atraso, incidentes sobre a(s) parcela(s) vencida(s), sendo cobrados
no mês subseqüente ao atraso, juntamente com a próxima parcela.

Parágrafo Único: Se a FOMENTO PARANÁ tiver que recorrer aos meios judiciais
contenciosos para a cobrança ou liquidação do que lhe é devido em razão deste Contrato,
MUNICÍPIO, além do principal, encargos financeiros e demais despesas contratu^

Ouvidoria FOMENTO PARANÁ - Ligação Gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta, das 12:00
3
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responderá pelas custas judiciais, extrajudiciais e honorários advocatícios à base de 10% (dez
por cento), sendo irredutíveis os montantes ora convencionados.

CLÁUSULA DÉCIMA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA: O MUNICÍPIO poderá liquidar
sua dívida antecipadamente, ou fazer amortizações extraordinárias da mesma, no valor
mínimo de 10% (dez por cento) do valor devido, mediante comunicação por escrito a
FOMENTO PARANÁ de sua intenção, com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VENCIMENTO ANTECIPADO: Fica desde já
estipulado que a inobservância por parte do MUNICÍPIO, de qualquer das normas de
procedimentos estabelecidos, a juízo da FOMENTO PARANÁ e/ou recomendação da SEDU
e/ou PARANACíDADE, acarretará o vencimento antecipado da dívida objeto do presente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Deverá ainda a FOMENTO PARANÁ, por si e/ou
recomendação da SEDU e/ou PARANACÍDADE, considerar a dívida antecipadamente
vencida, e rescindido de pleno direito este Contrato, independente de notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da incidência dos juros moratórios e da
suspensão dos desembolsos, caso o MUNICÍPIO, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
do recebimento do aviso por escrito, não promova o cumprimento da exigência a ele
formulada, com base em qualquer dos fatos ou circunstâncias previstas neste Contrato e/ou
termo de Convênio firmados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O MUNICÍPIO desde já, permite a FOMENTO
PARANÁ e a SEDU e/ou PARANACÍDADE, a qualquer momento, fiscalizar por si, ou por
peritos nomeados, os bens financiados, disponibilizando todos os elementos que se fizerem
necessários ao perfeito controle sobre a aquisição realizada, permitindo inclusive, o livre
acesso às instalações, obras, livros, documentos e arquivos, objetos do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A FOMENTO PARANÁ fica autorizada pelo
MUNICÍPIO a informar a SEDU e/ou PARANACÍDADE e/ou aos órgãos fiscalizadores, o
saldo devedor do presente e/ou o saldo existente nas contas vinculadas ao mesmo, podendo,
inclusive, fornecer conta gráfica e/ou extratos de conta corrente, comprometendo-se desde já o
MUNICÍPIO a fornecer tais extratos à FOMENTO PARANÁ, quando solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O atraso ou omissão por parte da FOMENTO PARANÁ,
no exercício dos direitos que lhe assistem na forma deste Contrato, não poderá ser
interpretado como renúncia a tais direitos, nem como aceitação das circunstâncias que
permitiriam exercitá-los.

Ouvidoria FOMENTO PARANÁ - Ligação Gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sextí
4

das 12:00
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Este contrato somente poderá ser alterado mediante Termo
Aditivo, após a devida análise e manifestação do PARANACIDADE e aprovação da
FOMENTO PARANÁ.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As partes contratantes elegem, para qualquer
procedimento judicial com base no presente Contrato, o Foro da Comarca de Curitiba, com
exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam, como único e competente
para resolver questões oriundas do presente.

E, por estarem assim, justos e contratados, a FOMENTO PARANÁ e o MUNICÍPIO,
obrigando-se por seus sucessores a cumpri-lo integralmente, firmam o presente em 3 (três)
vias de igual teor e forma, assinadas e rubricadas na presença de duas testemunhas.

a, 26 de setembro de 2013.

les de Oliveira

omento do Paraná S.A.encia d

Heraldo Alves das Neves

Agência de Fomento do Paraná S.A.

Município de PLANALTO

Testemunhas:

Cuiz Carlos Soni
\<C 3M5.670'l

rC^mpõs
RO 6.045.397-7

Ouvidoria FOMENTO PARANÁ - Ligação Gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta, das 12:00 às 18:00
5
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO N" 193/2013

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
PLANALTO E A EMPRESA SHARK

MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, situado na Praça São Francisco de Assis, n° 1583 - Centro,
Município de Planalto, Estado do Paraná , CNPJ 76.460.526/0001-16, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu(a) Prefeito(a) Senhor(a) MARLON
FERNANDO KUHN, portador(a) da cédula de identidade R.G. n° 3.031.944-3, CPF n°
643.844.469-34, e a empresa SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ
06.224121/0004-46, localizada na Av. Ezuel Portes Doutor, Rod PR 277, n° 19295, Unidade 002,
Bairro 14 de Novembro, Município de Cascavel, Estado do Paraná, a seguir denominada
CONTRATADA, representada por WLADIMIR DANIEL BECHER DE OLIVEIRA, portador(a)
da cédula de identidade R.G. N° 4.660.229-3, CPF n° 667.723.629-34, residente na Rua Teixeira
Soares, n° 283, Bairro Lago, Município de Cascavel, Estado do Paraná, firmam o presente
contrato nos termos da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, pela proposta da contratada datada
de 18 de setembro de 2013, e nas condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

O objeto do presente contrato é o fornecimento do seguinte equipamento rodoviário: Rolo
Compactador Vibratório Autopropelido. Juntamente com o objeto deverá ser fornecido catálogo de
peças de reposição, enumeradas e ordenadas com seus códigos de fabricante (impresso ou meio
magnético). Também deverão ser apresentados manuais completos de operação e manutenção
detalhados.

r

Parágrafo Único

A CONTRATADA se declara em condições de entregar o objeto em estrita observância com o
indicado nas Características Técnicas e na documentação levada a efeito pelo Pregão n° 053/2013,
que é parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO

O prazo de fornecimento é de 30 (trinta) dias, contados da assinatura deste contrato.

Parágrafo Primeiro

Somente será admitida alteração do prazo de fornecimento, com anuência expressa do
PARANACIDADE, quando:

a) houver alteração de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste contrato, por atos do
CONTRATANTE; a



c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de fornecimento;
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de fornecimento ou outros devidamente justificados e
aceitos pelo CONTRATANTE;
f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta
sobre o fornecimento do objeto contratado.

Parágrafo Segundo

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato cessam os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser
alegados como decorrentes de força maior.

Parágrafo Terceiro

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos ao fornecimento, deverá esta comunicar e justificar o fato
por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

Parágrafo Quarto

Enquanto perdurar o impedimento, o CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente
contrato e contratar o fornecimento do equipamento com outro fornecedor, desde que respeitadas as
condições desta licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer
reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor global para o fornecimento do objeto deste contrato é de R$ 289.500,00 (duzentos e oitenta
e nove mil e quinhentos reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS

As despesas com o fornecimento do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos da
dotação orçamentária 573 09.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000612.

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze) dias após o recebimento
provisório e apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento fornecido e documentos
pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no
protocolo do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e
forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento fornecido, número da licitação,
número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico
responsável pelo recebimento;

b) termo de recebimento provisório.



Parágrafo Único

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Planalto- CNPJ n° 76.460.526/0001-
16.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

1. assegurar o fornecimento do objeto, cumprindo fielmente a forma disposta no Edital e demais
documentos pertinentes;

2. cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tributário de sua responsabilidade,
incidentes sobre o objeto deste contrato;

3. fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia.
4. fornecer, durante o período de garantia às suas expensas e após a garantia, por no mínimo 60

meses, às expensas do CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de toda e
qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou
imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de aplicação da
penalidade prevista na cláusula décima, alínea "b";

5. garantir a prestação de assistência técnica, durante o prazo de garantia e após esta por prazo não
inferior a dois anos, sendo que o equipamento deverá possuir assistência no Estado do Paraná.
Se a assistência técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente
com a documentação técnica, termo de compromisso assinado pelo fabricante do equipamento,
indicando quem fará a assistência técnica;

6. manter as condições de habilitação.

Parágrafo Único

Durante o prazo de garantia, caso não seja possível a solução do problema no próprio local onde se
encontre o equipamento e haja necessidade de transporte para oficina própria da CONTRATADA,
fica sob responsabilidade desta todos os ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem
e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS BENS NÃO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e
cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato, com anuência expressa do
PARANACIDADE.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS BENS

O equipamento entregue será recebido provisoriamente pelo(s) técnico(s), a ser(em) designado(s)
para tanto e, ainda, verificará a consistência e a exatidão da Nota Fiscal/fatura, apresentada em duas
vias.

Parágrafo Único

O equipamento só será recebido definitivamente depois de certificado pelo(s) técnico(s), a ser(em)
designado(s) para tanto, através de vistoria e termo de recebimento definitivo, observadas as
especificações contidas nas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.



CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato a nenhuma pessoa, física ou jurídica, sem
anuência expressa do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

À CONTRATADA serão aplicadas penalidades/multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas na
forma a saber:

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamente com o
cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso
em relação à data prevista para o fornecimento.

b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a
CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais.

c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao CONTRATANTE, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, deixar de entregar o objeto
contratado, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento do objeto,
fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, ocorrer a rescisão administrativa.

d) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE, em
conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o
disposto no artigo 78 da Lei 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações que ensejarem a aplicação das penalidades/multas, previstas na
cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para
apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado
dos atos a serem realizados.

Parágrafo Único

Compete à autoridade superior do CONTRATANTE, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa
de penalidades/multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação
judicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos
seguintes casos :

a) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o contrato;
b) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da
CONTRATADA;

c) quando houver desobediência à determinação do CONTRATANTE;
d) quando a CONTRATADA falir.
e) quando a CONTRATADA ficar impedida de fornecer o objeto do presente contrato.

Parágrafo Único



Para apuração das situações acima descritas o CONTRATANTE instaurará o procedimento
administrativo cabível, com prévia notificação ao contratado de todos os atos a serem realizados. A
rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a
apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em
todos os seus termos, o instrumento convocatório, a proposta da CONTRATADA, anexos e
pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

Será incorporada a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha
a ser necessária durante a sua vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 18 (dezoito meses) contados a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento das despesas
incorridas com viagens, hospedagem, transportes e refeições, decorrente do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da
Comarca de Capanema, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio 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.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem
como dos demais documentos vinculados ao presente contrato.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias em igual teor, com as
testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 24 de setembro de 2013. ^

CONTRATANTE ^

MarlonFemanííi
Prcrcito Municipal
CPF 643.844.469-34
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PUNALTO

PRErerruRA

PRIWEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 033/2013, EDITAL
CONVITE N" 007/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E CASA
BELA INDÚSTRIA E CONERCIO DE TELHA S LTDA.

Acs dois dias do mês de outJbrodo ano de dois mlle Ireze o MUNICÍPIO DE PLANALTO,
neste ato representado pelo seu Preleito, Sr. MARLON FERNANDO KUHN e CASA
BELA INDÚSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA., neste ato representado por saj
Administrador Sr. SERGiO ANTONiO SOARES, resolvem em comum acordo aditar o
Contrao Administraívo n® 033/2013, firmado entre as partes em data de 12 de abdl de
2013. cujo otijtíoé a contratação de empresa visandoa aquisiçâí de blocos de concreto
(paver). destnados a melhoria de Infraeslruturas deste Município de Planalto, nos
seguintes termos:
CWUSULA PRIMEIRA: Em Virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida a
quantidade ao item constante na cláusula Primeira, (do Objeto contrato), totalizando a
importância de RS 4.375.00 (quatro mil e trezentos e setenta e cinco reas), conlorme
planilha demcostraliva abaixo, pertinente ao Contrato Administrallvo n® 033/2013.
celebrado entre as partes em data de 12 de abril de 2013. tendo como importe o valor de
RS 47.750,00 (quarenta e sete mil e setecentos e cinqüenta reais), passando o objeto total
contratado no valor de RS 52.125,00 (cinqüenta e dois ml! e cento e vinte e cinco reais).
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CLÁUSULA SEGUNDA; Fica alterada a Cláusila Segunda (do \^lor). em virtude do
acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor total
contratado na Importância de RS 4.375,00 (quatro mil e trezentos e setenta e cinco reais),
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no instrurirenlo de contrato origingí, e não alteradas por este instmnento.
E, para validade do que pelas partes íoi pactuado, firma-se este instrunenlo em duas vias
de igual teor eíorma.
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
SERGIO ANTONIO SOARES
Casa Bela indústria e Comércio de Telhas Ltda.
Testemunhas:

OLDECíR CAMPOS
C.I./RG n®6.045.397-7/PR

LUIZ CARLOS BONI
C.I./RG n° 3,895 670-1/PR

ERRATA

MUNICÍPIO DE PLANALTO, Pessoa Juridica de dreito Púbiicolntemo.com sedea Praça
São Francisco de Assis. 1583. Inscnto no CNPJ n® 76.460.526/0001-16. representado
pelo Prefeito Municipal, senhor MARLON FERNANDO KUHN, no uso de suas atribuições,
considerando a necessidade RETIFICA a publicação do extrato de homologação e ato
adjudicaóno, pubiicado na página n® 112 do dia 27 de setembro de 2013. cortforme

' "'aihamento abaxo elencado
-DE SE LÉ

Á PREFEITURA MUNICIPi^ DE P1.ANALTO, com base na Lei Federal 8.666/93, faz
saber aos interessada que realizou abertura de documentos e propostas de preços
referente edita! PREGÃO N® 056/2013 de acordo com o abaixo deserto:
OBJETO Prestação de serviços de limpeza de bueiros das estradas rurais, destinado a
Secretaria de Serviços Rodovlános deste Município de Planalto.
EMPRESA: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA.
QUANTIDADE 450 horas.
VALOR TOTAL: FIS 62100.00 (sessenta e dois mil e cem reais).
DATA. 26 de setembro de 2013
LEIA-SE
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO, com base na Lei Federal 8.866/93. faz
saber aos interessados que realizou stiertin de documentos e pioposts de preços
referente edital PREGÃO N° 056/2013 de acordo com o abaxo descrito:
OBJETO. Prestação de serviços de limpeza de bueiros das estradas rurais a Secretaria
de Serviços Rodoviários deste Município de Planato.
EMPRESA: SPIELMANN E RAMBO LTDA.
QUANTIDADE: 450 horas
VALOR TOTAL: RS 62.100.00 (sessenta e dois mil e cem reais).
DATA' 26 de setembro de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipa

AmII-EdlçãoN*M49
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 053/2013

Página 37/049

O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoo. de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n" 053/2013, lavrada em 19 de setembro de 2013. HOMOLOGO o resultado
final do Processo Ucítatórlo, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de
acordo com o abaixo descrito.
OBJETO. Contratação de empresa visando a aquisição de equipamento rodoviário. Rolo
Compactadof Vibratório Autopropelido (Marca Muller Modelo VAP 70LP).
EMPRESA: Shark Máquinas para Construção Ltda
VALOR TOTAL RS 2^.500,00 (duzentos e oiteita e nove mil e quinhentos reais).
DATA 06 de outubro de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 054/2013

O Preleito do Município de Plaialto. Estado do Paraná considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoo. de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n® 054/2013, lavrada em 19 de setembro de 2013. HOMOLOGO o resultado
finai do Processo ücltaíõno. na modalidade Pregão Presenciai. Tipo Menor Preço de
acordo com o abaixo descrito:
OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de eqijpamentG rodoviário,
motonoveladora ff/ew Holland RG140B)
EMPRESA" SharK Mác^inas para Construção Ltda.
Vi^OR TOTAL RS 529.000.00 (quinhentos e vinte e nove mil reals).
DATA. 08 de outubro de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

TERMO DE HOn/K3LOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 057/2013

O Preleito do Municípo de Planalto. Estacto do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n® 057/2013, lavrada em 02 de oiAubro de 2013. HOMOLOGO o resultado
final do Processo ücitatório, na modalidade Pregão Presencial. Tipo Menor Preço por
Item de acordo com o abaixo descrito.
OBJETO Aqusiçào de refeições (almoço), destinadas aos funcionários prestadores de
serviços externos da Secretana de Serviços Rodoviáno/Secretana de Otras e Serviços
Urbanos/Secretaria de Agncuilura/Secretaria de Melo Ambiente/Secreta-la de Saúde
EMPRESA; Gilberto Quanz
QUANTIDADE: 3.000 (três ml!)
VALOR TOTAL RS 40.500,00 (quarenta mlle quinhentos reais).
DATA: 09 de outubro de 2013.
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

RESULIADO DE DISPENSA
DISPENSA N® 041/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base no art. 24. inciso ii da Lei 8.666/93, e
alterações pcslenores. dispensa de licitação a despesa abaixoespecificada.
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços e
lomecimento de peças para conserto da máquina pá carregadeira New Hoitand Mod.
12B. destinado ao desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Serviços
Rodoviários deste Município de Planalto.
EMPRESA J.M Gonçalves S Cia Ltda
VALOR: RS 4 38234 (quatro mil e trezentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro
centavos).
DATA: 08 de outubro de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

RESULTADO DE DISPENSA
DISPENSAM® 040/2013

O município de PLANALTO, com base no art. 24 inciso li da Lei 8.665/93. e suas
anerações poslerioiEs. dispensa de licitação a despesa abaixo especificada.
OBJETO: Aquisição de produto nutricional metebólltoTYR Af^JAMIX (lata 400 g). destinado
ao desenvolvimento de ações executodas pela Secrâarla Municipal de Saúde deste
Município de Planalto.
EMPRESA: Nutrosul Brasil Importação e Logística Ltda
VALOR RS 4 582.44 (quatro mil e quinhentos e oitenta e das reais e qtiarenta e quatro
centavos).
DATA: 04 de outubro de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Preleito Municipal
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Qúhta-Fetra, 10 ;%0{Jtut>ro de 2013 ins^fdo pete Resctuçk 001 de 04 de OutuOro de.

EDIIAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N» 053/2013 DE 05 DE SETEMBRO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI, na qu^ldade de Pregoeiro do Município de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n". 002/2013. de 03 de janeiro de 2013. em cumprimento
ã Lei F=ederal de n" 10.520 de 17 de juino de 2002. Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e subsidiariamente pela Le« n«. 8666 de 2i de junho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação correlata. TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente
EDITAL DE UCITAÇÃO-MODAUDADE PREGÃO PRESENCIAL N« 053/2013
1. Otijao da Licitação
Contratação de empresa visando a aquisição de equipamento rodoviário. Rolo
CompactadorVibratório Autopropelldo (Marca Mulier Modelo VAP 70LP).
2 Empresa Participante:
2.1 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Situação. Classificada
3. Empresa Vencedcra.
31 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.. pessoa jurídica. COm inscrição
no CNPJ N» 06 224121/0001-46, situada na Av. Ezuei Portes IDoutor, Rod PR 277, rf
18295. Unidade 002, Bairro 14 de Novembro, Município de Cascavel, Estado do Paraná,
classificada em 1' lugar, totalizando o Importe de RS 289-K)0,00 (duzentos e oitenta e
nove ml! e quinhentos reais).
4. Datada/^rtura:

A Liciteção Pregão Presenctai n» 053/2013 de 05 de setembro de 2013. teire sua abertura
em reursâo realizada pelo Pregoeiro no dta 19 de sâembro de 2013 às 09.00 horas, na
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São
Francisco deAssIs, 1583. Centro.

Planalto. Estado do Paraná, em 19de setembro de 2013

12 CARLOS BONI

"■^i^fegoeiro

2

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCI/\LN'054/2013 DE 05 DE SETEMBRO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI. na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto. Estado do
Paraná nomeado pela Portaria n® 002/2013, de 03 dejaneiro de 2013, em cumprimento
à Lei Federal de n® 10.520 de 17 de Julho de 2002. Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e sübsldiariamente pela Lei n®. 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação correlala. TORNA PÚBLICO, o resultado Púttico de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAJ.. tipo MENOR PREÇO, referente
EDITAL DE UCITAÇÃO-MODAUDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 054/2013
1 . Objeto da Licitação
Contratação de empresa visando a aquisição de equipamento rodoviário, motonoveiadora
(NewHoiiandRGl40B).
2. Empresas Participantes:
2.1 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Situação: Classificada
2.2 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
Situação: Classificada
2.3 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Situação. Classificada
2.4 MAGNIRCAASSESSORIAEM COMÉRCIO EXTCRIOR LTDA.
Situação. Desclassificada
3 Empresa Vencedora:
3.1 SHARK MÃQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA , pessoa Jurídica, com Inscrição
no CNPJ N® 06.224121/0001-46. Situada na Av. Ezuel Portes Doutor, Rod PR 277. n®

■>295, Unidade 002. Bairro 14 de Novembro. Municipto de Cascavel. Estado do Paraná,
^ssificada em 1® lugar totalizando o Importe de RS 529 000.00 (quinhentos e vinte e
nove mil reais).
4. DatadaAbertira:
A Licitação Pregão Presenciei n® 054/2013 de 05 de setembro de 2013. teve sua abertura
em reunião realizada peio Pregoeiro no dia 19 de setembro de 2D13 às 14.00 horas, na
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São
Francisco de /tesis. 1583. Centro.
Planatto. Estado do Paraná, em 19 de setembro de 2013
LUIZ CARLOS BONI
PregoeiiD

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N® 057/2013 DE 19 DE SETEMBRO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI, na qualidade de Pregoeiro do Município õs Planalto, Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n®. 002/2013. de 03 de janeiro de 2013. em cumprimento
ã Lei Federal de n® 10.520 de 17 de julho de 20Q2. Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e subsidiartamente pela Lei n® 8666 de 21 de Junho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação correlata. TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN Cl/M., tipo MENOR PREÇO, referente:
EDITAL DE UCITAÇÃO-MODAUDADE PREGÃO PRESENCIALN® 057/2013
1. Objeto da Licitação
Contratação de empresa para a aquisição de refeições (almoço), destinadas aos
funcionários prestadores de swviços externos da Secretaria de Serviços Rodoviário/
Secretaria de Obras e Serviços ürbanos/Secrtíala de AgrtcJtura/Secretaria de Melo
Ambiente/Secretaria de SaiJde
2- Empresa Participante:
2.1 GILBERTO QUANZ.
Situação: Classificada

^1 AftOll-EtSçSoN'0449 Páglna38 / 049
3. Empresa Vencedora
3.1 GILBERTO QUANZ. pessoa jun'dica. com Inscrição no CNPJ N® 08 802.68/0001-65,
com sua sede social ã Rua Principal, s/n. São Vaérlo. Município de Planalto. Estado de
Paraná, classificada em 1® lugar, totalizando o importe de RS 40.500,00 (quareita mil e
quinhentos reais).
4. Data da Abertura:
A Licitação Pregão Presencia n» 057/2013 de 19 de setembro de 2013, teve sua abertura
em reiríão reaizada pelo Pregoeiro no da 02 de outubro de 2013 às 09.00 horas, na
sala de reuniões da PrefetUjra Munícipa de Planaio, Estado do Paraná, na Praça São
Francisco de /Vssis. 1583. Cenfro
Planalto, Estado do Paraiá. em 02 de outubro de 2013
LUIZ CARLOS BONI
Pregoeiro

EXTRATO DE CONTRATO N® 193/2013

PREGÃO PRESE NCIAL N® 053/2013
DATA DA ASSINATURA 08 de outubro de 2013
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA SharK Máquinas para Construção Ltcte.
OBJETO Contratação de empresa visando a aquisição de equipamento rodoviário, Rdo
CompactadorVibratório Autopropelldo (Marca Muller Modelo VAP 70LP),
VALOR TOTAL RS 289.500.00 (duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18 (deolto) meses 3 partir da data de assinatura
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 194/2013

PREGÃO PRESENCIALN®054/2013
DATA DA/\SS IN ATURA; 08 de oUubro de 2013
CONTRATANTE' MunicípiodePlanallo
CONTRAT/V)A: SharK Máquinas para Construção Ltda.
OBJETO. Contratação Oe empresa visando a aquisição de eqiipamerto rodoviário,
motonovelaOora (New Hdiand RG140B).
VALOR TOTAL RS 529.000.00 (qulnherôos e vinte e nove mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA; 18 (dezoito) meses a partir da data de assinatura
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

C3C.--3-93

EXTRATO DE CONTRATO N® 196/2013
PREGÃO PRESENCIAL N* 057/2013

DATA DA ASSINATURA; 09 de OUtubro de 2013
CON TRATANTE: Município de Planalto
CONTRATiADA Gilberto Quanz.
OBJETO' Aqijsição de refeições (almoço), destinadas aos finclonárlos prestadores de
serviços externos da Secretaria de Serviços Rodoviário/Secretaria de Obras e Serviços
U rbanos/Secretarla de Agrictilura/Secretaria de Meio Ambiente/Secretaria de Saúde.
QUANTIDADE 3 000 (três mil)
VALOR TOTAL RS 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N* 195/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 041/2013

DATA DA/ASSINATURA; 08de OUtUbrode 2013
CC*f TRATANTE' Município de Planalto
CONTRATADA J M. Gonçalves & Cia Lida
OBJETO' Contratação de empresa especaltzada visando à prestação de serviços e
fornecimento de peças para conserto da máquina pá carregadeira New Hoiíand Mod.
128. destinado ao desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Serviços
Rodoviários deste Municipiode PlanalU.
VALOR TOTAL RS 4 382,34 (quatro mil e trezentos e oitenta e dois leais e trinta erpiatro
centavos)
PRAZO DE EX ECUÇÃO: 15 dias
PR/\ZO DE VIGÊNCIA: 30/11/2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL OE CJU>ANEMA -PR

CONVITE N". 0112013 • PROCESSO H°. 03/2013.

CONTRATANTE: Câmara Munxápal ie Capanema, Estado do Paraná. Inscrita
no CNPJ sob o lí. C'.566 28110001-07. csm sede ra Rua PadiS Cmlc, n»

127C' aciapostaln".23,Centro.CEP85.760-000,Capanema-PR
CONTRATADA; PONTOCAP INFORMÍ.TICA LTDA. - M:. inscrita no CNPJ
sob o n'. 06 226 040/0001-32, estabelecida na Rua Padre Cirio, rf. 1316,
Centro, na cidade de Capanema/PR.
OBJETO: Conliataçáo de empresa para aquisição e instalação de um servdor.
VALOR GLOBAL: RS 9.925,00 (novemii, novecentos e vinte e nove iBâisj.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OOM112CO1.4.4.9O.52 0O.O0.W.OO -
equipamentos e matenal pemianerte.
OATADE ASSINATURA: 01/10/2013.

Izolete Aparecida Walkar Schneider
Presidente

EDITAI DERBtllTADO DE UOTACAO

LUIZ CAXIOS BONL 113 quaüdide de Pregoeiro do Muncipto de
PlinelK), Estado do Paiand, nomeedo pela Portaria n'. 0CB/2OI3, de CQ de jei«ro de 20)3, m
cumprimento à lei Federal de if 10.320 de 17 dejulho de 2C02; Decreto Mumcip^ de n° 2727/2X17
de 2Í/Q3/2CD7 e BÍsiduóinienie pela Lei n' K6í de 21 de jimhs de 1S93 e suas postenoies
alteracies e correlata. TORNA FÚBUCO, o resultado PONico ce Liclucao na
modalidadePRB2Â0 PRESENCIAL hpc hffNCBt PREIÇO, lefeienie

EDÍTALDtLÍOTACÃQ- .MraAUDADEPRECÂnPBPTMnAI S'°m/2Tt3

1. Ohjelo da Udtaçlo
Contraia^ de empresa visando a aquação deequipamento todovUno, Ri^ Compactado

Víbtitdiio Autopiopelido (Marca MuPer Mod^ VAPTOLi^.
L  Eaprca PaitídjnDtt;

l\ SHARK(iU(3lIINASPARAC0NSnUÇ.A0lTD.A.
Situack: Qassácada

X  Entjnca Vandotc
XI SHARKRlÁQtmS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., pesou Juildca, com inscncio n

CNP) y 05224l2l/aill-46, siluada na Av. Eajsl Pateo Doutor, Rod PR 277, n° 19295, Umdad
OOZ Baino 14 de Nowmhro, Município de Cascavel Estado do Paraná, (lasditada em 1° luga
btalizando o importe de RS 2j9iG0,Ql (duacnlose odena e nove mil equinhenlce reais).
4. Data da Abertura:

II A Lnta^ao Pregáe Presemal n° IB3/2013 de K de setembro de 2013, tese su
aKntvra em mimiu reilizida peb fíegoeiro no dia 19 de setembro de 2013 is OPCD horas, na sa
de leunides da Pieèituiu Munitipal de Planalto, Esado do Paraná na Praça Sio Francisco de Asse
IM3,Centro.

Planalto, Estado do Paraná em 19 desetembro de 2013

LUU CARLOS BONI

Prrgoeúo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREC.ÃO PRESLSCIAL N* 053/2013

O Preíflto lio Muíúdpio ie Pknállo, Esutio ik} Pironi
coitadmilo o parecer do Pregoein} e equipe de apoio, de cooibmidade com a
ATA de Sessão Ptiblka de Pr^ Presendal n' 053/2013, livrada em 19 de
setraibro de 2013, HOMOLOGO o reaihado futal do Processo Licitaióiio, na
modalidade Pre^ Presencial, Tipo Mohh Preço de acordo com o abaixo descrito:
OBJETO: Contratação de emprua visando a aquisição de equipamenio rodoviirio.
Rolo Compaciador \%atório Autopropdido (Marca MuUer Modelo VAP 70LP).
EMPRESA ShtrkMitpiinasparaConsin^ltdá
V.ALOR TOTAL RS 289.500,00 (duzasos e oiteitti e nove mil e quinlKnios

D-ATAiOSdeotilubrode 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

á 02
Município de Planalto

Praça Sio Francisco de Assia, 1583

85 750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N» 193/2013

PREGÃO PRESENCIAL N' 053/2013

DATADA .ASSINATURA: 09 de outubro de 2013

CONTR.AT.ANTE: Município iJe Planalto
CONTRATADA Shark Máquinas para Corblruçâo Lida.
OBJETO: Contratação de empresa visando a aqinsiçio de equipamenio
rodoviário, Rolo Coinpaclador Vibralório Aulopropelido (Marca Muller
Modelo VAP 70LP).
VALOR TOTAL: R$ 289.500.00 (duzemos e oiienia e nove mil e

quttiheolos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18 (dezoilo) meses a panir da data de assinaiura

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

tiro. CABTOS BONL lu quahdudc 4f Fiv^ubiv do Monic^ dv
Pluulta Estado do Pafiná nomeado p^a P«aruié. OQ/tDIX de tn de Janeiro de 2)IX en
cumphiisitoU lei Federalden° 10 S20de 17ilejuaiode2X!2; UecreU UuninpalderP77Z7/m07
de K/OS/IOOr e subsidiiriainmti' fola lei n". 8í6é de 21 de furOio de 1VÇÍ e suas posienores
allerai;des e legsl^ao rorrelala, TORNA niíBLKrO. o lesuUade PúMm de Uito^o nj
modalidade PRfCÁO PRP.SFNnAL tipo MFNOR PREÇO, rerereme

FJtT.AI.DEUnrAC.VCI - litQOAtJDAtgtmFCUOPBEgNaAIN-CM/ZaiS

I. 0^0 da UrIlacJo
CdntrataçM de enpieu visando a aqinsicM de npnpamenK rcdonUrio, ircunrwladora

(\i<w KollandRCIUB).

I  Empresas raitkipagles:
II SHARK hiAtHlINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Sinjacáo: Gauitxvda
11 PARANÁ EQUlPAMENtOS VA
Siliiaclixaaudicada
13 VTA.SS1AQ E(2UirAMiNtOS ITIM.

Sinmcàc: Claaihcada
14 .MAGMP1CA ASSES50UA EMCrafâROO EXTESIOI LTDA
Smacio: C^lauikada

X  Empieu Vemdova:
II SQARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO ITDAv pessoa jurtlrca, com úisctkio no

CNt) S' 06.224121/0031-», iituadi na Av. Eauel Portes Doutor, Rod PR 277, rf 19295, Iradade
cm Baim 14 de Novenávo, Mtinirlpid de OcaveL Estado do Paranl. classihcada em I' lugar,
lotaEeando o imprrledeRS 529.IIKUD Iquuihentrs e vtnteenose mil reais)
4. Data da Abeifin:

4.1 A lactafao PivgtO PiessicuI iV 054/2013 de IE de setecdeo de 2DIX len sua
ahfftsra st leuiUo realizada pelo .^egoeL-o iw dia 19 de seiemETC de 2013 to liíC hoea^ na uLi
de levnuei da Preleiiun Murcipal de FVanaiD. Estadodo Paraná lu Pnoa Sio PrancBco de Assis.
138LCentra

rtanalio, Euadodo Paraná em 19 de lelembis de2013

LUIZ CARLOS BONI

Pregoeiio

TTRMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' OSWOU

O Prefeito du .Muslcipio de Planalto, Estado do Paraná,
considerando o parecer do Pregoelro e equipe de ap«o, de conformidade com a
ATA de Sessão Pública de Pre^ Preendal n° 054(2013, lavrada «n 19 de
sMembni de 2013, HQMOi OCiO o resultado 6nal do Processo Liõiiiório, ta

mcdaliáade Pr^ Presettcial, Tipo Menor heço de K«rdo com o abaixo descrito-
OBJETO: CoKiaiação de etrçresa visando a aquisição de equipamaito rodoviário,
motoiio«ladcra{New Hollaiil RG140B).
EMPRESA. Shah; Máquinas para Construção Lida.
V.áLOR TOTAL: RJ 529 CKXI.OO (quinhentos e vinte «nuvu mil reais)
D.ÁTA. OBdeoinubro de 2013

MAJU.ON FER-\A,MK3 KUHN

Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, 1583
85.750-()00 • Planalto • Paraná

EXTR.ATO DE CONTRATO N° 194,'2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013

DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2013

CONTRATANTE: Município de Plan^to
CONTRATADA: Shark Máquinas para Construção Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa visando a aqinsiçào de equipamento
rodoviário, trRáronovxladorafNewHolIaadRGHOB).
VALOR TOTAL: RS 529 000,00 (quinhentos e vinte e ixwe mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses a partir da data de assinaiura

MARLON FERNANDO KLTíN

Prefeito Municipal

niECÁo nESENCUL N* imm de h dí sniMiao pi ams

lUIZ CARLOS BONL lu qulklidr Je Piegomu do Ltunlc^ de
Plmilia, Esudo do ?iiuí nsmeodo ç«le Poruiun'. Offi/ZnX de CS de Jatem de 22IXan
nimt-flmentoáLeiFederilderCKSaOdeirdejuthodeZIXiaEJsTetoMuiiKÍpajden"2727/2037
de %/06/2in e suKidurumenIe pele lei n°. 6660 de 21 de junho de 1^ e sius postenoies
elietaçces e legtsl^o loneliia, TORNA PÚBLICO, o lesuludo F3ibli9 de bciuçu ni
mudibdo^ PRECÁO PRESENCIAL ttjnMENOBPREÇO. leíeiertE

ED-TAL K LUrAC.ÁO • MCOAUDADE PRECHO PRESZNGAL K'1S7/23H

I. (%)eto dl làiUçáo
Ccnnizstodeempmt pin > iquifi^lo do nfa^ (sIbo(o). dniinidi! acn fiobaii»»

pttsiidotes de seviçoi nienioi dl Secrmrút do Sovtps Rodoiii-kVSecicuni de Otru e S(rvi;oi
UtbinosiSecreitnide Ajrinjliura>'Sectaai2de Meto Anbiraioaoaetiríj do Suide.
l  EapreuFirtlcIpiilr;

11 CILBERTOQUANI.

Sinuclo- Qiudicidi

X  Kiipeu Vecmtori:
X1 dUERTO QUANP. pnn jurídvA rum ratqlc no CNF] GBSOIM/Cail^ú. com

SIM lede sotu! i Euz PnnmfMl s/n. So VelFm. titunvípao de PUnjIta Esudi de Pzrená
rbssificedoem flogir, tn'jliOindooimp(ii1edeliS4(l5ÍI|m(quiimti nitequiVeiEosma).
l  DlU dl Aberto ri;

il A Lmtecáo Ptegio Ptesendol ii° (67/2012 de 19 de lelanbto de 3)12, teve sui
atertuca em leuiuáo ruluodi prio Ibegoeito nodia 02 deoutubrode2013 is09CD horas, na sala de
leiuudes da Ptefetluia Munnpal de Planalta Estada do Paraná na Ibaai Sio Fransro de Asau.
ISaXOnML

naiulla. Estadodo Pinnáem 12 de outubro de 2D13

LUIZ CARLOS BONI

TERMO DE HO-MOLOGACÃO
PREGÃO PRESENCUL V 057/2013

O Prefeito áo Munidpio de Planalto, Estado do hiiná, considerando
O parecer do Pregoeiro e equipe ile apoio, de conformidade com a ATA dc Sessão
Pi^lia de Pr^ Presencial n°. 057/2013, lavrada em 02 de outubro de 2013.
HOMOmCO o resultado 6nal do Processo Licitatório, na modalidade Pr^o
PreseociaL Tipo Menor Preço por Iten de acordo com o abaixo ttestrúo:
OBJETO: Aquiúçio de rereiçães (almoçoX destinadas aos íiocioainos prestadores
de serviços cxtcroos da Seoetaiia de Serviços Rodoviária^Serretaria de Obras e
Serviços Uibanos/Secretaría de AgricuJtuiLSecraana de Meio Ambiente/Seoetatia
de Satíde.

EMPRESA Gilberlo Quanz
Ql)ANTroADE:3,000(trlsniil)
VALOR TOTAL: RS 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais).
D.ÁTA. 09 de outubro de 2013

M/VR1.0NFER.NA.ND0KUHN

Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça São Francisc4iiie Assis. 1583
85.750-000 - Planalto • Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N" 196/2013

PREGÃO PRESENCIAL N' 057/2013

DATA DA ASSINATURA; 09 de outubro de 2013

CONTR.ATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA; Glbetlo Quanz.
OBJETO; Aquisição de refeições (almoço), destinadas aos funcionários
prestadores de serviços externos da Secretaria de Serviços

Rodoviário/Secretaria de Obras e Serviços Utbanos/Seaetaria de
Agricultura/Seaetaria de Meio Ambiente/Secretaria de Saiide.
QUANTIDADE 3.000 (Dês mil)
VALOR TOTAL: RS 40 500,00 (quarenta mil e quinhentos reais).
PR.AZODEViGÊNCiA:3l/I2/20]4

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

RESULT.áDODEDISPENSá

DISPLMÁN^OItnaiX

o MU.V1CIP10 DE PLA.NALTO. com base no ari. 24. inoso il da Ui
8.666(93, e suas alterações posteriorci dispensa de licitação a despesa abaixo

OBJETO: Aquisição de produto nutiícional metabólito TVR AVAMIX (lata 400 g),
destinado ao deseovolvimesio de ações necutadas pela Secretaria Mumcipal de Saúde
deste Município de Planalto
E.MPRESA Kuuosul Brasil Importação elcgísiica Lida
VALOR; RS 4.582.44 (quatro mil e quinhentos e mema e dois re»s e quarenta e
quatro centavos),

DATA. 04 de outubro dc 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal


