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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
paRdNaciDdDe

SUPERVISÃO:

paranacidade ■ ESCRITÓRIO REGIONAL DE CASCAVEL

MUNICÍPIO:

PLANALTO
SAM LOTE DATA CONCLUSÃO:

16 1 28/11/2013

EMPRESA CONTRATADA:

SHARK MAQUINAS CASCAVEL
CNPJ:

06224121000446

N« CONTRATO.

194/13

VALOR;

R$ 529.000,00 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS*

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Equipamento(s) Rodoviário{s) sendo: • Lote 01 - 01 (UMA) MOTONIVELADORA com mínima potência efetiva liquida de 125 HP, Peso
operacional 14.500 Kg e demais características técnicas mínimas constantes no MODELO 07.

LOCALlZAÇAO:
município de planalto - PR.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Equípamenlo(s) Rodoviário(s) - Lote 01 - 01 (UMA) MOTONIVELADORA com mínima potência efetiva liquida de 125 HP. Peso operacional
14.500 Kg e demais características técnicas mínimas constantes no MODELO 07.

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

/ladipirifDi^ieL-B^her de Oliveira
RQ"4.660/229-3

RÈSPONSÁjt^EL TÉCNICO DA OBRA

/CCÍCU,
Otíecir Campoí

CRF 990.135.76^
RESPONSÁVEl/pELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

MARLON FERNANDO KUHN
/

Í^EFEITO MUNICIPAL

í

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

Planalto,X janeiro de 20l]

Qenezi Guedrà^ iS^álítos
CREA R^ 8T 13/D

Analista de Desev. Munic)i • PARANACIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DÉ PLANALTO

PARANÁ URBANO (Sistema FInanc. Ações Munic.)

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVOpaRaNacioaoe

PARANACIDADE - ESCRITÓRIO REGIONAL DE CASCAVEL
MUNICÍPIO:

PLANALTO

EMPRESA CONTRATADA;

SHARK MAQUINAS CASCAVEL

SAM LOTE DATA CONCLUSÃO:

16 1 28/11/2013

VALOR;

CNPJ:

06224121000446
N« CONTRATO:

194/13

R$ 529.000,00 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS**)
DESCRIÇÃO DO PROJETO;

SKaM4 SOoT» ',2:1 MOTONIVEUDORA com mínima potência alotiva liquida do 125 HP, Poso tH>eraciona! 14.500 Kg e demais caracteríslicas técnicas mínimas constantes no MODELO 07
LOCALIZAÇÃO:
MUNICÍPIO DE PLANALTO • PR.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

de , 25 HP, Peso operacidna,

^Hma ® Comissão abaixo assinada, declara o recebimento definitivo do(5) bem(ns) acima relerenciado(s), estando o(s) mesmo(s) em conformidade com o contrato em epígrafe.

Daniel Bêcher
íillal

rtra^Uf Becher de Oliveira
RG 4.660.-3

CO DA OBRA

Otdc

CPF/90.135.769yJ.
RESPONSÁVEL BELA FISCALEAÇÃO DA OBRA

MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL

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

Planalto^ 27 de janeiro de 201 j

Wnto QeneíÍQuOTeí^fSS Sintoa
CREX^S8yi3/D

Analista de Desev. MuniciBai• PARANACIDADE

Daniel Be^tfr Gerenttóilis'* .
Sha^ãq^Jás Cascave

<£

I aia



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

PARANÁ URBANO (Sistema FInanc. Ações Munic.)

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
FdRdNdCIDdDe

SUPERVISÃO:

PARANACIDADE - ESCRITÓRIO REGIONAL DE CASCAVEL

MUNICÍPIO:

PLANALTO

SAM LOTE GATA CONCLUSÃO:

16 1 28/11/2013

EMPRESA CONTRATADA;

SHARK MAQUINAS CASCAVEL

CNPJ:

06224121000446

N» CONTRATO:

194/13

VALOR;

R$ 529.000,00 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS* *)

DESCRIÇÃO 00 PROJETO: ^
Equipamento(s) Rodoviárlo(s) sendo: - Lote 01 • 01 (UMA) MOTONIVELADORA com mínima potência eletiva líquida de 125 HP, Peso
operacional 14.500 Kg e demais características técnicas mínimas constantes no MODELO 07.

LCCALEAçAÕI
MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR.

DESCRIÇÃO DO OBJETO: '
Equipamento(s) RodoviáriD(s) - Lote 01 - 01 (UMA) MOTONIVELADORA com mínima potência efetiva líquida de 125 HP. Peso operacional
14,500 Kg 6 demais caracterislicas técnicas mínimas constantes no MODELO 07.

Em vinte e oito de novembro do ano de dois mil e treze a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento provisório do(s) bem(ns)
acima referenciado{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 contrato em epfgrale.

ír de Oliveira

4.660:2M-3

iíESPONSÁVELTÉQfVCO DA O^A

OldeoTrcampos /
CPF 900.135.769-1/

RESPONSÁVEL P/LA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

MARl N FERNANDO KUHN

PFEFEITO MUNICIPAL

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

Planalto, 28 de novembro de 2C

Genezl GuedêiTc o^antos
CREA Fte.èi813/D

Analista de Desev. Municips - PARANACIDADE



SAM
panaNaciDaoe

Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS PROJETOS DO PARANÁ URBANO - SFM

Município: Planalto Medição: 1 Data :28/11/2013
Projeto : 16 Lote : 1 Equipamento(s) Rodoviário(s) sendo: - Lote 01 - 01 (UMA) MOTONIVELADORA

com mínima potência efetiva líquida de 125 HP, Peso operacional 14.500 Kg e
demais características técnicas mínimas constantes no MODELO 07.

Contrato(s) de Empréstimo : 3114
Local da Obra : Planalto

Convênio

Empresa
05.00.2002.0275

SHARK MAQUINAS CASCAVEL

Contrato de Empreitada : 194/13
Valor Previsto no Mês : 529.000,00
Contrapartida Prevista: 0,00

Data da Assinatura : 24/09/2013

Vr. Contratado: 529.000,00

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

ITEM

SUB-ITEM

% PRC R$ PRC

PREVISTO

%

MEDIDA

TOTAL

CONTRATO

VALOR

MOTONIVELADORA 100,00% 529.000,00 100,00% 529.000,00 529.000,00

Motoniveladora 529.000,00 100,00% 529.000,00

TOTAL DA MEDIÇÃO; 529.000,00

Observação;

Imporia a presente medição no valor de R$ 529.000,00 ( QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS)
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 supervf3lonado(s) o(s) t>em(ns) e I ou serviços da presente medição, referente i
licitação n* 0054/2013 .modalidade Pregão

s^os SantosGenez

Supervíso^do PARANACIDADE
Cascavel

Emitido em: 28/11/2013



paRaNaciDdue

SAM
Sistema de Acompanhamento

e Monitoramento de projetos

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS PROJETOS DO PARANÁ URBANO - SFM
VALORES ACUMULADOS

Projeto: 16 Lote: 1 Acumulado até Medição : 1Município: Pianalto

Descrição do Projeto :
Equipamento(s} Rodoviário(s) sendo: - Lote 01 • 01 (UMA) MOTONIVELADORA com mínima potência efetiva líquida de 125 HP, Peso
operacionai 14.500 Kg e demais características técnicas mínimas constantes no MODELO 07.
Convênio : 05.00.2002.0275 Contrato(s) de Empréstimo : 3114
Empresa : SHARK MAQUINAS CASCAVEL
Local da Obra : Planaito

Contrato de Empreitada : 194/13 Vr. Contratado: 529.000,00
Data da Assinatura: 24/09/2013 Prazos: Execução: 24/10/2013 Vigência: 23/03/2015

iTEM CRONOGRAMA

% PRC R$ PRC

PREViSTO

%

MEDIDA

TOTAL

CONTRATO

VALOR

MEDIÇÃO
1 MOTONtVELADORA 100,00% 529.000,00 100,00% 529.000,00 529-000,00

TOTAL CRONOGRAMA 529.000,00 TOTAL MEDIDO 529.000,00

Genezl Guedes dos Santos ̂
Supervisor qo PARANACIDADE

Emitido em : 28/11/2013



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRU

CAO LTDA

AV.DR.EZUEL PORTES, 19295

Mági/mas Complemento: UNIDADE 002
14 DE NOVEMBRO Cep:85B04-195

CASCAVEL/PR

Fone: 45-3228-3713

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA i - i

1-saída

N.000010671

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4113 1006 2241 2100 0446 5500 1000 0106 7110 0815 8878

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

{NATUREZ/V DA OPERAÇAO
í VENDA TRIB.INTEGRAL - VENDA À PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130152229543 18/10/2013 11:20:31

: INSCRIÇÃO ESTADUAL
'9033705309

INSCESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ

06.224.121/0004-46

DKTINATARlOaiEMETX^

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

I CNPJ/CPF
76.460.526/0001-16

' DATA DE EMISSÃO

18/10/2013

ENDEREÇO

PC SAG FiL^NClSCODE ASSIS.I5g3

município

PLANALTO

FATURA

FONE/FAX

463SSSI331

BAIRRO/DISTRITO

iCENTRO

UF

PR

iCEP

_ 185750000
I INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/10/2013

jllORA ENTRADA/SAÍDA
<10:59:00 -

CALCULO DO IMPOSTO

lASE DE CALCULO DO ICMS

*  529.000,00

VALOR DO ICMS

63.480,00

:BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VAl.OR DO FRETE I VALOR DO SEGURO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO IVALOR TOTAL DOS PRODUTOS

'  529.000,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

529.000,00

TRANSPORTADORAOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EVANDRO ANDREAZZI ME

ENDEREÇO

RUA EDSON LUIZ FAV.ARIN, 1580

QUANTIDADE TeSPECIE
1  I MAQUINA

DADOS DO PRODUTO /SERVIÇO

FRETE POR CONTA

l-DEST/REM

MUNICÍPIO

CASCAVEL

CÓDIGO ANTT j PLACA DO VEÍCULO

j

UK

PR

CNPJ/CPF

16.960.051/0001-03

i INSCRIÇÃO ESTADUAL

! ISENTO

I NUMERAÇÃO PESO BRUTO

15000,000

PESO LIQUIDO

15000,000

COD. PROD

M-140BLN

DESCRIÇÃO DO PROO,/SERV.

IIBZN0140EDAF02750-MOTONIVELADORA

A,ICMS

12.00%

V.ICMSBC. CMSV.UNITARIO

529.000,0000

V.TOTALCSTICFOP

000 5102

QUANT.NCM/Sli

0.00%63480,00529.000,00 529.000,0084292090

LICITAÇÃO
JVÍ1V.V

íicon.

■(CorrânoiiH n.
fio FfBS

-lUaroiny
ri\'C n

ihihdade

Chofô.

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64791000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

I INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1TEM:01 -. MOTONIVELADORA. MODELO: RG140,B, PINTURA AMARELA. COMBUSTÍVEL:
DIESEL. MARCA NEW HOLLAND, CHASSIS HBZN0I40EDAF02750 N(0) MOTOR 1113234,
CODIGO FINAME 1869160. NOTA DE EMPENHO N(0) 6092/2013. PREGÃO PRESENCIAL N(0)
054/2013, CONTRATO N(0) 194/2013.

ICMS TRIB.CONF. ART.14, DECR, 6080/12 - RICMS/PR ;
Prolocoio: 141130152229543
VENDEDOR: 050037 FERNANDO BENDtXEN DA SILVA - VEND MAQ

8Q4IO-www.pr.gov.br/proconprValor Aproximado dosTribulos: RS 139285.70
(26.33%) Fome: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



ri|ÍV'
paRaNa ; ane

SFM

A TESTADO/A UTORIZA ÇÃO

ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE FOI(RAM) RECEBIDO(S) 0(S) BEM(NS) DO
PRESENTE DOCUMENTO, REFERENTES À LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO,
PROJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, do PROGRAMA
SISTEMA DE FINANCIAMENTO DEA ÇÕES MUNICIPAIS - SFM.

Planalto, de novembro de 20!3.

/ / /

Secre^lo de Viácão
AUTORIZO 0 PAGAMENTO /

/p . ̂ MARLO^FERNANDO KUHN
prefeito Municipal

H

paRaNacíDaoe

SFM

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOL VIMENTO URBANO - SEDU

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

A TESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE FOI(RAM) RECEBIDO(S) 0(S) BEM(NS) DO
PRESENTE DOCUMENTO, REFERENTES À LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO,
PROJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, do PROGRAMA
SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES MUNICIPAIS - SFM.

Planalto,de novembro

Eng^G
Analista de Desenvolvei

SEDU/PARA

í&S dí5§ Santos
^to Municipal - CREA RS 81.813/0
^IDAOE - E/R Cascavel.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
Estado do Paraná

ESTADO DO PARANA

REGIONAL

PARCELA

CASCAVEL

001

assgciaçAo

DATA

AMSOP

28/11/13

MUNICÍPIO: PLANALTO SAM 16 CONTRATO EMPREITADA: ORDEM DE SERVIÇO:

SUBPROJETO: Equipamento Rodoviário: Motoníveladora Lote 01 N® 194/2013 N®

FIRMA FORNECEDORA: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LIDA Ano 2013 DATA: 24/9/13 DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ORÇAMENTO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS Unid
Quantld.

Licitada

% Exe

cutada

Coef. De

Influèn.

®/.

Total

Custo

Unitário

Valor

Medido

Total

Contrato

Saldo

Contrato

Aquisição de Equipâmento(s) Rodoviário(s) sendo: -
Lote 01 - 01 (UMA) MOTONÍVELADORA com
mínima potência efetiva liquida de 125 HP, Peso
operacional 14,500 Kg e demais características
técnicas mínimas constantes no MODELO 07 demais

especificações constantes no contrato194/2013.

1,00 100,00% 100,00% 529.000,00 529.000,00 529.000,00

•A PREVISTO: 100,00% ■/. EXECUTADO: 100,00% SOMAS 525000.00 525000,00
529.000.00OBSERVACOEST Valor Total do Contrato:

Medição Acumulada: 529.000,00
Total Anterior:

Valor Desta Medição: R$529.000,00

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos ):

SHARK MÂQUINAÔ^I^Áfe^CieyííISTRUÇÂO LTDA
Wladimir Daniel Becher de Oliveira

Idecir C •larlon Fernando kuhn
Prefeito Municipal



paRaNaciDaoe

SAM
Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO CÓPIA DA PREFEITURA
PARANA URBANO - SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES MUNICIPAIS

Município: Planalto
Modalidade: Pregão Nr.: 0054/2013

Objeto : Aquisição de Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 01 - 01 (UMA) MOTONIVELADORA.
Lote(s): 1==> R$ 529.000,00

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 - New Holiand Latino Americana Ltda

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 Sistema de Financiamento de Ações Municipais.
0(s) Lote(s) tem a seguinte composição financeira:
Lote 01 Valor Total: R$ 529.000,00; Valor Financiável: R$ 529.000,00;

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

Roberto Massa Juniorx5^"no Jr
de Estado do Desenvd^ento Urbano

Associação: AMSOP
Escritório Regional : Escritório Regional de Cascavel

Contratos de empréstimo ; Lote ; 1 ==> 0000/0311-4
SAM Projeto Nr: 16



cAft/i I Sistema de Acompanhamento■ÍV' bAlVl I e Monitoramento de projetos
PdRaNaciDdDe

SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ - SFM

Parecer Processo Lícitatório N® 2013/5601

Município: Planalto
Modalidade: Pregão N® :0054/2013

Lote(s): 1

A Assessoria Jurídica do PAF^NACIDADE analisou o Processo Licitatório em
epígrafe referente a 01 MOTONIVELADORA e, considerando a documentação
apresentada, emite Parecer FAVORÁVEL à aprovação e conseqüente
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SHARK Máquinas
Shark Máquinas para Construção Lida.

NEW HOLLAND

CONSTRUCTION

NORMA DE PROCEDIMENTO SHARK MÁQUINAS

NORMA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA TÉCNICA, EM PERÍODO DE
GARANTIA. COM DESCRITIVO DOS VALORES PRATICADOS NA COBRANÇA AO CLIENTE.

ATENDIMENTO A EQUIPAMENTOS QUE ENCONTRAM-SE NO PERÍODO DE GARANTIA NEW
HOLLAND:

a) O Período de Garantia ofertado pelo fabricante é de 1 ANO SEM LIMITE DE HORAS, contados a partir da
data da entrega técnica do equipamento.

b) Após a entrega técnica, totalmente gratuita, qualquer outro atendimento que venha a ser solicitado, no local
de trabalho, durante o período de garantia, não será cobrado a mão de obra aplicada e as peças por ventura
substítuldás desde que, essa intervenção, esteja de acordo com as normas de garantia do fabricante. Porém,
será cobrado a quilometragem, alimentação, hospedagem e deslocamento do mecânico, conforme tabela
abaixo:

• Quilometragem: R$ 2,20 / km
• Horário Mecânica: R$ 145,00

OBS: 03 VALORES ACIMA, PODERÃO SER REAJUSTADOS, CONFORME DETERMINAÇÃO DO DISTRIBUIDOR NEW HOLLAND,
SEM AVISO PRÉVIO.

CONTATOS SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.:

Assistência Técnica:
(45) 3228-3713 - (45) 9932-7796 - Fax (45) 3228 - 6270
Sérgio Toledo - Coordenador de Serviços
Sergio.toledoigsharkmaquinas.com.br

..'..jftlliv-

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Modelo:

Informações do Equipamento

MOTONIVELADORA RG140 ChasSi: HBZN0140EDAF02750

Proprietário: prefeitura municipal de planalto

X
x„.

AssTnatura do Responsável I Proprietário

RG

Çt,AN^L-tí:>0"^ 6e

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
R. Santa Marina, 2.210 • Freguesia do Ó - 02732-040 - SSo Paulo - SP

Fone/Fax: (11) 0000-0000

http://www.sharkmaqulnas.com.br



^ Av. Santa Marina, 2.210

Vila Albartina

Sao Paulo/SP

Fone/Fax: (11)0000-0000

SHARK Máquinas j H j
Shark Máquinas para Construção Ltda

RELATÓRIO DE ENTREGA TÉCNICA DE PRODUTO NEW HOLLAND

do comprador _ 7^ IMPORTANJE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO . .
Fc"SÂÕ'FRÃNCÍSCÕ DE ASSIS Tn':! 1583

Nome:

Endereço:

"Bairro: ^'CENTRÒ . Cidade: [ PLANALTO
Nenhuma reclamação de garantia será
aceita se este formulário não tiver sido
preenchido e não for recebido pela NEW
HOLLAND até 30 dias após a entrega Cep: " 1 87330-000 | jFone:^ ^46) 3555-_;mi_ J Fax: | (0^0

rontatrt- ~ O ^ Função: , PROPRIETÁRIO , . j ■ " .
___■ I — ^ - ' — i técnica do equipamento.
Aplicação PRODUTO HOJAANf^ | OBRAS
Ramo de atividade do COMPRADOR: OBRAS

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NEW HOLLAND ADQUIRIDO
Modelo [/IOTONíVELADORA" RG14( ChassÍ^~ HBZN0140EDAF02750

O Produto NEW HOLLAND descrito e caracterizado na Nota Fiscal n*>

6E+06N° de horas! 5 HS
10.671 1 Série 1 ETN' i O

FATURADO [ por ! SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. ^ ^ ii
lnicTo"do"^ríodo de Õ^nTi^J ~0'H I [~Término da Garantia T _
O COMPRADOR (usuário), acima identificado 6 qualificado, por seu representante abaixo assinado, DECLARA, para todos os fins de

di'"''to, que:

1 Recebeu o PRODUTO NEW HOLLAND, identificado neste instrumento, em perfeitas condições de uso e funcionamento, pronto para operar,
tendo-o examinado e achado conforme.

2 Recebeu o Manual de Operação e Manutenção e o Catálogo de Peças, bem como o Manual de Manutenção e Operação do Motor. Este último
editado pelo fabricante do motor montado no PRODUTO NEW HOLLAND, e, ainda, o respectivo TERMO DE GARANTIA pertinente a este
componente, tendo-os examinados e achados conforme.
3. Recebeu, relativamente ao PRODUTO NEW HOLLAND de que aqui se trata, as Instruções abaixo especificadas, dando-se por completamente
ciente e instruido sobre as mesmas:

a) normas completas de operação do PRODUTO NEW HOLLAND e respectiva segurança;
b) correta aplicação de utilização do PRODUTO NEW HOLLAND;
c) enchimento correto dos pneus e hidroinflaçâo;
d) limitações de capacidade do PRODUTO NEW HOLLAND e efeitos de sobrecarga;
e) demais informações relativas a utilização e operação, contidas nos manuais de operação e manutenção e de peças; e
f) caixa de ferramentas.
4 Recebeu, relativamente ao PRODUTO NEW HOLLAND de que se trata, as instruções de manutenção, especialmente as pertinentes à
segurança dos mecânicos empregados na manutenção, responsabilizando-se pela execução, nas épocas próprias, quanto a:
a) troca de filtros;
b) uso correto de combustíveis e lubrificantes;

'ubrificaçâo correta e uso de tabelas de lubrificantes;
'a^niveis e trocá de óleo do motor, transmissão, eixos, sistema hidráulico e freio; e .
e) toda manutenção, ajustes e cuidados constantes dos manuais de operação e manutenção e de peças.
5 Ter lido com toda atenção, a integra do TERMO DE NEW HOLLAND constante em anexo deste documento, tendo obtido todos os
esclarecimentos requeridos dando-se, pois, por completo conhecedor e ciente de todos os termos e condições do TERMO DE GARANTIA.
:rpacTarente e condições^rtinentes aos ÔNUS DO COMPRADOR. EXCLUSÕES DA GARANTIA e não tendo quaisquer dúvidas ou restrições, aceita e, ao mesmo tempo, outorga expressa concordância ao inteiro teor do TERMO DE GARANTIA
constante do verso deste, o qual. neste ato, rubrica.

LOCAL E DATA: . /Í_ ^^—de de 2013.
CARIMBO DO COMPRADOR: '

ASSINATURA AUTORIZADA DO COMPRADOR:

O DISTRIBUIDOR NEW HOLLAND certifica que a assinatura acima é do representante habilitado do COMPRADOR(usuário) e que a
mesma foi lançada neste documento em sua presença, pelo que responsabiliza-se.

DISTRIBUIDOR: Shark Máquinas para Construção Ltda.

ASSINATURA AUTORIZADA DISTRIBUIDOR NEW HOLLAND:



SHAHK Mé^uin.s t S^new houakd
GONSTRUCTION

Shark Máquinas para Construção Ltda.

TERMO DE GARANTIA

Produtos NEW HOLLAND - Linha Construção

A CNH LATIN AMÉRICA LTDA., fabricante dos equipamentos marca NEW HOLLAND, garante os produtos novos de sua
fabricação contra defeitos de mão-de-obra e materiais através do seu Serviço Técnico Autorizado.

O SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO consertará ou reparará em seu próprio estabelecimento cada peça do produto, a qual
de acordo com a análise técnica, apresente falha e/ou defeito de material ou fabricação, provendo ainda, a mão de obra para a
instalação da peça em questão, sem qualquer ônus para o usuário, por um período de 12 (doze) meses a contar da data de
entrega do produto novo ao usuário final,

Não se inclui entretanto na Garantia as despesas relativas às revisões programadas, as despesas relativas ao transporte do
equipamento ou de seus componentes ao estabelecimento dos distribuidores, bem como despesas de estadia e viagem caso o
usuário opte pela intervenção fora de tais estabelecimentos. Nesta hipótese o SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO deverá
apresentar ao consumidor o ORÇAMENTO por escrito para ser PREVIAMENTE APROVADO PELO CONSUMIDOR.

A garantia contratual do equipamento está condicionada à execução de todas as revisões programadas, definidas no manual
de operação e manutenção e realizadas pelo serviço técnico autorizado da.NEW HOLLAND, incluindo a entrega técnica.

As peças aplicadas em substituição estarão cobertas pelo restante do período de garantia do produto.

As peças genuínas também estão cobertas por Garantia de 90 (noventa) dias, a partir da emissão da Nota Fiscal, desde que
sejam aplicadas de acordo com as normas técnicas da NEW HOLLAND. Caso as peças genuínas sejam aplicadas por
representante do SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO, a cobertura de Garantia das mesmas passa a ser de 180 (cento e oitenta)
dias.

ESTA É A IJNICA GARANTIA OFERECIDA E SUBSTITUI QUAISQUER OUTRAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS.
NÃO EXISTEM OUTRAS GARANTIAS DA CNH QUE ULTRAPASSEM ESTAS AQUI EXPRESSAS.

CLÁUSULAS EXCLUDENTES - Esta GARANTIA não se aplica nos casos em que:

. Constate-se pelas análises técnicas, O USO OU MANUTENÇÃO INADEQUADO, NEGLIGÊNCIA, IMPERÍClÁ OU
ACIDENTE, ALÉM DE IMPLEMENTOS E/OU PEÇAS NÃO HOMOLOGADAS PELA CNH, E/OU USO DE LUBRIFICANTES E
ÓLEOS NÃO INDICADOS:

• Os produtos novos forem submetidos a utilização acima da capacidade recomendada, usados para fins não
recomendados;

• Os produtos forem alterados ou reparados de maneira não autorizada pela CNH, fabricante dos produtos NEW HOLLAND;

• Produtos cuja manutenção preventiva e inspeções não forem executadas de acordo com as especificações dos produtos
marca NEW HOLLAND;

• Componentes que possuem coberturas de seus respectivos fabricantes, como pneus e componentes do sistema de injeção
de combustível;

• Defeitos devido à modificação de produto ou ao uso de peças e componentes instalados que não sejam autorizados pela
CNH, fabricante dos produtos NEW HOLLAND;

• Haja perdas econômicas incluindo despesas com equipamentos alugados;

• Sejam itens de desgaste normal como discos de freio, embreagem, barras de corte, facas, pinos, junções lubrificadas
(pinos é buchas), e qualquer peça que se desgaste devido ao contato com o solo. óleos, lubrificantes, filtros, escapamentos e
peças associadas, bicos injelores, ajustad.ores, correias, lentes, lâmpadas, buibos e fusíveis;

. A RESPONSABILIDADE DA CNH OU DO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO, quer por contrato civil ou resultante de
garantias, declarações, instruções ou efeitos de qualquer natureza, será limitada ao conserto ou entrega de peças, novas ou
recondiciónadas, sob as condições anteriormente mencionadas.

A CNH LATIN AMÉRICA LTDA, reserva-se no direito de, a qualquer momento, revisar, modificar ou descontinuar qualquer
de seuá produtos sem que i^o irp^que em efetuar o mesmo em modelos já comercializados.

VISTO TÉCNIC
ISTO CLIENTE



NEW HOLLANP

CONSTRUCTION

Comprovo que'aos 0^/ Â)O^^^^^Ç'2013.
l\\U ^ ÇfiPP^á(^t±0^ , ■ técnico instrutor-

dcmonstrãdor <dã shank máqulnãs para coiistrução Itôã
ministrei o treinamento prático de operação^ lubrificaçâo^
manutenção dos■equipamentos

Modelo: MOTONJVELADORA RG140r CHASSI HBZN0140EDAF02750,
horímetro 5 horas.

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO'- PLANALTO ~ PR
estando estes equipamentos liberados para entrar em operação,
à partir desta data.

N-o me / rg_/ função j

Ai^t^ULCsO LüCkísxJ
/l^70l\}(0 ÇieNAtri sLtlée

K ̂ \

Instrutor - Demonstrador
Departamento Assistência Técnica
Shark Máquinas p/Construção Ltda.
Fone (45) 3228 -3713 .
Cd (45) 0800-644-9898

SHARK MÁQS. P/CONSTRUÇ LTDA
Av. Ezuel Portes Doutor, 19295, Um.02
85804-200 Cascavel- PR
Fone (45) 3228.3713 Fax 0800-6449898

.CNPJ 06.224.121 I 0004 - 46
Inscrição Estadual 903.37053-09
w w w . sharkmaquinas.com.br



Shark Máquinas para ConstniçBo Ltda.

NORMA DE PROCEDIMENTO SHARK MÁQUINAS

NORMA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA TÉCNICA EM PERIODO DE
GÂÍ^TÍÁ, COM DESCRmYO DOS VALORES PRATICADOS NA COBRANÇA AÕ CLIENTE^

ATENDIMENTO A EQUIPAMENTOS QUE ENCONTRAM-SE NO PERÍODO DE GARANTIA NEW
HOLLAND:

a) O Periodo de Garantia ofertado pelo fabricante é dé 1 ANO.SEM LIMITE DR HORAS, contados a partir da
data da entrega técnica do equipamerito.

b) Após a entrega técnica, totalmènte gratuita, qualquer outro atendimento que-venha a ser solicitado, no local
de trabalho, ̂durante o período de garantia, não será cobrado a mão dé obra aplicada e as peças por ventura
sübsffidas desde que, essa intervenção, esteja de acordo com as normas dè garantia do fabricante. Porém,
será cobrado a quilometragem, alimentação, hospedagem e deslocamento do mecânico, conforme tabela
abaixo: :

• Quilometragem: R$ 2,20 / km
• Horário Mecânica: R$ 145,00.

OBS: OS VALORES ACIMA, PODERÃO SER REAJUSTADOS. CONFORME DETERMINAÇÃO DO DISTRIBUIDOR NEW HOLLAND,
SEM AVISO PRÉVIO.

CONTATOS SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.;

AssistênciaTécnica:

(45)3228-3713 - (45)9932-7796 - Fax (45) 3228 - 6270
Sérgio Toledo - Coordenador dé Serviços
Sergio.toledo@sharkmaquinas.com.br

• V. «

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Informações do Equipamento

lyiodelo:; MOTONIVELADORA RG140 ChaSSi: HBZN0140EDAF02750 ^

Proprietário: prefeitura municipal pé planalto ^ ^ ^

^ •• Assôiatura do Responsável/Proprialárto.
A n*BG

Çt.AtOikL-éO ,0^ áB JJ de '30-Í3

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

R. Santa Marina, 2^110 - Freguesia do Ó - 02732-040 • Sao Paulo - SP
Fone / Fax: (11) 0000-0000

http:/Nmw.sharicmaqulnas.cpmi>r



SHARK MátguinRS
Sharfc Máquinas paia Construção Uda

Av. Santa Marina, 2^10

VilaAIbertina

SSo Paulo/SP

Fonan^ax: (11) 0000-0000

relAtôrio de entrega técnica de produtò néw hollanp

Nome:

Endereço:

Bairro:

Cep:

Contato:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR
PREFEITURA MUNICIPAL PE PLANALTO

PC SÂO FRANCISCO DE ASSISn":

CENTRO

87330^00

Cidade:

Fone:

planalto

(046) 3555-1331Fax:

Aplicação PRODUTO NÈW HOLLAND:

1583

Estado:PR

(046)0

Função:PROPRiETARiO

OBRAS

OBRÂS

IMPORTANTE

Nenhuma reclamação de garantia será
aceita se este formulário não tiver sido
preenchido e não for recebido pela NEW
HOLLAND até 30 dias após a entrega

técnica do equipamento.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NEW HOLLAND ADQUIRIDO

Modelo [/lOTONIVELADORA RG14 Chassi HBZN0140EDAF027506E+08 1 .1N® de horas5HS

0 Produto NEW HOLLAND descrito e caracterizado na Nota Fiscal n®10.671 1 SérieETN"0

FATURADO FM I . K**'. • w ^

inicio do Período de Garantia I ..Término da Garantia
Uói

O COMPRADOR (usuário), acima identificado e qualificado, por seu representante abaixo assinado, DECLARA, para todos os fins de
direito, que:

l.^cebeu o PRODUTO NEW HOLLAND, Identificado neste instnimento, em perfeitas condições de uso è funcionamentõ, pronto para operar,
tendo-o examinado e achado conforme.

2 Recebeu o Mànual de Operação e Manutenção e o Catálogo de Peças, bem como o Manual de Manutenção e Operação do Motor. Este último
do írotormontado no PRODUTO NEW HOlXAND, e, ainda, o taspacth» TERMO DE GARANTIA pertinente a este componente, tendo-os examinados e achados conforme.

3. Recebeu, relativamente ao PRODUTO NEW HOLLAND dé que aqui se trata, as instruções àbafaco especificadas, dando-se por completamente
ciente e instruído sobre as mesmas:

a) normas completas de operação do PRODUTO NEW HOLLAND e respectiva segurança;
b) còrretp aplicação de utilização do PRODUTO NEW HOLL^D;
c) enchimento correto dos pneus e hidroinflaçâo; ...

d) limitações de.capacidade do PRODUTO NEW HOLLAND e efeitos de sobrecarga;
e) demais informações relativas a utilização e operação, contidas nos manuais de operação e manutenção e de peças; e
f) caixa de ferramentas. i

4 Recebeu relativamente ao PRODUTO NEW HOLLAND de que se trata, as instruções de manutenção, especialmente as pertinentes à
segurança dos mecânicos empregados na rhanutençãq, responsabflizando-se pela execução, nas épocas própnas, quanto à:
a) troca de filtros;
b) uso correto de combustíveis e lubrificantes;
c) lubrificação correta e uso de talrelas de lubrificantes;

d' veis-etroçá de óleo do motor, transmissão, eocos, sistema hidráulico e freio; e
^da mániitenção, ajustes e cuidados constantes dos manuais de operação e manutenção e de peças.
5. Ter Mo, com toda atenção, a Integra doTERMO DE NEW HOUAND constante em anèM deste documento,
mciaiBClmeiilos renuéridos dando.se, pois, por completo conhecedor e ciente de todos os termos e condiçdes do TERMO DE GARMITIA,
rplcrj^rdrn^»õ«^^^^ a» ônus DOCOMRRADOR, EXe^^^^ES DAGAi^NTtAeGENE^^ não tendo quaisquer dúvidas ou restrições, aceita e, ao mesmo tempo, outorga ejq>ressa concordância ao inteiro teor do TERMO DE GARANTIA
constante do verso deste, o qual, neste ato, rubrica.

LOCAL E DATA:A-
de.de 2013.

CARIMBO DO COMPRÁDOR:

ASSINATURA Autorizada DO COMPRADOR: /C

o DISTRIBUIDOR NEW HOLI_AND certificã que a assinatura acima é do representante habilitado do COMPRADOR(usuário) e que a
mesma foi lançada neste documento em sua presença, pelo que responsabiliza-se.

DJStRIBUipÒ^ Shártc Máquinas para Cíonstnição Lida.

ASSINATURA AUTORIZÀDA DISTRIBUIDOR NEW HOLLAND:



SHARK Máquinas ir^
Stiark/Miquinas para Construção Ltda.

TERMO DE GARANTIA

Produtos NEW HOLLAND - Unha Construção

A CNH LATIN AMÉRICA LTDA., fabricante dos equipamentos marca NEW HOLLAND, garante os produtos novos de sua
fabricação contra defeitos de mão-de-obra e materiais através do seu Serviço Técnico Autorizado.

O SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO consertará ou reparará em seu próprio estabelecimento cada peça do produto, a qual
de" acordo com a análise técnica, apresente falha e/ou defeito de material ou fabricação, provendo ainda, a mão de obra para a
Instalação dá peça em questão, sem qualquer Ônus para o usuário, por um período de 12 (doze) meses a contar da data de.
entrega do prodúto novo ao usuário final.

Não se inclui entretanto na Garantia as despesas relativas às revisões programadas, as despesas relativas ao transporte do
equipamento ou de seus componentes ao estabelecimento dos distribuidores, bem como despesas de estadia e viagem caso o
usuário opte pela intervenção fora de tais estabelecimentos. Nesta hipótese o SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO deverá
apresentar ao consumidor o ORÇ/VwlENTO por escrito para ser PREVIAMENTE APROVADO PELO CONSUMIDOR.

A garantia cpntratüal do equipamento está condicionada à execução de todas as revisões programadas, definidas no manual
de operação e manutenção e realizadas pelo seryiço:técnico autorizado da.NEW HOLLAND, Incluindo a entrega técnica.

As peças aplicadas em substituição estarão cobertas pelo restante do período de garantia do produto.

As peças genuínas também estão cobertas por Garantia de 90 (noventa) dias, a partir da emissão da Nota Fiscal, desde que
sejam aplicadas de acordo com ás nomias técnicas da NEW HOLLAND. Caso as peças genuínas sejam aplicadas por
representante do SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO, a cobertura de Garantia das mesmas passa a ser de 180 (cento e oitenta)
dias. . ;

ESTA É A ÚNICA GARANTIA OFERECIDA E SUBSTltUI QUAISQUER OUTRAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS.
NAO existem OUTRAS GARANTIAS DA CNH QUE ULTRAPASSEM ESTAS AQUI EXPRESSAS.

CLÁUSULAS EXCLUDENTES - Esta G/\RANTIA não se aplica nos casos em que:

• Constate-se pelas análises técnicas, O USO OU MANUTENÇÃO INADEQUADO, NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU
ACIDENTE, ALÉM DE IMPLEMENTOS E/OU PEÇAS NÃO HOMOLOGADAS PELA CNH, E/OU USO DE LUBRIFICANTES E
ÓLEOS NÃO INDICADOS:

»Os produtos novos forem submetidos a utilização acima da capacidade recomendada, usados para fins não
recomendados: ^

• Os produtos forem alterados ou reparados de maneira não autorizada pela CNH. fabricante dos produtos NEW HOLLAND;.

- Produtos cuja manutenção preventiva e Inspeções não forem executadas de acojdo com as especificações dos produtos
marca NEW HOLLAND;

• Componentes que possuem coberturas de seus respecthros fabricantes, como pneus e componentes do sistema de injeção
de combustível;

• Defeitos devido à modificação de produto ou ao uso de peças e componentes instalados que não sejam autorizados pela
CNH, fabricante dos produtos NEW HOLIAND; •

»Haja perdas econômicas incluindo despesas com equipamentos alugados;

• Sejam itens de desgaste normal como discos de freio, embreagem, barra| de corte, facas, pinos, junções lubrificadas
Osinos é büchas), e qualquer peça que se desgaste devido ao contato com o solo, óleos, lubrificantes, filtros, escapamentos e
peças associadas, bicos injetores, ajustadpres, correias, lentes, lâmpadas, bulbos e fusíveis;

• A RESPONSABILIDADE DA CNH OU DO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO, quer por contrato civil ou resultante de
garantias, declarações, instruções ou efeitos de qualquer natureza, será limitada ao conserto ou entrega de peças, novas ou
recondiciónadas, sob as condições anteriormente mencionadas.

A CNH LATIN AMÉRICA LTDA, reserva-se no direito de, a qualquer momento, revisar, modificar ou déscontinuar qualquer
de seus produtos sem que ímo im^que em efetuar o mesmo em modelos já comercializados.

VISTO técnicíPMecAnigó-'
STO CUENTE



SSl JfCW.HOLLANP
CO NSTRUCTl O N

O  i\}0^^f^hl^2013Conuproyo que aos

Eu j f\ Vü ^ ÇfiPf^íê^ttO^ t técnico instrutor-
demonstrador da shark máquinas para construção it<ia
ministrei o treinaménto prático de operação, iuhrificação,
^manutenção dós équipamentos :

Modelo: MOTONIVELADORA RG140, CHASSI HBZNÓ140EDAF02750,
horímetro 5 horas.

Para: PREFEITURA. MUNICIPAL DE PLANALTO-- PLANALTO - PR
estando estes equipamentos liberados para entrar em operação,
à partir desta data.

.Nome / r g  /- f u n ç ã o

A Aj\ a- 9^1: L ào Lu6^1 SX/ ^ <^0
(O ^6A/rt"£Õ . 3-Ai^Cy/íj L LI/á de

£.

\

Instrutor - Demonstrador
Departamento Assistência Técnica
Sbark Máquinas p/Construção Ltda.
Fone (45) 3228 -3713 .
Cel (45) 0800-644-9898

SHARK MÁQS. P/CONSTRUÇ LTDA
Av. Ezuel Portes Doutor, 19295, Um.02
8 58 04-2 0 0 Cascavel- PR
Fone (45) 3228.3713 Fax 0800-6449898
O N P J 06.224.121 / 0004 46
Inscrição Estadual ■ 903.370534J9
w w w. sharkmaquinas.com.br
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PROTON

De: Depio dè Peças e Serviços
Boletim de Pós Venda Para: PrefMun de Planalto

Data:18/102013.

As^nto: Esclarecimento sobre a Taxa de Assistência Técnica (TAT) e os compromissos
dos distribuidores com ru)ssos clientes.

Prezados Srs.,

Serve este para esclarecê-los do item em referência.
A política de garantia dos Rolos Müller, prevê um 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 serri
qualquer custo para o cliente e passadas 250Hs, se compromete a fazer esta
revisão obrigatória, cobrandó do cliente os filtros e lubrificantes genuínos,
requeridos nesta manutenção, bem como o hn rodado e horário do técnico
responsável pelo atendimento prestado, teríamos ainda as revisões previstas
no manual de manutenção de máquina, de 500, 750, lOOOHs.
Pára estas 3 últimqs, 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
cori&ato de manutenção.

Clientes que não fizeram estas revisões com nossos distribuidor es,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.
í

Ciente: Prefeitura Muncipal de Planalto

RG/CNPJ: 76.460:526/0001-16

Local e data:.



GARANTIA PROTON PIOMUS

PROTON

Ref, Normas dè Procedimentos
Rolo Compactador
MODELO: vap70 . .

CHASSI: 6070.13.1070
Prezados Senhores,

Informamos 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 dp eqidpamento.

• 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 manute^nção preventiva contidas no manual de manutenção do
.  equipamento tanto as peças necessárias como mãò 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 Municipal de Planalto.

N®RG/CNPJ: 76,460.526/0001-16

ASS. . • " ̂ ■ " • ••

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.sharkmaquinas.com.br



SHARHl Máquinas
a Porto Alegre / RS (51) 2121-0500

□ Araucária/PR (41)3614-4040 Ülçara/SC (48) 3468-7500 □RibeirãoPreio/SP (16)3603-9140
□ Blumenau / SC (47) 3381-8100 □Londrina/PR (43) 3375-5700 D São José/SC (48)2106-0300
S Cascavel / PR (45) 3228-3713 OMaringá/PR (44)3219-2000 OS.J. Rio Preto/SP (17) 2139-3299
□ Chapeeó/SC (49) 3319-8300 □ Passo Fundo/RS (S4) 2104-4150 OSio Paulo/SP (11)2159-9000

O. s.
MODELO CHASSIS MOTOR

/l'Ú7 A ô ^50 Ai 4
CÜENTE: . Hüívfc, de PLA/l^AL-tC-
ENOBREÇO:^ PC èÁC F' Cl^CQ défiSS^Ç ^ ^ Í6 fi'0 FOHEpl<^)
LOCAL DE TRABALHO; iO <Íó C\D/KDE: P L A ^ L'áO ESTADO:
solicitação

e  (S / vzr o .GiíA

DEFHTO constatado

CAUSAS PROVÁVEIS

PROVIDÊNCIAS TOMADAS

.,6 ^ çLgíaj-
CAajc^ , .cLc:.P^\àÁj e -é fitA Ah t^dO

HORÁRIOS QUILOMETRAGEM

KM TOTAL

334>Q
SHARK

0'-ò0 3'tiCJ3^-30

P^/U -3^0
1. RHCEBIUMAVlADESTERELATÔRIOCONCaRDANDOCOMSeUCONTEÚDO.

2. SOUCITAMOS OUE V.Sas. DEBDIM TODAS AS DESPESAS OESTE. INCLUSIVE AS PEÇAS SUJEITAS A GARANTIA QUE NAO SEJAM RECONHECIDAS PELO

FABRICANTE.

3. AUTORIZAMOS O MECAnICO AFAZER ( ) HORAS EXTRAS. CONFORME REGISTRO ACIMA.
4. AUTORIZAMOS QUE SEJAM DEBITADOS OS SERVIÇOS QUE NAO SEJAM CARACTERIZADOS COMO GARANTIA.

5. A QUILOMETRAGEM. SERA COBRADA A PARTIR DE NOSSAS INSTALAÇÕES (IDA E VOLTA}.

POR HORADIA NORMAL RS

POR HORAEXTRA SAB. RS

POR HORAEXTRADOM. RS

POR HORAQUILOMETRAGEM
ES-15 - TLS. 29 X 3 • 01f2012 • CURY 1* Via (Branca) Clíanie 2* Via (AnaraU) OAT 3* Vi» (A2i4} Fixa
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CONTRATO FOMENTO PARANÁ/SFM
N''3114/2013

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE
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 Av. Vicente Machado, 445, 4° andar -
inscrita no CNPJ \f 03.584.906/0001-99, neste ato representada por seus Diretores signatários, a
seguir denominada FOMENTO PARANÁ, e de outro, o Município de PLANALTO - PR, inscrito

W' no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n° 76.460.526/0001-16, neste ato representado por seu
Prefeito, Sr. MARLON FERNANDO KUHN, a seguir denominado MUNICÍPIO, celebram o
presente Contrato de Empréstimo, obsei*vados os dispositivos legais aplicáveis à espécie e as
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A FOMENTO PARANÁ, tendo em vista o Termo de Convênio
assinado entre o MUNICÍPIO, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU e seu
ente de cooperação, o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, doravante denominados
SEDU e PARANACIDADE, e a autorização prévia da Secretaria do Tesouro Nacional - STN,
divulgada através do ofício rf 1796/2013 de 26/07/2013, com o prazo para contratação a contar
de 26/07/2013, concede ao MUNICÍPIO, empréstimo no valor de R$ 580.000,00 (quinhentos e
oitenta mil reais) para execução de Projeto integrante do Programa de investimentos do
MUNICÍPIO, no âmbito do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do
Paraná - SFM.

f

W

Parágrafo Único: O empréstimo tem por objetivo o financiamento do Projeto de Equipamento
Rodoviário - Motoniveladora.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do Empréstimo será liberado em parcelas, de acordo com a
execução físico-financeira, mediante a apresentação de faturas dos fornecedores de bens e/ou
executantes das obras e serviços, após devidamente aprovado pelo MUNICÍPIO e após análise e
parecer favorável do PARANACIDADE.

Parágrafo Único: - O valor correspondente às aludidas parcelas será transferido para uma conta
vinculada, 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.

Ouvidoria FOMENTO PARANÁ - Ligação Gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sextá, das 12:00 às 1
1



oFomentoParanà

CONTRATO FOMENTO PARANA/SFM

N" 3114/2013

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo total do Contrato é de 60 (sessenta) meses, a contar da data
da assinatura do mesmo, incluindo o prazo de carência de 12 (doze) meses, a partir da data da
primeira parcela liberada.

Parágrafo Primeiro: As parcelas referentes a juros e amortizações calculadas de acordo com as
Cláusulas Quarta e Quinta, 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 contido 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 QUARTA: Fica estabelecido que os juros a serem pagos pelo MUNICÍPIO serão
calculados tomando-se por base a Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, aplicada na forma cheia,
acrescidos de uma margem de 4% a.a. que vigorará pelo prazo total do presente, e incidirão sobre
o saldo devedor, sendo pagos mensalmente pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro: A Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP terá vigência de um trimestre
calendário e será divulgada até o último dia útil do trimestre imediatamente anterior ao de sua
vigência.

Parágrafo Segundo: Os juros de que tratam esta Cláusula, serão contados a partir da data em que
cada parcela do empréstimo for repassada pela FOMENTO PARANÁ.

Parágrafo Terceiro: Durante o período de carência, o MUNICÍPIO pagará a FOMENTO
PARANÁ, mensalmente, os juros calculados sobre o saldo devedor.

Parágrafo Quarto: Os juros serão calculados "pró-rate-die" sobre o saldo devedor do
empréstimo, somente quando houver variações da TJLP.

Parágrafo Quinto: Os juros serão calculados "pró-rate-die" sobre as parcelas liberadas, sempre
por ocasião do primeiro cálculo de juros a incidir sobre as mesmas.

CLÁUSULA QUINTA: 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 prestações mensais e sucessivas, pelo prazo restante, vencendo-se a primeira
prestação no mês subseqüente ao término do prazo de carência.

Ouvidoria FOMENTO PARANÁ - Ligação Gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sextí
2

das 12:00 às 1



o Fonr^TtoParaná

CONTRATO FOMENTO PARANA/SFM

N° 3114/2013

Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido o dia 3 (três) de cada mês para a realização dos cálculos
relativos aos juros e amortizações, e o dia 10 (dez) de cada mês como data de vencimento da
prestação relativa aos juros e amortizações.

Parágrafo Segundo: Compreende-se como prazo restante para amortização do Empréstimo, o
prazo total constante da Cláusula Terceira, deduzido os 12 (doze) meses relativos ao prazo de
carência e deduzido também o período compreendido entre a data de assinatura e a data da
primeira liberação.

CLÁUSULA SEXTA: Este contrato somente poderá ser alterado mediante Termo Aditivo, após
a devida análise e manifestação pela SEDU e/ou PARANACIDADE e aprovação pela
FOMENTO PARANÁ.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para assegurar o cumprimento de todas as obrigações pecuniárias,
resultantes deste Contrato, o MUNICÍPIO, na qualidade de tomador do empréstimo, garante
expressamente pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o pagamento do principal,
juros, taxas, multas e demais encargos financeiros decorrentes do empréstimo ora repassado, para
o que, delega a FOMENTO PARANÁ, na forma da Lei Municipal n° 1797/2013 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
Serviços - 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 OITAVA: 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 comissão de permanência à base de 1% a.m., proporcional aos dias em atraso,
incidentes sobre a(s) parcela(s) vencida(s) no(s) mês(es) anterior(es).

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 Contratoj^^^^

Ouvidoria FOMENTO PARANÁ - Ligação Gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta
3

,da$ 12:00



1 2 FormntoParana
CONTRATO FOMENTO PARANÁ/SFM

N" 3114/2013

MUNICÍPIO, além do principal, encargos financeiros e demais despesas contratuais, responderá
pelas custas judiciais, extrajudiciais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento),
sendo irredutíveis os montantes ora convencionados.

CLÁUSULA NONA: 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 à FOMENTO PARANÁ de sua intenção, com
antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO desde já, permite à FOMENTO PARANÁ e a SEDU
e/ou PARANACIDADE, a qualquer momento, fiscalizar por si, ou por peritos nomeados, a
execução dos projetos financiados, proporcionando-Ihes todos os elementos que se fizerem
necessários ao perfeito controle da execução físico-financeira a ser realizada, permitindo
inclusive, o livre acesso às instalações, obras, livros, documentos e arquivos, objetos do Contrato
entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O Termo de Adesão e o Termo de Convênio para
implementação do Programa de Investimentos do Município, firmado entre a SEDU,
PARANACIDADE e o MUNICÍPIO, com a interveniência da FOMENTO PARANÁ, passam a
constituir parte integrante do presente como se aqui estivessem literalmente transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 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 PARANACIDADE, acarretará o vencimento
antecipado das parcelas objeto do presente, após ouvidas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A FOMENTO PARANÁ fica autorizada pelo
MUNICÍPIO a informar a SEDU e/ou PARANACIDADE e/ou aos órgãos fiscaiizadores , 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, compromentendo-se desde já o
MUNICÍPIO a fornecer tais extratos à FOMENTO PARANÁ, quando solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Deverá ainda a FOMENTO PARANÁ, por si e/ou
recomendação da SEDU e/ou PARANACIDADE, considerar vencida a dívida 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 o^
circunstâncias previstas neste Contrato e/ou termo de Convênio firmados.

Ouvidoria FOMENTO PARANÁ - Ligação Gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta, das 12:00 às



FomentoParaná

CONTRATO FOMENTO PARANA/SFM

N° 3114/2013

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 lhe permitiriam exercitá-los.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 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, assinadas e
rubricadas na presença das testemunhas abaixo, que também assinam.

itiba, 26 de setembro de 2013.

Jura^ir
ncia

LodrjatféSae Oliveira
imento do Paraná S/A.

Heraldo Alves das Neves

Agência de Fomento do Paraná S/A.

Testemunhas:

Muniffípio de PLANALTO

Luiz (Sarlos Soni
RG 3m5.670'}

Campos
RO 6.0AR.397-7

Ouvidoria FOMENTO PARANÁ - Ligação Gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta, das 12:00 às 18:00
5



0.
R.Hal Deo

Reconheço e dou té

finii.9(s) Retro-aes
[Hci»6x20Q3

\m:f\ a(3)
de:

Curitiba

RES

SEC.ORG.BR SI^ÍAL PÚBLICO



(

N
E
W
 H
O
L
L
A
N
O

-
.
F
O
R
M
U
L
Á
R
I
O
 D
E
 E
N
T
R
E
G
A
 T
É
C
N
I
C
A

-
 t 

w
J
.
-
'
-

P
R
O
P
R
I
E
T
Á
R
I
O

A
s
s
i
n
a
t
u
r
a

N
o
m
e

Carteira d
e
 Identidade

N
E
W
H
O
L
L
A
N
D

Serie dá Maquina (
C
H
A
S
S
I
)

H
B
Z
N
1
4
0
E
D
A
F
0
2
7
5
0

^
c
e
s
s
l
o
n
é
r
i
o

S
H
A
R
K
 M
Á
Q
U
I
N
A
S
 P
A
R
A
 C
O
N
S
T
R
U
Ç
Ã
O
 L
T
D
A

Inicio d
e
 Garantia 

Fim de Garantia

O
i
H
\
n
 
^
3
 
o
3

N
°
 d
e
 h
o
r
a
s

4
 
H
O
R
A
S

M
a
r
c
a
 •
 M
o
d
e
l
o
 d
o
 M
o
t
o
rC
U
M
M
I
N
S

E
n
d
e
r
e
ç
o

A
V
.
 D
O
U
T
O
R
 E
Z
U
E
L
 P
O
R
T
E
S
,
 N
"
 1
9
2
9
5

S
é
r
i
e
 d
o
 M
o
t
o
r

1
1
1
3
2
3
4

S
é
r
i
e
 d
a
 T
r
a
n
s
m
i
s
s
ã
o

B
A
I
R
R
O
 1
4
 D
E
 N
O
V
E
M
B
R
O

M
o
d
e
l
o

M
O
T
O
N
I
V
E
L
A
D
O
R
A
 R
G
1
4
0

a
d
a
d
e
 

Estado 
Pais

C
A
S
C
A
V
E
L
 

P
R
 

B
R
A
S
I
L

I
M
P
L
E
M
E
N
T
O
S

Código d
o
 Concessionário

1
1
8
4
2

M
o
d
e
l
o

S
é
r
i
e

U
s
o
 d
a
 F
á
b
r
i
c
a

I
N
F
O
R
M
A
Ç
Õ
E
S
 D
O
 PROPRIETÁRIO

R
a
z
ã
o
 S
o
c
i
a
l

P
R
E
F
E
I
T
U
R
A
 M
U
N
I
C
I
P
A
L
 D
E
 P
L
A
N
A
L
T
O

C
G
C
 •
 M
F
/
C
P
F

7
6
.
4
6
0
.
5
2
6
/
0
0
0
1
-
1
6

Inscrição Estadual

I
S
E
N
T
O

E
n
d
e
r
e
ç
o

P
C
 S
Ã
O
 F
R
A
N
C
I
S
C
O
 D
E
 A
S
S
I
S
 

N
°

1
5
8
3

E
n
d
e
r
e
ç
o

C
E
N
T
R
O

C
i
d
a
d
e

P
L
A
N
A
L
T
O

C
E
P

8
5
7
5
0
-
0
0

E
s
t
a
d
o

0
 P
R

P
a
i
s

B
R
A
S
I
L

C
o
n
t
a
t
o
s

0

D
D
D

4
6

T
e
l
e
f
o
n
a

3
5
5
5
-
1
3
3
1

R
E
S
P
O
N
S
Á
V
E
L
 D
E
 E
N
T
R
E
G
A

A
s
s
i
n
a
t
u
r
a

N
o
m
e

C
A
í
£

Carteira d
e
 I
d
e
n
t
i
d
a
d
e

-tiA'iu 
?^J7

"ESTE F
O
R
M
U
L
Á
R
I
O
 REGISTRA O

 PROPRIETÁRIO E
 O
 INÍCIO D

E
 C
O
B
E
R
T
U
R
A
 D
A
 GARANTIA"



SHARK Máquinas
□ Korto Ategrc I RS (51) 2121-0500

D Araucária/PR {41)3614-4040 Dlçara/SC (48) 3468-7500 □ Ribeirão Preto/SP (16) 3603-9140
□ Blumenau/SC (47)3381-8100 □ Londrina / PR (43) 3375-5700 □ São José/SC (48)2106-0300
i9 Cascavel / PR (45) 3228-3713 GMarlngá/PR (44) 3219-2000 GS. J. Rio Preto / SP (17) 2139-3299
□ Chapecó/SC (49) 3319-8300 □ Passo Fundo / RS (54) 2104-4150 GSãoPauio/SP (11) 2159-9000
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CONSTRUCTION

O. s
MODELO CHASSIS MOTOR HS DATADA ENTREGA

A 'Vo ô fé» 05 '750 Ai 4 6 0^IÁ\ÍÁ3
CLIENTE: . M/ÜNlC, Ó<^ P L A A/A 1^'t^O ■
ENDERECO: 'Pc: ^AO àéf\SS,S 5 fone/^^J3555^ -J33Í
LOCAL DE TRABALHO: P \' 0 Òô P L A ^ LtO ESTADO:
SOLICITAÇÃO

tècjviZiY dé, 6QjUirA

DEFEITO CONSTATADO

CAUSAS PROVÁVEIS

PROVIDÊNCIAS TOMADAS

X  ̂ ert^-to . n^ík^jUaL do O do^
ÓG . fc /V: f Ch^y'^SCí\-t.AcA<^0 QÇy ^ 1\JÍT. n, ^
MfK^Ox iajA PA dú^nc-< do
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HORÁRIOS

DATA

mm
saída SHARK

%'ÒO

CHEGADA
CLIENTE

15'00
SAÍDA CLIENTE

J é -ôO

CHEGADA
SHARK

HORAS
VIAJADAS

G:3í9
HORAS TRAB,

3'3C>

QUILOMETRAGEM

KM. DE SAlDA

3V^

KM DE
CHEGADA

Vj.34^Q
KM TOTAL

DATA PWlhf^oi^ 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 NÂQ SEJAM RECONHECIDAS PELO
FABRICANTE.

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

5. A QUILOMETRAGEM, SERA COBRADA A PARTIR DE NOSSAS INSTALAÇÕES (IDA E VOLTA )■

KjQc/e
DIA NORMAL RJ POR HORA

EXTRA SAS, RJ

EXTRA DOM. RJ
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POR HORA

POR HORA

POR HORA

CLIENT

^ME LEGÍVEL/
n/!/i, O Ja^Aí d 70 T y
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município de planalto

CNPJN'' 76A60.526/0001'16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ y

FARECER:

Planalto~Pr., 05 de setembro de 2013

iioacDDUi la } ui luica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa visando a aquisição de
equipamento rodoviário, motoniveladora, 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.

OAB/HR 40.209



município de planalto

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N*» 054/2013

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 ás 14:00
horas do dia 19 de setembro de 2013, na Praça 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 junto ao Pregoeiro sr(a) LUIZ CARLOS BONI,
endereço Praça São Francisco de Assis, n® 1583, Centro, Município de PLanalto Paraná,
Brasil - Telefone : (046) 3555-8119 - Fax: (046) 3555-8101 - e-mail planalto@rlÍDe.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.

LOTE OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL

R$

PRAZO

(DIAS)

Único MOTONIVELADORA 01 R$ 580.000,00 30

SAM: 16

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

03.3 Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo previsto no item 03.1, contados da



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.

03.4 Os Equipamentos Rodoviários deverão ser entregues na Rua Praça São Francisco de Assis,n®
1583, Plan^to - Paraná.

04 RECURSOS FINANCEIROS

04.1. As despesas com o fomecimento(s) do(s) objeto(s) licitado(s) serão financiadas com recursos
do Programa Paraná Urbano II (SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES MUNICIPAIS -
SFM).

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),
-  declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito)
anos em horário notumo 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 (Modelo n® 09).

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:

a) 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;
b) Empresas em consórcio;
c) Aquelas que não atenderem às exigências da CLT e outras condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos;

d) Empresas que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação.



e) 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 n° 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 do 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 - n°
Pregão n° /2013

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

10 FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N"!

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
dgarismos 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 (conforme características técnicas).

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, borrões 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 N°2

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, exceto
para o item 11.5, ̂^a" e "a 1" que deverá ter firma reconhecida do responsável pela emissão.
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 conjimta quando forem
unificadas);

c) municipal mediante a apresentação de certidão negat^a,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) declaração emitida pelo Fabricante de que a proponente é representante autorizada da marca
ofertada.

í) 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
ctimprimento 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
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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.

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 doctimentação
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 fundamentos 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 É 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, firaudar 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 jimtamente 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 infringir qualquer das demais obrigações contratuais.

5) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo licitador, em conformidade com a
gravidade da infração 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 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.

17 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

17.1 0(s) equipamento(s) entregue(s) será(âo) 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 E PINTURA DO LOGOTIPO

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

18.2 A proponente fica obrigada a garantir a prestação de assistência técnica durante o prazo de
garantia e após este por prazo não inferior a 60 meses.

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.

18.4 Os Equipamentos Rodoviários deverão ser entregues com a logo do programa, conforme
modelo fornecido.

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.
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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.

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 imcio 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.

l
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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.

Planalto-Pr. , 05 de setembro de 2013.

LUIZ CARLOS^ONI
PRÈGOEIRO

Marlpn limando Kuhn
efeito Municipal
F 643.844.469-34

amento de

viunicípios
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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. S nossa proposta de preços, a preços fixos,
relativa ao fornecimento de .

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

O prazo de fomecimento é de (inserir o orazol (inserir o nrazo nor extenso! dias contados
a partir da data de assinatura do Contrato de Fomecimento.

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade! ((inserir o
prazo de validade por extenso)) 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 , conforme características técnicas.

A Assistência Técnica será realizada conforme item 18 do edital.

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)

14



MODELO N° 03

CARTA CREDENCIAL

Ref.: Edital de Pregão n° /_

A rinserir o nome da proponentel. 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.

r; CÁ

(nome, RG n° e assinatura do representante legal) - '

nciamento de

Municípios do
Paraná



MODELO N® 04

CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO N"» /

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE

BEM(NS) QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE EA 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:
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.

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;
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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 fomecedor, 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

A(s) despesa(s) com o fomecimento(s) do(s) objeto(s) deste contratado(s) será(ão) oriunda(s) do
Programa Paraná Urbano ü (SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES MUNICIPAIS -
SFM).

w 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 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. manter as condições de habilitação,
6. Entregar o(s) equipamento(s) rodoviário(s) com a logo do programa, conforme modelo fornecido.

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
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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
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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 ( ) 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 , 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:

RGn° RGn'
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MODELO N® 05

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Edital de Pregão n° í_

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completoL representante legalmente
constituído da proponente (inserir o nome da Drononentel . 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 usufiiiir os benefícios da
Lei Complementar n° 123/06.

de de 2013.

4uruC:!0ios ao

(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 completei, representante legalmente
constituído da proponente (inserir o nome da nroDonentel. declara que, se vencedora do presente
certame, realizará a entrega técnica sem ônus adicional ao contratante e realizará, conforme modelo
7), a instrução de .... (....) operadores, com duração de no mínimo ....( ) horas , em data a ser
designada pelo contratante.

de de 2013.

nciamento d-e
(nome, RG n® e assinatura do responsável legal) . ^ i

u
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MODELO 07

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO
EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n" /2,013

PROPONENTE:

NOME DO BEM: MOTONIVELADORA N° DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UMA)

LOTEN®: 01

(1) DISCRIMINAÇÃO 2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO
MUNICÍPIO

(3) ESPECIFICAÇÕES DO
EQUIPAMENTO PROPOSTO

Indicar1. MARCA/MODELO

2. MOTOR

Indicar2.1. Marca/ Modelo

2.2. Mínima potência efetiva líquida (HP)
125 HP

3. TRANSMISSÃO

Indicar3.1. Tipo

3.2. N° mínimo de marchas à frente 6 à frente e 3 a rc

4. DIREÇÃO

4.1. Tipo Hidrauhca

4.2. Raio de giro mínimo (mm) Indicar

5. LAMINA

3,60 metros5.1. Largura mínima

5.2. Giro do círculo 360 graus

90 graus

Mínimo de 14.500 kg.

Indicar

5.3. Angulo máximo de talude (ambos os
lados)

6. PESO
6.1. Peso total homologado em ordem de
marcha (Kg)

7. SISTEMA ELÉTRICO

7.1. Sistema de iluminação
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características técnicas do equipamento - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n'' /2.0Í3

PROPONENTE:

NOME DO BEM: MOTONIVELADORA N° DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UMA)

LOTEN®: 01

(1) DISCRIMINAÇÃO 2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO
MUNICÍPIO

(3) ESPECIFICAÇÕES DO
EQUIPAMENTO PROPOSTO

8. PNEUS

8.1 N° de Lonas 12 lonas |
9. ACESSÓRIOS EXIGIDOS

9.1. Silencioso Sim

9.2. Gancho de tração Sim

9.3. Espelho retrovisor Sim

9.4. Pintura do logotipo Confonne modelo a ser fornecido

10. OPCIONAIS

10.1. Deslocamento hidráulico da Lâmina Sim

10.2. Tombamento hidráulico da Lâmina Sim

10.3. Escarificador trazeiro Sim

11. CABINE TIPO

11.1 Cabine Aberta ou Fechada Fechada

11.2. Cabine com Sistema de Ar condicionado Ar Condicionado

12. GARANTIA Mínima 12 meses da entrada em operação

13. LINGUAGEM DO(S) MANUALUS) Portuguesa

14. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E Mínimo de 8 (oito) Horas
OPERADORES (duração)

A proponente aevera preencner loaos os espaços vazios aa coiuna j (i\

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°

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

meses (conforme características técnicas modelo 07), 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)

iiu&í üO
jr-

r
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MODELO N® 09

Ref. : Edital de Tomada de Preços n° !_

Objeto : (inserir o nome da obra. locaL rua, número, cidade e outros)

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante
legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da
Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos 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 .

Local, de de 201 .

Uü

i  ' ... ■ .f 7 'T ;■

(nome, RG n^ e assinatura do responsável legal)
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LOTE OBJETO QUANTI

DADE

Vj\LOR

TOTAL

PRAZO

(DIAS)

01 MOTONIVELADORA 01 580.000.00 30

MUNICÍPIO DE PLANALTO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013.

O MUNICÍPIO de PLANALTO, torna público que às 14:00 horas do dia
19/09/2013, na Praça SSo Francisco de Assis, n° 1S83, Centro, Município de
Planalto-Pr., realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo

Informações «iesciaiedmentos:relativos:ao^editaI^Kinodelos"e anexos poderão
ser solicitádosjttnto ao Pregodro do Munidplú dePlanalto^ Paraná, Brasil
- Telrfone >: (OdQ „ 3555-8119 - Fw' <(Mé) 3555-8101 - E-mail

pIanaltq@i1inKra|ii.br. APasta iTécmcaf<om Oiímteiio::teor do Edital e
seus respectivos: modelos, adendos e::aSm(os; .podaá:^fler examinada no

seguinte^endereço Praça São Francisco de Assis, n" 1583, Centro, Municipio
de Planaltb-I^., das 08:00 ás 17:30 horas.

PlanaHoSPr, 05;de wtembro de 2013.

LUIZ CARLOS BONI

PREGOEIRO



Diário Oficial dos Municipios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS =

Sexta - FMra oe« Setembro ne 2013 In^rOo peta ResduçSa 001 da 04 de Outubro de 2011 Aro II-Edição N* 0425 Páotnaffil:OB2i

0022SO-4.4.90.5200.00 - Equipamentos e Material Permanente
00000-RecursosOftSnários (Uvre) RS40.000.00 (caicelamento)
Art 2" - Para cobertura do Crédito Adcicnal Suplementar a ser aberto em decorrência
da autorização constante da Lei Acima, serão utilizados os recursos oriundos do
Cancelamento. Contorme previsto no inciso I do Parágrafo 1 * do Artigo 43 da Lei Federal
n" 4.320/64 de 17/03/64 3 seguir especificado,
ti - SECRETARIA DE AGRICULTURA

TI .133- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

20.6022001.2D82-PatrahaAssistência Mecanizada

002330- 3.3.90.39 001» - Oüiros Servíços de terceiras P.J.
00000- Recursos Ortfnártos (Livte) RS 40,000.00 (cartcelamento)
Ad. 3' - Este Decreto entrai em vigor na data de sua pubiícaçá). revogas as disposições
em cortrário.

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

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N<W2

Data: 02 de Setembro de 2013.

SÚMULA; Abre Crédito Adiciona Si^lemertfar.
MARLON FERNANDO KUHN. Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso
de suas ârtbuições confer^ldas pela Lei Municipal rf. 1.757 de 13 de Deembro de 2012.
Arii o - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura ao Orçamento Gerai
do Município de Planalto. Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2013, Um
Credito Adicionai Suplementar até o Limite de RS 400.000,00(Quatrocentos mil reais},
conforme se especifica a seguir
- SECRETARIA DE SERWÇOS RODOVIÁRIOS
120- DEPARTAMENTO DE FISCAUZAÇÃODE ESTRADAS
.7822601.2029-Pavimentação de Estradas Municipais

000690- 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
000 - Recursos Ordinários (livres)

RS 70.000.00 (Cancelamento)
Art 2° - Para cobertij'a do Crédito Adicional Suplementar a ser aberto em decorrência
da autorização constante da Lei acima, serão utilizados os recursos oriundos do
Caiceiamento e Excesso de Arrecadação, contorme previsto no inciso I do parágrafo 1°
do artigo 43 da Lei Federal n® 4.320/64 de 17/03164 a seguir especiflcado.
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

11.133-DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA

2D.606.20011081 - veicUos para Extensão Rural
0002310 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
000 - Recursos Ordinários (livres)

RS 70.000.00 (Cancelamento)
Ajt 3®- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 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

EDilAL DE PREGÃO PRESENCUL N® 054/2013.

O MUNidPIO de PLANALTO, torna público que às 14.00 horas do da 19/09/2013. na
Praça São Francisco de Assis, n" 1583. Centro, Município de Planaito-Pr.. realizará
licitação na modalidade Pregão Presetxiai, do tipo menor preço, para aquisição de
EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo cwn especificações do edital.
LOTE OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL PRAZO piAS)

MOTONiVELADORA 01 580.000.00 30
"^^rmações e esclarecimentos relativos ao edital. rtKxteios e anexos poderão ser

solicitados jimio ao Pregoetro do Município de Planalto, Paraná, Brasil - Teietone: ̂ 46)
3555-8119 - Fax; (046) 3555-8101 - E-mall planaito@rtíne.com.br. A Pasta Técnica,
com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexce. poderá
ser examinada no seguinte endereço Praça São Francisco de Assis, n® 1583, Centro.
Município de Piaiaito-Pr, das 08;00 às 17;30 horas.
Pianaito-Pr, 05 de setembro de 2013.

LUIZ CARLOS BONI

PREGOEiRO

EOIIAL DE PREGÃO PRESENCIAL N® 053/2013.

O MUNICÍPIO de PLANALTO, toma pítolico que às 09;00 horas do dia 19/09/2013, na
Praça São Francisco de Assis, n® 1563, Cerlro, Misiiciplo de Planalto-Pr., realizará
licitação na modalidade Pregão Presenciai, do tipo menor preço, para ac^lsição de
EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.
OBJETO QUANTl-DADE VALOR TOTAL (R$) PRAZO (DIAS)
ROLO COMPACTADOR

VIBRATÓRIO/UJTOPROPEUÍX) 01 290.000,00 30
Informações e esclarecimentos reiabvos ao erttaJ. modelos e anexos poderão ser
soiicitadosjuito ao Pregoeiro do Municipio de Planalto. Paraná. Brasil - Teietone ; (046)
3S5&8119 - Fax; (046) 35558101 • E-mail planatto@i1ine.com.br A Pasta Técnica
com o Inteiro teor do Editai e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá
sa- examinada no s^uinte endereço Praça São Rencisco de Assis, n® 1583, Centro,
Município de Planalto-Pr., das 08;00 às 17;30 horas.
PianalíD-Pr., 05 de saembro de 2013.

LUIZ CARLOS BONI

PREGOEIRO

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

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei Federal
den» 10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto Municipal de n® 2727/2D07 de 26/06/2007
e suas alterações. subskJiariamente à Lei Federal n® 8.666/93. suas iterações. LC
1232006 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
PRESENCIAL sob n® 052/2013. conforme descrito abaixo.

OBJETO; Contratação de em presa para preslaçâode serviços de assistência fisiolerápica
visaido a redução de danos e agravos e promoção à saúde da po(Ailação assistida nos
serviços de saúde e referenciadas a esse atendimento no Município de Píanatto.
DATADAABERTURA; 18 de setembro de 2013-ãs 14;00 horas.

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente.
M/\RLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N® 061/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na lei Federai
de n® 10.520 de 17 de Julho de 2002; Decreto Municipal de n® 2727/2X17 de 26/06/2007
e suas alterações, subsidlarlamente à Lei Federal n® 8 666/93, suas alterações, LC
1232006 de 14 de dsiembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sito
a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL sob n® 0512013, conforme descrito abaixo

OBJETO; contratação de empresa especializada visando à locação temporária de
pirâmides, estandes. estrutura para a centrai comissão organizadora • CCO, bilheteria,
banheiros qiimicos e tapunes, destinados a ExpoIâra e eventos reâlzados pelo
Munlcípiode Planalto.
DATA DA ABERTURA: 18 de setembro de 2013 - às 09;00 horas.

Maiores ínfomiações Junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente.
M/\RLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

REALEZA

PREFErrURA

RESULTADO DE LiCITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.® 52013
PROCESSO UCITATÓRIO N.® 147/2013
ABERTURA; DIA; 05X)a'2013ÀS 08:00 HORAS.
OBJETO; AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CESTAS BÁSICAS E FRENTE DE
TRABALHO

EMPRESA(S) VENCEDORA(S).
-GENEaR FATIMAGAROARIGO.
ITENS 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12.13, 14. 15. 16. COM VALOR TOTAL DE RS

32.050,25 (TRINTA E DOIS MIL E CINQÜENTA REAIS E VINTE E ONCO CENTAVOS)
REALEZA, AOS CINCO DIAS DE SETEMBRO DE 2013

FERNANDES DASILVABORGES

PRES. COMISSÃO UCITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNEOMENTO N® 2922013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE F^ALEZA
CONTRATADA; GENECIR FATIMA GARDA RIGO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARA CESTAS BÁSICAS E FRENTE DE
TRABALHO.

REFERENTE UCITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N® 5/2013
VALOR TOTAL RS32,050.25 (TRINTA E DOIS MIL E CINQÜENTA REAIS E VflNTE E
CINCOCENTAVGS)
DATADAASSINATURA; 05/09/2013

ascfiflsis
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MUNICÍPIO DE PLANALTO

EDITAI- DE PREGÃO PRESENCUL N° 054/2013.

O MUNICÍPIO de PLANALTO, toma público que ás 14:00 horas do dia
10/09/2013, na Praça Sâo Francisco de .4ssis, n® 1583, Centro, Município de

Planaiio-Pr, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo

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

LOTE OBJETO QUANTl

DADE

VALOR

TOTAL

PR.\ZO

(DIAS)

01 MOTONIVEL.VDORA 01 580.000.00 30

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão

ser solicitados junto ao Pregoeiru do Município de Planalto, Paraná, Brasil

- Telefone : (046) 3555-8119 • Fax: (046) 3555-8101 - E-mail

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

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

seguinte endereço Praça São Francisco de Assis, n® 1583, Centro, Município

de Planalto-Pr., das 08:00 ás 17:30 horas.

Planalto-Pr, 05 de setembro de 2013.

LUIZ CARLOS BONI

PREGOEIRO

R% 192,00 - 83533/2013

I Prudentópolis

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PAR.\NÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCUL N" 107/2013
A Prefeitura Municipal de Pnidentópolis convida, a quem interessar, para
participar da licitação na modalidade Pregão Presertcial n® 107/2013, que tem
por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de
Vigilância desarmada, os quais serão prestados nos locais estipulados pela
municipalidade, no valor total de RS 223.204,80 (duzentos e vinte e três mil
duzentos e quatro reais e oitenta centavos). A abertura da referida licitação será
no dia 20 de setembro de 2013, às Ü9h30m, na sede da Prefeitura Municipal. O
edital poderá ser obtido no site www.nnidenlimiilis.iir.iKiv.br. e demais
informações junto ao Depto de Licitações da Prefeitura Municipal de
Prudentópolis. localizado na Rua Rui Barbosa, n° 801, Centro, Prudentópolis-
ft', ou através do telefone (42) 3446-8007.

RS 96,00 - 83169/2013

I Realeza

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
MUNICÍPIO DE REALEZA CNPJ n° 76205673/0001-40 toma público que recebeu
do lAP, a Licença de Instalação para Extração de Basallo a ser implantada no
Prolongamento da Av. Bruno Zultion, Lote rural a° 65-A, da Gleba n° 35-AM. no
município de Realeza, Estado do Paraná. Validade: 19/08/2015

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
MUNICÍPIO DE REALEZA CNPJ n" 76205673/0001-40 toma público que iiá
requerer ao lAP, a Licença dc Operação para extração dc basoito implantada no
Prolongamento da Av. Bruno Zultion, Lote rural n® 65-A c 67, da Gleba n° 35-AM,
no município dc Realeza, Estado do Paraná.

RS 72,00 - 83651/2013

I Reboliças

município de REBOUÇAS-PR-RETIFICAÇAO DE PUBLICAÇÃO -
NO AVISO DE LICITAÇÃO-Modalidade: ONDE LE-SE Pregão
Presencial 038/2013 PASSA A LER-SE PREGÃO PRESENCIAL
037/2013-Rebouças, 05 de setembro de 2.013.Jose Alexandre França-
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

I Reserva

PREFEITIIRA MUNICIPAL DE RESERVA

AVISO DE LfCrr.AÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.° 010/2013
PROCESSO N." 190/2013

OBJETO: Seleção de propostas visando à contratação de pessoa jurídica
especializada para execução de cabeceiras em bueiros e pontes, conforme
planilha de serviços e cronograma defmidos pelo Município. DATA: 24/09/2013
às lOhOOmin. CRTIÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Empreitada
Global. VALOR MÁXIMO: RS 146.600.65 (cento e quarenta e seis mil
seiscentos reais e sessenta e ciiKO centavos). O edital pode ser retirado na
Secretaria Municipal de Administração e Finanças / Divisão dc Licitações na
Rua Benjamin Constant n.® 340. Centro, cm Re.serva - PR, dc Segunda á Sexta-
feira, das 08h30min às Ilh30min e das 13h00min às 17h00min ou solicitado
pelo e-mail: reserva_licitacoes@yaiioo.coin.br. Reserva, 05 de setembro de
2013. Raquel Dcrkacz - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

RS 96,00 • 83745/2013

I Rondon

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N®012/2013-PMR

A Prefeitura Municipal de Rondon toma piiblico que ftrá realizar no dia 25
de setembro de 2013, ás 08:15 horas em stia sede, situada à Avenida Brasil,
1500, licitação na modalidade Tomada de Preços n° 012/2013, do tipo Menor
Preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de
serviços de manutenção correti\'a de iluminação pública para o Município de
Rondon, compreendendo a execução de substituição de lâmpadas queimadas
e/ou avariadas; substituição de reatores queimados e/ou avariados; reparo e
substituição de braços e luminárias; substituição de relês fotoelétrícos queimados
e/ou avariados; substittiição de soqueles avariados; reparos em conexões com mau
contato; limpeza de luminárias: e reparos em circuitos danificados; de acordo
com a planilha orçamentária, anexa ao referido edital. Valor Máximo Global:
RS=102.000.00. Mais informações encontram-se no edital e seus anexos, à
disposição dos interessados na Prefeinira Mtinicípal de Rondon, à Avenida Brasil,
1.500, no horário de cx-pediente. Fone/Fax (44) 3672-1122 - Departamento de
Licitações e Compras. E-mail; licitfl@rfindnn.prpov.hr Custo do edital: RS-30,00
(trinta rcais).

Rondon- Pr., 06 de setembro de 2013.

ROBERTO A. CORREDATO

Prefeito

RS 144,00 - 83931/2013

I Sabáudia

R$ 24,00 - 83521/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N* 003/2013

A Prefeitura Municipal dc Sabáudia toma público que fará realizar, as 09:00 horas
do dia 14 de agosto do ano de 2013, na sede Municipal, Praça da Bandeira n° 47
em Sabátidía, Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO -
PERCENTUAL para contratação de empresa para prestação dc senaços técnicos
profissionais especializados cm gestão pública, para o correto enquadramento no
grau dc risco do rai (risco de acidente de trabalho), para realização do levantamento
dos vdores pagos indevidamente ou a maior dogilrat (grau de incidência de incapa
cidade laborativa dos riscos de acidente dc trabalho). O Edital poderá ser retirado na
sede da Prefcitttra .Municipal de Sabáudia, no endereço referido acima, em horário
de expediente. Informações adicionais dúvidas e pedidos dc esclarecimento deverão
ser dirigidos a Comissão dc Licitação no endereço acima mencionado - Telefone
(44) 3251-1122 — e-mail: licitftSBbaitdia@yahoo.com.br
Sabáudia, 24 de julho de 2013.
Edson Hugo Manueira
- Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO 082/2013 - PMS

PROCESSO LICITATÓRIO N.® 049/2013
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n.® 003/2013
CONTRATO ADMINISTRATIVO: 082/2013

DATADEASSIN.ATURA: 23/08/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SABÁUDIA
CONTRATADA; AM-TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 08.096.248/0001-00

OBJETO: CONTR.ATAÇÃO DE EMPRESAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA
PARA . CORRETO ENQUADRAMENTO NO GRAU DE RISCO DO RAT (
RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO). PARA REALIZAÇÃO DO LEVAN
TAMENTO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR DO

GILRAT (GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DOS
RISCOS DE ACIDENTE DE TRABALHO)

vigência; 23/08/2013 até 23/08/2014
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
Órgão: 03.00 - Secretaria Adminiítrativa
Unidade Orçamentária: 03.04 - Divisão de Administração



Kreteiiura Municipai oe rianajio
AVISO dêüotaçAo

•PftÊGAO PRESENCIAL'N* 051/2013
O município 0£ planalto, Ik Htw tos ■nlMWMflra «M con 0««™ 1-R

feOífíden' 10 520 de 17 2002. Decreto Murwca àsrí lWlWi <»
26/06/2007 e ■ elie/eciei, «jOniíanametite i Lei Federal n 8 666/93, auM
anerecSaa LC 123/2006 de 14 de deieneo oe 2006 a dem»» leoaleçSea apiei-
M<( emuia aede vio«Preci SSo Fraociacada Aaais. 1563. íart reauzvUotejAo
oe MadeiidaOe PREGÀO PRESENCIAL ití n" 051/2013. conlome oeacnto Mud

08JET0 ccntrelaçlo oe eoveu eepeoaliFWla vleendo e loceçia lenvcrtiU da
nrOinOes eiundat eatnjlure oan a csml caniesèo o/gtnizedcra - CCO. MMe-
lena denlRiroa gumeco» » uotíne». desboados a ExpcHeí/a e eveotts reaízedo»
pelo Muoicipio da Piaoeiio ^MTA DAABERTURA 16 de M'<mWo da 2013 - a» 09 CO iwe»

Ue>vea fdcrmeçdea junio eo Dep»tar^to oe Lioteçdej em twieno oe eipeci-
" UAflLONFERNANDOXUMN

Pre<aile Munic^

AíASOOEüCíTAÇAO
•PREGÃO PRESENCIAL' N» 052^013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, l« aaUr aos ntefdMedce «M «p
FeOertdeti^iOSMdelToeiJioSeZCica DecretoWuiwtipaidede
26/06Í2007 fl iwâ» drt*façâ«i, |jbsidi«i5fr«nld d LdJ n >y«
alleracSee LC 123«»6 de 14 de Oaaentro de 2006 a Oemau legolaç6« Wca- veie emeuaiadesiloePraíaSkjFrsfeieeoOeAs»». 1583 lera realiiar Licjtaçio
na Modabdeoa PREOAO PWSENCIAL eod n* 052«313. conlomie deecnio Mtaiio

OBJETO. Contrttecio Oe e/Ttvesa pira presiaçào Oe serviçot M «Miénoa to-
otwipica vi»«v» a redução de dano» a agravo» a pfomoçio a um da popjí^
aaaialida r*i» «erviçaa da eaúda a releranciada» a e»»a alenOmen» no Muniei{M oe
'^^tÃoaABERTURA 18 de leíernbre de 2013-1» 14 00 ron» Miioret rtomiçôe» junlo to Deeanemento de Lctiaçie» em natno de eisM-
*"'* MAfllON FERNANDO XUHN

Preler» MiTKfial

WNIdnO DS rLANALTO
EOfTAL Dt PUCAo PRESENCIAL tT OSlOOa

O MUNldPIO <k PLANALTO. Bree público qw »» 09.00 bofii do «M
19)09/2013. oa Praça Sto FnicUeo de Aiiii. o* 1313. Ceam. Muiucipki de
Pliü»lio-Pr., tealiiaíl Waaçlo ea awdalidadi Pra|*o ftajetKÚL do lipi
Piefur preço, pari aquUIçto de EQUiPA,M£NTO RODOVIÀRKI de arado
roBwçeiOagei^^iaL

OBJETO

ROLO

COMFACTADOR
viasATúaio

AUTOPROPEUDO

QUA.m
PAPE

VALOR

TOTAL (Ri)
PRAZO

IDIAS)

UtídreaçOe» e acUrecimenua relauro» >o edaaL laodcle» e »ne>o» podoio
»o]tf nado» jaom ao Picftalro de ModcspM da PleieN<\ Pareai. Brufi

■ T^OK : <0«*l 35SS-6I19 - Pa» (MÚJ 35SS6161 • E-mall
pii«.ii«arihi» raaAe. A Pata Técsic», eom o iaero teor te Ediul
•eu» mpcetrv» moteloa. adeodo» e aeesm. poderi act cuauiuda )»
»e|uloie ctdereço Preça Slo Ptaneiaco de AMt», o* 1313. Ceaoo, Muolelplo
de PtiHllo-Pr.. du 01001» 17:30 boiai.

nBati»Pr_05 te itHiiiU v de 2013

LUtZ CARLOS BONI
FREOGEmO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
HNTAL oe PRECiO PRESENCUL N" «SteWll

O MUNICfPK) te PLANALTO, lom» público «a U 1400 hon» te du
19/09/2013, o FVaça Sle Fraricace te A»»ii. o* 151]. Cetwo, Mueie^io te
PUíilio-Pl., realitarí lieitaçler ca tnodalidite Prejlo Ptneocial, te tipo
MOte preça tera iqula<lo BQUIPAMENTO RODOVIÁRIO te acordo

^eeinç^Oç^^
LOTEOB/FTO

MOTONIVELAPORA

QUAKn
DADE

VALC»

TOTAL

StO.OOO.CD

MIAZD

IIHAS)

loforBaçtei« e»cbreol«ao» celaivoa as edieaL tDoteks « lecto» poterlo
are iolKtadaa pao ao Pte«reiTo do MaBkdpts de PlaaaRe» PiesoL Bred
. TtMtee 1 (•«) JÍSMÍU • Fei: (M«) JSSMItt • E-e>aU
plealie«rOMraB.be.APiiaa Tfaiiiea com o iareao uor te Ediul
tea» re.piaNo» moteba. adeodoa e aceaoL podert w .uroinada oo
Mfuiruc atdrreço Praça Slo Pranetieo te Aui», tf 1513, CeiMO, Município
te Plaaito-Pc.,te»08001c 17:30 bore».

PlaaafetePí, 03 te aeienhro de 2013

LLUZ CARLOS BONI
PRECOEIRO

Gtenu te Pratado UmepM da Franatco aeniw, za oe sgoa» dt zuu
antomo canteluo neto

PREFElTOMUNlClRAL

EOTALN* 13L2013
CONVOCAçAO - EDITAL N" 1*9/20"

ANTONIO CANTELMO NETO, Pralerlo Mume»# Dt Fraocaco BeUrSo, E»t«B te
Para^ no uto da tust tmbuiçót» logaí»

RESOLVE
An 1" • CONVOCAR o canditeio abaiio folaeienado, aprovado no concurao

ptellco abeno airevú» te Edtu n* 143/2011, prea [rovinienio de cargoa te quadro
da poMoal, devendo comparoeer eo Dopariamenio de Reeuiaoa Huminoa te de
Praleili/a Municipal te Ftaneiaco Beltrio. no prelado te 09 te SetemCro a 09 W
OuliSro Se 2013 a te le NteLiar a retpectrva rvomeeçic

AGEME OE TRÂNSITO - NivOlCIS
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO QATANASClMENTO
22' TMÃGOUACKAOOOÉSOUZA 0605/1992
An 2* • O nio «mpeieomonio M cinMaiD era cervocaM no pri» eiuMe-

cido no irete I' datie Edtal ncacará na parte dodrete á norneaçte
GtoW do Praieila MuncvE te Franenco Bairto, 29 te tgot» te 2013

ANTONIO CANTELMO 7£T0
PREFEITO MUNICIFAL

EDITAL N' 136«13
CONVOCAÇ/to

ANTONIO CANTELMO NETO. Prelado Muneipai da Fraratco Belíte. Etttdo te
Paraná no u»a te tuas atnbuiçOe» legai» a ccráuletando a» uspoeiçOei te EUiai
n* 149/2011

RESOLVE
Ari 1' • CONVOCAR a canddala abaixo relacionada, aprovada no Concur»

PúWco «xeno através do Edlal n* 149/2011, para prwmenlD te te quadro
te pesoal do Município, derarite comparecer no Depanamerto te Rwrjoe Nu/ria-
nos te Preleitura Uurvcçal de Francisco Beiirio. no penote te 09 U Selerrtito e 09
te Outdito te 2013. a Tim te se nablitar a respacuva conbauçlo

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
RECIÁQ DO ' CONVOCADO
cowaiaso paraaricUo

ttPTc bdorenil , Orerro biSeiblaJ

CANOIDAn

.Hsrteetúetevi

Pt

U

DATA MÁSC

A/t 2* < O r\Ío conptr«om«nto âi ora eo^vocada no pr«20
cado m vw duta tóui orpicara na parda do átttio a ccrtrataçAo

GabtnrtB do Prataitt Mirapai de Franca^cd Baítrio, 06 de Satfnt<o de ?0t3
ANT0N«0 CANTgLMO NETO

PREFEITO MUNiCm

EDITAI N' 139/2013
CONVOCAÇAO-£MPR£GOPÚBL1CO-EDlTAiN'056fil010

ANTONIO CANTELMO NETO. Praiano Vunieçial te Ftaivssco Balirto. Estate te
Paraná no uso de suas ambucdes legais

RESOLVE
An 1* • CONVOCAR a candidata abauo leliooneda aprovada no eoneurso

PCOljco de Errptego PuWico sCerto sirevés » Eteal n* 056/2010, prea comparecer
no Deprelamomo te Recursos Hizmno» te Preleitura Munopal te Franeueo Bel-
íio. I» penote de 06 te Seletroro a 06 te Ouitero de 2011 a ím te se NteAlar e
respecbve csnsalsçlio

AGfflTECOMUNíTARIODESAJDE
O^aNase CANODATO Nr

22/10/1959 NERiNAQASlLVATRlNOADE 52,00 ACS JAROWSEWNWO
An 2" • O nki coiTçiarecimenU da carddala ora convocada no praio estatele

ete TO erígo 1* tesle EteU cmpiieara na parda te teeto a oteirel^
Gabinete do Preleiio (fe Frenoeco Beltréo. ^ de Seterrivo de 2013

ANTDNlOCANTaMONETO
PREFEIT0MUN1CIPAL

EDITAL N' 140/2013
CONVOCAÇÃO _

ANTONIO CANTELMO NETO. Preleilo Muncpal de Franosco Baiirto Estate do
Para-ta re uso te suas ambucâes legai»

RESOLVE
M 1" - CONVOCAR os candidatos abano colaoortate». aprova®» no »rm^

piiAca abreu alrivós te Edt» tf 062/2010. para provimorsa te cargo» te
te pessoa! te Muredpio para ccmparoere ao Depenamenio te Reeuraaa Hrena^
da Prelreluri Miaveçii te Frareiseo Belrio, no pario® te 09 de Selencro a 09 te
Ouliíeo te 2013 a 6m te neblitarim-ae ts roacoeívai nomeaçée»

CARGO MOTORlSTA-NlVELIO
OASSIFIci^lPINSC NOUEOOCANDlDATO
23* 1 995 JOSÈDASILVA
24« 405 ALCEHARCOCHINSKI
25- 4 292 HARClOGROSS
26* 1 436 JOACiRBORBA
An 2* • O nio eemparteimanio doa eanjdalo» ora convocados, r« Ucal a ^

eslíbelaeites no artigo 1* desta Edtlal. irnpwaá na parda te rira» as nomoeçOte
Art 3" • Fka revogado o Edilal da Convocação 136/2013 te 02 te SalarrOro de
QabneU te Preleru Murwpal te Freodtco Beltréo, em 06 te Selorrprote 2013

ANTONIO CANTELMO NETO
PREFElTOMUNlClRAL

PORTARIAM* 34612013
ANTONIO CANTELMO NETO Pietei» Uuncç» M Freraseo Belfflo, Eatate te

Preana no uso de tuaa astüjçflo» lagai» e oonsioreante as dteOSiçOas te» ertfloa
56 a 6T te La Federai n* 6 66693

R E 5 O L V H
An I* . DESIGNAR 0An»n1eU. GUILHERME SElFERT NETO. CAU An* 17639-0

para accnreanriaf a bsceiiur a -aquisiçio de 04 (quero) eonjvíil» sematoncos
inoLsnte maletial e mjo oe tera, para irrpíerrontaçio noa segtantM crwamenM
Rua Ponu GroaaaiAvente LiJí »nt6nio Faedo, Rua Pangot de Souia/Avereda Ge
neral Oiòno, Rua Haflliaff>R-l60 a Rua Sio Patíort?ua Porto Ala?e'.« »*d9«of
ptoelo planiira a memortal descnitvo teielo do processo loIalSno - Tomate te
Preços - n' 045GO13

Parágralo Unico - O liscai ora tesgnaoo devera amlat em regisw propno et
oeorrincia» retecioneda» â execução « contraio e axpedr ai dantes medNooa An 2* • EsUportanaenliiiaemviaor nadaladesua^icaçio

Gabinete te Pretaio Murtepsi de Franeltco Belffto, tS » agosu te 2013 ANTONIO CANTELMONETO
PREFEITOMUNICIPAL

48067212
63303670

132647734
773S0136

MEDIA FIN4L
55 00
55.00
56,00
55,00

Ari ? - Esta pertana entrar» em vo* na daia te sua taátteçio
Qtenele te Pretaite Munopal te Frardico BaHAo. 06 te «lantfls te 2013

ANTOraO CANTELMO r£TO
PREFEITOMUNICIPAL

SALOM^OR
SECRETARIO municipal OEADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N*3TOOT13
ANTONIO CANTELMO NETO, PrefeiU Muncçal te Frindscs Baltrio, Estado te

Preani no uio te tuas atrbuiçte» lagal», com bate na» dspotiçoes te L* lAA-
cipai n* 2633/S7

RESOLVE
CONCEDER asrevteraTATiANE COSTA licreçamatemtete por um penote»

180 (ias oonRcme processo DRH 279/2013. a partr te W te solemtiio te « 3
Gabinate te Pieireo Murnepal te Franosco Beltio. 06 te soumbro te 2C13 ANTONIO CANTaMO NETO

PREFEITOMUNlCiFW.
SAUDIMENSOR
SECRETARIO MUNClPALDE/UJUINISTRAÇÃO

PORTARIA N* 371/2013
ANTONIO CANTELMO NETO. Ptalete UufiKxal te Franosr» BaUtio em eisrci-

do. Eslate te Parreú. no uto te sua» abtiuiçdas legai», com base nat dsgoeiçMs
oa Lei Mreveçtf n* 3906/2011 - sn 95

RESOLVE
CONCEDER a sarviteri ace/xo raacionate auxilo mensal stenralanla a 30*

te menor venomenio biiieo dos servidores, em virtix® da pcesun nmo ne eonoçao
te Dcrtadcr te teTiciincia, a panir da 01 te outubro te 2013

NOME DO SERVIDOR N*OOR£OU£RIMEHTO
aiSANGELAFAVERODOTTl 6961«013
Gtennaie te Preleilo Murnepal te Franosco Bebrio, 06 oe setamcto te 20i3 ANTONIOCANTELMONETO

PREFEITOMUNICIPAL

SEOTT^O iSJNCIPALOE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA V 372W013

ANTONIO CANTELMO NETO. Pielete Murw»rete FrenosteBelrta Eta« te
PwiÀ. ooimàè pjM ivtuçóM bè*é ript dipotiçoM di l«i

RESOLVE
CONCEDER, á srevidrea DAIANE DECN OE VARGAS, bcença rnalteV^ te^

preiote M 180 da», corlorma procesao DRH 2800)13. a parti te 05 te talarrbio
Qtemete te Praia» lAimceel de Franasco Beltrio. 06 de setembro te 2013 ANTONlOCANtaMONETO

PREFEITOMUNICIPAL
SAUDIMENSOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N*474/2013 ,
ANTONIO CANTELMO NETO, PteerU MutwW te FrtnostU BeWO E^«

Preeni no uso de auas ttit>u>;Oee lagan. com base nas dsposiçOet do EMMO
dos FuneioninM Mureeipai» e «insjdrante a apnwaçio no ra^rw
cbieUte Edtal n* 14^11. bem como a convwaçio lotij abavis te Edt« de
Ccnvoeaçio n • 127/2013

DECRETA
An l*-F<ar>omeate»eanO«uDETANIA«RAUSOESOUZARGn*7M1794.

3. prea o ca-go elatrvo te Tecneo de Enlremegem, nível 04 - em ereelre prcbauno I pêitr «04 te tesantío te 2013 _ ^
Art 2* • A eanddau era ncmeadi tem o praio « 30 (bula) (ias a eenlir da

p,v.ti-.fSin Oeste decreto oera tom» posse e assumir o exercício te tuat lunçeet
t« pena de sai considerate taeitamanla dasistanle ^

Gabinela te Prefal» Muniopsl te Franosco Balbio. 06 te satambro d» rtU ANTOMOCANiaMONETO
PREFEITOMUNtCiPW.

SEC^^^UNIClPAL DE ADMINISTRAÇÃO

IeCTpI^MUNICiPAL de ADMINISTRAÇÃO

4nf-—n4n Reaonsi te Siude do Sudoeste
Fone/Fax (46) 3524-5335 - Barro Alvorada

E-Ma* cre.ar»»©»» com pr
66601-390 - Rua Nilertx, 469 - Fisneoco BeiBio - PK

EDITAI DECONVOCAÇAON*05/2013
O Preikunie dl Attoc/acio Ragonal te Saúde do SudoesM no uto te ^

abtMçdei lagalteda acordo com oditeoiwnosArtlgo»" e iBdoEslatulo em vigor.

REUNÃO DO CONSELHO FISCAL, a rabare-M no 4» W DÊ OUTUBROK 2013 A5 UMHORAS nisaMtereix*io«ARSS,»rtuadaiiuaAnlir«C^ro^^
»1 bUn^^r»^ B-rtn. PR. P" l»— ® « ttV^
" w Avfcaçio e corrlerirya» da» eofitas te 1* trenasbe te Exaraoo Financrero te

l?r»«ec eobio, PR te 04 te tewtero te DALVOKOERICH «-MRTO^
Contador Presioeirt»

EDITAL N* 133S013
C0NV0CAÇA0-E0ITALN*1^!2

ANTONIO CANTELMO NETO, Piela» Mumeçjal te Francisco Betbio. Estado te
Preani, no uso « sua» atnbuiçie» ^

Art 1* • CONVOCAR 8 eaniiaata teaixo teiaexonate,

p—SSHFiSS ''cARGO-AUXiLIARDESEIWÇOSlXRAlS-NiWOI
C CANOIDATANDlOATA ^ L„n/i(i73
39* MARLIROORICUESDELIMA 40 0^0"9n^^ W s.^inco:Sreomar«oa«i*Mta»^

PORTARIAM* 3642013
(lerrairíeaçâol

ANTONiO CANTaMO NETO. PrelaB Muniopal oe Franosco Beibio, Eatate»
Preará no uso te suas abbuçOas iagres RESOLVE

Ar: i*-0ESlQf4AR»»aivKl*Mabauoreiasionado»l*aatureccroPi^oero
a Frfiç» te Apoo, jun» ao salema te leitaíio te Bdsa BrasiiBua de Mertadooeí, aparar dasU data

PPEG06ROS
, Nadia DalI AgnolI
, Rooerta Patry
- Nileite Taracnha Peruai

eOUM DE APOIO GERAL
- Lcniaia ArtuiO
- Danara Ijnli
• Roa Zerta
. Daniala Lobci Kowiltiu
- EvolVTt Xuretan Paliuan
. Frenreite José Slembicn

EQUIPE DE APOIO - 5AU0E
- Osga Duana Tacrein
iuY 7* • Fea ravoQêda i DOfUni n* OSl/20t3,
Gabaiala do Preire» Munieçial te Frarxciteo Beliric, 30 te agee» te 2013 ANTONIO CANT&MO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Ie^^^UNICIPW. DEADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N* 3692013

ANTONIO CANTaMO NETO, Prelato Muiwteí te Fianotto BeIbio, Estate do
Pmvt* ro uw « suas legai» » aswiBfân® « dipoaiçôe» dM •mgos
58 e 67 da La ®

Art 1* - DESIGNAR o Engeríio/oC.va EUO VICENTE PINTO, CREA/PR n* 34348/
D prea acomcreiwr e íscaUar t -coníilaçio te etxpresa PV
lalaçie te casa de íelamen» de igua teo e «Ain® o lorneevTon» te rteireial e rnio dt otxa . te a^ ̂ wg»
e rrerronal aescngvo. tereto te processo 10»»"° - up"**» n tovA/u

DECRETOU* 4762013
Ccncote pensio pcr morte te servidot mumctai 1^ Lua A^da ^
ANTONIOCANTELUC NETO, PrelaBMteiCWlteFranoscoBeIbio.

Parreti. no uso te sua» atrtmiçte» legara, eontiterapte (>
late scb n* 27t/20l3, e cren tose ne» lísteabvo» lego» apiel^.^ espo:* te
art 40 5 7* II, da Consbuçic Fadara vrgerxe e do» arbgos 12, l e 57 d» La Mre»-
cipal ti* 3141/2004DECRETA

An 1* • Fica cenceiite pensio por mone te SOVmí* nwapal NEURO ALVES DASlLVA, no valoi«RS 1 235.03(iíniT»l.du2reit»ebinUoesnMra»eb»s
centavos) mensal», etj/iveiefite a 100* da remunreaçto te
liar te Serviços Grea/s - ntvel 002-11, acrescido te 40* te arícionat pw lenç» de treviço

wzertesco cotai*rte ^
T^winfta òcs Sanl» da SIM ESPOSA 50* (VITALÍCIA)
K"^®d^tv1' FILHA 50*(TeMPORARlAl
f?- Â (Síaio ore racUte aere reatustaa na forro ("JM no an 40 19* (» Ccmstrtuiçéo Federa » no rei 23 te L» Mirtcçol "* 3141/^
Art 2*-Rartge(MtU(l«pi»ç6*»«netebàno.etaoecre»enttKarenyig3rnt

^ Gterí» te^pSeSo Mt/nxereel te Frencteo Belrio, 06 te treerrtro te 2013 ANTONIO CANTaMOrCTO
PREFElTOMUNlCiPAL

IkRCT^^UNiCIPAL DEADMINISTRAÇÃO
DECRETO M* 4772013

Nomeia Merteroí te Contemo GasBr te Fundo Mixi^pai Oe Oelese ao (Bnau-
rtdw a dá outra» pwdèwaa _ _

ANTONIO CANTELMO NETO, Ptelalo Mur^l de Frteciteo * suas atrbuiçtei Ogot, eom bata na» (itpoiiçtet te 1^ Mimiopil n 29^2 a no
Oficjo n* OOSOOt3 d» Coocdanadona MuMcipal oe Oatesa do Círwm^ D E C £ T A

AíL 1*-F>c*nriorTieal»o»rnetilCro»doC0NSE^GEST0R^UND^UNI- CIPAL DÊ DEFESA OO CONSUMIDOR, paia o manMB te dois arvja (2013/20151.
I 9eán)te consuiutte COORDENAOOTDOPROCON Anireo CureParerra
' PROCURADORIAMUNICIPAI.

Tosar Rodnna Cntban Bra®
Svclenle Etearte Savarro

SECRETARIAMUNICIPALOE FINANÇAS
TITULAR Rosangata MarceU
SUPLENTE Adair Psrdomo Falcic

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB)
TITULAR Fernando Saggm
SUPLENTE Mirea Ribeira

SECRETARIAMUNICIPAL DAADMINISTRAÇÃO
TITULAR VilmoDaíBKO
SUPLENTE WscnAntonioWesner
An. 2* - Etie Decrete enbrea em vigcx rve dOa te sua pteicaçio, revogandO-M

*°GaereM^ * Franoo» BMt^-O* * satantro da 2013 ANTONIO CANTaMO lero
PREFEITOMUNICIPAL

sÈ^TAWOMUNIClPALOE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N* 4792013

ANTONIO CANTELMO NETO. Pralete Muroç^ « Frano^ Wbto Esiy^te PwMxà ftô uw Ot aua» ainboeôM kaçat», cwn ba»a ^aposçôa» do
Fuocionàno» Mur^was» a corwíarando a i

otMto t» £dW n • 158/2012, bem como • convocação farta airiva» da btttiJ oa Convocaçion* 13S2013 npcRETA
Art 1*- Fica nomeada a canditela LIDIAGERHAROT ''5^ 2 pata o cargo eleavo te AuiiLat « Serviço» Gerea • niva 01 - em eariter proba

■^Art^n^ts^rís^"-—«»<-•' Tsix^ oteiicaçio deste oocreto para lom» possa e asítew o exercieio te suas funçtes, scb pena de tre conaterete lecitamente «"S^ h. joij
^«lea te Prelais Mun»»a te Freroiee BObio. M te setrerBo ae zuu WOWOCANTaMOICTO

PREFEITOMUNICIPAL
SAUDIMENSOR _
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



GM/CL\.SSIC:2tt06 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

PROMOÇÃO: FIAT/UNO BRIO R$ 5.000,00

SITE: WWW.GR08SVEICUL0S.C0M.br

FiAT/UNO MILLE FIRE
2003 RS 1X000,00.

FORD/ECOSPORT XLT 1.6 FLEX COMPLETA

GM/CLASSIC 2006

FIAT/UNO MILLE FIRE 1.0 2003

FORD/FOCUS 2002 COMPLETO |
TOYOTA/COROLLA 2011 COM. AUT. 1.8 |
CELTA 2011/2012 VHC FLEX

FORD/FIESTA 2006 C/DIR. HIDRÁULICA S

HONDACG TITAN 125 03 R$ 2.500.00 |
VW/GOL 1.6 R$ 5.000,00

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

Imobiliária
BAZZANELLA CRECI I340-J

30 arxos de dedicação!!
Fones: (46) 3552-1518 / (46) 9919-7575

E-mail: lmobillarlabazzanella@hotmail.com
Sitio no Lajeado Xigrlnho, com 11.5
alqueires, tendo 7 alqueires mecanizados,
restante pastagem e reserva legal. Cora
benfeitorias médias. Propriedade boa de
água. Preço: 9SO Sacas de soja o alc|ueire.
CondiçOes de Pagamento: 40 ̂  de entrada
e o restante em 3 anos.

Sitio localizado em Sfio 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: LOOO sacas de soja o
alqueire. Condições de Pagamento a
combinar.

Casas Alvenaria Nova, sendo duas casas,
uma com 70m^ e outra com SOm', tendo
terreno com 2SOm^ cada. Padrfto

construtivo muito bom, casas frente para
rua, documentação de cada casa individual.
Preço: Casa SOnP RS 120.000.00 e casa
70m» RS IIO.OOO.OO.

Conheça outros imóveis visitando nosso site:

wwwJmobiliariabazzanella.com,br

Av. independência, 773 - Capanema/PR

[^n® 4](am8SE®É?á

Jornal

O

UVIOBILIARIA

CRECIJ-473fl

JLcCmirtistra J^Cuga JLx^aCia
Venda de imóveis urbanos e ruraís.

(46) 3552-2319 / 8812-5660 I 9914-9680
.Avenida Brasil, 379 - Oapanema/PR

CAI\A 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

wwwArombetaonline.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N* OSl/IOlJ

O município de PLANALTO, fu stber sos
inleressidos qüe un base na Ld Pedcnl den° IO.S20de 17 d« julho de
2002; Deereio Mumcipíl de n" 2727/2007 de 26W)/2007 c suas
aliasfõcs, subsidíaríametite i Lei Fedcfal a* B.66$/93, suas altcnçdcs,
LC I21J2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais le^datOes
a^icáveis, em sua sede sio a Pnça Sfo Francisco de Assii I5S}, fan
realizar Udta^o na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL stb a'
052/2013, cadorme descrito abaixo.

OBJETO: Conntaçlo de empresa para prettaçlo d« i«viços de
assistência Esoterépica visando a ratufio de danos e agravos e
pranofiD i saúde da poputaflo assnida nos saví;aa de snde e
rererendadas a case uendimenio no Mnrüdpio de Planalto.
DATA DA ABERTURA: 18 de seteodirode 2013 -ás 14:00 (una.

Maiores infonnapdesjunto ao Departrnento de Lidtafdes em hotário de
expedieiie.

MARLON FERNANDO KUHN
Preléito MunicifBl

AVISO DE LlCrTAÇÃO
"PREGÃO PRESENOAL- N- 0S1/2O13

O MUNICÍPIO DE PUNALTO, fax saber aos
interessados^uecombasena Lei Federal dea° 10 520 de 17 dejulho de
2002; Decreto Municipal de n* 2727/2007 de 26/06/2007 e suas
alteraçSes, subadiariamente i Lei Federal n° 8.666/93, suas aIttnçCes,
LC 123/2006 de 14 de dsembro de 2006 e denaii tegislapOes
aplicávés, em sua sede silo a Praça Slo Francisco de Assis, 1583. fará
realizar Uciiaçlo tu Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n°
051/2013. confonne descrito abaixo;
OBJETO: ccntraiaçio de emprea espedaiiaada visando á locaçlc
lempcráia de pirânides, estendes, esuutura pere a central comissio
o^anrzadora - CCO, biibetsia, banbeíim quimicos e tapumes,
destinados a Eiporeirt e eventos realizados pdo Mtuiicipio de Planalto.
D.ATA DA ABERTURA: 18 de setembro de 2013 - ás 09.00 horas

Maiores informaçSesjunto to Departamento de Liótaçdeecn hotário de

MARLON FERNANDO KUHN

Prefiàto Monícipiil

t>tí/BTO QUANTI

DADE

VALOR

lOTAÍ

PRAZO

miA.II

ROLO

COMPACTADOft

VIBRATÓRIO

ALTOPRQPEUDO

01 390 000.00 30

MUMCtPtO DE fl.ANAl.TO

EUtlAl. DE PKEGAO 1'JIESEKCLU. N* 051/Z01S.

O MI.'>:iCtPIO de PLA.VALTO. uma ttCblics 411. Zi US> 00 tmoa ito di.
19/09/3013, u S9o FraacÍKO álo Amíi, a* 19B>, MuaMipio do
PIwaIIô-Pt . r«4lÍ2wi licUaçSo n» mcxUlidMle PioqIo I^nenoUl. do Üpo
menv fv •quniçlo do BQUlPAMfibnO RODOVtAlUO te oeado

oapac Jáctçôa» do cdilol

InfernuBÒs e scJotocimatcs relotjvg* oej odiUl. mptejo* « «acuas poetertâ

«oLcitados jçolo ae ProcosUa d» Mualdpto do Plsaalte»PorciiA, firmsU

.  : (M6) SSSS-9t\9 • <lMd) ÒSiUtÚl - £.a»«U

ploiian»SxUBc.f«Abr. A Ruts TésAVo, socn o tfdoára tcw do Edi(«1 «

Ufijã resp«<lfVO> rnedeto*. odondeo e tnsrrirri. pcd«rt •« CMmBute a«

Mfbcnlo endereço Praça 85o FreMÚoo te Aeets. o' 1983. Ceairo, Munielpto
dePUnalti»-Pr>dAsOÍN»*a |7;J0IW44

Pten*lto-Pr.w 09 deactenbtote 3013

MUNICÍPIO DK ri-ANALTO

EDITAL DBPRECMO ("REMINCIAL N*084/20>8.

o MtJNICÍPlO ec PSJVNA1.TO, uma pCAUao qu. ái UtCD tora, do di.
19^^0)3. m Pntçiá FtauiciBCO do Asass. n* 1583. CoiOO, Muaicqiio de

PlanaIu>*R. xeeltzari bcilaçlo n* modalidade Pregio PreoeneíeL do tjj>e

ovacr pcoç4k, para aquistçla de EQUIPAMENTO ROOOVIÀAIO de secrdo
e«t>0Qfig«e&cs do edj**'

LOT6 0131CTO QVA.Vn

DADF

VALOR

TOTAL

PÍLUO

01 MOTÜXJ VPJ. ADOHA />1 5Í0 OüO.W 30

laformaçtea c «seleieeioteilm leUtivoa eu odiial, moteloe 9 nsMa podislo

oer solieiudeo jurdo ao te MuAictplo de PtenoKo, l*erenè. Urasll

• TeMboe : (M6) 5$5S-9n9 • fmu (Odd) 855541191 • B-men

plamlMi^rfiBe.cenbr. A Paata Teceüee. ecoa a iMeao teor do Edital e

seus ruipeetivo» maxlelee. admiles e «moi. pedcti ser oemitute i>a

segUDitc «ndeioço Pra<« Ste Fraoeiseo eSe Aasie» n* 1983, Cenfro, X(bifUcip*o

de plAnahrs.Pr. das 08-00 4« 17'30 haru

PUmHo-Pt. 09 te lecasbre te 2013.

LUIZ CARLOS BOM

PRFXiOEIRO
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Cascavel, 17 de Setembro de 2013.

Prefeitura Municipal de Planalto
Planalto - PR

Assunto: Pregão Presencial n° 054/2013
Abertura: 19 de Setembro de 2013.

CARTA CREDENCIAL

A Paraná Equipamentos S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n®
76.527.951/0005-09, com sede a Rodovia BR 277, Km 594, Cascavel, Paraná, através de seus diretores,
declara que o Senhor Marcelo Francis Pegoraro, portador do RG n° 6.083.981-6, 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.

uri Antônio Pick \Jíctv,
Diretor

M o
eis Pegwaro

áentante Legal

Paulo/Sérgio Ávila
Diretor

SERUENTIA DISTRITAL DO
Curitiba - Paraná - Fone:
Reconhejo-aísl firia-^ís) ?i
LAlJRí^X'NIO PVCK^ M
Curitiba» 1? de E3teítíbrT

IRSQ
)3027-2021
SEMELHANÇA!

bEKí3ÍO AOILA.
2013

I69879Ü)
esteiunho

EÍRA ALvEb

TABELIO
DE

NOTAS

EVI91072.:j^

Curitiba: 41 2103-2211

Cascavel: 45 2101-2500

Jaguariaiva: 43 3535-8250
Londrina: 43 2101-6000

Maringá: 44 3366-3000
Tclèmaco Ilorba: 42 3272-4377

Porto Alegre: 51 2125-5300
Caxias do Sul: 54 3535-5000

Passo Fundo: 54 3327-4611

SaoJosé: 48 2107-8755

Chapecó: 49 3313-1400
Joinville: 47 2101-0777

Lages: 49 32214100
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO n.010/2002

ORIGEM: Contraio 010/2002

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO

PARANÁ - COREN-PR
CONTRATADO: JOSÉ ANTONIO MIQUELETO (JM INFORMÁTICA
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA),
OBJETO DO CONTRATO: Presiaçao de serviços profissionais técnico -
especializado cm desenvolvimento, implantação e manutenção de Sistemas de
Contabilidade c Recursos humanos.

PRAZO: 01.06.2012 até 31.06.2012

DATA: 18.05.2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO n.006/2005

ORIGEM: Contraio 006/2005

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO

PARANÁ-COREN-PR
CONTRATADO: EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA,

OBJETO DO CONTRATO: Locação de duas salas comerciais, localizadas
na Cidade de Guarapuava/PR, à Rua Marechal Floriano Peixoto, 1811,
sala n° 11 e 23, para instalação do Subseção do COREN/PR.
PRAZO: 25.05.2012 até 24,05.2013

DATA: 25.04,2012

RS 192,00 - 54929/2012

I CRM

O Conselho Regional de Medicina do Paraná toma público que realizará a licitação
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N." 05/2012-CRM-PR. com objetivo de
contratar empresa que forneça o SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARAA
REVISTA lATRICO, tudo conforme detalhado no edital n." 05/2012 CRM-PR e
seus anexos. Data do evento: 22/06/2012, às 14:00 horas na sede do CRM-PR em

Curitiba. Informações e edital: 3240-4000 ou www.ermDr.org.br. Martim Afonso
Palma - Prcgoeiro Oficial CRMPR.

RS 192,00 - 54634/2012

Particulares

SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA

A empresa abaixo torna, público que recebeu do lAP, licença Prévia paru o em
preendimento a seguir especificado.

EMPRESA: QUINTANILHA E PARRA LTDA
ATIVIDADE: Indústria Comercio c Industrialização por Encomenda de Artigos de
Serralheria. Estruturas Metálicas e Corte e Dobra de Chapas de Aço ENDEREÇO:
Avenida ChakerAbraim, 340 PQ INDUSTRIAL II
CIDADE: MANDAGUARI - PARANÁ
VALIDADE 07/05/2013 N°

RS 32,00-54856/2012

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO
Emerson Marinozi Galo e Outra tomam público que receberam do lAP, Licença
Ambiental de Instalação n" 14480, válida até 30/05/2014 para aviúrios de criação
de frangos de corte a serem implantados na Estrada Palmital, Lote 295, Gleba do
Ribeirão Palmital. Município de Terra Boa, Estado do Paraná.

RS 16,00-54857/2012

TERESA SANTOS DE LIMACPF n"440.192369-00 toma público quccro 15/05/
2r)l2firmou termo dc compromisso pelo qual sc compromete a providenciar o plantio
de 200 mudas de Pinheiro com o lAP Instituto Ambiental do Paraná, objeto do
Procedimento Administrativo protocolado sob n" 07.849.769-6. referente ao auiode
infraçãoambienial n" 10974, situada na coordenada E: 05079)5 cUTM 7214267 no
município de Prudcntúpolis/Pr, com prazo de 30 dias a contar da data da assinatura.

RS 32,00-54866/2012

Marcos José Muziol, in.scriio no CPF: 804.866.499-20, toma público que requereu
ao lAP, Licença Prévia para atividade de comércio Varejista dc Combustíveis e

Lubrificantc.s para vcicul«.s automotores com sede na Estrada Campina dos Maia
s/n. Campina dos Maia - Picn/PR.

lAno

orna

loc^ííilís

21391. com

CURlTfBÁ.
JAILSO , „ _

BbrinaNüQii.''-'a AlveS^J
ifcftVi KoTcf L^n^tkrrcT"

RS 16.00 - 54870/2012

!§(UmáíiAlQno CNPJ n" 15.018.175/0001 -O I,
çidadc dc Ibaiti/Pr. (orna pública

Operação, para (Produção

19. o número dc Licença n°

oCNPJn''15,018.175/0001-01,

idade de Ibaili/Pr, torna público

nça LO - Licença Ambiental de

). referente Licença n" 21391.

RS 48,00 - 54671/2012

PARANA EQUIPAMENTOS S.A.

CNPJ-MF n» 76.527.951/0001-85

ATA DA 102 * REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às
10:30 horas, atendendo convocação efetuada na forma regulada pelo
Estatuto Social, reuniram-se Rogério Macedo Borio, Suely Míriam Borio,
Leonardo Coraiola Borio, Bernardo Coraiola Borio, Francisco Coraiola
Borio e Lauri Antonio Pick, todos eleitos para integrarem o Conselho de
Administração da Paraná Equipamentos S.A., conforme deliberação
dos Senhores Acionistas na 58' Assembléia Geral Ordinária realizada
a partir das 10:00 horas do dia 29 de abril de 2011. Inicialmente foram
firmados no livro de Atas e Reuniões do Conselho de Administração,
os respectivos termos de posse pelos eleitos supra nominados e
qualificados na pré-citada Assembléia para a sua ínvestídura como
membros do referido órgão colegíado, juntamente com as declarações
individuais a que se refere o "caput" do Art. 157 da Lei n° 6.404/76,
tendo eu, Mauriiio Müiler sido designado para secretariar os trabalhos.
Em seguida, procedeu-se em atendimento ao disposto pelo parágrafo
1° do art, 11 do Estatuto Social, a eleição do Presidente do Conselho de
Administração, tendo sido eleito por unanimidade pelos Conselheiros
presentes, o Conselheiro ROGÉRIO MACEDO BORIO para exercer
as funções do mencionado cargo, e, como seu substituto eventual
e temporário, para os casos previstos pelo parágrafo 2° do citado
artigo, a conselheira SUELY MÍRIAM BORIO. Em continuação, na
forma do art. 14 do Estatuto Social, para o preenchimento dos cargos
de Diretoria da Companhia com as atribuições previstas no Estatuto
Social, foram eleitos os Srs. ROGÉRIO MACEDO BORIO, casado,
engenheiro civil, residente e domiciliado nesta cidade de Curitiba - PR,
á Rua João Américo de Oliveira, 645, portador da Cédula de Identidade
RG n" 297.467 - SSP/PR e CPF/MF n' 000.003.299-91, para o cargo
de DIRETOR GERENTE, LAURI ANTONIO PICK, brasileiro, casado,
advogado, residente e domiciliado nesta cidade de Curitiba - PR, á
Rua Buenos Aires, n° 1101, portador da Cédula de Identidade RG n®
897.157-9 SSP/PR, e CPF/MF n° 337.061.749-87 para o cargo de
DIRETOR OE NEGÓCIOS E RELACIONAMENTO COM O QUENTE,
e PAULO SÉRGIO ÁVILA, brasileiro, casado, contador, residente e
domiciliado á Avenida Três Marias n® 1175, casa 34, portador da Cédula
de Identidade RG n® 3.9853930-0 SSP/PR e CPF/MF n° 726.465.519-91
para o cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. A seguir,
os diretores eleitos foram investidos nas suas respectivas funções,
mediante a assinatura dos de\àdos termos de posse e declarações
individuais a que se refere o "caput" do art. 157 da Lei n® 6,404/76 no
livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Nada mais havendo a tratar, após
a leitura e aprovação da F»'esente, a mesma foi assinada pelos membros
do Conselho de Administração e da Diretoria, a) Rogério Macedo
Borio - Presidente do Conselho de Administração, Suely Míriam Borio -
Presidente Substituta do Conselho de Administração, Leonardo Coraiola
Borio - Membro do Conselho de Administração, Bemardo Coraiola
Borio - Membro do Conselho de Administração, Francisco Coraida
Borio - Membro do Conselho de Administração e Lauri /Vitonio Pick -
Membro do Conselho de Administração, Rogério Macedo Borio - Diretor
Gerente, Lauri Antonio Pick - Diretor de Negócios e Relacionamento
com o Cliente Comercial e Paulo Sérgio Ávila - Diretor Administrativo
Financeiro. A presente é cópia fiel da ata transcrita no livro de "Atas de
Reuniões do Conselho de Administração, da qual para os fins legais
foram extraídas 03 (três) vias de igual teor.

Curitiba, 29 de abril de 2012.

Rogério Macedo Borio
Presidente

Mauriiio Müiler

Secretário

Esta ata encontra-se arquivada na Junta Comercial do Estado do
Paraná sob n® 20123651093 em 30/05/2012.

RS 272,00 - 54841/2012

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

ANTONIO VILMAR FERRAZA, loma público que requereu ao lAP Pedido de

Licença Previa, Armazcnamento.Bcricficinmciito c Comercio Atacadista de Cereais

e Luguminosas . implaniado RIO PINHEIRO, ZONA RURAL, no município de

MARIOPOl.lS, estado do Paraná.
RS 16,00 - 54693/2012

SÚ.MULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

INT do Brasil Industria Nacional de Tabacos LTDA recebeu junto ao lAP Licença

de instalação para atividade de Armazenamento de Tabaco. Adubo e Agrotóxicos,

localizada na Br 373 Km 266 S/N Prudentópolis/PR.

RS 16,00 - 54901/2012

SÚMUI.A DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
INT do Brasil Industria Nacional de Tabacos LTDA requer junto ao lAP Licença
de Operação para atividade dc Armazenameiilo dc Tabaco, Adubo e Agrotóxicos,
localizada na Br 373 Km 266 S/N Pradentópo!is/PR.

RS 16.00 - 54907/2012

)MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA. - ME. toma público
qué/ajl do lAP, l.iccnça Previa, p inst. dc Concrcleira, Av. Iguaçu. 965, Parque
|n(fusti^l Roland. Rotándia. Paraná.

RS 16.00 - 54691/2012
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PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.
CNPJ N9 76.527.951/0001-85

DA 585 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

W.fflii-á ftSíohÁ
Utit.M MlTâ tfaeM iM, is 11 30 rier«s

iMli EOUlPAJUEKTOSU .«nsuassiie
tSC.Sl t^s!3 CipiJl »rr4-gí-4lí#fift-lljn»ll 807 [km lOC}-
itprasoruOo -cuorum' 1^ 04 SS.41% i» 4;i«s »iínir'»% csm dru; M
■a)lo. onlomis m v«r<ci) p«'4J 4ss.-ijlms csriilanM » Kk) 'Prtstnça
d« Adencilis', iursntíraM p«'3 Jvnu Comtrclai M Pata^-k
sAb n' 7 830, «n 30 08 lOSa Astumli a Piat^J^noa dos ltaiee«s tn ton
ícnnidaüaccmdaOispcsitOojtsiavibas.sSi RojeikiVeaadScfO,Pre-
kidar>ia Ai Consafu de e pu esccOia dos ac<risias presen
lu. au. PcardD Uccooo &:no paia sMeiaur os iiaoaros. instiieda n
AssanMd. o Si Prcstiei-Ja «rrajacou qua a rrasms bavU uSa ccnvccada
pan daVeraren soImi a «dam da da contiar.ia do Edital da Cwwecsodo
da 301120C0 puMad) ro CUno Drcii do Esiado da Pa/and qve orcuBu
rni«aC7(pjlq 08),0t(p3j 06)oll{pdg IKIdomtsdtddraireiD.ano
Jcna! Irdúsirla i Ccr4rca que drmnxi nas ifas 07 (piq 03). On (p^ 3) a
li (pig 03)dadaaairín),anbi:8»d'edcaemCtifn^-Pn,ái|otav ioicor
nm Edo aos ptuiset a adunia trenscnc ' PARANÁ EQUPAUENTOS
S.A. - CNPJ n* 78.$37.9$1)C001-iS • EOFTAL OE CONVOCAÇÃO • AS-
SEUeiéíA GERAL ECTRAOflOINÃRIA ■ Ovkdamct os Sor.-xras Atô
nitas desta CoroanMa a sa reunlran «m soa sede soc'ai nasfa Captti do
EsiadodoPiiarJ,im/gindidaBR-li6n'11807[Km lOC) -tnaKauet.em
Atseiroiea Geral Eatscidniiia a se reiloar no dia IS de deaenBro da
2CC0, as M 00 Was pi/3 deicaramm sobie a teguima ■ OROEU 00 DIA •
I. • Apioa;2o de doiteracio dos aooristu poudoret de afdee cnlven-
ciaA lolsrenia a a'!«raclc da pnrefEnoía $ /arajens das açM piFerertl-
ali a sei (!e'nad« madante a mcdfflca(8o Ms Ads. 7*. 8* a 22 do EstaiuB
Socai 2 Aumeni» do capilal SKAt de RS 8.484 900.00 paia RS
16 904 70836 -neiian>< capKaitaqb dl lasaivas de captai a da tuoss a
lúcios scunidadca no lotir do RS 10 4i9a3S.96 a aier^ do An s* m
EtUtiSo ScceJ. paia a sua adequacSo ao mo capftl sooei. • i - AiBrafSo
parciiieconsoida(dodoEsiaiuh)Socid.-4 •Ouirosaasuniosdaineiesse
daComprTi-i CunlbA. 30doiicv<ur£rade2000^ Rogeid MacedoBcno

Preuleniii ck) CensaTo de AdTlntsVacâe' liKlindo ccn o Cam I da Oi
dom iH Cm o Senha piesdenie apôs juslAcar a fiers^ da fcetertncta e
vaniaq.nis das acocs piolniencas represeiMairias <U eàpaal social U com
panhia sutxTeíM a .ipircUcdo dos peseites a dei^emcio dos acciísus
ponadivat iie a^des pieiewciait lanada am AstemfSa Geiai Espcdil
leadradj nnsti daij As 1000 hs, avavis da qual Ia apnsvido a avmcilo
da pitiett-ica a var4p)ans das ac6as coirendjis qie c«n3is'ia na pdai-
dnde na líinhícai. ikmndvdcnM múieno nSi antiaLvo, de 12% no
anu. caWaiio tooni o tni vnia ixvnnil. ndo inlsrlor ao drndando nwtmo
cidrina'a>i. pia a dnntiucJo ik> nnidonda míwno cCnlqiUdno ■díirco no
ainbvtdo as OjCos cxJnJius .uiescdn do 10% SuimuRdo a vclii(8o W a
delIwiacSu aoma aprwada pm tmaivndada. pssunM om deccaianc-a n
rsdaqiodoAd fdoLstiiiJaSoclal.idi/yiicomasegi.-inlamtnc.ko 'Ad.
7* < As láptis piilnionnai. ccrcdflorito aos dvidordos em ^Uade do
comliçtdtaiiasacaosefPiliias.ncioicdin de lO%(<!arpac<inio|sciOi<'
o vala Pdces estos iilimas' ConlinuAnüocanaila.'n2d.iOnJnindorA]n
Senha Piobdiinte afescniou aos acionatas piosontes prcfioila do aumon
lu do cuf-a,: ns c.4S-:,c03.i"j pij rs icjc-t 7í:.x
caplliil7nç.Vidi) Roervas de Captai o do Licms AcumuCus» i» loui do HS
10 419 SOS.^ a segtit donMudJS. a| Resoiva Espedil l m BTOV)! ile RJ
iPiUOCO.i.i bíCi>iecioUyieiátü(KCap4aldoMS IIO.91.c)CniucSu
Woiwliio it-.i .\v»o Inoolfado de flS 748 979.68. d) r-mmçio Waifilliui iki

' Capit.n (J/o do RS 94" 212.48. e) OoacOes e OuhvvntOes pam kivusii
meniodnMS 987 IS5.7S. fl Resívv» Legal de RS 1 flOWQ.Oü.q) He« i.,i
paia RekH'.o du Coptet do Gnu do RS 3 874 74108, n) l ikios Acumutvkis
dl- nS710370S.37 SitmoWo a wacio poBi nclcmsLis pieiorti-s li4 a
picood.i diauiTViil] üo captai social aprovada pa unirJmd.nlo O Snnlen
Pret (dente cidvixiw anda que lace a nSo nncnsjktiju nu iiiieHe(.U-ki
valor -«xioniai acdos repiascwatna: JocapLil iccid. niia<lo at.s r.-iríol.i
rnonm ijn legjstni i» comparei a aPerta. proponha a .Lttniiic.Vi das açAnj
com vara nccninjl pa/a sem valt» ncnvnal Submetia a vola(Jo W a prn
poslacp.wírlaMriinan/nidatíe EmCeccuérclaiJa aprovacSodoaimuiitu
do cera> a anerícSo Jo valor nemeiai das a(C«s para som /nioi mimaiiií. u
Ari 5« patarl a viçorar wma fijunia rediçio: *Art.5' - OcaptUi MCuO 1!
da RS IC9C4 7C6.95(04ies5«i$ni4níie$.novic«n»sequ4lf5in4a«HtK«ii
los o pnca laiis a nctana a seis caniavos] dividido om 400ffi}{quarniii.s
me) acCos oiQinaiias e 40 C03 (quarenu ml) açóos prsloienaais. lorLis som
valor ncn-nar Pesiando ao íem 3 « Cidam do Dia o Senhor Presdonto
submoiau aos p.esamet projeto de contoldacio da Estatuto SoPal contmi
do a.te.-acóes na tonspUatSo aprovada pela 41' Assembtoa Gorai Eiiract-
dittáriada 15.92 Iti79 eflidKontncia da d«itera;6«srr>odinca(!va$ em As
sembléias pcsioicres indJsNe nesta Oebstide a MSunio lol o pre|tia de
cnnso:'d8^o su8me''da e vcUfio petos p(asenios tendo sido aprovado por
unonlnkiado. e de co>i5tpú(hcia passarA a v^i^r com a redaçlo a seouti
ironscna 'ESTATiJTO SOCIAL DA PARANÁ EQUIPA7AENT0S S.A. <
CAPÍTULO I < DENOMIIIAÇÃO. SEDE. OBJETO E DURAÇÃO • Ad. I< ■
A soneci.ltl! por «ç4es. PARANÁ EQUIPAMENTOS S A., censk.ltlda em
3l.l2.i98J.pcr:ianslomvr>4odaScctoüade Uertdlunaide VatedaiseEqui-
pameuio Ura. rege se pa osle Eslalutoudis<»sl(6fs tojAis que lhe totem
aplicdvals ■ Atl.2s-ASc«i(dtd4iem o sua seda etornifddtoonsariade
de CuiíAs. CipUaidoEsttdodoPamrvi. podendo me(6nr(iedeiterac8ndo
Conselho de Apnin;stil(io abdr ou Ciilrqt/tr lUais. rsivilCtios. dspAsitos
Cm armatins am q-uAÍquei peito do lerntcno nactonaioii asuoiHieéo. einCv-
ndo umn parcela cto eapJal e coda uma. podendo «umeniar ou dminuii o
mesmo.emctrorconvenlAncia -Ail.S^.ASotldasdelsinporobielO' a) o
cctn8-cd. indusae ImpciUcAoe eípcrlAcJe ca tocaplo de mtqulnjis. equi
pamentos. vc cutos autcmetoros. motores eslaaonidos o vetcularea e
impiemenios pars A incOstria. construção, mmo/açlo. agilouiiuia.
roresie-nenb a para rrcv/nenia^o de carga a serviços de manuiençAo.
suas panes, pecas e acttsdtos: B)> n irtontiçcm. preslaçls de seiviços
lacns-rracJncos d« cons^os e reparos dos produtos menctonados na alí
nea antedoi; c) a laorlcacio do parlas, peças e aceskidós paia ai otaúas
mlquinas. *cu{»iRtnios. veinitoe. motores e vnplemenKe; d)- a aquíiiçAo.
ncendame-nto a aiptorsç8o de marcas, paidHiA a dredos ccngdnarei que
so ratoctonen ccm a suo iLSiiCide saciei; al-coniiittitrapanicipardeeUras
sociedades. quaiçueiqueEeleetorniaouobjeLvoidesíiia.e.aprealaçiode
seivtços de carditr ifròricae administraiivo ís mesmas; Q- Mdu as aLvIda-
dosoopeiaçdeecortatoias.BcossdrlastMconsiasaoaobleilváaBeimgman-
clonadcs. • Arl4' ■ A durapio ia Sododade d por praao IMetanribtado. CA
PÍTULO II • CAPITAL SOQAL E AÇÚES • AnEi • O cBfAai sodal 8 da Ri
19.904.705.98 {dtjesieis mihtos. novecentoi e quatro mH e salacanios e
dnco raais a noventa a aats centavos) dMãldo am 40.C00 (quarenta mii)
açdos ordinírtas a 40 000 (quoianin mli} açioa prolerencieis. lòdas sem va
lor rtomnei. 11>- As açias s8o representadas por cer|i8ca3o$ ou lilutos
múltiplos assinados fO' 2 (dcds) otreioras. sando admitida a auientlcaçéo
media.nta chance'a mecínCa. cdsotvsdas as praacAçOos legais peittoenles

S 2" - At açíes. e.r, quíiqgar das s(.as espécies. teiSo somente a toma
nomiraih», cotrerM p;/ conti oos acorisias es despesas com o fiasdo-
tiarrenis. a j-jpiTirto ou suosui jçio. nío supertoras M respectivo cusio
Mopetícáasempro que per estes «iiatj2«quü$qu»rdesMsse(vgos - Ait 6' • A ceda içie cmrara ccrrespcnde um vete nis iMencOes das
AssenKéAs Gerais. - An 7' • As açíei pielereneafi, cMcorreiio aos
tfvidfluíos em içujHKe de cervotoSo eom >s açies orj-ártes. acrescidas
daiO% [derpc< canto) scCre o vator pago a estas úRlmas • 11* - As açDes
pratotanciais eartoçario am içuaJdaee « eooíçíes cora as ações ensmá-
rtaa. tUs toacs dsintuídss p» deACeraçio das Asscmbí^ QarNs. de
pôs (M atstçuAd) is yCeirat dNtcendo idénlco ao du pratorondali- S
? • As acCii preterenctjs nío goíam a> direto de voto. adquimdo no
entanto o aamiciti Cessa ibciu, se durmla 9 (Ms) eteicídas csnsecuiP
vea ni» tor piço o dhtdendd estoiuijio a que tem dveto que sMoisiM ati
ose-jilet.-topajiTiertto -An8'-OstAcjendoiprevitloapetosArts.7<e
22*. 12* 'c* I dedarados peta Assemttoia Geral OÍMrla. aa^ pagoe na
toi-ia da ia. saVo deWeiaçdo era conirirto dos sctonlsUA • petV de 60
(sassMta) dés cooiaMs da data do raaHaçio da Aasenttila Qeial qua os
declarai -Art?'-Os drxdendMnáo reclamados-prescrevario em tavo da
Scdeiade. apds o decurso do pra» de 3 (tréi) anos. ccnibdo da dato bin
quo tenham stog cctocaMs i dUposiçio d» edoNstai. • CAPÍTULO B •
AOUlNtSTRAÇAO SOCIAL ■ Art-IO • A scdedadg serd adnirisbada por
um ccnsebiq de AdrrrJsireçio a p« uma Diretoria. • SEÇÃO 1 • CONSE
LHO AOtIlNISTRAÇÃO - Arttl ■ OConselho de AdnkèsUaçto Uiá
composto de 4 (puatto) membros aotonistas. nonmVnemi eWos peti *a-
sembieia (3erai Ordniila raa<'iada rn ano da eipnçio dos seus mandatos,
pelo ;;ran de 2 (dcú) anos. potlendo ser iee'aiios • { 1' - O membros
eleitas pata e Contatio de Admévlwaçio tetèa investidos nos seus
respecsvoscargos. independentemente da pidstoçio de cauçÃoou de que!
quer ouiM giianta. medianie assrutiuia do teimo de posse no LVro do
Atos do CovsoTto de AdmInIMiaçto. ocasUo em que olegeilo entra st o
Prastoento do Cor-sotu • { 2* • No caso M austorv:ia ou tmpodmonto tem
paidg ito Piesídcnle doConsetoo. «1 atndi. na vacinoe desse cargo, os
demait rrertros desvtoidú como seu substaulo. o consetf-jlm de nu<s
ki»)ei)enlieelts-S3' OcorortluaviiciSnoailOUincoigodeConieihoiín
em vlitudo do rerúnoi ou morte, us ConsatioiiQS leninoscentas desigrto-
'ia licmie os kóiVsIu resídenlos m Pais o subiliUo quo osoraeid os
tonçAo! do jLbsitotdo até a piimora Assotifciíia Geral, a qual otogeii o
suhsiAtodriv-idi-d NocewiieKicdnoait] moicdii ou de todos os cargos
dl Consoiho do AiVr/T/vb-vçAo saA cmvccadj ne torma da W. AssontHia
Gti.A lain ,1 ítoifAo n froenclumerto djs auges vagos - ArLIi • Ao Con
selho d> Aivnnisu.x-Vv. dtgáo do iWbritaçAo cctogActo. além das ainbu
Cátsa>piLts.>semli!ienosls EslaMo. campeia:! - eleger, reetoger. desL-
liA ,1 laudquer Icmpo. »reii,vi a renincia o SLasetiruIr os merritiios da OIreH
nn iihmi ihcsssaii>biti;6ncorr(iien(ititaies As previstas neste Estatuto
n na lei. II deUbeiv ptonemcnlo o ooncodot autorijaçte expressa aos
memtKiK <u DitotnLi. p.ita .1 piHc-i das sogiAntos atos- a) • ConitltuiçSa e
ifvsok^.Vi .le tndikledes. quetquDt quo veje a termo e et obfedvct deslas.
anJni como. (uNOpagAn em ouk-ts iacted*l«s peb aquslçáo ou

I. ui,.LL. vt.iili, «. cosiJadesxiavCtSCu quotos, daodo que o
ii4is<;i>,-Ao de CApCil da cimiiAuiçAu ou o vntot da aqusiçla das açõea ou
ij>.tai. i«i Alrkli li vsl» dl mnto nu cessto Mja siçicnor a Rt lOQ 0O3.W
[cani ml teeirl íJs|>i.iii5.1íIii dnts-i aulodiaçAn. n pvBdpiçia sectetíria
tWivnvijo Jíi iitll/ígAo .kl «icoirüvor (íuiis ili coirp.inhta; b)- abeitura,
noUcacAn <iu eilmgAi- <Ju Ihjr;. oscrlkVm. itopésJos ou amArens: lli •
ttiiirivtoi .1 Aví»irí4é.,i Gerni ivnpniiii seOto 3 uosAraçío a 581 dao ao
k*tu tKíítkiito nier.-ic»» iníooMiln Iviatnio a aumento do capital SOCla!
malvniii ,1 liíi.Mç.Indn ti*tiiç.lii mcrtilArui. marporagio de reservas e

rai-.uliuiiçAiKjmdnhivrnaiibiiir.. Porégr^sünlea-Ccmpetoao
liiif.rínilo iM íiininlhü iIq AilmtnisIrigAo CU 80 seu JubSHulO. convocar
.ltAii-4ii4ilé'«<r,oreit lU ü-xkvtiilnodnsgn.voccnsetoaroqueintlalaii
ii pin'«vA .isiíiiiv Avviniitíii-- • AiL 13 • As ieur®es do Ca>se'ho de
AiAiii iiirjg.tn soil<i cuuvir.idas poV) seu Piesidenio. pele maloiia dos seus
nvvniiius lu irli lliroii.iitd senevo quo necessAiA mediarta coivila pcr
its-.fihi iinn »tiT.ei(A<«i4 do 9 (oncgj di,n a setío fruiatodâs oon a pie-
sunga iki iinkr mennv(iiuii) i-ivii«diiiiros piasIdsJes peto seu Presdenle
inr lui vui auséíxia imio sou sutnMuto. innto as detoragdas tomadas por
niuüLi dl) ntoi catiurOo ao Piosldcnto ou ao seu sulutllulo. O wlo de
qu.sUliiki em «vn itu «np.ua . SEÇÃO U • OA DinETOfilA • AiL 14 • A
liiieioria soiA avnpntie <fu 3 [uts) membioe. com as denonunsçies de
OUuliii Gomniii. Ilioicx fvuixíiie o OiralorComerdal, eleitos peto Conse
lho il4 AdiiitoisliiigAu emru aoondlas 011 nAo. pelo perióto de 2 (d^s) anos.
podnndi sei leute-tos < g i' - Os morruos oleXos ^ii os cargos da Olieta-
ito soiJo Investidiji nos seus lespodívos caqjM, íidepondenlemente da
lirusUgAo lia uugAo nu do quaiq-oer«u»n guanU. medanle assinaiura do
íoimo de posto ito Irviu do Atos de RaiiniAe ilti OMlorla. • § 2* • No caso de
Auiéncta ou ünpeiJinvnlp temporáilo do qvalquoi dos OIrelores. as suas
lunçitos soilo oiorcüis piq.-isnrtamenio por quem tof peto Con-
5C»«j de AdrTOrJsiijçao. admitindo ia o acúmuto do Ançóoi do âusanis eu
rrpedíto lempoiail.smiinto. onli# ns 2 (doii) Oiretoros remanescentes • |
J7 Omtrorvto e vocflnca do cargo de Dúetor em virtude da renúntto ou
mono. oConsoittodo AdmntsitoçJn uwSrorA dentro dos I0(da4l dias sub
sequentes 30 evento. leuiiiAo para .1 escolha do sau sitostikito que eieice-
tA as lunçíos o cenipWera o mandato do sou antecessci. • Ari, tS • A
Clietoiifl. deviro dcs límcas esiabeíacldas em lei e neste Eslaiuto, ItoaiA
nvtsOda dos mais arrotos «gentis podaot de gaslAe necossártos è admi-
nisiiaçèo e íunctoramunto normal da Sociedade, cabondo aea 3 (bis) dis-
utes<vdvrduaiouco'etivamen!e, areprtsentaçjoalNaepasshtomecíanie
a prática da todos os atos que cdam. mcdlquom ou eitingam ifieltas ou
etdgaçdea para a ccmpantLa. ■ g ünico - Para a práuca dcs atos ataria
retacloftados é necassâila a essirvatuia conjunta de 2 (dois) Diieiores, res-
sa-Vade o aogu'nte: I - Medtonio prévia ouiodraçio do Conaelho de Adõv-
Nstiaçio: aj-censiIuk;áoediscoiuç8oL'asoc'edades. qualquer que seje a
toimn e ob|etNoi deaiis. assim ccmo. paftoipaçio em ouitat sodadadea
peto eqiMiçio deaçéea ou quotas de capitai, venda ou cesaSedessaa ações
ou qualas, desde ^ a subscrição do capitaido cone|i|v^Ío ou o ia
aqUsiçEo das ações ou quoua. ou atoda. o v£crda venda ou cessio s«|a
«Vtilora RE I00.900-00 (cem mil reais); bl-iísiiura. mo^icaçõo e eitlnçáo
de Htto. aeciHâtos, dapõsiios ou armazéns; 11- Indapendenlamente de pré
via aulorliaçíodo Consehode AdmLilsiraiiAo: a}- aquIsiçSo, almaclo e
oneraçio madinio constituiçio do ônus raais ou outras garantias de ttons
Imõvala a outroa bens de tiivo permaninte que nio çeiam imévals-
aiceluadii: a aqii^á aüanaçÃo e oneraçio de beps ito atho ptrmanen-
le que nlq saiam étipirela, da valoriniedor a SO.OOD.OO (dnqdonta rrri ra^s),
Npdieie am que a lapresantaçlo da companhia sa lard pata asslnaura
MMdualde um Oiralor; b) ■ praslaçioda garantias, Mopjssértos ou reais,
amcbdgitdesdeteiceiresdecentontasdorinarKlerTwntodo vendas da oom-
panhla, cu ainda, quando do ínlaresse geralda SÕcladada. atsim corno, em

cbngeçòei de socsdodes ccégjui ou controladas; e)- a ccJtt;* dcs «i;i
retouvcs As cite-açíes -afedoas na lerta V do Irtoao 1. deste aisgo. q-a-ujo
davatoiInJeilDtaRi ICCOCO.iX)(cemMrais; - Alt )6-A'émd4sati4.J
ções em cemn com os demais Ciratocas. compaie ^^pKiatnanie I - Ag
Csrator Garenis'a] Superintender ss ocaroções marcadalõ^cas a a isi s
téncto técnica aos cientes; b) -SupadrMndraagartza^admúilstrai.n.! o
e ctat/denaçáo dos servíçts gems da socredade; H - Ao Direto Emarcein
8)' Supertolaoder a admutsiraçao a contrato dos valores dn sociedade, oi -
Supe.^(ancorasatlvtdadK kwiceiru da ScoeMdae suas relações com
estaoeieemonics de oédlto e cem tarceites; c)- Supertoterider as rotagOos
da soctodadacem os sous actonlslaa; li < Ao Dielor Comercíot. 3;
Cocrdenat a; operações mtiudçrOgtoas e a Bseléncia Itcnica aos cfon
les. 'azando executar u respecUvas ^einzes - { wileo • nos imhas do
suas atnbiiçòes a pcderes os Diresarea pcceráo constituir martoatártos rto
comia.nhU n«^i8 ass^ieAira can(Mta de 2 (doto) Dfrawes. aempre para
a práica do atos espeoltoca 1 por pre» daisriNnado. satío quando so
tratar do pcderes -ad .txdcia' 01 para a deiasa (toa Inlaiasses dá Soctododo
am processos adirinisuaihos. hipCiesa th que o manda» Mderá ser por
pran irKMleiTtnado - SEÇÃO n • OA REMUNEfllÇÃO OOS AOURdS-
TRACORES ■ Artl7 - A rermr-eiaçdia dos memlii» do Cotoe-ho M Ad-nl-
nistraçlo e ia Oeetoria. constiui-se ide. I ■ uma psde Sia. pegA-rei mensal
mente. «éo montaNe indviMai ou gtotui seri aaM peta Ass«nb!éia Ge-nl
Se lUida gtohaltenie. compe'lrA ao Ccnsafu da ádmiriisuaçia esi^'e-
cer o cnontonie irdMduai ptra cada um doa consetoairoa e (£re'orfs. II - unia
paite v.srtávot. correspondonie a IC% (dez pa cemo) do iucnj (fquido apua
do anuaimenie na toma da W e do aA22. { i*. deste Estatuto, i ser
partíiada ente os membroe do Oisrfio de AdmirJMrsçáo e da CUbst-Ji.
na loirra em que daltierar o Oonser» da Adrieistração. desde que itoexei-
cictoJoctotccnwporMnre.terJsasíáoatftuldoaesacfOftües ooí.tíerdo
cbriçaiõrto esdthisdo peto Art 22. { 2r. to'. - Peragrate único - O mantro
do Coneeirc d» Adowislragáo 7» guaim.frnie tor tiedo para a cnnpcaLçãa
da DUetoria. somerde receberá »remuneraçài ciev'sta neste a.niga. cones-
prvwenla ao c^ de Oíelor • CApfniLO N ■ 00 COUaLHO FISCAL •
Art.18 • A Sociedeile terá um Conselho Fiswi de luncicnamenlo não pei-
monenlo. com as elrbu-ições e podares conlaridos pata toL composto de 3
(ués) membros aiativ«s e de igual núTera da siíiertos. adonisias eu não.
rasidenias no Pais e com «s ra(^'tMot esuoetooíoss peto tei. eie:ios noi-
matmenta pela Assembléia Cera! Crdniria pe» pan'odo ee I (um) ai»,
podendo ser reetoilos. - S t' Cs Ccrisethei-as Fiscais erarceiSo os seus
cargos até a posso dos seus sucessores ttoltos em Assenoiaia Gorai, ou
decvtração da não nstolaçáo po' este Ç zr - A remuneração dos mompnis
eletivos do Conutho Focai seri tada pela Assembléia íjerai g<.io os u'o
ger. nunca tnlenor a 0.1 (inn désmo) da que. em mMa ler ambuida -v
cada ãretor. não amputada a paitctooçáo nos lutroa ■ CAPÍTLIIO V •
DAS ASSEUSLãAS GERAIS - Ari 19 - As AssamKéias Geiaie real/ai-
se ão onHnartamenta dentro dos 4 (qua'ro)pitfflainas meses subseqüentes
H liimUn do eieidcio sodol. preteiencialnenia na sede da Scciocach.
em dato e hora prevttmenia anunciadas na toma da Lol a. edraordátona-
m«tia quando convocadas para esse Dm • Parágrafo único - As Asssm-
Klltj Gciis urin cor-oíoíci rj Ic.rra Jc Lei oncc'-/ EsLituic. c L-uto'u
das coniemo.cttvésta no Parágiaio limcodo Ait 12 - CAPÍTULO Vi - 00
EXERCÍCIO SOCIAL. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS £ OA
OESTINAÇÃO OS LUCROS ■ AR.SÕ • O tieiciclo sOdOl coincidirá ccm o
an/cIvL Arl.21 -Noencerraniantadaeitiaciosecielscréo etoboiadas ar.
demoruuaçõesbnaneeirastsiabeiedriasimLei.coffloose>vincijdasp(es
eiições le^s a lécntoas partlnerjes AR.Z2 - Oo resultado do eierdco.
serio deduzides ames M qualquer partjcpaçéo ou dt^rtuiváo. os p'^ul;
ns acumulados quaixto oieienres, e. a provKio para o mposlo sobro á
renda f I'-Oos lucros remanosceniesscrnctodurvoa a) n pcrcenuiçoni
da parücipaçáo dos errc/egados no mcnlane pretrosio peln Conselho Co
Admnisiieçáo. a'é 1fi% (dez pci ccniol dos lúcios, e)- a pa"icip.iq4ogto-
Caidos meirbrosdoCcnseibodeAdinnistiaçáoedaDiicicrU. até 0.1 (um
décimo) dr» lucros após a deduçéo da percenlegcm Jo enpiegaJas.ilrl
tada ao lotai da i«muneiaçiag'C'baleaiuaiprc-/isLinú Inctoo i. dn/ti u
piavaiecendo o tmie cue lor menor. J 2* - O iuco dquica apurada apOs
aieluadas aa OM/ções asi puladas no peiéçiato anteiiai. será disl' b-jhio
na s^uhte oídem; a) -ixra pai;s'a do 5% (dnco por canu). dssiin,i<l.i .v
formaçáo da leseiva legal que rJo eicadoià a 20% (vinte por conto) itn
capital social; - b] uma paice'a destinada A consi.iuiçao ide rasoivas para
cohhngéncias o de lucroi a reeizer no montante proposto peto CnniniNj
da Adrrénistiaçáo. sempre que as drcunstlndasorecomoridaieni; c)-uni 1
parcela do 25% (vtnia a dnca por cento] so&ie o lucro kquidn e^naiVi
após as distnbuiçõas acima, como olvidenda mínimo obrlgstonoJavdo ans
acionistas. lessaNatfo o dtopoao peto Art.7'. • J 3* • O vaioi dos luios
pagos ou citodados. a uilIo da capral prcpno nos laimos do ait 9', é 7* cn
LN n' 9243195 a legistaçao o legutamentacáo penineriies, podoié sei im
pulado ao valor do dividendo cbngalóito e do dividendo etlaiuláito das
ações piolerenclais. integrando tal valer o rroniania dos dhidendos dlsfn-
buidos pote Companhia para ledos os aloUcs legais • § 4' • Ao saklo dn
luao liquido seié dada a desttnaçjo proposia pelo Conseho do Admlnis
iraçio. 'ad leiersndum' da Assembléia Garal. na lorma piavisia na tei.
CAPÍTULO Vlll - DISPOSIÇÕES GERAIS • Ari. 23 • A Sodedado dissal
vei-se-á nos casos previstos em lei. na lorma a sei daUberada pela Assem.
bléiA Geiaj que nomeaii o Conselho Fiscal que luoctonaiá duianto operl-
ode do líqúldaçõo. ficando ihanudo o Conselho do Administração para no
mear e dosituir o Iquidanta, llunrb-lhe a tua remuneração. CAPÍTULO
IX - DISPOSIÇÕES TRAHSrrÕKíAS • Ari 24 • A Companhia coRSnuarã
aaiabtfecUa com leda a Marginal da BR-lt6n'IIJ07 [Km tOO] -Bairro
Houat • CudUba-PR, alé délberaçáo em conMr» dn adontotas em As-
aemoíéta Caiai Eiiiaoiilníiia.' Ninguém mala querendo letai uso da pala
vra. o Sr. Prestoenia determinou a suspensão da prasanie sessão para que
se lavrasse assa ata. a qual. rendada a leulo. tal tda. dbcuKia a apto-
vede aendo ara segiMa aaainada peta Sr. Pnsidenle. Secretário a aclonia-
lAs pieaaniest Paraná Comãrolo Admlrisliação S.A. rapresaniada peio
aeu CXrelar PraeUan» • Rogério Macedo Soito: Camardai Ricaido SA,
rapiaeeniada por aeu Oirtiot PiaaMante ■ Rogado Macedo Soiio; Furda-
çao Caitaa Macedo, rapreaenlidi por mu PreMenle • Humberfo de Lara,
Rogado Maçado 60Á), Ricardo Maçado Botta; SuaVMíriamBodo: nhe Bodo
do Rosiiio: Anlonta Daguelil a Wamar Jahnita. A pratenie ã c^la Itoi do
Livro Alaa da Aasamblélas, davando Ma aararn aitraidas 03 (Irés) vias
dalguallaora lonrtonacassánasastarmalidedsc legais.

Cunuba, IS da dezembro de 2000
Rogado Macedo Bodo Ricardo Maçado Bodo

Presidania Sacriléno

Encontra-se arquivada na Junta Comarcial do Eslado do Paraná tob n'
20010051648 em IQDI/2001





procuração

estabelecida à BR 116,'km^lOO^ nMm CNPJ/MF sob n" 76.527.95i/O00i-85,
pela Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 15 661 ^'"quivados
representada em conformidade com o Parágrafo do^s^u^estaTutriodal^^oor'?'^
ca^rdnr' Borio e Negócios e Relacionamento com o Cliente - Laur^ntônio PK^rbíSl^ros'
297 467'3^SSP^p1f o engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n"
M  L CPF/MF sob o n" 000.003.299-91, o segundo advogado portador da Cédula deIdentidade RG n 897.157-9 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n° 337.061 749-87, por este'instrumento particular de
mandato e na melhor forma de direito constituí os seus bastante procuradores os seus funcionários: ADAIR JOSÉ
KOELZER, brasileiro, casado, supervisor de rentai, portador da Cédula de Identidade RG n® 6769913-0 SSP/PR, inscrito
no CPF/MF sob n° 016.103,349-06, residente e domiciliado em Cascavel - PR, airton souza silva, brasileiro,
casado, consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade RG n° 1,800.699-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n°
308.102.569-91, residente e domiciliado em Cascavel - PR, DIEGO MUNARIN, brasileiro, solteiro consultor de vendas
portador da Cédula de Identidade RG n« 9.477.333-4 SSP/PR, Inscrito no CPF/MF sob n° 047 315 759-40 residente e
domiciliado em Cascavel- PR^FERNANDO BRASIL MORAES, brasileiro, solteiro, consultor de vendas portador da
Cédula de Identidade RG n^ 7.060.916-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n® 041,442.999-02, residente e domiciliado
6m Gusrápuava - PR, JOSÉ VITOR DUBAY, brasileiro, casado, supervisor de vendas, portador da Cédula Identidade
RG n° 4,238,683-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n® 745.152.339-04 SSP/PR residente e domiciliado em Cascavel -

7, LEOCIR SALVINI, brasileiro, casado, consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade RG n® 4.159.736-4
"Tsp/PR e inscrito no CPF/MF n° 025.800.089-93, residente e domiciliado em Cascavel - PR, MARCELO FRANCIS
PEGORARO, brasileiro, casado, consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade RG n® 6.083.981-6 SSP/PR.
inscrito no CPF/MF sob n° 007.883.169-58, residente e domiciliado em Coronel Vivida - PR, VINÍCIUS TIAGO SILVA
NUNES, brasileiro, casado, consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade RG n° 12.734.671-2 SSP/PR, inscrito
no CPF/MF sob n° 658.900.193-68, residente e domiciliado em Cascavel - PR, com plenos e especiais poderes para
Isoladamente: representar a Outorgante em todas as modalidades de licitação, como seja, concorrência, tomadas de
preços, pregões, convites, bem como em leilões para alienação de bens piíblicos realizados por órgãos da
Administração Pública Direta ou indireta, da esfera Federal, Estadual e Municipal, tais como: secretarias, repartições,
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, prefeituras, fundações instituídas pelo poder público e
administração dos portos, podendo para tanto, assinar e apresentar propostas de licitação para fornecimento ou
aquisição de bens do ramo de comércio da Outorgante, do seu estabelecimento matriz ou de qualquer de suas filiais e a
documentação relativa à habilitação, assinar termos de concordância, de discordância e/ou de protesto para impugnaçâo
de propostas concorrentes perante as comissões designadas para o julgamento das licitações, inclusive recorrer à
autoridade competente, efetuar lances em pregão, requerendo e assinando tudo o que necessário for a defesa dos
Interesses e direitos admitidos. Sendo vedado o seu substabelecimento. O presente mandato é válido até 31 de outubro
de 2013, se antes não for expressamente revogado, ou que seja rescindido o contrato de trabalho do mesmo, por
iniciativa de qualquer uma das partes.

Rogério Macedo Borio
Diretor Gerente

Curitiba, 10 de outubro de 2012.

PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.

Lauri Antônio Pick
Diretor Neg. e Rei. com o Clienfo

SER^NTIA DISTRITAL DO BOQUEIRÍQ
Curitiba - Paraná - Fones (41)3027-2021
Reconheço a(s) finais) por BEf€LHAM5A:
ROGÉRIO HACEDO BORIOt lAi.m ANTfjHIO.,..
PICK...................................

Curitiba t 16 de ijUti
k

Curitiba: 41 2103-2211

Cascavel: 45 2101-2500

Jaguariaiva: ̂ 3 3535-8250

Londrina; 43 2101-6000

Maringá: 44 3366-3000

Telêmaco Borba: 42 3272-4377

Porto Alegre: 51 2125-5300

Caxias do Sul; 54 3535-550C

Passo Fundo; 54 3327-4611*

São Joséi

Joinville: 47 2101-0777

Lages: 49 3221-4100
NOTAS

EKM57662
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VÊ^NM/Xa
EQUIPAMENTOS L TOA .

■■■■■■ ■

:í; Vi.

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração a OUTORGANTE: VIANMAQ
EQUIPAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n®
01.631.022/0001-12 e Inscrição Estadual 901.24649-13, com sede na Rodovia BR 277 - Km
112,5 nr. 1504, Bairro: Rondinha, na cidade de Campo Largo, estado do Paraná, representada
neste ato por seus Administradores Srs. Cedric Albert Vian, portador do CPF n® 028.163.469-
60 e RG n° 3.750.853-5; Thierry Fernand Vian, portador do CPF n® 032.485.609-16 e RO n®
5.798.511 -9 nomeiam e constituem seu bastante procurador os:

OUTORGADOS - Antonio da Costa Lima, portador do CPF n® 188.146.389-34 e RG n°
990.109-4. Aiessandro Zanin, portador do CPF n® 033.906.469-22 e RG n° 7.850.365-3.
Rogério de Abreu Lopes, portador do CPF n® 070.677.288-19 e RG n® 2.035.898-4. Antero
Elimar Ribeiro, portador do CPF n° 877.226.829-87 e RG n® 4.677.584-8. Cirineu Ronoski,
portador do CPF n® 214.588.559-53 e RG n° 870.518. Flavio Jose Zanella, portador do CPF n®
347.051.719-34 e RG n® 12/R 695.386. Marco Aurélio Zanatta, portador do CPF n®
706.478.019-49 e RG n® 4.361.682-0. Osvaldo Atayde Pereira, portador do CPF n°
055.768.739-04 e RG n® 924.294-5.

FIM ESPECIAL: Representá-los junto a Repartições Públicas federais, Estaduais e Municipais,
Autarquias - para participar das licitações nas modalidades: PREGÃO PRESENCIAL;
CONVITE; TOMADA DE PREÇOS; PREGÃO ELETRÔNICO.

,15 • v
\Lei: 13.228 de Í8A)7;2í)0í

EUO

iARPEN

TABELIONí^;

NOTAS

ETL286^

PODERES: Isoladamente como procurador, para tratar de nossos interesses nos trâmites da
licitação, cabendo-lhe a representação da legalidade e responsabilidade que nos diz respeito na
licitação em todas as etapas e fases do pregão; para formular ou desistir verbalmente de lances ou
ofertas na(s) etapa(s) de lances, negociar a redução do preço, manifestar-se imediata e
motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão ou desistir
expressamente da intenção de sua interposiçâo, recorrer administrativamente de resultados ou
renunciar esse direito, impugnar recursos, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo
pregoeiro, assinar requerimentos, declarações, atas, termos de compromisso, termos de
responsabilidade, contratos, propostas de preços, apresentar os documentos exigidos no edital,
receber intimações, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, para o completo
desempenho do presente instrumento de procuração.

Esta procuração é valida até 31 de Dezembro de 2013.

CAMPO LARGO, 22 DE MARÇO DE 2013.

Tibellonato

Andràdcj

CEDRIC ALBERT VIAN

RG N® 3.750.853-5

CPF N® 028.163.469-60

r~\ CAMPO LARGO
^ Rodovia BR 277, km. 112,5 n® 1504 - Rondinha

CEP 83607-105 - Campo Largo - Paraná

Licmatc

(bmÃ com.br
oampo Largo

^Ftorestina Andrade Stocco
TABêUA oe NOTAS E PROTESTOS 0£ TlTULOS
Rm U BvMUlOSD • Fon«(41}3291-t900fAX[41}32SM9};
CEPS360M40 • Canpo Lago PB
CARtlCODERECOWECliefTODERRMA-VIOE VERSO

THIERRY FERNAND VIAN

RG N® 5.798.511-9

CPF N® 032.485.609-16

r~| MARINGÁ
' Estrada Araça (BR-376 - Km 130), 1979
Parque Industrial Bandeirantes
CEP 87070-125 - Maringá - Paraná
Fone/Fax: (44) 3225-0000

- PR■xfjpr srocct
01: NOTAS

AUTcNTlCAÇÃO A

51AGO. 20!3
ê CÓM autêntica da original.

www.vianmaq.com.br
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VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.

CNFJ 01.631.022/0001-12 / NIRE 41203627061
« • •

DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOél^X'

■ • • j •

• • • • •

>

• • • •

Pelo presente instrumento particular:

•  • • •<

1. MARIA HELENA RONOSKI VIAN, brasileira, naturaf<lfi*«Sdade
de Tibagi- PR., nascida em 04 de outubro de 1951, casada sob o regime

de comunhão universal de bens, empresária, portadora dÕ*OPP n.® •••••*
252.702.659-15 e Cédula de Identidade RG n® 780.336-2.SSP/PR,
residente e domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, na*RuVLuiz
Antonio Biazetto, n. 333, Bairro São Lourenço, CEP 82200-050;

2. CEDRIC ALBERT VIAN, brasileiro, natural da cidade de Curitiba-

PR., nascido em 08 de setembro de 1979, casado sob o regime de

comunhão parcial de bens, Engenheiro Mecânico, portador do CPF n®
028.163.469-60, Cédula de Identidade RG n® 3.750.853-5 SSP/PR e

CREA/PR n® 66.557/D, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do
Paraná, na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, n® 5.205, apto
1.104, Torre l, CEP 81.280-330;

3.THIERRY FERNAND VIAN, brasileiro, natural da cidade de

Curitiba-PR., nascido em 09 de abril de 1981, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador do CPF
n® 032.485.609-16 e Cédula de Identidade RG n® 5.798.511-9 SSP/PR ,

residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Luiz

Antônio Biazetto, 333, Bairro São Lourenço, CEP 82.200-050.

Únicos sócios componentes de VIANMAQ EQUIPAMENTOS
LTDA., com sede na Rodovia BR 277, Km 112,5 n. 1504, Cidade de
Campo Largo, Estado do Paraná, CEP 83607-105, registrada na Junta
Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE n. 41203627061 em sessão

de 10 de janeiro de 1997, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.
01.631.022/0001-12, resolvem de comum acordo e por intermédio deste
instrumento alterar e consolidar o contrato social, de acordo com as

seguintes condições:

I - ABERTURA DE FILIAL

1.1.- Neste ato fica criada uma Filial na Cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, localizada
na Rua Caviúna, n® 6, Lagoa, Fazenda Monte Alegre em Telêmaco Borba-PR, CEP 84279-000.

1.2. - Com base na alteração acima, o caput da Cláusula Segunda do Contrato Social passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Sesunda - Sede

A Sociedade tem sede na Rodovia BR 271, KM 112,5 n. 1504, na Cidade de Campo Largo, Estado
do Paraná, CEP 83607-105, podendo por deliberação dos sócios, abrir e ^cerrar
estabelecimentos em qualquer parte do país ou exterior.

Tabelionato Rua Rui Baroosa. 1C50

n onesTMÂÁmtijesToca )toftcsmÂÀH. .
TASELiA DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

CAMPO lAPOO
(PR) 1 h AGO. 2013

A presente é cóf y euténttca da ongmal. Oou fá,

TásTejA na Andràctèstocco
V  TABei.1A
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VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ 01.631.022/0001-12 / NIRE 41203627061
• • •

DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SO^Í^'
.

•  • •

• • •

• • •
>  •

•  •

• • •

• • •

• • •

Parágrafo 1°.: - A Sociedade possui filial na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, Ipcali^ada *
na Estrada Araçá, n. 1979, Parque Industrial Bandeirantes em Maringá-PR, CEP 87070-4^ • • - j •

•  • • •

Parágrafo 2".: - A Sociedade possui filial na Cidade de Telêmaco Borba, Estado <^*Pâfaná, *
localizada na Rua Caviúna, n.6, Lagoa, Fazenda Monte Alegre em Telêmaco Borba-PR?ÇEP
84279-000." •

II - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

2.1. - Tendo em vista apenas a nova disposição do item I acima mencionado, por este instrumento

de Alteração Contratual, a sociedade resolve consolidar o seu contrato social e posteriores

alterações, revogando expressamente todas as disposições contratuais anteriores que colidirem

com o presente documento.

VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ 01.631.022/0001-12 / NIRE 41203627061

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1. MARIA HELENA RONOSKI VIAN, brasileira, natural da cidade

de Tibagi- PR., nascida em 04 de outubro de 1951, casada sob o regime

de comunhão universal de bens, empresária, portadora do CPF n.°

252.702.659-15 e Cédula de Identidade RG n° 780.336-2 SSP/PR,

residente e domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Luiz

Antonio Biazetto, n. 333, Bairro São Lourenço, CEP 82200-050;

2. CEDRIC ALBERT VIAN, brasileiro, natural da cidade de Curitiba-

PR., nascido em 08 de setembro de 1979, casado sob o regime de

comunhão parcial de bens, Engenheiro Mecânico, portador do CPF n®

028.163.469-60, Cédula de Identidade RG n® 3.750.853-5 SSP/PR e

CREA/PR n° 66.557/D, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do

Paraná, na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 5.205, apto

1.104, Torre 1, CEP 81.280-330;

3.THIERRy FERNAND VIAN, brasileiro, natural da cidade de

Curitiba-PR., nascido em 09 de abril de 1981, casado sob o regime de

comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador do CPF

n® 032.485.609-16 e Cédula de Identidade RG n® 5.798.511-9 SSP/PR ,

residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Luiz

Antônio Biazetto, 333, Bairro São Lourenço, CEP 82.200-050.

Únicos sócios componentes de VIANMAQ EQUIPAJllENTOf
LTDA., com sede na Rodovia BR 277, Km 112,5/fT\1504, Çioade de

TaheIionato,^^Rua Rui Barbosa J050
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VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ 01.631.022/0001-12 / NIRE 41203627061
• ■

DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAX'

í

•« •
»•

i.

< •:

Campo Largo, Estado do Paraná, CEP 83607-105, registradív na lunta ^
Comercial do Estado do Paraná sob o NIEIE n. 41203627061 em sessão

de 10 de janeiro de 1997, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. ̂
01.631.022/0001-12, resolvem de comum acordo e por internJédiVdeste .

instrumento consolidar o contrato social, que passa a vigoj-ai; tfqpi a
seguinte redação:

Cláusula Primeira - Da Denominação Social

A Sociedade tem a denominação de VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA., sendo regida por
este Contrato Social, pelas disposições legais aplicáveis às sociedades limitadas e, supletivamente,
pela Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), adequada à Lei 10.406/2002.

Cláusula Segunda - Sede

A Sociedade tem sede na Rodovia BR 277, KM 112,5 n. 1504, na Cidade de Campo Largo, Estado
do Paraná, CEP 83607-105, podendo por deliberação dos sócios, abrir e encerrar estabelecimentos
em qualquer parte do país ou exterior.

Parágrafo V.: - A Sociedade possui filial na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, localizada na
Estrada Araçá, n.l979, Parque Industrial Bandeirantes em Maringá-PR, CEP 87070-125.

Parágrafo 2®.: - A Sociedade possui filial na Cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná,
.localizada na Rua Caviúna, n.6. Lagoa, Fazenda ,^onte Alegre em Telêmaco Borba-PR, CEP
84279-000.

Cláusula Terceira — Do Objeto Social

A Sociedade tem por objetivos; "

a) A comercialização por conta própria e de terceiros, a representação mercantil, a
consignação, a locação, a importação e exportação de máquinas e equipamentos
agrícolas, industriais, rodoviários e florestais, bem como, suas peças de reposição e
acessórios;

b) A prestação de serviços de manutenção e reparação dos equipamentos mencionados na
letra 'a';

c) A elaboração de projetos de montagens industriais;
d) A Sociedade poderá participar de outras empresas.

Clausula Quarta - Do Tempo de Duração

O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

Cláusula Quinta — Do Capital Social
O capital social, totalmente subscrito e íntegralizado, é de R$ 7.400.000,00 (sete milhões
quatrocentos mil reais) dividido em 7.400.000 (sete milhões e quatrocentas mil) quo^ com valo^^^
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os sócios: '"N '

TabcJtonatüS^Rua Rui Sarbosa. 1050 / IXxVvj
Campo Larso - PR
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VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ 01.631.022/0001-12 / NIRE 41203627061

DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCJ^

•  • •

• • ♦
• • • «

Sócios Quotas Capital-R$ ,• •

Maria Helena Ronoski Vian 7.132.120 7.13£->20,00
»• • •

Cedric Albert Vian 133.940 133.940,00 : •

Thierry Fernand Vian 133.940 133?94(J,00 •• •

Total 7.400.000 7,4oo.oao,oo ,, 1 • •

Parágrafo 1°. - A responsabilidade dos sócios quotistas é limitada à totalidade do capitá socí^.

Parágrafo 2". - Cada quota confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais, as
quais serão tomadas por maioria de votos, salvo quorum específico previsto na legislação em
vigor.

Parágrafo 3". - As quotas são indivisíveis e não poderão ser utilizadas pelos sócios para garantir

obrigações destes perante a terceiros, sendo vedada a penhora das quotas para a garantia de

obrigações particulares dos sócios.

Cláusula Sexta - Da Administração e Representação

A Sociedade será administrada pelos sócios quotistas Cedric Albert Vian e Thierry Fernand

Vian com poderes de representação ativa e passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente,

podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto do contrato social, sempre de interesse da
Sociedade, podendo nomear procuradores, a serem nomeados por instrumento próprio.

Parágrafo 1°. - A representação da sociedade será-sempre exercida em conjunto de 02 (dois)
administradores.

• • • »

• • •

Parágrafo V, - A sociedade poderá ser representada por 1 (um) administrador, isoladamente, em
atos meramente rotineiros, inclusive perante os órgãos da Administração Pública Federal, Estadual
e Municipal, bem como suas autarquias e fundações, tais como em requerimentos, petições,
declarações.

Parágrafo 3". - 0(s) Administrador(es) poderá(ão) receber uma remuneração mensal a título de
Pró-Labore que será inserida na conta de despesas gerais da Sociedade, cujo valor será fixado
pelos sócios representantes da maioria do capital social.

Parágrafo 4". - O Administrador fica dispensado de prestar caução para o exercício de seu cargo.

Cláusula Sétima - Reuniões dos Sócios

Os Sócios reunir-se-ão a qualquer tempo, sempre que a lei exigir, mediante a convocação por
escrito de qualquer deles, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, especificando o dia e hora
da reunião, bem como, a ordem do dia. As reuniões realizar-se-âo sempre na sede da Sociedade e
as deliberações a serem votadas limitar-se-ão as ordens do dia, a rnenos que todos os sócios
acordem diferentemente.

Tabclionato ̂ ^Rua Rui Barbosa, 1050

rmtsiiHt ÁHOCiDf iwca

™  """'autenticação
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DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

f •

t  m 1

• • t •

• •

# •

Parágrafo 1°. - Das reuniões serão lavradas atas, as quais serão arquivadas na sede social da
Sociedade e, quando exigido pela legislação aplicável, levadas a registro perante «5 «órgãos
competentes. • •

• • ••

Parágrafo 2°. - Os sócios poderão ser representados por procuradores devidamente constitujdos e
com poderes específicos.

Rus Rui Barbosa, 1050
Fone/Fax (41)3291-1900

Campo Largo - PR

Jl
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Cláusula Oitava - Retirada e Exclusão
Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir suas quotas no todo ou em parte, a qualquer título,
sem o consentimento prévio e expresso de todos os demais sócios, que, em igualdade de
condições, terão preferência para adquiri-las, conforme disposto no Parágrafo 3° desta Cláusula.

Parágrafo 1"" - Qualquer sócio que pretenda retirar-se da Sociedade em caso de dissidência,
observadas as disposições legais aplicáveis, deverá comunicar a sua intenção ao(s) outro(s)
sócio(s), por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias e seus haveres, apurados com base no
último balanço disponível, deverão ser pagos em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas,
vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias da data da respectiva notificação.

Parágrafo 2°. - No caso de retirada de sócio, assistirá ao(s) remanescente(s) o direito preferencial
de adquirir proporcionalmente as quotas do sócio, retirante, no prazo de 30 (trinta) dias do
recebimento da comunicação mencionada no parágrafo anterior. Se mais de um sócio manifestar a
intenção de adquirir as quotas ofertadas e não houver acordo para o respectivo rateio, a divisão
entre eles observará a proporção de suas participações no capital da Sociedade, calculada com
exclusão das quotas objeto da oferta e das de eventual sócio que não tenha exercido o direito de
preferência ou a ele tenha renunciado expressamente. Se as quotas do sócio retirante não forem
adquiridas pelos demais sócios e/ou pela Sociedade, na forma do parágrafo 5® abaixo, poderão ser
alienadas e transferidas a terceiros.

Parágrafo 3°. - É reconhecido aos sócios que representem a maioria do capital social, o direito de,
em reunião especialmente convocada para esse fim, promover a exclusão de sócio nos seguintes
casos: a) violação de cláusula contratual e/ou falta de cumprimento dos deveres sociais; b)
comprometimento, por atos ou omissões, do andamento normal da sociedade, ou do
desenvolvimento e expansão dos negócios sociais; c) desarmonia em relação aos sócios
representando a maioria do capital social, com efeitos negativos para a Sociedade; d) prática de
atos que impeçam ou dificultem a condução normal dos negócios sociais; e) ingresso em juízo
contra a Sociedade; ou, f) ocorrência de qualquer outro motivo justo para exclusão.

Parágrafo 4". - O sócio passível de exclusão deverá ser cientificado, com antecedência de 15
(quinze) dias da realização da reunião que deliberará sobre tal matéria, para que possa comparecer
e, querendo, apresentar sua defesa.

Parágrafo 5°. - No caso de exclusão de qualquer dos sócios, seus haveres, apurados com base Ko
último balanço disponível, deverão ser pagos em 10 (dez) prestações iguais^ sucessiv
vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias da data da exclusão. Os sócios ijémá^escphtes terão

TA8ELIA
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VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ 01.631.022/0001-12 / NIRE 41203627061

DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCl^

direito de preferência para adquirir as quotas do sócio excluído, na forma do parágrafo 3® acima. A
Sociedade poderá adquirir as quotas ofertadas, sem redução do capital social no caso da^jHização
de reservas disponíveis. Não sendo as quotas ofertadas adquiridas pelos sócios ou pela Socjedade,
poderão as mesmas ser cedidas e transferidas a terceiros, ressalvado que, no caso de aquiSÍçàVpela
Sociedade, permanecendo apenas um sócio, proceder-se-á à recomposição do quadro social ̂ m até
180 (cento e oitenta) dias da aquisição das quotas, a fim de que a Sociedade não seja dis551V*iââ.

«• •
• • •

Parágrafo 6°. - A concordância dos demais sócios com a cessão e transferência das quotas em
favor de terceiro estranho à Sociedade, manifestada pela intervenção de todos eles no respectivo
instrumento de alteração contratual, dispensa o cumprimento das formalidades previstas nesta
cláusula.

• * .
4

♦  «

¥  « ^

I

• • » ̂  '

<  • »

«

Cláusula Nona - Do Falecimento de Sócio

A morte, ausência declarada, interdição, exclusão ou retirada de qualquer dos sócios não dissolverá
a Sociedade, que continuará com o(s) sócio(s) remanescente(s).

Parágrafo 1". - Não havendo interesse de ingressar na Sociedade o cônjuge, os herdeiros,
legatários ou o curador, a participação do sócio falecido, ausente ou interdito, terá o tratamento
previsto na forma da cláusula anterior.

Cláusula Décima - Dissolução

A Sociedade dissolver-se-á por deliberação dos sócios representando três quartos do capital social.
Havendo a dissolução, os sócios nomearão o respectivo liquidante, observando-se, quanto à forma
de liquidação, as disposições legais aplicáveis.

Cláusula Décima Primeira - Negócios Estranhos ao Objeto Social

Os atos de qualquer dos sócios, administradores, funcionários ou procuradores da Sociedade que a
envolverem em obrigações ou responsabilidade relativas a negócios ou operações estranhas aos
objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de
terceiros, são expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade.

Cláusula Décima Segunda - Do Exercício Social

O exercício social inicia-se em 1° de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, data em
que serão levantadas as demonstrações financeiras correspondentes, de acordo com as
determinações legais.

Parágrafo 1°. - Do lucro apurado em cada exercício serão deduzidos, antes de qualquer outra
destinação, a Provisão para o Imposto sobre a Renda e os Prejuízos Acumulados.

Parágrafo 2®. - O saldo que se verificar será distribuído aos sócios, de forma proporcional ou não
a participação no capital social, ou destinado, no todo ou em parte, à formação de Reservas ou à
Conta de Reserva de Lucros, de acordo com a deliberação dos sócios. '

Rua Rui Barbosa, 1C50
Fone/Fax 141)3291-190^

Campo Largo - PR
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•  ••

* * •

Parágrafo 3°. - O prejuízo do exercício será, obrigatoriamente, absorvido pelos Lucros
Acumulados e pelas Reservas de Lucros, nesta ordem. Eventuais prejuízos remanescentes .terão o
tratamento deliberado pelos sócios.

•  • •

Parágrafo 4°. - A Sociedade poderá levantar, semestralmente, ou em períodos menores* Ijalanços
intercalares, para verificação de resultados, e com base nestes, distribuir lucros ou bonify:açÕes.

#

Cláusula Décima Terceira — Da Declaração de Desempedimento *,

Os sócios e o Administrador declaram, sob as penas da lei, não estar impedidos para o eíteróício da
atividade mercantil. A Administradora declara, ainda, nos termos do art. 1.011, §1® do Código
Civil, não ter sido condenado 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 as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta - Foro

Para dirimir quaisquer divergências oriundas deste contrato social, fica eleito, desde já, o Foro da
sede da Sociedade, sob expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento Particular de Alteração
de Contrato Social, em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, a
fim de que se produzam os efeitos legais e jurídicos.

• • ••

»

» * «t •

t* -*•
»  . *

- • «v -

evereiro dCampqXargo, 28

RONQSKIVIANARIA

CEDRIC ALBERT VIAN

THIERRY FERNAND VIAN

Testemunhas;

Tânia Beatriz Gavlak Camillo

CPF 809.886.529-00

RG 4.436.016-0 SSP/PR

i^x\SL lira
iaine CristgjaTummler
CPF 900.185.409-53

RG 6.153.231-5 SSP/PR
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MODELO N° 03

CARTA CREDENCIAL

Ref.: Edital de Pregão n° 54/2013

A MAGNÍFICA ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°
11.659.321/0001-19, com sede á Rua Arnaldo Busato, n° 3210, sala 01. Centro

de Realeza. Paraná, através de seu representante legal, declara que o Senhor
CARLOS ROBERTO BUENO. portador do RG n° 6.100.967-1, 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,

Realeza, 18 de setembro de 2013.

CARLOS ROBERTO BUENO - Sócio Gerente, RG n°: 6.100.967-1

MAGNÍFICA ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

rnOE/Vo

. gc,, c,r

nh^o por ança

—lUJEzjõÊ
Em tesf

de vardade
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CARLOS ROBERTO BOEHO, E,.,N=i„, e„.s„ „
P.»,.l d. ^ ^ ^
U U ro o ano de um mil novecentos e setenta e seis (28/10/1976). empresário '

res,dente e dom.ciliada a Rua Man,.queira, n° 2586. Bairro João Paulo II. em Realeza'
arana, CEP 85.770-000. portadora da Cl. n" 6.100,967-1/SSP/PR e CPF 268 401 528-

71 e LI GENGSHENG. de nacionalidade Ch.nesa. casado, maior, nascido na Republica
Popular da Chma, aos seis dias do mês de abril do ano de um mil novecentos e setenta e
Cinco (06/04/1975, empresário, residente e domiciliado a Rua Itália. n° 2505, Bairro
João Paulo 11. em Realeza. Paraná. CEP 85.770-000, portador da Cédula de Identidade
de Estrangeiro n" V408117-X/CIMCRE/CGPMAF e CPF 010..461.469-20, constituem
uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, conforme as cláusulas e
condições seguintes:

/

CLÁUSULA PRIMEIRA ~ A sociedade girará sob o nome empresarial de
MAGNÍFICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA e sua sede e

domicilio é na Rua Arnaldo Busato. 3210, Saia GE Centro, CEP n° 85.770-000, na

Cidade de Realeza, Estado do Paraná.

W

CLAUSULA SEGUNDA - O capital social, inteiramente subscrito e integralizado
na íbrma prevista neste ato, será na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim
distribuído entre os sócios:

CARLOS ROBERTO BUENO; 12.000 (doze mil ) quotas no valor total dc R$

12.000,00 (doze mil reais) integralizados neste ato em moeda corrente do país.
El GENGSHENG: 8.000 (oito mil) quotas no valor total de R$ 8.000.00 (oito

mil reais) integralizados neste ato em moeda corrente do país.

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social os serviços de
assessoria em comercio exterior, comércio atacadista e varejista de feijK^mentas,
ferragens, eletrodomésticos com importação e eStaeilação.

l  ' . _ . V

u
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CLÁUSULA QUARTA O prazo de duração da sociedade é iior' teil^
minadn iniriany-l/-» .:j_ .i V \

—  ua ííucieaaae

indeterminado, iniciando suas atividades a partir de 02 de Janeiro de 2010,

CLAUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transfendas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em
Igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta a
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLâ USULà SEÀTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valOf dC
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integraiização do capital social.

CLÁUSUU SÉTIMA • A administração da sociedade caberá ao sócio CARLOS
ROBERTO BUENO, com poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do
nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, podendo

constituir procurador para representá-lo se lhe convier.

CLÃ USULÀ OIT A VA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro,

o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,

cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício

social, os sócios deliberarão sobre as contas c designarão administrador quando for o

caso.

CLAUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fecha

filiar ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todtfâ os sócios.

/
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ICLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum aco
uma retirada mensal, a título de "pró-labore", aos sócios que prestarem se^
sociedade, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o
valor de seus haveres será apurado e liqüidado com base na situação patrimonial da

fíoctedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente ievaíltadO.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - O administrador declara sob as penas da
lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar

de prevaricação, peita ou subo mo, concussão. peculato ou contra a economia

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,

contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAIJSULA DÉCIMA QUARTA - A sociedade será regida por este contrato

social, pelos Artigos da Lei n°. 10.406 de 10/01/2002 aplicadas as sociedades limitadas,

bem como de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei n® 6.404 de 15/12/1976.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA -As deliberações relativas á aprovação das

contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de

administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros,

alteração contratual e fusão, cisão e incorporação e outros assuntos relevantes para a

sociedade, serão formalizadas em alteração contratual quando tomadas por totfos

sócios e por estes assinados, ficando dispensada nessa c

^v>

euniào dos sócio



IFICA ASSESSORIA em COMERClS^SSE^smism
exterior ltda

contrato soe!At

— iciau apro>

nos casos em que a legislação exigir maior quorum.Parágrafo único: As deliberações serão aprovadas por 3/4 do capital sócia, X , , ,

CLÁUSULA DÉCIMA SÈ>n'A - Os casos omissos neste contrato serão
resolv.dos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros
dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Fica eleito o foro de Realeza, Estado do
Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕCS rCSUJtanteS dCSÍC
contrato.

E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus
herdeiros e sucessores a cumpri-los em todos os seus termos.

Realeza - Pr., IO de Dezembro de 2009.

SOCÍOS:

í-

TESTEMUNHAS:

João Carlos Bcinatti

R.G. 1.244.517-SSP/PR

Evandro De Nez

R.G. 5.707.820-0-SSP/PR

Carlos Roberto Bueno

junta comercial do PARANA h"-' Ã -

SOB NUMERO: 412067032 64 -C>.
Protocolo: 10/108684-9, DE 18/02/2010 ^

Li Gengsheng

LUÍZ CARLOS SÁLVARO
SECRETARIO GERAL
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contra to rociai.

paaml de bens. ma.o. „asc:do en. . aeaaoma - Pa.na, a., v.ntc e odo d., do do
outubro do ano de um nnl no^cee^to^ e solenra e seis (28,10,d976,, emp,^sáno.
residente e domiciliada a Rua Mantiqueira, 2586. Bairro .loào Paulo 1!. em Rcale/a.
Parana. CEP 85.770-000. ponadora da Cl. n' 6.l()0.0o7-!;SSP'PR e ÇPK 268.4(11.528-
71 c I.I GENGSlIhNG. de nacionalidade Chinesa, ca.sado. maior, nascidri na Republica
Popular da China, aos seis dias do mès dc- abril do ano de um mil novecentos e setcma e
cinco (06/04.d975. empresário, residente e domiciliado a Rua Itália, n'' 2505. Bairro
João Paulo 11. em Realeza. Paraná. CFP 85.770-000. portador da Cédula de Identidade

dc l-.strnngcim V40ÍÍ] KW X. íN ÍC Rr (."(fP.\: AF O ('Pf O ' 0..461.469-20. lillicOS

componentes da sociedade uuc dra soh o nome einprcsaiial de VlACiMFlCA

ASSFSSORIA EM COMERCIO EXTERIOR ETDA com sede e domicilio na Rua

Arnaldo Busaio. iV 3210. Sala 01. Centro. CEP [C 85.770-000. na Cidade de Rcale/a.

Fslaao do Paraná. Contrato Social arquivado na MM.ICPR sob n" 41206703254 cm

sessão de 02d)3'2010. resoKem a!terá-lo pelas cláusulas e condições «eguinies::

(.EAl S6/L1 primeira •• A sociedade lem po»' objeio social os sciaíço.s dc

assessoria em comércio exterior, comércio atacadista e vareii.sra de maüdina.s pesadas

come carregadeiras, iratí^res. retro escavadeiras, pá-cairegadelra. terramcntas. íerragen.s.

cicirüdomcsticos com imponaçào e exportação.

C I.AUSüL-l -VACAVAO.-! - Permanecem inalteradas -.w ■icmais cláusuia.s do

Contraio Sócia! dc Coiviiituiçao.

E. por a.ssim estarem justos e contratados, lawam. datam e assinam o presente
instrumento em 03 (irés) vias de igual teor e forma, obrigando-se nelmente por si. seus

herdeiros c sucessores a cun.pri-ios cni todos os seus lennos.

Realeza - Pr.. 23 de No\-embro de 2010.

.NÕCIOS;

TESTEMUNHAS:

:(s Ssp/Pr

!Aandrè)/Pc Ne/
R.G 5.707^0-0 Ssp/P;

C;d(l^s Kobcric Bueno
/
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I  procuração BASTANTE QUE FAZ:
SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

SAIBAM QUANTOS ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO BASTANTE VIREM,
que no ano de dois m|l e doze (2012), aos vinte e nove (29) dias do mês de junho do dito ano, neste 11°
Registro Civil das Pessoas Naturais de Santa Cecília, Coniíuca da Capital, perante mim escrevente
autorizado e do 2° Substituto, que a subscreve, compareceu como outorgante: SHARK MÁQUINAS
PARA Construção LTDA, CNPJ. 06.224,l2l/nnni-ní ^ jurídica de direito privado, com
sede na Av. Santa Marina, n.° 2.210, Bairro Vila Albertina, nesta Capital, registrada na JUCESP sob o
NIí^ n. 35.222.334.117, em sessão de 05/05/2008, neste ato representada nos terniqs da cláusula 9^
parágrafo 1° de sua 10' Alteração e Consolidação de Contrato Social de l°/03/20í2, registrada na
JUCESP sob n. 12^.538/12-5, em sessão de 20/03/2012, da qual foi extraída cópia autenticada que fica
aiquivada neste Registro na Pasta n.° 040, ̂sob n.°[ 019, por seu Diretor-Presidente, Sr. DARCI
UOCATELLI, RG. 3.939:651-4-SSP/SP, CPF. 015.476.749-20, brasileiro, casado, empresário,
domiciliado na Av. Presidente Castelo Branco, n.° 7.777, no Bairro da Lapa, nesta Capital, neste ato
representado por seus procuradores, Srs. DARITNE LQCATELLI RENAÜLT DE CASTRO. RG.
53.903.485-X-SSP/SP, CPF. 141.894.328-22 e por seu Diretor; GENUTR GERALDO BASSQ. RG.

; 424.24 7-5-SSP/PR, CPF. 010.291.269-68, ambos brasileiros, casados, empresários, domiciliados na Av.
■ Presid^te 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 1712/2010, que declaram ainda, so> 'as penas da
lei, que não existe nenhuma alteração contratual da mesma, posterior aos seus atos societários
supracitados, reconhecida como a própria de que trato por mim, do que dou fé. E por ela me foi dito que
por este público instrumento e nos termos de Direito, nomeia e constitui por bastantes procuradores:
(01) VICENTE CAR1.0S 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, damiciliado e residente na Rua Anastácio de Souza Pinto,
m.° 297, apto./151, Bairro Freguesia do Ó, nesta Capital; jíOJ) GERCIJAMES DE CARVAI>fíO
SOARES, RG. 8.122.640-SSP/SP, CPF. 000.113.538-48, brasileiro, casado, comerciário, domiciiiado
na Rua Apinajés, n.° 931, apto. 23, Bairro Perdizes, nesta Capital; (04) LAURO FERREIRA
CALONICO. 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)
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 residente
na Av. Dr. Silva Mello, n.° 520, apto. 808, Ed. Negro, Bairro Jardim Taquaral, nesta Capital; (07)
MAURÍCIO MARCONDES FARIA DOS SANTO^S. RG. 5.377.087-SSP/SP,CPF. 509.725.888-68,
brasileiro, qasado, gerente de fiÜal, domiciliado e residente na Rua Nuporanga, h:° 331, .Bairro Chácara
da Barra, èni 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.
94, Bairro Santa Cmz, em Ribeirão Preto - SP; (09) ALEXANDRE VIZEIJ DANELUTTI. RG.
32.595.191-9-SSP/SP, CPF. 302.742.248-01, brasileiro, solteiro, adrhinistrador de empresas,
domiciliado e residente na Rua Bolívia, n.° 1.680, Baij^jQ^Jãâíft Independência, em Ribeirão Preto - SP;\
(10) ABNER PAGÁNOTTI DA SILVA. RG^43:íIS3;Í^Í^^ CPF. 310.827.018-40, brasileiro,
■casado, coordenador de filial, domicil iado Pereira Carvalho Filho, n° 2.540,
em Bady Bassilt - SP; (11) KAlH-NÃ--MÇTé£'ur\Tf^^^ RG. 42:360.610-4-SSP/SP, CPF.
329.751.518-02, brasileira, solteira,
Bottino, n.° 890, Bairro Centro, em

■pifl!
10732602009092.000021598-1
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tiV iciliadà" e residente na Rua Felício
CATELLI DE QUADROS, RG.
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3.750.433-5-SSP/PR, CPF. 694.112.479-20, brasileira, casada, empresária, domiciliada e residente na
Rua Elvira Harkot Ramina, n.® 120„apto. 901, Mossungue, em Curitiba - PR; (13) ROMERO DE
PAULA CASTRO, RG. M-1.275.414-SSP/MG, CPF. 319.154.506-91, brasileiro, divorciado, gerente
comercial, domiciliado na Rua Dr. Alexandre Gutierrez n.® 863, apto 122, Bairro ^gua Verde, em
Curitiba - PR; (14) NEDMAR RIBAS, RG. 77.921-5-SSP/PR, CPF. 200.516.119-53, brasileiro,
casado, gerente comercial adjunto, domiciliado e residente na Rua Kennedy, n.° 3.442/24, Bairro Água
Verde, em Curitiba - PR; (15) WLAOIMIR DANIEL BECHER DE OLIVEIRA, RG. 4.660.229-3-
SSP/PR, CPF. 667.723.629-34, brasileiro, casado, gerente de filial, domiciliado e residente na Rua
Teixeira Soares, n.® 283, Bairro Lago, em Cascavel — PR; (16) PENISE DA SILVA. RG. 4.935.638-2-
SSP/PR, CPF. 880.463.389-15, brasileira, solteira, coordenadora administrativa, domiciliada e residente
na Rua Laranjeira do Sul, n.® 1.348,'Bairro Jardim Nova York, em Cascavel - PR; (17) CÉSAR LUIZ
DOS SANTOS, RG. , 5.519.963-9-SSP/PR/ CPF. 022.792.259-05, brasileiro, solteiro, gerente
-administrativo de filial, domiciliado e re'sidente na Rua Serra de Roraima, n.® 500, em^Londrina - PR;
(18) FERNANDO ALCEU SCOLARO, RG. 6.830.933-6-SSP/PR, CPF. 016.788.299-60, brasileiro,
divorciado, supervisor administrativo, domiciliado e residente na Rua Alfredo Battini, n.° 130, apto.
504, Bairro Jardim San Remo, em Londrina - PR; (19) ALINE ARRUDA DOS SANTOS GAIOTO,
RG. 8.975.933-1-SSP/SP, CPF. 325.643.748-67, brasileira, casada, coordenadora administrativa,
domiciliada e residente na Rua Maria Irene Vicentini Theodoro; n.® 197, Bairro Jardim Itália, em
Londrina - PR; (20) LUIZ CARLOS BILANDÂO. RG. 1.328.0Í)1-SSP/PR, CPF. 207.056.549-15,
brasileiro, casado, gerente comercial, domiciliado e residente na Rua D. Pedro II,,n.° 350, Bairro Jardim
Presidente, em Londrina - PR; (21) ANA MARIA SOARES. RG. MG 571914-SSP/IylG, CPF. /
227.896.006-78', brasileira, solteira, gerente de filial, domiciliada e residente na Avenida Prefeito Sincler
Sambatíi, n.°^4.266, Bairro Jardim Bertioga, em Maringá - PR; (22) EMILSON RODRIGUES
MARQUES. RG. 1.594.030-1-SSP/PR, CPF. 276.110.359-91, brasileiro, casado, gerente comercial,
domiciliado e residente na Rua Barbosa, n.® 30, Complemento 601, Bairro Vila 07, em Maringá - PR;
(231 ANDRÉA ALVES FERES PETRY, RG. 7.(i)15.52Ô-6-SSP/PR, CPF. 007.108.729-09, brasileira/, <
casada, analista administrativo pleno, domiciliada e residente na Rua Pioneiro Antonio Ruiz Sald^tó^Ç ^
n.® 251, Bairro Jaidim IndustriaL em Maringá - PR; (24) RÕMULO PACHER, RG. 954;9.96-fefcj U
SSP/SC, CPF. 466.675.399-Op, brasileiro, casado, gerente de filial, domiciliado e residente ma Km

iz

«M

'■M ■ '1^

Arthur Ziehlsdorf, n.® 435, Bairro Vila Itoupava, em Blumenau - SC; (25) ANDRÉA Ol.BRE, RG.
8.244.500-5-SSP/PR, CPF. 042.480.659-24, brasileira, solteira, coordenadora administrativa,
domiciliada e residente na Rua Primeiro de Janeiro, n.° 3.280, Bairro Fidélis,^em Blumenau - SC; (26)
MOACIR JAIME ZANEÉATO: RG. 7.227.931-0-SSP/PR, CPF. 213.556.309-91, brasileiro, casado,
gerente comercial, domiciliado e residente na Rua Guaporé, n.® 33-D, apto. 203, Bairro Centro, em
Chapecó - SC; (27) MÁRCIARIVERA BORDUN. RG. ^3.326.040-7-SSP/PR, CPF. 496.149.759-20,
brasileira solteira, comerciária, domiciliada e residente na Rua José de Alehcar, n.® 865 E, apto. 305,
Bairro São Cristóvão, em Chapecó - SQ; (28) CYRO WERNÉR STEPPAN, RG. 2.307.403-SSP/SC,
CPF.'798.356.199-72, brasileiro^ casado,' gerente de filial, domiciliado e residente na Avenida Salvador
Di Bemardi, n.® 430, apto. 1.305, Bairro Campinas, em São José - SC; (29) ANDREI MACCARI
TAVARES, RG. 471.516-6-SSP/SC, CPF. 060.803.289-17, brasileiro, solteiro, coordenador
administrativo, domiciliado e residente a Rua Athílio Bristot, n.° 75, apto. 201, Bairro Centro, em
Criciúma - SC; (30) ALE^SSANDER DE OLIVEIRA MUNARETTO. RG. 40526617G9-SSP/RS,
CPF. 536.904.430-91, brasileiro, casado, comerciário, domiciliado e residente na Avenida Senador
Atílio Fontana, n.® 947, apto. 807, Ejalrro Perequê, em Porto Belo - SC; (31) LUÍS FERNANDO
BLOS, RG. 8004449222-SSP/RS, CPF. 467.328.450-04, brasileiro, casado, conierciário^ domiciMo e
residente na Rua Knussen
MEIRELLES.

.

3841424RG.

o:;

administrativo, domiciliado e resjdente na Rua Mediterr
(33) LEANDRO ROCHA IbRKANITCH, RG.
brasileiro, casado, gerente de filial, domiciliado e residen
401, BaiiTO Centro, em Passo Fundo -í RS; 34) MÁR

LDESAim.CWÚS--
N .2

aoasGisTíi

AUTÇNTK
evonls

■emlElorianópolis - SC; /
\ 881.892.280-72,
iVo, n.° 763, apto. Ug
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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
MEZZOMO, RG. 4018444994-SSP/RS, CPF. 391.716.800-63. brasileiro, divorciado, gerente de fÜial
domiciliado e residente na Rua Tenente Antônio João, n.° 845, casa 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 CJravataí - RS, cóm poderes PARA O FIM ESPECIAL. DE
REPRESENTAR A OUTORGANTE E A QUEM ELA REPRESENTAR INDIVIDUALMENTE.
PERANTE, todas e quaisquer repartições ou entidades, autai-quias, sociedades de economia mista ou
empieps de âmbito e natureza pública estaduais, federais ou municipais, inclusive Instituto Nacional de

,  Colonização^ e Reforqia Agrária - INCRA, Departamento Nacional de ,Obras e Saneamento
;; PORTOBRAS, Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais, Superintendência Nacional da Marinha

i g Mercante, Ministéno da Aeronáutica, Ministério do Exército, Ministério da Agri^cultura, Ministério da,| l Iiidústtia e Comércio, Ministério dos Transportes, Ministério da Fazenda e Planejamento e seus órgãos
i |,subordinados, DENATRAN, Rede Ferroviária Federal S/A, Banco do Brasil S/A, Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos, podendo exercer, requerer e assinar todos os atos previstos na Lei 8.666/93,
1  ou papéis exigíveis e necessários para licitações públicas, como concorrências, tomadas de
J preços, convites, leilões, pregão presencial, pregão eletrônico, enfim todas as modalidades de licitações,
i  tanto, praticar todos os atos necessários às licitações, usando dos recursos, interpô-los,

assinar propostas escritas e verbalmente, assinai' propostas, ratificá-las, supeivisionar o
jrKjA) ^certarne, impugnar editais; impugnar participantes, elaborar quaisquer requerimentos para a Comissão,
[ OlDI ^apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, lenunciar, desistir, firmar

ompromissos ou acordos, depositar, retirar cauções, receber'e dar quitação, inclusive assinar o Contrato
^ 5 , |de Fornecimento. Os poderes conferidos por este instrumento vigorarão até 1" de dezembro de

antes não forem revogados;! a rekcisão do contrato de trabalho de qualquer dos
l^orgados com a outorgante implicará de pleno direito independente de qualquer interpelação,
gmoiifícação e/ou aviso judicial ou extrajudicial em automática a extinção e revogação dos poderes

mffiiiíi dd mesmo, neste ou noutros instrumentos outorgados, o(s) nome(s) e dados do (a-s) procurador (a-
rWr^s-ÇS), enfim, praticar todos osi^atos necessários ao bom e fiel ciunprimento do presente mandato,

^nte procuração no todo ou em parte, com reserva de iguais poderes.
lhe lavrei este instrumento, que lhe sendo lido c aceito, outorga c assina.
DOS PROCURADORES FORAM FORNECIDOS PELOS
DIRETOR PRESIDENTE DA OUTORGANTE, NA FORMA
E RESPONSABILIZAM POR SUA EXATIDÃO. (Selos pagos por

verba-Guia 148/2012 - Custas^Desta R$93,78 - IPESP R$19,75 - Ao Estado R$26,66 - FRC R$4,94 -
TJ R$4,94 - Santa Casa R$0,9^= /TOTAL R$Í51',Ò1).. Eu, Ricardo de Jesus Bastos, escrevente
^torizado,^lavreirEtir^vio José dos Reis, 2° Substituto, subscrevo^ (a^ss.) DARLINE LOCATEBLI
RÈNÃUlZfcSE^^^^cSTR^- GEPfifilR GERALItO-BASSÓ l^da mais. Trasladada cm seguida. Eu,

Oficiál. a dieitei.-cohferi e assino.-

/.i

vÍÍLlÍ' / -ç5^^^j.,^Mrfclusive substabclecer a-p
'"^Assim disse, dou fé, a pedi(
1TODOS OS DADOS
IPROCURADORES DO

.<1 REPRESENTADA, QUE
.r

29 de junho de 2012.

Em test° da verdade.

.«XÍ-ScroncTít ...:èíísSILVIOjP
Í'W-SP

TERO 879 STA CECÍLIA

CEP 01232-010 ;
: 11-36672642 FAX: 11^826830210732602009092.000021599-0
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que no.ano de dois mil e dez (pOlO), no primeiro (!") dia do mês de dezembro dq díÍ©c?Mo, neste 11''
Registro Civil das Pessoas Naturais de Santa Cecília, Coniarca da Capital, perante mim escrevente
autorizado, e do 2" Substituto, que a sul^screve, compareceu como outorgante: SHARK MÁQUINAS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ. 06.224.121/0001-01, pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Av.-Santa Marina, n° 2.2Í0, Bairro Vila Albeitina, nesta Capital, registrada na JUCESP sob o
NIRE n . j5.222.334.117, em sessão de 05/05/2008, neste ato representada nos termos da cláusula 9^
pai-ágrafo 1" de sua 5" Alteração e Colisolidação de Contrato^^ocial de 10/05/2010, registrada na
■lUCESP sob u , 196.963/10-2, em sessão de 07/06/2010, do qual foi extraída cópia aut^ticada que fica
irquivada neste Registro na Pasta/n". 040, sob n°. 019, por seu Diretor-Presidente, Sr. DARCI
LOCATELLI, RG. J.939.651-4-SSP/SP, CPF. 015.476.749-20, brásileiro, casadó^ empresário,
domiciliado na Av. Presidente Castelo, Branco, n°. 7.777, Lapa, nesta Capital, que declara ainda, sob as
penas da lei, que não existe nenhuma alteração contratual da mesma, posterior aos seus atos societários
mj^racitados^reconhecida como a própria de qufe trato por mim, do que dou fé. E por ela me foi ditp;que
por este público instrumento e nós termos de Direito, nomeia e constitui por bastante procui;ad^ra:
PARLINE LOCATELLI RENAULT DE CASTRO, RG. 53.903.485-X-SSksP, CPF. 141.894.328-
22, brasileira, casada, empresária, domiciliada naÁ.v. Presidente Castelo Branco, nf. 7.777, no Bairro da
Lapa, nesta Capital, A QUAL OUTORGA PODERES ESPECIAIS E .ESPECÍFICOS PARA
EXERCER AS ATRIBUIÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS, EM QLALOIJER PARTE DO
fERRITORIQ NACIONAL, RIGOROSAMENTE DA SEGUINTE FORMA: A
OUTORGADA SRiV. PARLINE LOCATELLI RENAULT DE CASTRO. PODERÁ SEMPRlç
EM CQNJUlíilTO BÍNÁRIO COM UM DOS DIRETORES ELEITOS DA OUTORGANTÜf:
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SR. GENUIR GERALDO BASSO. RC. 424.247-
5-SSP/PR, CPF. OJ 0.291.269-68, brasileiro, casado, empresário; ou DIRETOR FINANCEIRO SP '
BENNO. MALLMANN. RC. 1.001.735.818-SSP/RS, .CPF. 007.881.470-72, brasileiro, casado. '
empresário; 6u DIJUETOR ADMINISTRATIVO INTERINO, gR. GENUIR GERALDO BASSO.
aciiT}a qualificado, A EXERCEREM TODOS OS PODERES CONSTANtES- DEST A
PROCURAÇÃO, ABAIXO RELACIONADOS. SEM QUALQUER EXCECÀO: 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
poderes, todos os negócios da Outorgante, realizando operações de crédito, bem como, praticai" todos os,^
,atos relativos ao objeto social e interesse da sociedade, podendo para tanto, assinai" todos e quaisquer
documentos de responsabilidade, tais como abertura, movimentação e onceiTamento de contas correntes
em instituições financeiras públicas e privadas, propostãs, contas bancárias, chequesM5ancários,
cambiais, notas promissórias, duplicatas e demais docUtmentos concernentes ao giro nornyiK, da
Outorgante; c) assinar em nome da Outorgante, escrituraâ de Compra e venda de imóveis, hipotecà
alienação ou gravação dé bens imóveis ou de bens sociais^i d) contrair em.nome.^da Outorgant
empréstimos com particulai'es, bancos ou órgãos governamentais, tais como: Banco do Brasil S/Al
Caixas Econômicas, oferecendo ou não ^garantias reais; e) constituir procurador ou procuradores ei
nome da Outorgante, no limite de suas atribuições e po,deres, especificai^do-Se no instrumento os atos e
operações que poderão praticar, bem comovo prazo de vigência que não poderá ser superior a três anos/
som exceção feita à procuração com cláusula "ad judicia"; 1) superintender a administração dos
negócios da Outorgante, exercendo as atribuições que lhes são .conferidas por lei e por este instrumento
de procuração, a fim de garantir o regular fiincionamento da sociedade; e, g) utilizar excepcionalríiente a <
denominação social da Outorgante em
'

avais ou endossos de favor, bem como, o aceite dc
 • f V i' ' / ^quaisquer títulos que, não se refiram a negócios^ da Oiitorgante, inclusive, para empresas do mesmo
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■■ ^ .grupo da Outorgante. O PRESENTE MANDATO TF.Ra VALIDAnF, PQ
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NEW HOLLAND

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, domiciliado 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° 054/2013, podendo para tanto

praticar os atos necessários à Licitação, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances,

negociar preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, desistic, 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, 16 de Setembro de 2013.

rocurador

\

ani^^Wcher de Oliveira

Shark Máquinas para Construção Lida
Avenida Ezucl Podes Doutor, Rodovia BR 277, n° 19295
Unidade 002. Bairro 14 de Novembro
Cascavel - PR - CEP 85804-200

Fone/Fax: (45) 3228-3713
www.sltarkmaquinas.com.br

Jí

kJ

'06.224.121/0004-4?
PARA

CONSTRUÇÃO ITDA.
Av-Ezuel Porte.s Doutor 1929S

I  Novembro^85804-260 CASCAVEL - PRj
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA,
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NIRE 35.222.334,117

CNPJ n.° 06.224.121/0001-01

-

10= ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A, com sede social na Avenida Presidente Castelo
, Branco, n." 7.777, Sala 02, Bairro da Lapa, na Capitai do Estado de São Paulo, CEP 05034-
000, devidamente registrada na Junta Comercial do 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 comuntião universal de bens, empresário, portador da Cédula de identidade RG n°
3.939.651-4-SSP/SP e do CPF nf 015.476.749-20, residente e domiciliado na Capitai 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 Capitai do Estado de São Paulo, na RCià\
Apinajes, n.° 969, Apto. 71,Ba|rro 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 GERALDoJ'
BASSO, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, empresário, residente e|;
domiciliado na Capitai do Estado de São Paulo, na Rua Monte Alegre, n.° 1.285 Apto 91 V
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,

, universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Capitai do
li na^^giia-DoutocJVÍLranda de Azevedo; n.° 779, Apto. 220, Bairro Vila O 95027-'""'-

®Tt^r3íJ^EP-65027-000, portador da Cédula de Identidailte RG n.° 1.863

^r^^ttNTICAÇÃÒ,
1073AF109473
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10® ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

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

■m

únicos sócios componentes da sociedade empresária 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, 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 sl justos e contratados ALTERAR o Contrato Social,
conforme cláusulas e condições seguintes:

Os SÓCÍOS 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 ^sjeg^S e fiscais como capital a Importância de R$ 1.000,00 (um

^ l!í« U
ã

flJrtVIBWe
l»

0 2013
.-SltíPSÍ

ÀtífEÍ^ÍCAÇÂá^, 0"
1 073AF109474
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10® ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PARAGRAFO ÚNICO - A filiai ora constituída terá como objeto o Comércio, importação e'
Exportação e Locação de Máquinas e Equipamentos Rodoviários e de Terraplenagem,
Tratores, Coiheitadeiras e Impiementos Agrícoias; Comércio de Suas Peças e Acessórios,'
Óieos Lubrificantes e Graxas; Oficina Mecânica e Representações Comerciais,

■

V-'

Face as aiterações 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
MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. tendo sua sede e foro na Capitai do Estado de
Sao Pauio, na Avenida Santa Marina, n." 2.210, Bairro Vila Aibertina, CEP 02732-040
devidamente registrada na Junta Comerciai do Estado de São Paulo sob NIRE
35.222.334.117, em sessão de 05/05/2008 e inscrição no CNPJ sob n° 06.224.121/000l\
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;

Santa Catarina, na Rodovia BR 101, KM 200 n
lÍ'2S'li^Syr3Í»8í-^Serrató^ÇEP^ NIRE niM2.900.664.273. em sessão d

fssífr"

073AF109475
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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 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 LV^
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". 06.224.121/0005-27.1
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"^
02/09/2004 e CNPJ sob o n°. 06.224.121/0006-08, com capital destacado no valot.
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 Alvefe
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 35.903.414.880 em sessão de
05/05/2008 e CNPJ sob o n». 06.224.121/0007-99, <^om capital destacado no valor

'"f '■®3is) do Capital Social;

mmt 1073AFro,9476
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10- ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

-5
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;

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 sessâi 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.® 42.900.942.2á2, em
sessão de 18/08/2011 e CNPJ sob o n.® 06.224.121/0012-56 com
destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

Catarina, na Rua Doutor Zimmermann n®

NIRE n.® 42.900.9«.005 em sessã
. . ^ A

1cr73AF 109477
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10^ ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

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» 4.286, 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 vaior 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 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 Jj/
(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

-lli-

A vista aa modifícas^^na-ajusíada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da
,^4sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolí^r o

0^
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10^ ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

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 Capitai 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 comuntião 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, residente e domiciliado na Capitai 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 Capitai do Estado de São Paulo, na Rua
Apinajés, n.°^g69. Apto. 71,Bairro Perdizes, CEP 05017-000, portador da Cédula de

Jdenti^a^è- ® CPF sob n.° 164.594.669-04; GENUIR GERALDO
wnnmrão-universal de bens, empresário, residente e V

^ LSO 10 tS \ Alegre, n.° 1.285, Apto

\ r AüíV'?.-BAS^Ó>°-bi^siÍeVc^ en>-ct
rs, domiciliado na^^jldo Catado de

—rü—■"
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10® ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

- 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 Sao Paulo, na Rua Doutor Miranda de Azevedo, n.° 779, Apto. 220, Bairro Vila
Anglo 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 Sao 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

ou no exterior, a critério da Diretoria, com filiais localizadas;

"1073AF109480
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10^ ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

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 Capitai 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 cjdade 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 Capitai Sociai;

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 capitai destacado no vaior

R®,.1/POO.Op(um mil reais) do Capital Social-

T

«r
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO UTDA,
10» ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

6) na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Antonio AlvL"
Passig, n°s 571 e 615, Bairro Residencial e Comerciai Palmares, CEP 14092-590
com fundos para a Rua Maurício Oscar da Roctia e Silva, n". 138, Bairro Residencial
e Comerciai 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 capitai 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 vaior de R$ 1.000,00(um mii reais) do Capitai Social;

8) na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, n°s 2 148 e
2.164, Bairro Vila 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 Piinio Adindo de Nes „
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;

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
0^^201^ CNPJ sob o n.° 06.224.121/0011-75, com capital destacado no valo

f do Capital Social;
U ̂ ^ lí^-
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-11-
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 capitai
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,(Spí
127), KM 42 mais 500 metros, s/n°, Galpão 2, Bairro Campestre/Chicó, CEP 13401-^
620. NIRE n.o 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 S.^nta Maria, no Estado do Rio Grande de Sul, na Rodovjá BR 392

«àJáü-Sepé), n° 2.781, Bairro Uriândia, CEP 97070-160, com
.i ......v V.an,t=.i .Í.. valor de R$ 1.000,00(u^ mil reais) do Capitai Social.

f^ÁufENTÍC/^è^lH
1 073AF1 09483
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
10» ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTI^TO SOCIAL
CLÁUSULA SEGUNDA - O oLJe.o da sociedade consiste no Co.ércio, Intportaçâo^e
Exportação e Locação de Máquinas e Equipamentos Rodoviários e de Terraplenagem
Tratores Colhe,tadeiras e Implementos Agrícolas; Comércio de Suas Peças e Acessórios'
Óleos Lubrificantes e Graxas; Oficina Mecânica e Representações Comerciais.

CLAUSULA 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 mli 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
socios, a saber

QUOTASVALOR
BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A99,80602325.999.999R$ 25.999.999,00 ADILSON BONISSONI

0,08079721.06121.061,00 GENUIR GERALDO BASSO
0,07114618.53418.534,00 sírio FRANCISCO BARAZETTI0,0210175.4755.475,00 ELEMAR JORGE DRISNER0,0210175.475,00 TOTAL

100,00000026.050.544R$ 26.050.544,00

CUUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas
mas todos respondem solldarlamente pela Integralização do capital social.

tL-frtl
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-
10® ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA SEXTA-As deliberações sociais, mediante Assembiéia, poderão ser tomadas"
por socos que representem no mínimo % (três quartos) do capitai da sociedade, consoante
a aculdade defenda pelo Artigo 1.074 da Lei n" 10.406/2002, Código Civii Brasiieiro.

CUUSULA SÉTIMA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser
transferidas ou aiienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento unânime dos
demais socos, cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição, na proporção das
quotas que possuírem.

CLAUSULA OITAVA - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por
escrito a sociedade, discriminando-ihe 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

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. '

cr.r.M
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
10-ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Primeiro - O DIRETOR PRESIDENTE, individual e isoladamente, tem podeis
para a pratica 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 publicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito
pnvado;

b) Gerir com amplos e ilimitados poderes, todos os negócios da sociedade, realizando
Operações de credito, 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 B.sii S/A, Caixas Econômicas, oferecendo ou não garantias reais, sempre
levando a credito da Shark Máquinas para Construção Ltda;

e) Constituir procurador ou procuradores em nome da sociedade, no limite de suas
a r^uiçoes 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 rx
ser superior a tres anos, com exceção feita a procuração com cláusula "ad judicia"- Q\

f) Superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuições que lhes são ̂
conferidas por lei e por este Contrqto Social, a fim de garantir o regular funcionamento ^
da sociedade;e, \ / \

\ ! I
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
10^ ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

g) Utilfear 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, inciusive perante

privldo
b) Gerir com amplos e ilimitados poderes, todos os negócios da sociedade, reaiizando

Operações de credito, bem como, praticar todos os atos relativos ao objeto social e de
nteresse da sociedade, podendo para tanto, assinar todos e quaisquer documentos de
esponsa 11 ade, tais como abertura, movimentação e encerramento de contas-
correntes em instituições «nanceiras póbiicas e privadas, propostas, contas bancárial
eques 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
evando a credito da Shark Máquinas para Construção Ltda- e

d) Superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuições que lhes são

. • .'te-ri
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO UTDA
10^ ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Terceiro - Ao DIRETOR COMERCIAL compete, sempre em conjunto binário"
om um dos Diretores nomeados, DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ou
DIRETOR FINANCEIRO, ou DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO' ou
D.™ „d„msTRATIVO . Wie. '
sociedade, podendo;

a) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juizo ou fora deie, inclusive perante
as^repartiçoes publicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito

b) Genr com amplos e ilimitados poderes, todos os negados 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, «'nentes

C) superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuições que lhes são

CLÁUSULA DÉCIMA - Ficam investidos nas funções de DIRETORES da sociedade os
J.me nomeados e qualificados, para os quais são dispensados da prestação de caução,

a) diretor PRESIDENTE;

• DARCI LOCATELLI, já qualificado;

DIRETOR COMERCIAL;

r

"-o ™ p«., d. ̂
pa Oaítal sSo Pado,

fi^^TicAçÃd, 0íès ■l 073AF109488





F-

• • « •

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

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 INSTITUCÍGNAÍS:

• GENUIR GERALDO BASSO, já qualificado;

d) DIRETOR FINANCEIRO;

• BENNO MALLMANN, brasileiro, casado em comunhão universal de bens,
empresário, residente e domiciiiado na Capitai do Estado de São Pauio, 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 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, interinamenteTiaVunção.

U?

cláusula DÉCIMA PRIMEIRA - Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão
,Tr,«r=5f®®'''^óresí^|^ de remuneração "pro-iabore", a quantia mensal fixada em cofnum até o

■||'g^^#tt^^Mea?^lprwlstosjw legislação do imposto de renda, a qual será

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

CLAUSULA 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 resultados serão atribuídos aos
SÓCIOS proporcionalmente às suas quotas de capital, podendo os lucros, a critério dos
socios. serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O falecimento de qualquer sócio não dissolve
necessariamente a sociedade, ficando os t,erdeiros 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
judiciai que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive perante o Registro do
Comercio;

Parágrafo Segundo - Fica, entretanto, facultada, mediante consenso unânime entre sócils
e herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econôntíca
financeira da sociedade* N /

'■-A., f ■ \

Parágrafo Terceiro - Mediante consenso unânime dos sócios supérstites, os'herdeiros
'""«<«««» «eaal quanto à sua cap^ade TDnwca de m«sroantii _ // /

,—ísuueaaae, case

,, r tí>-^i^í?CPSà^e^íç^^ividade mercantil.
. 1 I oia Ml

m

3

AUTENTlCAÇÃd, 0
1073AF109490
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10® ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os sócios e administradores declaram, sob as penas'1
lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenação criminai, 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, concussâo, 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.

BLUE WATER^RTICIPAÇÕtó 8/
Repres^í^ARCI LOCATEL

UIRGDO BASSO

ISCO BARAZETTI
DRISNER

H^lÁUTENTlCAÇAp.
1073AF1Ò09491
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SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
10» ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DIRETORES:
-20-

i, -

tHGr^^05^Z4-7.SSPíSP '"^"*"^'^97656.528-15

0Sa' ..... ....

L-^AOTENTlCAÇÃp^
ài:ii 1073AF1 09492

:Sè:yfÃWA::DÉ..DE^y Eé.èNÔM{CÒ.:CtlNCiA'E^^.^O>Ç^
':'vjyiytÃ,COMERÉlAL:b "•'
;í;g::::.i.;:V:¥::i:\P,e.'SÃ^

,.,S0B,.0.,NUMgfpy
12^.538/12-5 smH»Mísnraw»

Visto do Advogado — Lei n.°á.906/94"

n." 076.356.538-57
OAB n. ® 97.581/SP

lolidaçâo de Contrato - abertura filial Santa
a/RS-0

' ".í^v'

/fí

DARCM^ATELU
Diretór PresidenteVICENTE CARLOS CRACASSO

Diretor Comercial

.J
GENUIR GEI :ALD0 BASSO

NO MALLMANN
retor Financeiro

Diretor delações Institucionais

AS FILHO
UIRGERALD

etor Administrati Diretor de T< cnologia de informaçãoJ BASSO
fo (interino)

TESTEMUNHAS:

VAGNAÍ5Í7
RCi-rr. f 24.B90C738-4
CPF 142.820.498-98

1022012
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NEW HOLLAND

CONSTRUCTION

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013

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 habüitaçào

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, Fundacional ou de

Economia Mista do Estado do Paraná.

Cascavel, 16 de Setembro de 2013.

Becher de Oliveira

Procurador

Shark Máquinas para Construção Ltda
Av. Ezuel Portes Doutor, 19295 - 14 de Novembro
Cascavel - PR - CEP 85804-200

Fone/Fa-x; (45) 3228 3713
www.sharkmaquinas.coni.br

\-

fÕ6.224.121/0004-4^
SHARK MÁQUINAS PARA
CONSTRUÇÃO LI DA.
Av, Ezuel Portes Doutor, 19295

^  Unidade 02 - Bairro 14 de Novembro
J  / [85804-260 CASCAVEL - PR [
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Cascavel, 17 de Setembro de 2013.

À
Prefeitura Municipal de Planalto
Planalto - PR

Assunto: Pregão Presencial n° 054/2013
Abertura: 19 de Setembro de 2013.

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

HABILITAÇÃO

O signatário da presente declara, em nome da proponente Paraná Equipamentos S.A., 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

>^ualquer Órgão Governamental, Autárquica, Fundacional ou de Economia Mista do Estado do Paraná.

Aten^hio

Paraná Eq\

M^elo FÍancis Pegoraro
Representante legal
RO n"^ 6.083.981-6

CPF n° 007.883.169-58

Curiliba:4l 2103-2211

Cascavel: 45 2101-2500

Juguariaíva: 43 3535-8250
Londrina: 43 2101-6000

Maringá: 44 3366-3000
Tclcmaco Borba: 42 3272-4377

Porto Alegre: 51 2125-5300

Caxias do Sul: 54 3535-5000

Passo Fundo: 54 3327-461 1

Silo Josc: 48 2107-8755

Chapecó: 49 3313-1400
Joinville: 47 2101-0777

Lages: 49 3221-4100
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EaUIPAMENTOSL TOA.

PREGÃO PRESENCIAL n.° 054/2013.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO A
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Município de Planalto
Planalto - PR

Ref.: Pregão n° 054/2013.

O signatário da presente declara, em nome da proponente Vianmaq

Equipamentos Ltda., 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.

Campo Largo, 19 de Setembro de 2013.

MARCO AURpf KmANATTA
RG nr. 4.36kÍ3^0
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.

rn CAMPO LARGO
'—' Rodovia BR 277, km. 112,5 n° 1504 - Rondinha

CEP 83607-105 - Campo Largo - Paraná
Fone/Fax: (41) 3555-2161
e-mail: vianmaq@vianmaq.com.br

[n MARINGÁ
Estrada Araça (BR-376 - Km 130), 1979
Parque industrial Bandeirantes
CEP 87070-125 - Maringá - Paraná
Fone/Fax: (44) 3225-0000

www. vianmaq)çom. br



Magnífica Assessona em Comercio Exterior Ltda
CNPJ. 11,609.321/0001-19 lE. 90512662-82

55-46-3543-1595

magnificaitnport@gmail com
•• riag(tif'C3i'rpoíi cc''i br

Rua Arnaldo Busato 3210 Sala 01

Centro - Realeza • PR

85770-000

MODELO N°02

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO À
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Pregão n° 54/2013,

O signatário da presente declara, em nome da proponente MAGNÍFICA

ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. 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 inidòneo 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.

Realeza, 18 de setembro de 2013.

CARLOS RQB£RTO BUENO - Sócio Gerente

MAGNÍFICA ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

SERVENTIA NOTARIAL E PROTESTOS ■ REALEZA • PR

por Stím^hança a W firma

ftôa/oza_ 1«m im
Em íesf

verdade
notas

EUN42415

Maria Ilena I.orini
Escrevente

RGn* 5 363 533-4 SSP-PR
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Magnífica Assessona em Comércio Exterior Ltda.
CNPJ; 11.659.321/0001-19 lE; 90512662-82

MODELO N° 01

55-46-3543-1595
magnificaimport@gmail.com
v.wv.magnificaimport.com.br

Rua Arnaldo Busato. 3210 Sala 01
Centro - Realeza - PR

85770-000

PROPOSTA DE PREÇO

Realeza, 18 de setembro de 2013.

Ao Pregoeiro Pregão n° 54/2013

Prezado Senhor,

Apresentamos e submetemos á apreciação de V. Sas nossa proposta
de preços, a preços fixos, relativa ao fornecimento de Uma Motoniveladora, de
marca MAGNÍFICA, sendo modelo G81180C. fabricante Shandong Zot
Machinery Co., Ltd..

O valor para fornecimento do objeto acima é de R$ 440.000,00

(quatrocentos e quarenta mil reais).

O prazo de fornecimento é de 30 (trinta) dias contados a partir da data
de assinatura do Contrato de Fornecimento.

O prazo de validade da proposta de preços é de 180 (cento e oitenta)
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 12 (doze) meses, conforme
características técnicas.

A Assistência Técnica será realizada conforme item 18 do edital.

Atenciosamente,

mp
SeRVEUTlA NOTARIAL E PROTESTOS. REALEZA ■ PR

s|nie//i3nça a afirma

tabéL;'i

NOTAS
EUN424

Rôalexa

Em leaf
vwdade

LJUU

CARLOS ROBERTO BUENO - Sócio Gerente, RG: 6.100.967-1

magnífica ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

Lorini
Escrevente

RG n° 5 363 533-4 SSP-PR

•J



MODELO 07

características técnicas do equipamento
LOTL N°: 01

í  COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, Rua Arnaldo Busato, 3210, sala 01,
Centro Realeza - PR, Inscrita no CNPJ: 11.659.32110001-19, e-mail:magnificaimport@gma,l.com
V,».. nn MnrnRIVELADORA N" DB LNIDADF.S PROPOSTAS: 01 (UMA)

(3) ESPFXIFICAÇÕES DO
EQUIPAMENTO PROPOSTO

2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO
MUNICÍPIO

(1) DISCRIMINAÇÃO
MAGNÍFICA. 081180C

indicarl^MARCA/MODELO
ir MOTOR Shangai Diesel Engine CO..LTD., modelo

HG180
Indicar

. Marca/ Modelo

80 HP
•5. Mínima potência efetiva líquida (HP) 125 HP

O RANSMISSÃO
-  'fino

Hidráulica. MODELO ZF6WG200Indicar

6 a frente e 3 a ré6 à frente e 3 à ré- N'' mínimo de marchas à frente

^OíREÇÃO
Tipo

^^--^^j^Raío de giro mínimo (mm)
t

HIDRÁULICA

630MM

3.60 MT
AMiNA

3,60 metrosura mínima
360 GRAUS

360 «rausTO do círculo
90 GRAUS

Angulo máximo de talude (ambos os 90 graus

5.400 KGMínimo de 14.500 kg.cso lotai homologado em ordem de
âCKü)

Elétrico
11uminação frontal regularindicar

naçao
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características técnicas do equipamento - MODELO 07
mn-.M. /)/ PREGÃO PRESENCIAL n° 5412,013 LOTE N": 01
PROPONEM E; MAGNFICA ASSESORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, Rua Arnaldo Busato, 3210, sala 01,
Centro, Realeza - PR, Inscrita no CNPJ: 11,659,32110001-19, e-mail:niagnificaimport@gmail,com
NOME no EEM: MOTONIVELADORA N" DI-: UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UIVIA)

(I) DISCRIMINAÇÃO 2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO

MUNICÍPIO
(3) ESPECIFICAÇÕES DO

EQUIPAMENTO PROPOSTO
8. PNEUS

8.1 N de Lonas 12 lonas 7.5-25, 12 l.ONAS
9. ACESSÓRIOS EXIGIDOS

9.1. Silencioso

9.2. Gancho de iraçao
9.3. Espelho retrovisor
9.4. Pintura do louoiipo ConlbriTie modelo a ser fornecido Conforme o Modelo a ser fornecido

10. OPCIONAIS

Dcslocamcnio hidráulico da Lâmina

0.2. Tombamenlo hidráulico da Lâmina

0.3. E.scarillcador irazciro

II.CABINETIPO

1 1 . 1 Cabine Aberta ou Fechada chada FECHADA
1 Cabinc com Sistema do Ar condicionado Ar Condicionado AR CONDICIONADO

12. GARANTIA Mínima -12 meses da entrada em operação 12 MESES

13. LINGUAGEM DO(S) MANUAL(IS) PortUíiLiesa INGLES/PORTUGUES
14. TREINA.MENTO DE MECÂNICOS E

OPERADORES (duração)
Mínimo de 8 (oito) Horas 08 (OITO) HORAS

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

CARtílS ROERTO BUENO
Carteira de identidade - 6.100.967-

Realeza. 18 de setembro de 2.013



A

\í J
t -

;

V.. '

•t':\ }

<9--



w-mitJimm
MOTOR GRADER SERIES

G8135C/G8165CIG8180C/G8200CIG8220C

V.

ENGINE

■ Dongfeng commins engine(optional
SDEC engine) ali have a reliable per
formance and steadíy big power out-
put in various working condition.

SPECIFICATION

CAB

■ The luxury cab is completeíy

sealed and of broad vision.

AXLE

■ Specíal front and rear axies for
grader are adopted to ensure reliable.

V,

A
M"? ModelG8135CG8165CG8180CG8200CG8220C

S2(]Í/UÍ]^Rated engine powerkw/hp125/170125/170132/180147/200160/215

SaíTlSSIRated rotating speedr/mín23002300220022002200

Blade lenght X chord heightmm3965 X 6103965 X 6103965 X 6103965 X 6104270 X 610

Swing angie360360360360360

Sloping angie for blade
»

9090909090

Forward speed 1km/h55555

lüis-sForward speed 2km/h88888

Forward speed 3km/h1111111111

BuiâHfá'Fonvard speed 4km/h1919191919

BíiiaEfêFonvard speed 5km/h2323232323

üJifiAfêForward speed 6km/h3838383838

Jsü-fâReverse speed 1km/h55555

Reverse speed 2km/h1111111111

Éü=ráReverse speed 3km/h2323232323

1 Min.tuming radiusm7.87.87.87.87.8

miâmt}Gradeabiiity
0

2020202020

Distance between wheelsmm21602160216021602160

Tyre size17.5-2517.5-2517.5-2517.5-2517.5-25

Inclined angie for front axiemi37á57417417

Steering angie for front wheels1^5áá5:M5:^51:^5

Swing angie for front axie-ái5415415415

MIn.Clearancemm430630630630630

Chassis steering angieLeft and right each25°

mm^Driving modeHydraulic pressure

t Operating weightKg1500015000155001620017000

Max.Tractive forceKN8282909398

Overaii dimensionemm9132 X 2601 X 34409450 X 2601 X 34409450 X 2601 X 34409450 X 2601 X 34409450 X 2601 X 3440

. ̂sííQWS-ajffi^íTiiso.

The above parameters can be modified without separate notification,the illu rationj

ShandoDg ZOT machinery Co.,Ltd

ight not be the standardard equipments of the model.

Ityil:: LÍj3;^i3Çp§itimEgT;gct®786^

Add.:Economic and Technology development zone.Mengyin.Cf
%ÍS/Tel. :0086-531-86323288

tfS/Fax, :0086-531-86323299

%fiS/E-mail : export@sdlgg.cn

f^üh/Web:http://www.sdigg.cn



ZOT MACHINERY.BUILD BEAUTIFUL HOMES

yi •íVjlV-ÍTíííR:''-

Shandoog ZOT macbinery Co.,Ltd
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Razão Social: Paraná Equipamentos S.A. Telefone(s): 45.2101.2500

CNPJ: 76.527.951/0005-09 I.E: 601.02972-39

Endereço: Rodovia BR 277, Km 594 CEP: 85.803-127

Cidade/UF: Cascavel/PR Fone: 45.2101.2500

FAX: 45.2101.2500 Kwiatkowski_paulo@pesa.com.br

Responsável pelo contrato: Lauri Antônio Pick Cargo Diretor Financeiro

RG 897157-9 CPF 337.061.749-87

Banco Banco do Brasil Ag: 3306-5 e c/c: 3395-2

Cascavel, 17 de Setembro de 2013.

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Pregoeiro

Pregão n° 054/2013

«^Prezado Senhor,

Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias nossa proposta de preços, a preços fixos,
relativa ao fornecimento de 01 (uma) Moto niveladora nova, marca Caterpillar, modelo 120 K com chassi
articulado, acionada por motor diesel de potência variável, cilindrada de 7,2 litros modelo CAT-C 7 ACERT
- VHP, turbo alimentado de 6 cilindros, com 125HP. Servotransmissão sem conversor de torque de
acionamento direto com 8 marchas à frente e 6 a ré. Sistema hidráulico sensível à carga, com bomba de
pistões de fluxo variável. Direção hidráulica. Freios de discos múltiplos banhados à óleo acionados a ar, auto
ajustáveis nas quatro rodas traseiras. Cabine fechada com ar condicionado. Lâmina com 3.658 mm de
largura, com tombamento e deslocamento lateral hidráulico. Gira círculo da lâmina com dentes internos.
Barra de deslocamento da sela de 7 posições. Ripper traseiro com 3 dentes. Contra peso frontal e
iluminação. Pneus 1.300 x 24, 12 lonas, tipo 0-2, sem câmaras. Peso operacional de 14.900 Kg.
Fabricação da Caterpillar Brasil Ltda. - Piracicaba - SP.

O valor para fornecimento do objeto acima é de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais).
O prazo de fornecimento é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de
fornecimento.

prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) 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 12 (doze) meses após a entrada em operação.
A Assistência Técnica será realizada pela Paraná Equipamentos S/A, sito a Rodovia BR 277, Km 594,
Cascavel-PR. \

Paraná Bqdipa^ntob^.A.
^íartelo FÍfecís Pegoraro
Representante legal
RO n° 6.083.981-6

CPF n° 007.883.169-58

Cascavel, 17 de Setembro de 2013.
Curitiba: 41 2103-2211

Cascavel: 45 2101-2500

Jaguariaíva: 43 3535-8250
Londrina: 43 2101-6000

Maringá: 44 3366-3000
Tclcmaco Borba: 42 3272-4377

Porto Alegre: 51 2125-5300
Caxias do Sul: 54 3535-5000

Passo Fundo: 54 3327-4611

São José: 48 2107-8755

Chapecó:49 33I3-I400
Joinville: 47 2101-0777

Lages: 493221-4100
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EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n° 054/2.013
PROPONENTE; PARANÁ EQUIPAMENTO S/A
NOME DO BEM: MOTONIVELADORA

características técnicas do EQUIPAMENTO
LOTE N°: 01

N° DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UMA)

(1) DISCRIMINAÇÃO 2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO
(MUNICÍPIO)

(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

PROPOSTO

I. MARCA/MODELO Indicar Caterpillar/120 K
2. MOTOR

2.1. Marca/ Modelo Indicar Motor Caterpillar® C7 ACERTAM
2.2. Mínima potência efetiva líquida (HP)

3. TRANSMISSÃO

25 HP 25 HP

3.1. Tipo Indicai Acionamento direto

3.2. N° mínimo de marchas à frente 6 à frente e 3 à ré 8 a frente e 6 a ré

4. DIREÇÃO

4.1. Tipo Hidráulica Hidráulica

4.2. Raio de giro mínimo (mm) Indicar 7.300 mm

5. LAMINA

5.1. Largura mínima 3.6 metros 3.658 mm

5.2. Giro do círculo 360 graus 360 graus
5.3. Angulo máximo de talude (ambos os lados) Mínimo 90

Mínimo de 14.500 Kg

90 graus

6. PESO

6.1. Peso total homologado em ordem de marcha
(Kg)

14.900 Kg

7. SISTEMA ELETRICO

7.1. Sistema de iluminação Indicar Luzes de trabalho

Curiíiba: 41 2103-2211

Ciiscavel: 45 2I01-2500

Jiiguariaiva: 43 3535-8250

Londrina: 43 2101-6000

Maringá: 44 3366-3000
Tclcmaco Borba: 42 3272-4377

Porto Alegre: 51 2125-5300
Caxias do Sul: 54 3535-5000

Passo Fundo: 54 3327-4611

Sao José: 48 2107-8755

Chapccó: 49 3313-1400
Joinville: 47 2101-0777

Lages: 49 3221-4100
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líDITAI. DE: PREGÃO PRESENCIAL n° 054/2.013
PROPONENTE: PARANÁ EQUIPAMENTO S/A
NOME DO BEM: MOTONIVELADORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO
LOTE N°: 01

N° DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 ÍUMAI

(1) DISCRIMINAÇÃO 2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO

(MUNICÍPIO)
(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

PROPOSTO

8. PNEUS

8.1 N° de Lonas 12 lonas

9. ACESSÓRIOS EXIGIDOS

9.1. Silencioso

9.2. Gancho de tração
9.J. Espelho retrovisor

9.4. Pintura do logotipo Conforme modelo a ser fornecido

10. OPCIONAIS

10.1. Deslocamento hidráulico da Lâmina

10.2. Tombamento hidráulico da Lâmina

10.3. Escarmcador trazeiro

ll.CABINETIPO

11.1 Cabme Aberta ou Fechada Fechada

11.2. Cabme com Sistema de Ar condicionado Ar Condicionado

Mínimo 12 meses da entrada em operação12. GARANTIA 12 meses da entrada em operação
13. língua PortuguesaEM DO ANUAL Portuguesa
14. TREINAMENTO/ DE

OPERADOEÍES (duração)
Mínimo 8 HORASMECÂNICOS 8 horas

'aranajHdumamerífâs'S.A.
u;ç^o K^aÁcís Pegoraro

Representante leg
RO n° 6.083.981-6

CPFn° 007.883.169-58

Curilibn:41 2103-2211

Cascavel: 45 2101-2500

Jaguarliiiva: 43 3335-8250
Londrina: 43 2101-6000

MaringiS:44 3366-3000
TeJêmaco Borba: 42 3272-4377

Porto Alegre: 51 2125-5300
Caxias do Sul: 54 3535-5000

Passo Tundo: 54 3.327^611

Sao Josí: 48 2107-8755

Chapecó: 49 3313-1400
Joinville: 47 2101-0777

Lages: 493221-4100
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120K
12K

140K
Motoniveladoras
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Motor 120K 12K 140K

' Modelo do motor Caterpiliar® C7 ACERT™ Caterpiliar® C7 ACERT™ Caterpiliar® C7 ACERT™

Potência básica - líquida 125 hp 145 hp 170 hp



LondrinaMaringá

Tetêmaco Borba
Cascava

Curitiba

Paranaqua

Joinvil a
Chapeco

FlorianópolisPasso Fundo

Criciúma

Caxias do Su

Porto Alegre

-^PARANÁ

CURITIBA

BR 116, Km 100, n? 11.807

8169Ü-200 »Curitiba/PR

Fone: 41 2103-2211

Fax: 41 2103-2219

LONDRINA

Avenida Tiradentes, 2900

Jardim Jockey Ciub
86072-360»Londrina/PR

Fone: 432101-6000

Fax:432101-6001

TELÊMACO BORBA
Rua Mal. Fíoriano Peixoto, 511

Socomim*84266-010

Telêmaco Borba/PR

Fone/Fax: 423272-4377

FLORIANÓPOLIS

Rua Paulino Pedro Hermes, 2909

BR 101, Km 205 - N? Sra. do Rosário
88110-693'São José/SC

Fone/Fax: 48 2107-8755

JOINVILLE

BR 101, Km 33- Distrito Industriai

89216-301 •JoinvIlle/SC

Fone/Fax; 47 2101-0777

CURITIBA - FILIAL CONTORNO

Rua Helena Grodzki,340 - Umbará

81930-085*Curltiba/PR

Fone: 41 3535-6300

Fax:41 3535-6363

MARINGÁ
BR 317-Lote 336-A2, Km 2

Cidade Ind. - Lojas 01/02
87065-005«Maringá/PR

Fone: 44 3366-3000

Fax:443266-3272

CHAPECO

Rua Plínio Ariindo de Nes, 2133 -D

Acesso BR 282 - Belvedere

89810-300 • Chapecó/SC
Fone/Fax:493323-1211

©
CASCAVEL ■

BR 277, Km 590

85818-560* Cascavel/PR

Fone: 452101-2500

Fax:45 2101-2505

PARANAGUÁ
Rua Antônio Pereira, 1067

D.Pedro 11* 83203-800

Paranaguá/PR
Fone: 41 3424-2122

Fax: 41 3424-0957

CRICIÚMA

Rod. Paulino Burigo, SC 444, n® 1233
Km 12-Vila Nova

88820-000«Içara/SC
Fone/Fax: 48 3432-6777

PORTO ALEGRE

Av. das Indústrias, 325 - Anchieta

30200-290* Porto Alegre/RS
Fone/Fax: 51 2125-5355

www.pasa.com.br

CAXIAS DO SUL

RSC 453, n?16.685

Desvio Rizzo*95112-360

Caxias do Sul/RS

Fone: 54 3535-5500

Fax: 543535-5503

PASSO FUNDO

RS 153, n? 965

Vila Jerônimo Coelho

99034-600* Passo Fundo/RS

Fone/Fax: 54 3327-4611

CIT
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EQUtPAMENTOSL TDA.

PREGÃO PRESENCIAL n.° 054/2013.

Vianmaq Equipamentos Ltda., com sede na Rodovia BR 277 - Km 112,5,
nr. 1504 em Campo Largo no Parana, telefone / fax (41) 3555-2161, e-mail:
vianmaq@vianmaq.com.br e CNPJ nr. 01.631.022/0001-12

PROPOSTA DE PREÇOS

Campo Largo, 19 de Setembro de 2013.

Município de Planalto
Planalto - PR

Ao Pregoeiro

Pregão n° 054/2013.

Prezado Senhor,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de
preços, a preços fixos, relativa ao fornecimento de 01 (uma) Motoniveladora,
marca Komatsu, modelo GD555-3, de fabricação nacional e fabricado pela
Komatsu do Brasil Ltda. (LOTE 01).

O valor para fornecimento do objeto acima é de R$ 580.000,00 (Quinhentos
e oitenta mil reais).

O prazo de fornecimento é de até 30 (trinta) dias contados a partir da data
de assinatura do Contrato de Fornecimento.

0 prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) 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 12 (doze) meses.

A Assistência Técnica será realizada pela Vianmaq Equipamentos Ltda.,
com sede em Campo Largo no Paraná de acordo com o item 18 do edital.

Atenciosamente,

MARCO (A
RG nr. 4.

ZANATTA

1.682-0

VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.

I  I CAMPO LARGO
— Rodovia BR 277, km. 112,5 n° 1504 - Rondinha

CEP 83607-105 - Campo Largo - Paraná
Fone/Fax: (41) 3555-2161
e-mail: vianmaq@vianmaq.com.br

I  I MARINGÁ
Estrada Araça (BR-^6 - Km 130), 1979
Parque Industrial Bandeirantes
CEP 87070-125 - Maringá - Paraná
Fone/Fax: (44) 3225-0000

www. vianmaq. com.br



MODELO 07 - características TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

i—KDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL N" 054/2013

LÍrOPONENTE: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.
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REFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR.

MOTONIVELADORA

LOTE N": 01

N" DE UNIDADES PROPOSTAS : 01 (UMA)
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(1) DISCRIMINAÇÃO (2) EXIGÊNCIAS DO MUNICÍPIO (3) ESPECIFICAÇÕES DO
EQUIPAMENTO PROPOSTO
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1. MARCA/MODELO Indicar

2. MOTOR

Marca Komatsu / Modelo GD 555-3

«Q

1
b-

2.1. Marca/ Modelo Indicar Marca Komatsu / modelo SAA6D102E-21

CJ1

■ r-
to
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s
to
to>

2.2. Mínima potência efetiva líquida (HP) 125 HP 140HP

3. TRANSMISSÃO

3.1. Tipo Indicar Transmissão automática / hidrostática

3.2. N° mínimo de marchas à frente 6 à frente e 3 à ré 08 marchas à frente e 04 à ré

to
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to"
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to

4. DIREÇÃO
-ç;
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to

3
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4.1. Tipo Hidráulica

4.2. Raio de giro mínimo (mm) Indicar

5. LAMINA

5.1. Largura mínima 3,60 metros
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i
.2. Giro do círculo 360 graus

.3. Angulo máximo de talude (ambos os lados) 90 graus

:
6. PESO

6.1. Peso total homologado em ordem de marcha (Kg) Minimo de 14.500 Kg

Hidráulica

6.800 mm

3,71 metros

360 graus

90 graus

15.740 Kg

SISTEMA ELETRICO

7.1. Sistema de iluminação Indicar Faróis; luzes de ré, luzes do freio,

sinalizadores direcionais, 2 faróis

dianteiros de halogénio montados na
parte frontal da cabine
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8. PNEUS

8.1. N° de lonas 12 lonas 12 lonas

p. ACESSÓRIOS EXIGIDOS
^.1. Silencioso Sim Sim [

9.2. Gancho de tração Sim Sim S

9.3. Espelho retrovisor Sim Sim 1

9.4. Pintura do logotipo Conforme modelo a ser fornecido Sim ^

10. OPCIONAIS

10.1. Deslocamento hidráulico da Lâmina Sim Sim (

10.2. Tombamento hidráulilco da Lâmina Sim Sim r

10.3. Escarificador Trazeiro Sim Sim t

ll.CABINE TIPO

11.1. Cabine Aberta ou Fechada Fechada Cabine fechada

11.2. Cabine com Sistema de Ar condicionado Ar Condicionado Sim

12. GARANTIA Mínima 12 meses da entrada em operação 12 meses

13. LINGUAGEM DO(S) MANUAL (IS) Portuguesa Sim

14. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E

OPERADORES (duração)

Mínimo de 8 (oito) horas 8 horass
Qj'
3

3
Q)
■p
b
o
3
b-

Campo Largo, 19 de Setembro de 2013.
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g/IANMAQ EiJjipamentos Ltda.
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KOMAIIsu
GD555-3

POTÊNCIA NO VOLANTE
GD555140 HP
VHP 160 HP

PESO OPERACIONAL
15740 kg

COMPRIMENTO DA LÂMINA
3,71 m

GD
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grmiPAMENTO PADRÃO

Motor e Itens Relacionados
• Acelerador/desacelerador e controle ma

nual do afogador
.  Filtro de ar com pré-purificador, elemento

de segurança e indicador de manutenção
do filtro de ar

• Motor: Komatsu SAA6D102E-2 em confor
midade com os padrões de emissão de po
luentes, turboalimentado e pós-arrefecido
ar-ar, padrão VHP com potência liquida no
volante de 140 -160 HP

•  Separador de água na linha do combustível
• Tampas laterais do compartimento do motor

Sistema Elétrico

• Alarme de ré

• Altemador de 50 A e 24V

•  2 baterias de 12V /170 Ah

•  Buzina elétrica

•  Faróis: luzes de ré, luzes do freio, sinali-

zadores direcionais, 2 faróis dianteiros de

haíogènio montados na parte frontal da ca
bina

•  Luzes: freio de estacionamento, bloqueio
do diferencial, flutuação da lâmina, pres
são do óleo do motor, carga da bateria,
pressão do óleo do freio, monitor do cir

cuito elétrico do sistema da transmissão,
bloqueio do braço de levantamento, tem
peratura do óleo do diferencial, preaqueci-
menlo, farol alto do farol dianteiro

Ambiente de Trabalho

• Cabina: fechada com estrutura ROPS/
FOPS (SAE J1040, J231), com ar con
dicionado. com limpador do pára-brisa e
e lavador do vidro

Ambiente de Trabalho
. Console ajustável com painel de instru

mentos

•  Indicadores: horímetro, nível do combustí
vel, indicador de articulação, temperatura
do óleo da transmissão, temperatura do
líquido de arrefecimento, mostrador de có
digos de erro com odõmetro e visualização
da marcha da transmissão e da rotação do
motor

•  Espelhos retrovisores na parte central in
terna da cabina e espelhos retrovisores
externos direito e esquerdo

• Assento de tecido com suspensão ajustá
vel e cinto de segurança retrátil

•  Cabina e tapete do piso projetados para
supressão de ruídos

•  Limpador do vidro superior do pára-brisa e
limpador do vidro traseiro, ambos disponí
veis em duas velocidades

Trem de Força
•  Eixo traseiro inteiramente flutuante, tipo

engrenagens planetárias
•  Freios de serviço a disco em banho de

óleo de acionamento totalmente hidráulico

•  Freio de estacionamento a disco aplicado
por mola com liberação hidráulica

•  Diferencial com trava/destrava

•  Pneus e aros: pneus sem câmara
14.00 X 24 - 12 lonas (L2/G2) monta
dos com aros tripartidos de 14 x 24

• Transmissão com mudança de marchas
inteiramente hidráulica dotada de conver
sor de torque (8F-4R)

Equipamento de Trabalho e Sistema Hidráulico
•  Circulo montado na barra de traça, rota

ção de 360° com levantamento da lâmina
e deslocamento lateral do circulo hidráu
lico

.  Embreagem de giro do circulo
•  Sistema hidráulico de centro fechado com

sensor de carga

•  Lâmina: 3710 mm x 660 mm x 19 mm
com bordas cortantes tratadas totalmen
te por tempera e fiancos substituiveis de
152 mm X16 mm, deslocamento lateral da
lâmina e inclinação da lâmina hidráulicos
com válvulas antidrift (retenção pilotada).
Angulação máxima da lâmina à direita e à
esquerda de 90°

•  Sistema direcional totalmente hidráulico

com volante da direção e inclinação das
rodas dianteiras e articulação da armação
com válvulas antidrift (retenção pilotada)

•  Comando de válvulas de controle com 8

estações

Outros Equipamentos Padrões
• Manual de operação e manutenção e catá

logo de peças
•  Pintura com padrão de cores adotado pela

Komatsu

•  Degraus e corrimãos na traseira e nas late
rais direita e esquerda

•  Protetor da transmissão

•  Itens de proteção contra vandalismo, in
cluindo acesso com trava ao radiador,
reservatório de combustível, reservatório
hidráulico e tampas laterais do motor

•  Komtrax

*

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Faróis dianteiros e sinalizadores direcio- • Placa de empuxo adicional •
nais montados na barra de tração • Ripper traseiro

•  Lâmina de 4320 mm x 660 mm x 19 mm - com 3 ou 5 dentes de ripper
•  Farol de trabalho traseiro adicional

Farol de trabalho dianteiro

CONSULTE SEU DISTRIBUIDOR KOMATSU PARA OUTROS OPCIONAIS E IMPLEMENTOS.

íl\-fN,
■  'I

wvvw.komatsu.com.br
Impresso no Brasil 03/2012

KOMAftU'
0 Vd 0,

Ok materiais e especificações expressos na presente Folha de
Es^cifígçôes estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
KOMATSU é marca registrada da Komatsu Ltd, Japan.



KOMAfSU
GD555-3

POTÊNCIA NO VOLANTE
GD555140 HP
VHP 160 HP

PESO OPERACIONAL

15740 kg

COMPRIMENTO DA LÂMINA
3,71 m
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EQUIPAMENTO PADRÃO

Motor e Itens Relacionados
•  Acelerador/desaceleradcr e controle ma

nual do afogador
•  Filtro de ar com pré-purificador, elemento

de segurança e indicador de manutenção
do filtro de ar

• Motor; Komatsu SAA6D102E-2 em confor
midade com os padrões de emissão de po
luentes, turboalimentado e pós-arrefecido
ar-ar, padrão VHP com potência líquida no
volante de 140 - 160 HP

•  Separador de água na linha do combustível
•  Tampas laterais do compartimento do motor

Sistema Elétrico

• Alarme de ré

• Alternador de 50 A e 24V

•  2 baterias de 12V/170Ah

•  Buzina elétrica

•  Faróis: luzes de ré, luzes do freio, sínali-
zadores direcionais. 2 faróis dianteiros de

halogênío montados na parte frontal da ca
bina

•  Luzes: freto de estacionamento, bloqueio
do diferencial, flutuação da lâmina, pres
são do óleo do motor, carga da bateria,
pressão do óleo do freio, monitor do cir
cuito elétrico do sistema da transmissão,
bloqueio do braço de levantamento, tem
peratura do óleo do diferencial, preaqueci-
mento, farol alto do farol dianteiro

Ambiente de Trabalho
• Cabina: fechada com estrutura ROPS/

FOPS (SAE J1040, J231), com ar con
dicionado, com limpador do pára-brisa e
e lavador do vidro

Ambiente de Trabalho

• Console ajuslável com painel de instru
mentos

•  Indicadores; horímetro, nível do combustí
vel, indicador de articulação, temperatura
do óleo da transmissão, temperatura do
líquido de arrefecimento, mostrador de có
digos de erro com odômetro e visualização
da marcha da transmissão e da rotação do
motor

•  Espelhos retrovisores na parte central in
terna da cabina e espelhos retrovisores
externos direito e esquerdo

• Assento de tecido com suspensão ajustá-
vel e cinto de segurança retrátíl

•  Cabina e tapete do piso projetados para
supressão de ruídos

•  Limpador do vidro superior do pára-brisa e
limpador do vidro traseiro, ambos disponí
veis em duas velocidades

Trem de Força
•  Eixo traseiro inteiramente flutuante, tipo

engrenagens planetárias

•  Freios de serviço a disco em banho de
óleo de acionamento totalmente hidráulico

•  Freio de estacionamento a disco aplicado
por mola com liberação hidráulica

•  Diferencial com trava/destrava

•  Pneus e aros: pneus sem câmara
14.00 X 24 - 12 lonas (L2/G2) monta
dos com aros tripartidos de 14 x 24

•  Transmissão com mudança de marchas
inteiramente hidráulica dotada de conver
sor de torque (8F-4R)

Equipamento de Trabalho e Sistema Hidráulico
• Circulo montado na barra de traça, rota

ção de 360° com levantamento da lâmina
e deslocamento lateral do circulo hidráu
lico

•  Embreagem de giro do circulo
•  Sistema hidráulico de centro fechado com

sensor de carga

•  Lâmina: 3710 mm x 660 mm x 19 mm
com bordas cortantes tratadas totalmen
te por tempera e flancos substituiveis de
152 mm x 16 mm, deslocamento lateral da
lâmina e inclinação da lâmina hidráulicos
com válvulas antidrift (retenção pilotada).
Angulação máxima da lâmina à direita e à
esquerda de 90°

•  Sistema direcional totalmente hidráulico

com volante da direção e inclinação das
rodas dianteiras e articulação da armação
com válvulas antidrift (retenção pilotada)

•  Comando de válvulas de controle com 8

estações

Outros Equipamentos Padrões
• Manual de operação e manutenção e catá

logo de peças
•  Pintura com padrão de cores adotado pela

Komatsu

•  Degraus e corrimâos na traseira e nas late
rais direita e esquerda

•  Protetor da transmissão

•  Itens de proteção contra vandalismo, in
cluindo acesso com trava ao radiador,
reservatório de combustível, reservatório
hidráulico e tampas laterais do motor

•  Komtrax

*

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Faróis dianteiros e sinalizadores direcio

nais montados na barra de tração
Lâmina de 4320 mm x 660 mm x 19 mm

Placa de empuxo adicional
Ripper traseiro
- com 3 ou 5 dentes de ripper
Farol de trabalho traseiro adicional

Farol de trabalho dianteiro

CONSULTE SEU DISTRIBUIDOR KOMATSU PARA OUTROS OPCIONAIS E IMPLEMENTOS.

www.komatsu.com.br

KOHUVftU*
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n ^U ü.

KPSS009009 Os materiais e especificações expressos na presente Folha de
Especificações estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
KOMAlISV é marca registrada da Komatsu Ltd. Japan.
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1SS NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

PREGÃO PRESENCIAL N"054/2013

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 No\^cmbro,

Contato: (45) 3321-4900 Fax: (45)3228-6270

Email: cascavel@shafkmaquinas.com.br

PROPOSTA DE PREÇO

Ao Pregoeiro

Pregão N''054/2013

Prezado Senhor,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a

preços fixos, relativa ao fornecimento dc 01 (Uma) Motoniveladora da Marca NEW

HOLLAND, Modelo RG140B, fabricado por CNH Latin América Ltda. O valor para

fornecimento do objeto acima é de R$ 530.000,00 (Quinhentos e Trinta Mil Reais)

O prazo de fornecimento é dc 30 dias (Trinta) dias contados a partir da data de

assinatura do Contrato de Fomccimento.

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 pelo Pregoeiro.

O prazo de garantia do objeto é de 12 meses.

Shtttk Máquiim para Cunstntç3o Lida
Avenida Bzue! Portes Doutor. Rodovia BR 277, n' 19295

Cnidadi; 002, Bairro !4 de Koveniteo
Cascavel - PR - CEP 85804-200

FoncrTM: (45)3228-3713
wv.-w.sharkmaquiBas.com.br V



NEW HOUAND

CONSTRUCTION

A assistência técnica será realizada por SHARK MÁQUINAS PARA

CONSTRUÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ t\°
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

Cascavel, 17 de Setembro de 2013.

Ltendosamente,

Fernando^

Vendedor de

da Silva

106.224,121/0004-4p
SHARK KÁQVJmSPAM
CONSTRUÇÃO LTDA.
A" E2ue! Portas Doutor. 1S295

ünidrírte 02 - BaU^o 14 rto Novembro
185804-260 CASCAVEL -

Shark Maquinas para Construt9o Uda
Avenida Ezuel Poitcs Doulor, Rodovia BR 277.0' 19295

Unidade 002, Elaiao 14 de Kovemlxv
Cascavel - PR - CEP 85804-200

Fonc/J-ax: (45) 3228-37 J.l
wwwjharkinoqoma.s.com.br



NEW HOLLAHD

CONSTRUCTION

8. PNEUS

8.1 N° de Lonas

9. ACESSÓRIOS EXIGIDOS

16 Lonas12 l.onas

9.1. Silencioso

9.2. Gancho de tração

9.3. Espelho retrovisor
Conforme Modelo FornecidoConforme modelo a ser fornecido9.4. Pintura do logotipo

10. OPCIONAIS

10.1. Deslocamento hidráulico da Lamina

10.2. Tombamento hidráulico da Lamina

10.3. Escarificador trazeiro

11. CABINE TIPO

11.1 Cabine Fechada Fechada Fechada

11.2. Cabine com Sistema de Ar condicionado Ar Condicionado Ar Condicionado

12. GARANTIA Mínimo de 12 Meses da entrada em operação 12 Meses da entrada em operação sem limite de
horas

13. LINGUAGEM DO(S) MANUAL (IS) Portuguesa Portuguesa

Mínimo de 08(oito) horas 08(oito) horas16. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E

OPERADORES (duração)
A preponente deverá preecher 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 l(um) e 2(dois).

er de Oliveira

Proõurador

Shark Máquinas para Construção Ltda

Av. EctcI Portes Doutor, 19295 - 14 de Novembro

Cascavel - PR - CEP 85804-200

Fone/Fax: (45)3228 3713

\vww.sharkiTiaquinas.coin.br

>

i06.224.l21/C004-4p
SHAHK

CONSTPUÇ-^-^''
r- «I ciQtjtnr, 19295

{85P.04-260 CASCAVEL-PR



NEW HOLLAND'

CONSTRUCTION

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n.*' 054/2013

NOME DO BEM: MOTONIVELADORA N.^ DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (Uma)

(1) DISCRIMINAÇÃO

1. MARCA/MODELO

1.1. Motor

2.1. Marca/ Modelo

2.2. Mínima potência efetiva liquida (HP)
3. TRANSMISSÃO

3.1. Tipo
3.2. N° mínimo de marchas à frente

4. DIREÇÃO

4.1. Tipo
4.2. Raio de giro mínimo (mm)
5. LAMINA

5.1. Largura mínima
5.2. Giro do cilindro

5.3. Anffljlo máximo de talude (ambos os lados)
6. PESO

6.1. Peso total homologado em ordem de marcha (K^

7. SISTEMA ELETRICO

7.1. Sistema de Iluminação

(2) EXIGÊNCIAS DO MUNICÍPIO

Indicar

(3) ESPECIFICAÇÕES DO
EQUIPAMENTO PROPOSTO

NEW HOLLAND / RG140B

NEW HOLL/VND / 6.7L lier IIIIndicar

140 HP125 HP

PowershiftIndicar

06 à frente e 03 a re06 à frente e 03 a re

HidrostaucaHidrauhca'

7.250 mmIndicar

3,65 metros3,60 metros
360 graus360*^ fflaus

14.500,00 K

Indicar Farol de trabalho sobre a lâmina = 02

Farol Frontal com luz de direção = 02
Farol de Serviços no topo da cabine=02

Sliark Máquinas para Construção Ltda

Av. Ezuel Penes Doutor, 19295 - 14 de Novembro

Cascavel - PR - CEP 85804-200

Fone/1-ax: (45)3228 3713

\v\vw.sharkmaquinas.com.br





PÓS-VENDA DA REDE AUTORIZADA NEW HOLLAND.
GARANTIA DE ALTA PERFORMANCE E PRODUTIVIDADE.

A Rede Autorizada New Holland oferece serviços especializados, profissionais rigorosamente treinados pela fábrica e peças genuínas
com garantia de qualidade e procedência, além de suporte total na compra do seu equipamento e facilidade no financiamento.

O serviço de Pós-Venda New Holland está à sua
disposição para orientá-lo e apresentar as melhores
opções na contratação de serviços autorizados e
na aquisição de peças. Com ele, você garante a alta
performance e o melhor desempenho da sua máquina, p
com toda segurança e com o menor custo-benefíclo.

Para ter total acesso à produtividade e à alta tecn
que só a New Holland oferece, conte com o PóS'
da Rede Autorizada New Holland.

New houaniJ

Bmewhoulaho

NO SEU CONCESSIONÁRIO:

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações
consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. É poütica da New Holland o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa
o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie.
As Ilustrações não mostram necessariamente o produto nas condições standard

BRBE0202-04/2012COMUNICAÇÓtS AMÉRICA LATINAO

Fábrica:

Contagem - Minas Gerais - Brasil
Av. General David Sarnoff, 2.237

Inconfidentes - CEP 32210-900

Telefone; 31 2104-3111

Escritório Comercial:

Nova Lima - Minas Gerais - Brasil

Rua Senador Milton Campos, 175 / 4° andar
Vila da Serra - CEP 34000-000

Telefones: 31 2123-4902/31 2123-4904

CU5T0MER SERVICE

0800 777 6423

-'<?ooo SGS

www.newholland.com.br

Si NEW HOLLAND
C0NSTRUCT10N

BUILT AROUNO YOU



(SS NCW HOLLAND

^iáSLiM

POTÊNCIA LIQUi DA (SAE J1349) 140 a 160 hp (104 a 118 kV(0

PESO OPERACIONAL BÁSICO14.605 kg

PESO OPERACIONAL MÁXIMO16.395 kg

NEW HOLtAND

CONSTRUCTION

BUILT AROUND YOU



Município de Planalto - 2013
Relatório de Lancesdos Fornecedores

Pregão 54/2013

Pâsina:1

Objeto: Equipamento Rodoviário

Lote: 0001 Item 0001 MOTONIVELAOORA

Fornecedor 3423

Rodada

Lance Iriclal

1

Marca: NEWHOLLANORG1406

Fornecedor

Rodada

Lance iniciai

Fornecedcr

Rodada

Lance inicia!

18

1273

SHARK SA MAQUiNAS PARA CONSTRUÇÃO
Valor

530.000,00

S29.000.CO

PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A

Valor

580.000,00

ViANMAO EOUiPAMENTOS LIDA

Vaior

S80.000,X

Quantidade: 1,00

Vencedor

Dedínou

PARANA^eQDIPRMENTOS S/A
MARCaO FRANCIS

VMNMA^-EQUIPAMBITGS LTÜA
MARCO AURBJO ZANATTA SILVA

Dedínou

SHARK SAMAQUI^

FRNANDO B0CIXEN I

MAGNIR' 3RIA B4 COMERCIO EXIBUOR LTDA

CARLOS ROBERTO BUeJO

Emitido por; CARLA, na versão: 5504h 1303001315:06:22



Certidão Negativa de Debito http://www010.daiaprev.gov.br/CWS/BIN/cws_inv2.asp7COMS_.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS COhrTRIBUIÇÕES PREVÍDENCIÁRIAS

E ÀS 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 responsabiiidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome reiativas a contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida
Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
fiiiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inciusive às inscritas em DAU,
não abrangendo os demais tributos administrados peia RFB e as
demais inscrições em DAU, administradas peia Procuradoria-Gerai 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 capitai social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei n® 10.406. de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n® 01, de
20 de janeiro de 2010.

Emitida em 19/06/2013.

Válida até 16/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atençãoiqualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
\

Ide 1 9/8/2013 09:22



https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CrÊ'Cr§'FgeCFSImprimirPa.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06224121/0004-46
Razão SociahSHARK maquinas para construção ltda
Fnderero* 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 8.035, 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

L

'  I \

1 de l
17/09/2013 11:56



liíq3://www.receita.fazeiida.gov.br/Aplicações/ATSPO/Cerlidao/.

w

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoria-Geraí 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 n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-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 <iittp://www.receita.fazenda.gov.br> ou <tittp://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 02/05/2007.
Emitida às 09:53:31 do dia 22/07/2013 <fiora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2014.

Código de controle da certidão: C7A6.0306.7CC9.112A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Idel

kk.
\

291112013 11:17



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual htíps://www.arintemetpr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUscr=4395.

PARAPIÂ
S<ÍV;»:Wf í?;-? i'<íítaíi

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 10570645-21

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.224.121/0004-46

Nome: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LIDA

w

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.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 22/10/2013 - Fornecimento Gratuito

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

^  Coordenação da Receita do Estado

Certidão N° 10570645-21

Emitida Eletronicamente via Internet

24/06/2013 •15K)6;45

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia GELEPAR

1 de 1 24/06/2013 15:07



Prefeitura Municipal de Cascavel
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Paraná, 500 - Caixa Postall 13

Protocolo:

CERTIDÃO NEGATIVA
38794 /2013

38577 A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma

Contribuinte: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CPF/CNP): 06.224 . 121/0004-4 6

Endereço: AV. fezUEL PORTES DOUTOR
Cadastro: 6224121000446 Quadra:
Ramo de Atividade:

Finalidade: JURÍDICO

19295 14 DE NOVEMBRO

Lote: Loteamento:

Certificamos para os devidos fins, atendendo a solicitação^ (]ue o requerente acima descrito
não está inscrito até a presente data nesta Prefeitura Municipal de Cascavel, referente ao IPTU,
Coleta de Lixo, Alvará de Licença e ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e nada
Deve aos Cofres Públicos até a presente data.

Com a localização acima descrita, fica ressaivado o direito da fazenda Pública Municipal de cobrar
débitos posteriormente constatlvos, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

Cascavel 01 deNAgosto de >013

camlfa Kosane
Agonie Adminislralivo

Nooativa/ Finanças

Diretor
CAMILA ROSANE BEAL

AutinüQçáo Mecânica

pdução
:santado nesia

tíOCJ

TABELION^^
DE CA

NOTAS

Rossalo Lorenzi Es .
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Página 1 de 1

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 n°: 33282566/2013

Expedição: 29/07/2013, às 11:19:20

Validade: 24/01/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que SHARK maquinas para CONSTRÜCAO 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 penhpra de bens
suficientes.

\  .

Dúvidas < 3i>S%õ^s: cndtfitst.jus.br \.
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SHARK MÁQUINAS PARA ÒONSTRÜÇÃO LTDA.

ií- • ■

■a

NIRE 35.222.3^4.117
CNPJ n.° 06.224.121/0001-01

••T.'

ÍP'0'-

Mi

Sí^'.

■■ ■ ■ ■ j
alteração e consolidação de contrato social

BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A, com sedejsocial 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 NIRE n®
35.300.198.778, eni sessãp de 28/10/2003, inscritaj no CNPJ sob n.° 01.246.193/0001-28,
neste ato representado pelo seu Diretor Presidente bARCI 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, j residente e domiciliado na Capital do
•Estado; de São Paulo,' na Rua-Doutor Gabriel dos S|antos, n" 375, 15° Andar, Bairro Santa
Cecília, CEP 01231-011; ADILSON BONISSONI, brasileiro, casado ern comunhão universal
de bens, empresário, residente e domiciliado na Ca|pital do Estado de São Paulo, na Rua
Àpinajés, ,n.° 969, Apto. 71,Ba|rro Perdizes, CEPj 05017-000, portador da Cédula de

lentidade RG n.° 344.694-SSI/SC e do CPF sob n.f 164.594.669-04; GENUIR GERALDO
BASSO, brasileiro, casado em comunhão universjal 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-
$SP/PR e do CPF sob n;° 010.291.269-68; SÍRIO I FRANCISCO BARAZETTI, brasileiro,
casado em comunhãpjuriiyçráal dè bens, empresário, residente e domiciliado na Capital do

ft:Èètada.de São Paulo, na Rua Doutor Miranda de Azevedo; n.° 779, Apto. 220, Bairro Vila
Ánglb;,;:Brasj!eirá,;:Ç,^^^^^^ portador da Cédula de Identidade RG n.° 1.863

4
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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 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:

Si'""", ••

É

-I-

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

do Rio Grande de Sui, 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 mi)

reais), do capital 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, Colheitadeiras e implementos Agrícolas; Comércio de Suas Peças e Acessórios,
Óleos Lubrificantes e Graxas; Oficina Mecânica e Representações Comerciais.

-II-

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 vàloi'^ R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

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

CEP 88115-100, NIRE n.® 42.900.654.273, em

1  ̂
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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 mii reais) do Capitai 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 Tonlnho, 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 Capitai 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 capitai destacado no vaior

de R$ 1.000,00(um mü 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 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 spb o n®. 06.224.121/0007-99, com capitai destacado no valor

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

í f í IP-SS?:?; í«..
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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 míl 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;

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;

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

inha, CEP 89066-000, NIRE n.° 42.900.948.005, em sessã

^teífTC.-.
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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 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.° Ò6.224.121/0014-18, com capital

destacado no valor de R$ 1.000,00(um mll 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 mll 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

(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.

À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da

sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consdi^r o

«14
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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 I
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

'^'*3®''®'''°' casado em comunhão universal de bens, empresário, residente e
do Estado de São Paulo, na Rua Monte Ale(

A,, a . /
If

'Vi-cá)Àí.
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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

Anglo 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 Aluislo 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 quaiquer

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

''I t
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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 ml! 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;

W

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(üm mil reais) do Capital Social;

STS
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6) na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Antonío 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(um mil reais) do Capital Social;

$

8) na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, rfs 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 valori

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 valq

,00(um mil reais) do Capital Social;

..A
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-11-11)na cidade de Içara, Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC 444, n.° 4.498,
Quadra 5, Lote 24, Bairro Ralchaski, 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;

%•-

i

i-í

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 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 Social;e,

16) na cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande de Sul, na Rodovia BR 392
à São Sepé), n® 2.781, Bairo Urlândla, CEP 97070-160, com

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

ífcftnsn [^6 jJtiL 2S1à- / 11^ í
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CLAUSULA 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.

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 integralizaçâo do capital social.
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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.

CLAUSULA 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.

'Vr,-,

iy;. ■

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 allenante. 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.

^ "'73AF098737
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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 órfãos 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 oè atos e operações que

poderão praticar, bem como o prazo de vigência do respectivo mandato que não poderá fx
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 V\
conferidas por lei e por este Contrato Social, a fim de garantir o regular funcionamento _

da sociedade;e.

Íf»r,""r~.ír DfíK
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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.

Ijyi'

•r"

V.T-

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;

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;

^ #*» »4
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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,

.  engenheiro, residente e domiciliado na Capital da Estado de São Paulo, na Rua.

':!ii r:,. .
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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 ri.° 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

Caraíbas, 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 ren^, a qual será lev^i^à^
conta de despesas gerais.
/ ;,pV)A; .
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de
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

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.

.>.a-

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

judiciai 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 capap^ade

jurídica de exercer atividade mercantil.

a
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CLAUSULA 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, concussâo, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações dé 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.

BLUE WATER pARTICIPAÇOtó 8/
ARCI LOCATEL

ON 80UIRGEDO BASSO

ISCO BARAZETTI^SNER

^ Pmtr, ^ ó y'

;-^^^AF09874o
reRNANDO NAVARRO
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DIRETORES:
-20-

DARCM^ATÉLLI
DIcettfr Presidente VICÇNTE CARLOS CRACASSO

Diretor Comercial

GENUIR GERALDO BASSO
O MALLMANN

retor Financeiro
Diretor de^álações Institucionais

PEDRO 5
Diretor de

IN DIAS FILHO

chologia de Informação
UIR GERALD

ifetor Administratí
J BASSO

/o (interino)

TESTEMUNHAS:

OSVALDÓ /TERUO KOBAYASHI
RG n. ® 8/063.634-7-SSP/SP
CPF 809.656.528-15

O íy^VAG
RiSX ? 24^^0:738-4 SSP/SP
CPF 142.820.498-98

Visto do Advogado - Lei n.°8.906/94"

.vNERC/

r. MARCELQtCDLANERI KITASAUA
RG n.°13.091.438-SSP/SP
CPF n. o 076.356.538-57

£>J OAB n. ° 97.581/SP
olidaçâo de Contrato - abertura filial Santa Maria/ RS - 01022012

wdlvímeN
gCOWÔWlGOViClSNCiteE^.^Qi'?^.'.^-^ _

jyrjtÀ. cdt«Efiq(AU.;ótf^
"• Des?d;pAy.i.o ̂
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FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO

CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

05/08/2004

NOME EMPRESARIAL

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LIDA

TiTULO 00 ESTABELECIMENTO {NOME DE FANTASIA)

SHARK MAQUINAS

CÓDIGO E descrição DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.61-3-00 - """Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças'

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AV EZUEL PORTES DR. RODOVIA BR277

NUMERO

19295

COMPLEMENTO

UNIDADE 002

CEP

85.804-200

BAIRRO/DISTRITO

14 DE NOVEMBRO

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

05/08/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.183, de 19 de agosto de 2011.
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Emissão do CICAD Page 1 ofI

KECHU^ADUAL

«I
PARANÁ
GOVIMODOIrMO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS

90337053-09

Inscrição CNPJ

06.224.121/0004-46

Início das Atividades

05/2005

Empresa I Estabelecimento

Nome Empresarial SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LIDA

Titulo 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

V
Qualificação

Situação Atual ATIVO • REGIME NORMAL I NORMAL • DIA 12 DO MES+I, DESDE 05/2005

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Atividade Econômica Principal do 4661 -3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E
Estabelecimento EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PECAS

Atividade(s) Econômica(s)
Secundáría(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 GENUIR GERALDO BASSO SÕCIO-ADMINISTRADOR

CPF 164.594.669-04 ADILSON BONISSONI SOCIO

CPF 333.985.939-68 SÍRIO FRANCISCO BARAZETTl SOCiO

CPF 251.517.709-34 ELEMAR JORGE DRISNER SÓCIO

CNPJ 01.246.193/0001-28 BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A SOCIO

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 até 21/09/2013.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet vtrwv/.fazend^.nr.gov.br

|éHj Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação 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#

\

htíps://www.arintemet.pr.gov.br/cadicnis/_ce_CIFSl lD.asp?eIncludeLinkFacil—S&è^... 22/8/2013
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GOVERNO MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECÊITA

ALVARA DE LICENÇA 7 80/2005 CADASTRO N' 64791000

RAZAO SOCIAL: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

NOME DE FANTASIA:

CPF/CNPJ 06

SHARK MAQUINAS

.224.121/0004-46 PROTOCOLO: 14567/2005 FONE: 045 32283713 1

ENDEREÇO: EZUEL PORTES DOUTOR

QUADRA:06 9e["lOTE:06 9E LOTEAMENTO:

19295 UNIDADE 002

CASCAVEL GLEBA IMOBILIAI^IÍ 004934010

^OMATIVIDADE PR1NCIPAL:C0MERCI0 POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS P/VEIC,AUTOM E COM
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E LOCAÇÃO MAQ E EQUIP RODOV E pERR^L TRATORES

'  COLHEITADEIRAS E IMPLEM AGRÍCOLAS E COM PECAS ACES OLEOS LXJBRIF MECAN j
RESTRIÇÕES;

PROIBIDO CARGA E DESCARGA NA RUA E PASSEIO PUBLICO

HORÁRIO ESPECIAL 1° NOTARIADQJ^ION
RUA SOUZA NAVES 375S -6f'

•  INICIO DAS ATIVIDADES;

14/06/2005

TIPO ATIVIDADE:

Com.Prest.Serviços

j CÓD.G0DAAT,VmfiM/:t1,
3 97

mea. 2
I  INFORMAÇÕES C.B.:

-72r-presente^-etó€ópa- e
fiel do documento
aaia. Dou fé. X

;  I.ICCNÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE F-STABELECIMENTO DE COMÉRCIO. INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DC^RVIÇOg"OiM^toO
; CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE O CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR N» 01/2001 P
NO ENDEREÇO ACIMA.

Contador: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CRC n":

!

i N" de Empregados: 15 P. de Serviço: 600,00 Comércio: 200,00

' Telheiro: 0,00 Depósito: 400,00 Pátio: 800,00

,  .

Área Industria:
0,00

Data E^pedivãu: ^29/10/2009

Ciedimara Nunes
Matr. 19001-2

Secretaria de Finanças
SEFIN

IMPORTANTE:

MARIA DE PATIMA 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.
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ATESTADO DE CAPAQDADE TÉCNICA

euADv MÁniiiNA^ PARA CONSTRUÇÃO LTDA, Inscrita no CNPJ sob

T.,™ "i - C«,íe: C«c... - p« - CEP. 85.P0.-20Ü, E,™«u p...
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos -PR, o seguinte equipamento:

MARCA

New Holiand

MODELO

RG140.6

DESCRIÇÃO
MOTONIVELADORA

QTD

01

tecnicamente.

iÉfs;

Dois Vizinhos - PR, 23 de Maio de 2012.

^OONATo

s
ESTE

AN
enle

ente

do que

AVE
R

'M

Secretario de Administração e Finanças

TABELIO
DE

NOTAS
EH280562

RTÓWO 4» OFiCIO DE N0TA8

ogfMca é reproduzo neTáo
'que rr^ foi apresentado neslB

Jor\n^ Est8){rt Santos - TaDolIÍ
IrtMneAp^acobs ZubeldlB •
'^»-PflaÜ - Escr. Autorizada
IlanyZanella Aureluk - Eser, Autorizada

Administração Municipal de Dois Vizinhos

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Fone: 46. 3536-8800

CNP3 76.205.640/0001^-08
gabinete@doi5V]zinho5.pr.gòv.br ois Vizinn
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município de porto barreiro - PARANA

Rua das Camélias, 900 - Centro - CEP 85.345-000,
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

E_mail pmportobarreiro@hotmail.com
s^eassascsi

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, que a empresa SHARK MÁQUINAS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA, Inscrita no CNPJ sob o número
06.224.121/0004-46, lE n'': 90337053-09. estabelecida à Av. Ezuel
Portes Doutor n° 19295, Bairro 14 de Novembro - Cidade: Cascavel -
PR - CEP: 85.804-200, forneceu para: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO BARREIRO, o seguinte equipamento:

MARCA MODELO DESCRIÇÃO QTD

New Holiand RG140.B MOTONIVELADORA 01

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa
foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos
arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Porto Barreiro, 22 de Maio de 2012
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NEW HOLLAND

CONSTRUCTION

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

PREGÃO PRESENCIAL N" 054/2013

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,

realizará 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.

Daniel Becher de Oliveira

Procurador

Shark Máquinas para Construção Ltda
Av. Eruel Portes Doutor. 19295 - 14 de Novembro
Cascavel - PR - CEP 85804-200

Fone/Fax: (45) 3228 3713
www.sharkmaquinas.com.br

fÕ6.224.121/0004-461
SHARK MAQüiNAS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.
Av. Ezuel Portes Doutor, 19295

Unidade 02 - Boirrc 14 de Noverritiro

[85804-200 CASCAVEL - PR
t
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NEW HOLLAND

CONSTRUCTION

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO

SHARK MÃQUINAS 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. Wladiixiir 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 054/2013.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Cascavel/PR, 17 de Setembro

w^ifhir
Procurador

Daniel Becher de OEveira

tt̂ nas

Shark Máquinas para Construção Ltda
Avenida Ezuel Portes Doiilor, 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
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ÍÔ6.224.121/0004-4"?
SHARK MÁQüíNAS PAHA
CON3WUÇAÚ UM.

Av, Ezticl Portes Doutor. 19295
Unidade Ü2 - Bairro t-. do (''invombro

I 65804-260 CASCAVEL - PR 1



FIAT'

INDUSTRIAL ^NEWHOLLANDl

DVN.® 021/2013

DECLA RAÇÃO/A TES TA DO

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO - NEW HOLLAND CONSTRUCTION

CNH LATIN AMÉRICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n® 60.850.617/0001-28, com
sede à Av. General David Sarnoff n" 2237 - Bairro Cidade Industriai CEP.: 32.210-000 Contagem / MG,
DECLARA e ATESTA para os devidos fins de direito, inclusive para atendimento ao contido na Lei n.° 8.666,
de 21/06/93, e suas posteriores alterações, que a empresa:

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

AV. ESUEL PORTES DOUTOR N° 19.295 - BAIRRO 14 DE NOVEMBRO

CEP.: 85.804-200 - CASCAVÉL / PR

CNPJ; 06.224.121/0004-46-lE.: 9033705309

1^,:

É a única concessionária da marca New Holiand Construction autorizada a operar no Estado do Paraná, nos
termos estabelecidos no Contrato de Distribuição firmado entre as partes, sendo autorizada a proceder á

comercialização de produtos, partes e peças para máquinas de Construção da referida marca, bem como a

prestar-lhes os serviços de assistência técnica, dentro dos limites territoriais desse Estado.

Ressalte-se que o quanto aqui atestado não inova os termos do contrato firmado entre as partes mas, apenas

e tão somente, esclarece a sua atual condição de única concessionária autorizada a operar na região.

Por ser verdade firmamos a presente, a qual terá validade até 06 (seis) meses da data da assinatura

Contagem/MG, 23 de Agosto de 2013

NH LATIN AMÉRICA IT
60.850.617/0001-28

teíis Wicm FsríL-a
CPF:550.811.216'68

1073AF153817
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Reconheço por Semelhança a (s) firma (s) abaixos .' i
HflRCO AÜRELÍO LUTTEflSCHLftGER èORBfl, HARtUS VINÍCIUS tm
SQARES-PEREiRA in«»iíuníííniininiimiiitiíií«i/oV Nova Lima, 0'4/Ô9/20í3 14:13:47 31742 ,■ /o

Ei íesteaunho ' da verdade, h Ss
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CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA?

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício 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 LIDA
ÇNPJ; 06.224^21/0004-46 : ;

Dada e passada nesta cidade e comarca
PARANÁ, ao(s) 10 dia(s) do mês de setehnbro do ano
no(s) ultimo(s) vinte ano(s). RUAS

•  I

^OUZÃ NAVtS:
FONE/FAX; (45) 210

staçíç.do ■

• j I -/bOB

Cascavel, 1 1 SÇ.
■  I

A presente

o REFERIDO É V|Ér'D)ADE

lgr:1

t' '*

Bel. Rodrig^TimótheoTãBõrdã
v^^^^^^jOfícial Titular

(Srisíione Recktem' ■
EmpfeQada Jufamef.aJ

Ponaria 67/2009

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: RS 21,67
A presente Cerlidáo Positiva somente terá validade com o Carimbo Oficial do Cartório Distribuidor,

3.22WÍ iert7/2CI01

/ÍOi/vT^/O
notArio

000000 033176

CRISTIANE

Página 1/1



NEW HQLLAND

CONSTRUCTION

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013

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, brasÜeko, casado, portador do

RG n°4660229-3 SSP-PR e CPF n°667723629-34, 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, 16 de Setembro de 2013.

Becher de Oliveira

^curador

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.sIiarkmaquinas.com.br

in6.224.l21/0004-4p

/  Unidade 02 - Bairn ^ i^5804-260 CASCAVEL
\

\



Município de Planalto -2013
Classificação por Fornecedor

Pregão 54/2013

Item Produto/Serviço UN. Quantidade Status Marca Preço Unitário Preço Total 5d

PomecKlor: 3423-1 SHARKSAMAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO

LoteOOl -Lote001

001 8795 MOTONIVELADWA

CNPJ; 06.224.121/0004-46 Tdefone: Status; HabIRtado 529.000.00

529.000,00

UN 1,00 Habilitado NEWHOLLAND RG140B 529.000,00 529.000,00

VALOR TOTAL: 529.000,00

&ntldo por; CARLA, na versfto;5504h 1909^01315:07:15



Município de Planalto -2013
Mapa da Licitação

Pregão 54/2013

(

Pãginarl

Data abertura: 19/09/2013 Data julgamento: 19/09/2013 Data homologação:

Produto UN. Quartictade

CNPJ: 76827.951/0005^

Preço Marca

CNPJ; 01.631.022«X)1.12

Preço Marca

CNPJ: 06.224-121/OD04-46

Preço Marca

Lote 001 -LoteOOl

001 MOTONiVELADORA

TOTAL QERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

UN 1,00 580.000.00 CATERRLLAR 120K 580.000,00 KOMATSU GDS5S-3 529.000.00 - NEW HOLUND RG

629.000,00

CNPJ: 76.527.951/0005-09 • PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A

CNPJ; 06.224.121/0004-46 • SHARKS.A.MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO

CNPJ:01.S31.022«3001-12 - VIANMAQ EQUIPAMENTOSLTDA

FRU - Frustrado OES-Deserto EMP-Empate EME - Êrrpate ME

Emitido por: C^LA, na versão; 5504 h 190a'20131507:02



ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às 14:00, na sala

de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em
sessão pública o Pregoeiro Senhor LUIZ CARLOS BONI e equipe de apoio: MARISA
KRUGER E ROBERTO ALOY5IO GOERGEN, designados conforme Portaria n"
002/2013, de 03 de janeiro de 2013, para a realização dos atos pertinentes ao
PREGÃO PRESENCIAL N° 05-^2013, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por
objeto a seleção de proposta para a aquisição de equipamento rodoviário,
Motoniveladora, tendo como valor máximo a importância de R$ 580.000,00
(quinhentos e oitenta 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'^ 7.421, 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 ti-abalhos,
foram credenciados os representantes das empresas: SHARK S. A MAQUINAS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA. SR. FERNANDO BENDIXEN DA SILVA;
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A. SR. MARCELO FRANCIS PEGORARO;
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA. SR. MARCO AURÉLIO ZANATTA E
MAGNÍFICA ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. SR. CARLOS
ROBERTO BUENO. O Pregoeho 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 os envelopes contendo as
propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram
devidamente examinadas, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e
condições de fornecimento. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços
ofertados. Constatou-se que a empresa MAGNÍFICA ASSESSORIA EM
COMERCIO EXTERIOR LTDA., apresentou proposta de preços contendo modelo
do equipamento incompatível com os modelos fornecidos pelo fabricante do
equipamento, conforme prospecto apresentado (MODELO G81180C), ficando então
por esse úrÜCO motivo declarada desclassificada a respectiva empresa. Em seguida foi
realizada a classificação das propostas, e subseqüentemente aberta a fase de lances
verbais, cujo o valor do lance está devidamente demonstrado em documento em
anexo, foi considerada como proposta válida e lance vencedor, onde constatou-se
que consaKruu-ae c* , —

SH^PK MÁOTTlNAqPARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Lote Item Objeto Marca Unid. Quant Preço unit. Preço

total

1 1 Motoniveladora New

HoUand

UN 01 529.000,00 529.000,00

TOTAL
529.000,0Q

O



Após rodada de lances, 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 S. A MAQUINAS 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
sido rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes participantes, foi
constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital
deste procedimento licitatório e por conseqüência, a referida empresa foi considerada
HABILITADA. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado
nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de
prazo por parte das licitantes participantes. O pregoeiro em decorrência do resultado
e do lance verbal fínal efetuado pela empresa, ADJUDICA o objeto deste
procedimento licitatório, em favor da empresa SHARK S. A MAQUINAS 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, Motoniveladora, conforme edital de
licitação e proposta de preço da licitante. Pelo pregoeiro foi informado aos
interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal
para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação.
Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pelo
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes.

LmZ CARLOS BONI

PreMeiro

7^491.029-20

FERNANDÒsÊÈTOIXEN
DA SILvA

SHARK MÁQUINAS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.

KRUGER

ibro

310.216.890-68

ROBERTO ALOYSIO

GOERGENÍ/ i

Membn

040.368.469-22

lARJZELOTRANCIS
'EGORARO

PARANÁ EQUIPAMENTOS
S/A

MAMjD AtA^ÉLIO
ZANAtjTA-VIANMAQ
EQUIPAMENTOS LTDA

.OS ROBERTO

BUENO

magnífica ASSESSORIA

EM COMÉRCIO EXTERIOR

LTDA.
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município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rltne.com.hr

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

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 054/2013

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de equipamento

SHARK MÁQUINAS PARA 00MSTRUÇAO LIDA.

;.L^erí item ^  17 '7 ^rObjeto ■ - Valor do líerrl
1 1 1 MOTONIVELADORA 529.000,00

PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A

Valor do iterrí
2 1  1 MOTONIVELADORA 580.000,00

VIANMAQ EQUIPAMENTOS LIroA.

2 1^1^MOTONIVELADORA 580.000,00

Planalto-Pr, 19 de setembro de 2013

LUIZ

Pr^goelro
747.491.029-20

MARiSA/KRUGER
Membro

310.216.890-68

ROBERTO ALOrSIO
GOERGE

Membro

040.368.469-22



município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Franãsco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

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

PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2013

O presente Processo de Licitação n® 054/2013, na modalidade de

Pregão Presencial, pelo critério menor preço, referente à contratação de empresa

visando a aquisição de equipamento rodoviário, motonoveladora, encontra-se

conforme os ditames da lei e do ato convocatório, que recebeu adequada tramitação

8 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.

Planalto-Pr.,Í23 de seterpép de 2013

PATRIQUE

880

OAB/PR N^J40209



município de planalto
CNPJN'' 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

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

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° 054/2013, cujo objeto é a contratação de empresa visando a

aquisição de equipamento rodoviário, motonoveladora, em favor da empresa
SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., 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



CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO N° 194/2013

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE

BEM(NS) 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,
Municipio 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 WLADÍMIR 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, Municipio 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 17 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:
Motoniveladora. 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.

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® 054/2013,
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;



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$ 529.000,00 (quinhentos e vinte
e nove mil reais, daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS

A(s) despesa(s) com o fornecimento(s) do(s) objeto(s) deste contratado(s) será(ão) oriunda(s) do
Programa Paraná Urbano II (SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES MUNICIPAIS -
SFM).

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 (origina! 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. manter as condições de habilitação,
6. Entregar o(s) equipamento(s) rodoviário(s) com a logo do programa, conforme modelo fornecido.

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 porventura 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 peio(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

A 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
judiciai, 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 ^

Planalto-Pr., 24 de setembro de 2013. ff'
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Instituído pela Resolução 001 de M de Outubro de 2011

PLANALTO

Prefeitura

PRJIVEIRO ADCnVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N* 033/2013, EDITAL

CONVITE N* 007/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E CASA

BELA INDÚSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA.

Aos doisdiasdomésde outubro do arxj de dois mllelreze o MUNICIPIO DE PLANALTO,
neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. MARLON FERNANDO KUHN e CASA
BELA INDÚSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA.. neste ato representado por seu
Actnlnlslrador Sr. SÉRGIO ANTONIO SOARES, resolvem em comum acordo aditar o

Contrato Administrativo n" 033/2013, firmado entre as partes em data úe 12 de abril de
2013. cu]o oCjelo é a contratação de empresa visando a aqissição de blocos de concreto
(paver), destinados a meihona de Inlraesiruturas deste Município de Planalto, nos
seguintes termos:

CLÁUSULA 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), conforme
pianiitia demonstrativa abaixo, palinerte ao Contrato Administrativo n» 033/2013,
celebrado entre as partes em data de 12 de abrii de 2013, tendo como importe o valor de
RS 47,750,00 (quarffita e sete mil e setecentcs ecinquenta reaisX passando o objeto total
contratado no vaiorde R5 52.125.00 (cinqüenta edois mil e cento e vinte ecinco reais).

DISCRIMNACiZ:!

bloco de ooncreto Irtttoevedo. vtsredo

• prcfoedo, cor niturd icrae/, liminha

O.lbfi.SxO.QAcm, eompatloèodo codUo:»!!.
pâ oo pede, ̂enVu oe pede cénenb CF-V ARI,
eOCMoTeoCeL

\ALCR

UNIT

VALOR

TOTAL

CLÁUSULA SEGUND/v Fica alterada a Cláusula Segunda (do VaioO. em virfijde do
acréscimo ao itan constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor total
contratado na importância de RS 4.375,00 (quatro mil e trezentos eseter^a e cinco reais),
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem Inalteradas as demais cláusulas e concKções
estipuladas no instrumento de contrato originai, e não alteradas por este instrumento
E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrimento em duas vias
de Igual teor e forma.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipaí
SÉRGIO ANTONiO SOARES

Casa Bela indústna e Comércio de Teltias Ltda,

Testemunhas

OLDECIR CAMPOS

C.i,/RG n" 6.045.397-7/PR

LUiZ CARLOS BONi

C I./RG rf 3 895 670-1/PR

ERRATA

MUNICÍPIO DE PLANALTO, Pessoa Jurídica de drelto Público Interno, com sede a Praça
São Francisco de Assis. 1583. inscrito no CNPJ rf 76 460.526/0001-16, representado
pelo Prefeito Municipal, senhor MARLON FERNANDO KUHN. no uso de suas atribuições,
considerando a necessidade RETfRCA a publicação do extrato de homologação e Mo
adjudicatóno. publicado na página n' 112 do dia' 27 de setembro de 2013, conforme
"""taihamento abaixo eiencado

,  .DE SE LÉ
^PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO, com base na Lei Federai 8.666/93. faz
saber aos interessados que realizou Miertira de documentos e propostas de preços
reterente editai PREGÃO N® 056/2013 de acordo com o abaxo descrito:
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza de bueiros das estradas rurais, destinado a
Secretaria de Serviços Rodoviános deste Município de Pianafto
EMPRESA: ROSÂNGELA MARGj^ETE SCOPEL DA SILVA.

QUANTIDADE: 450 horas

V/LLORTQTAL R$6Z100.00 (sessentaedoismilecem reais).
DATA. 26 de setembro de 2013

LEIA-SE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO, com base na Lfil f=^eral 8.666/93, faz

saber aos interessados que realizou abertura de documentos e propostas de preços
referente edital PREGÃO N° 056/2013 de acordo com o abaixo descrito:

OBJETO, Prestação de serviços de limpeza de bueiros das estradas rurais a Secretana
de Serviços Rodoviários deste Município de Planalto.
EMPRESA: SPIELMANN E RAMBO LTDA,

QUANTIDADE: 450 boras

VALOR TOTAL, RS 62100,00 (sessenta edois milecem reais).
DATA: 26 de setembro de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

Anoll-EdiçãoN'0<i49

TERAAO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 053/2013

PiOtna 37 / 049

O Prefeito do Municípco de Pianatto, Estado do F»araná. considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presenciai n" 053/2013. lavrada em 19 de setanbro de 2013. HOMOLOGO o resultado

ünai do Processo Lícitatóno, na modalidade Pregão Presenciai, Tipo Menor Preço de
acordo com o abaixo descrito:

OBJETO. Contratação de empresa visando a aquisição de equipamento radoviárío, Rolo
Compactador Vibratório Autopropeiido (Marca Muiler Mod^o VAP 7ÒLP),
EMPRESA' ShaiK Máquinas paêi Construção Ltda
VALOR TOTAL RS 289,500,00 (duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais)
DATA: 08 de outubro de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municípai

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 0S4/2O13

O Preteito do Município de Planalto Estado do Paraná considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presenciai rf 054/2013, lavrada em 19 de setembro de 2013. HOMOLOGO o resultado

finai do Processo LicItMõno. na modalidade Pregão Presenciai, Tipo Menor Preço de
acordo com o abaixo descrito:

OBJETO' Contratação de empresa visaido a aquisição de eqiípamento rodoviário.
motonoveiadora (New Hoiiand RG140B)
EMPRESA' SharK Máquinas para Construção Ltda
V/y.OR TOTAL RS 529,000,00 (quinhentos e virte e nove mit reais),
DATA: 08 de outubro de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

TERMO OE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 057/2013

O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presenciai n® 057/2013, lavrada em 02 de outubro de 2013. HOMOLOGO o resultado

finai do Processo Ucitalório, na modalidade Pregão Presenciai. Tipo Menor Preço por
Item de acordo com o abaixo descrito.

OBJETO: Aquisição de reíações (almoço), destinadas aos funcionários prestadores de
serviços externes da Secrtíarla de Serviços RodoviáncwSecretarla de Obras e Serviços
Urbanos/Secretaria deAgricuitura/secretaiia de Meio Ambiente/Secretaria de Saúde.
EMPRESA Gilberto Quanz

QUANTIDADE 3.000 (três mil)
VALOR TOTAL RS 40.500,00 (quarenta mil equinhentos reais).
DATA: 09 de outubro de 2013.

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

RESULTADO DE DISPENSA

DISPENSA N® 041/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base no art. 24. inciso M da Lei 8.668/93. e suas

alterações posteriores, dispensa deiicitaçãoadespesaabaixoespecificada.
OBJETO' Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços e
lomaimento de peças para conserto da már^ína pá carregadeira Nevr Hdisid Mod.
12B. destinado ao desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Serviços
Rodoviários deste Municiplode Planalto.
EMPRESA J. M. Gonçalves & Cia Lida

VALOR: R$ 4 38234 (quatro mil e b-ezentos e oitenta e dois reais e tríría e quatro
centavos).
DATA. 08 de outubro cte 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

RESULTADO DE DISPENSA

DISPENSAM® 040/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, ccm base no art. 24. inciso ii da Lei 8.666/93, e suas

alterações posteriores, dispensa de licitação a despesa abaixo especificada.
OBJETO. Aquisição de produto nutriciona! metabóilto TYR ANAMix (lata 400 g), desbnado
ao desenvolvimento de ações executadas pela Secr^aria Municipal de Saúde deste
Municípode Planalto.
EMPRESA: Nubosui Brasil Importação e Logística Ltda
VALOR: RS 4 582.44 (quatro mil e quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro
centavos).
DATA: 04 de outubro de 2013

MARLON FERNANDO lOJHN

Prefeito Municípai
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Quhts^elra 10 de OutiAro de 2013 Instituído peta Resolução 001 de 04 de OutuOro de

EDIIAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N" 053/2013 DE 05 DE SETEMBRO DE 2013
LUIZ CARLOS 80NI. na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n". 002/2013. de 03 de janeiro de 2013, em cumprimento
à Lei Federal de n' 10.520 de 17 de julho de 2002. Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/0&2007 e subsidlaríamenle pela Lei n* 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores âteraçôes e legislação correlata. TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalldadePREGÃO PRESENCIAL, llpo MENOR PREÇO, referente.
EDITAL DE UCITAÇÃO-MODAUDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 053/2013
1. OCijâoda Licitação
Contraação de empresa visando a aquisição de equipamento rodoviário. Rolo
CompactadorVibratório Autopropelido (Marca Mulier Modelo VAP 70LP).
2. Empresa Partclpante;
2.1 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Situação. Classificada
3. Empresa Vencedora:
3.1 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.. pessoa jurídica. COm inscrição
no CNPJ N® 06.224121/0001-46, Situada na Av. Ezuei Portes Doutor, Rod PR 277, n«

19295. Unidade 002, Bairro 14 de Novembro. Município de Cascavei, Estado do Parará,
classificada em 1® lugar, totalizando o importe de RS 289.500,00 (duzentos e oiterrta e
nove mil e quir*ientos reais).
4. DatadaAPertura:

A Licitação Pregão Presencial n® 053/2013 de 05 de setembro de 2013. teve sua abertura
em reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 19 de setembro de 2013 às 09.00 noras, na
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São
Francisco de Assis. 1583, Centro.

°lanatto. Estado do Paraná, em 19 de setembro de 2013
JIZ CARLOS BONI

^Tregoeiro

EDITAL DE RESULTADO DE LICIIAÇÂO

PREGÃO PRESENCIAL N® 054/2013 DE 05 DE SETEMBRO DE 3313
LUIZ C/^RLOS BONI. na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto. Estado do
Paraná nomeado pela Portaria n®. 002/2013, de 03 de janeiro de 2013, em cumprimento
à Lei Federal de n® 10 520 de 17 de julho de 20D2: Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e suteidiaríam^te pela La n®. 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação correlata. TORNA PÚBUCO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo MENOR PREÇO, relerente:
EDITAL DE UCITAÇÃO-MODAUDADE PREGÃO PRESENCIAL N" 054/2013
1. Objao da Licitação
Contratação de empresa visando a at^islção de equipamento rodoviário, motoncveiadora
(New Hoiiand RG140B).
2 Empresas Participantes:
2.1 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Situação ciassincada
2.2 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
Situação' Classificada
2.3 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

Situação. Classificada
2.4 MAGNIRCAASSESSORIAEM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
Situação: Desclassificada
3. Empiesa Vencedora:
3.1 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.. pessoa juridica, ccxTi inscrição
no CNPJ N® 06.224121/0001-46. situada na Av. Ezuei Portes Doutor, Rod PR 277, n»

1295, Unidade 002. Baino 14 de Novembro. Município de Cascavel, Estado do Paraná.
'■^Classificada em 1» lugar, tofaiizando o importe de RS 529 000.00 (quinhentos e vinte e

nove mil reais).
4. Datada Abertura.
A Licitação Pregão Presencial n® 054/2013 de 05 de setembro de 2013. teve sua abertura
em reunião realizada pdo Pregoeiro no dia 19 de setembro de 2313 às 14.00 horas, na
sala de reuniões da Pr^eitura Municipal de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São
Francisco deAssis, 1583. Centro.
Planalto. Estado do Paraná, em 19 de setembro de 2013
LUIZ CARLOS BONI
Pregoeiro

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N® 057/2013 DE 19DE SETEMBRO DE 2013
LUIZ C/^RLOS BONI, na quatdade de Pregoeiro do Município de Planalto, Estado do
Paraná nomeado pela Portaria n®. 002/2013. de 03 de janeiro 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 subsidiarlamente pela Le 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 PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente.
EDITAL DE UCITAÇÃO-fWODAUDADE PREGÃO PRESENCI/M. N® 057/2013
1. Objeto da Licitação
Contratação de empiesa para a aquisição de refeições (aimoço). destinadas aos
funcionários p^tadores de serviços externos da Secretaria de Serviços Rodoviário/
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos/Secretaria de Agíiciítura/Secíeiarla de Melo
Ambiente/Secretaria de Saúde
2. Empresa Participante:
2 1 GILBERTO QUANZ.
Situação. Classificada

2011 Aí»!l-Eciçãotr0449 Pá5lna38 / 049
3. Empresa Vencedora:
3.1 GILBERTO QUANZ. pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ N® 08.80266/0001-65.
com sua sede social à Rua Principal, s/n. São Valérlo. Município de Planalto. Estado de
Paraná, classificada em 1® lugar, totalizando o importe de RS 40 500,00 (quarerta mil e
quinhentos reais)
4 Data da Abertura
A Licitação Pregão Presenciá n® 057/2013 de I9desetembrode20i3, teve sua abertura
em reunião reáizada pelo Pregoeiro no dia 02 de outubro de 2013 às 09:00 horas, na
sala de reuniões da Prefeitura Municipd de Pianãto. Estado do Paraná, na Praça São
Francisco de/\ssis. 1583, Centro
Planalto. Estado do Paraná, em 02 de outubro de 2013
LUIZ CARLOS BONI
Pregoeiro

EXTRATT3 DE CONTRATO N® 183/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 053/2013
DATA DA ASSINATURA. 08 de outubro de 2013
CONTRATANTE: Murícipio de Planalto
CONTRATAiDA snarK Máquinas para Construção Ltda.
OBJETO' Contratação de «npresa visando a aquisição de equipamento rodoviário. Rolo
Conpactador Vibratório Autopropelido (Marca Mulier Modelo VAP 70LP).
VALOR TOTAL RS 289.500.00 (Aizentos e oitenta e nove mil e quinhentrjs reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA. 18 (dKOito) meses a partir da data de assinatura
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 194/2013

PREGÃO PRESE NCIAL N® 054/2013
DATADAASSiNATURA: 08 de outubro de 2013
CONTRATANTE: MunicípiodePianaito
CON TRATADA; Shark Máquinas para Construção Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de equipamerfio rodoviário,
motonoveladora (New Hoiiand RG140B).
VALOR TOTAL RS 529 000,00 (quinhentos e virte e nove mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses a partir da data de assinatura
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 198/2013
PREGÃO PRESENCIAL N® 057/2013

DATA DA/^SSINATU RA: 09 de outubro de 3313
CONTRATANTE. Murícípio de Planalto
CONTRATADA: Gilberto Quanz.
OBJETO: Aquisição de refeições (almoço), destinadas aos funcionários prestadores de
serviços externos da Secretaria de Serviços Rodoviário/Secretaria de Otvas e Serviços
Urbanos/Secretaria de AgricUtura/Secretana de Meio Ambiente/Secretaria de Saúde.
QUANTIDADE' 3 000 (IrêS mil)
VALOR TOTAL RS 40.500,00 (quarenta mtiequinhentos 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 DAASSINATURA: 08 06 OUtüDro de 2013
CONTRATAftTE Município de Planalto
CONTRATADA' J M. Gonçalves & Cia Ltda
OBJETO' Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços e
fornecimento de peças para conserto da mác^lna pá carregadeira New Hoiiand Mod.
128. destinado ao desenvoMmerto de ações erecutadas pela Secretaria de Serviços
Rodoviários deste Município de Planalto.
VALOR TOTAL RS 4.38234 (quatro mil e trezentos e oitenfa edois reais e trinta e quatro
centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 dias
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/11/2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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PUBLICAÇÕES LEGAIS ^"OTrombetó
Capanem«. 11 de OMtubro de 2013 02

COMUNICADO EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS

AoDpresa ISFACSS • Inititoto Slo Frinciico de Astú de
Admioiitrifio, Comoniciçio, Educsçio e Saúde Ltda. * Me, CN7J
05.298,778'00U2-23 estabelecido a Aiínida Botucaiis, 1590, Baino Santa
Crui Capanema-PR. ComunKa o e-^drivio de documentos fscais do
número 01 a 1300.

Os documentos fcats foram cancelados para todos os efeitos legais.
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EXTRATO DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL OE CAPANEMA-PR

CONVITE N*. 111/2013 • PROCESSO N». 03/2013,

CONTRATANTE; Cârara Munidpal de Caparema, Estado do Patanà, inscrita
00 CNPJ Mb o t(°, C.see 281/0001-07 com seda na Rua Padre Cirilo, n«

12*0 catia postal n". 23, Centro. CEP 85.760-000. Capanana - PR
CONTRATADA: PONTOCAP INFORMÁTICA LTDA - Mí, insofâ no CNPJ
sob o n'. 06.226040/3001-32. estabelecida na Rua Padre Cirlo. rf 1316.

Centm, na cidade de Capanema/PR.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição e instalação de um servdor
VALOR GLOBAL: RS 9.92S,00 (nove mil, novecenlos e <nnte e we reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; 000011.2001.4.4 90.52.00.00.00.00 -
equipamentos e material permanente.
DATA DE ASSINATURA: 01/10/2013.

Izolete Aparecida Walker Schneíder
Presidente

mtTAlDERKUlTAtMDtUfTTArÃO

UM CAILOS BONL ru qualidide de Piegoeiro do Mundpio de
PUiuIu, Essado do PoiaiU, nomeado pela Poitana n'. CO2/70I3 de CS de pneiro de 2013, eir
cumpnneilo a Lei Federal de n* 10Í2D de 17 de julho de 2C02; Decteio Sluni:^ de tf ̂ 7/2037
de 2t/0S/2a37eah5idafiamiwle pela lei n*. S666 de 21 de jurdo de 1993 e ruas postenoms
aJiera(de e legal^do conlata, TORNA PÚBUCO, o nsuhado PPÍilco de ücc^Jo na
modalidade 7REGÁ0 FRESENCIAL tpo h(ENOK PREÇO, refetEiiie;

EDITAL DE UQTACÃO • hiOPAUmPE PREC.ÃQ PRESENQAL V^IB3/20U

I, Objetada lidiaçlo
QntnOçio deempresa isandoa «pusçk de eqoipimeiic lodoviAm Rob Compactadi

VitntPrio .Aulopropádo (Marta MullerModeb VAF 70LF).
I  Eapoa PartldjUBU:

11 SHARKMAQUINASFARACONSTRUÇÃO LTDA.
SftuatiiT.GtaiÊcada

3  Enpiefj Vencedora:
U SUAXK MÁQUINAS FARA CONSTRUÇÃO LTDA, peaoa íuiUica, com ínscTicic n

CNFT I^Oi21ll!l/IXD1-9li, atuada na Av. Eaiel tales DmiUt, Rod PR 277, if 19X6, Lnidac
(d Baitto ir de Sovemko, Utinir^b de Ciscaiá Estado do Paiand, ciasohrada em I' luga
totalizando o importe de RS W.SWO (duaentose oitenta e rev« mii equlnhentos reais),
l Dala dl Abertura:

U A Lantiçlo Fregio Piesennal n* 1B3/2013 de C6 de seenbra de 2013 tese sv
riiertora em leimido leahzada pelo Piegnio no dia 19 de setembro de 2013 ás 09(Dlwas, na sa
de reunides da Prefeitura Mutiirlpai de Flanallo, Estado do ParanA na Fraca Slo Pranasco de Assr
15R3. Centra

Ranalto, Estado do ParanA em 19 desetembro de2013

unzCARLOS BONI

Frqodro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESLNCLALN* «53/2613

O Prefdlo do Município de Planalto, Esiado do Paraná,
considerando o parner do Pregooio e equipe de apoio, de conjbnítiijade ccm a
ATA de Sessio Pública de Pr^ Presencial n* 053/2015, liviads em 19 de
setembro de 2013, HOMOLOGO o resultado final do Processo Licitaiór», na
modalidade Pr^ Prcsendal. Tipo Metm Pr^ de acordo com o ibaito descrito:
OBJETO: Contratação de empresa cisando a aquisiçàc de equipamento rodmiánc.
Rolo Compactador Vibratório Autopropelido (Marca Millet Modelo VAP 70LP).
EMPRESA. Shark Máquinas para Conatuçio lida.
VALOR TOTAL RS 289.500,00 (duzenos e dleim e nove nü e quinhentos

D.ATA: 08 de ouubro de 2013

MARLON FERNANDO KUHN'

PicTeilo .Municipal

Município dePlanalio
Praça Slo Francisco de AssIa 1533

85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N® 193/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2013

DATa da ASSINATURA: 08 de outubro de 2013

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTR.AT.A0A: Shaá Máquinas para Construção Lida.
OBJETO; Coniraiaçào de empresa visando a aquisição de equipamento
rodoviário, Rolo Comparuador Vibratório Autopropelido (Marca Muller
Modelo VAP 70LP).
VALOR TOTAL: R$ 289.500,00 (duzentos e oitenta e nove mil e
quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses a partir da data de assinatura

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EDtTAl Pt BEHJITAIX) M UCrTACAO

1017. CAIIOS BONl ru df rii^a?iT3 da Munxipv dr
tnaullc. Esadodii PirLiá, nonwdii pela l^ru n*. CIS/X13, de CO de )<nnn de 2013, en
<ijnipriinaitoai<?irederUdeii'10.520del7depiIhode2002;l3e(Teli)MuiunpaldeiP2777/ZXI7
de M/ta/iCll? e nSndúrúmenle pHe lei tV SM de 21 de pjrho de 1(93 e Bue poacnwn
ilmi^des e legnbcio eORVlelA TOIKA FOSUCO. s nutudo PCbtrd de Lxdi^e tu
mcdjIiSide PHFCAn PRESFNaAl, Itpo SdNOa nnÇO, le^tr

EDIT.AlOEIjaTACAO . )ilOnAUaADnPRKaOPRlS!lNQA[.rf 0S4;ai3

1. ObfeloiLirJeaeqfci
Coriratafifl de enpi» viunde a aquin^lc de equipaineiiio rodevidrio, mntnnoHtladan

(Nm-HolUnd RCHOO

a  Eopretii P]itki;utt£
U SHASK SIAQOINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Sitwcid. Uesdieeda
la FARANÁ EQUIPAMENTOS VA
Siliu^M Qissdiude
13 VtANSUtJEQUlFAUlNrOSlTtM.

Situe^. CLteuficede
Z4 MAGNinCAASSESSORIAEMCOMbtOOEirrERrORlTDA
Stttu^lo: Dnriuethudt

3  Eapreu VeseedoEz
USIUXK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., petsoa jUiUrA COR insencdd nd

CSTI N-aaaíiri/tnOl-lS, suuda m Av. EskI Poiw DoiMi, Itcd PR 277, n* 192», Urodide
CDZ SumiKdeNnmiia Moirlpio de Caavel Estadd do Poini. clmbcadisn 1' tugir,
COUzintc D impuledeRS S29.CC01XI (qunhsttct e une eem ad tens),
i  Oeb dl Aberlvxr

4.1 A LkiU^h rtregu Pteeeidil iV (64/2013 de OS de setanha de 2013, teve sii«
ibstun OI miníM Tetliade pelo « du t9deselHiiln deTOISis l4dXltur<s,n4uli
de leuRdes da lheintun Murjcçal de nmalBi. Eiado do PuinA lu Ihi(i Sio Pianóieode Aos.
mCenrnx

Plnalict £sudedePaianie(iiI9dexlartede2D13

unzCARIOS BONI

Pregoelfo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' «54/2013

O Prefeita do Município de Planalto, Estado do Param,
considnndo o parecer do Pregoeiro e equipe de apoio, de confomidade com a
ATA de Sessão Pública de Pr^ Ptesenda! n° 054^013, lavrada cm )9 dc
setembro de 3013, HOMOLOGO o resultado 6nal do Processa Ládtatóiio, na
modalidade Pregão FresenciaL Tipo Menor Preço de tcordo csm o abaixo desaiio;
OBJETO: Contratação dc em^esa visando a aquisição de equipamento rodoviário,
moionovelMora (New Holland RG140B)
EMPRESA Shaih Máquiras para Construção Lida.
VALOR TOTAL: RJ S29000.00(quiiihentose vinte e nove miliisus)
DATA 08 de outubro de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça São Frarsisco de Assis, 1583
85,750-000 - Planalto • Paraná

EXTRATO DE CONTRATO fC 194^013

PREGÃO PRESENCIAL N»D54/2013

DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2013

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Shark Máquinas para Consliuçâo Ltda,
OBJETO; Contratação de empresa visando a aquisição dc equipamento
rodoviário, motonovtladora (New Holland RG140B),
VALOR TOTAL: RS 529 000,00 (quinhentos e vinte e nove mil reais),
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses a partir da data de assinatura

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

rorTAlDERESULTADODEUCrTAfAD

LUIZ Carlos bom, m Uv Regcam do Uuudps de
Pliiullo, Esudo do Ftrmá, nomeodo Poruru n*. 002/2019, de CÕ de pnnm de 2013, em
niiçirtim» 1U; Federal de iP 10320 de 17 defuOu de20a2: Decieto Municipal de n'2727/2CU7
de 26/(6/2007 e aiKaduntiKnK peU lei rP. IM de 21 dejunhede 1993 e m posfcnores
alleraçee e legsliçao coiretio, TDK.SA FÍtUCO, o leulladci Púbtn de Lmaçu i\i
modalidade FRECUO FRESENOAL n;»MENOR FREÇO, rrienmte:

EDITAI Ot llCTTACÃt? - MODALIDADE PRSatO PRESENCUl r037/2013

I, Objetu da Ucbação
CimntaçSo de empmu para a iqiúicli] de R&çães (ikrçuX deúudu ao Enauiiirioi

prenaSoRS de secviçcuecmca dl Seciàrú de Scnòçcs ilodmiinySamim de ()bcu e SeAvps
UtiiuicitiSesminaSe AjriaibmSeciccarii de Sido Astícae/Sccreoria de Saúde
l  EapccH PirtMpane;

IIGIUERTOQUAM

&ruaç4o CtenOcada
a  Eapey Ventedm

11 CILBERrO QUAS7. pevsoa pitidíA Com iranuio wCNP) VtBSDUd/IDOl,» rom
sua sede social i Rua Principal s/n, Sio Valíilo, Municlfú de Planalta Esudo de PaiaiU.
rtfm/vudaem t^Iagai, tmaliundooiinpcrledeRSailiOaCDtijuarentaniileqüintientoireao)
i  Dab da Abeitun:

il A Lxilaçio Pregão ihesencial rf W/ÍHn de 19 de setembro de 2D13, leve sua
itmura Oi reund) roalizada peto Pregoeiro no dn 02de outubro de 103 Ss11903 liccB,na sala de
leuiates da Prrfeilun Municipal de manalro, fitado do taasJ. na Fcaça Slo Francisco de Abo,
lóSlCentra

Planalta Estado do Paraná, m 02de outubrode2Di3

LUIZCARIOS BONI

Fregoeiií

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL V 057/1013

O Prefeito do Município dc Planalto, Esisdo do Paraná, considerando
o parecer do Pr^jeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessio
Pública de Pr^ Presencial iri. 057/3013, lavrada em 02 de outubro de 2013,
HOMOLOGO o resultado Anal do IVotesso LIcitatório, na modaiidade Pr^o

PrescaciaL Tipo Menor Preço por Item de acordo ctmt o abaixo desviio.
OBJETO: .Aquisição de refeições [almoço), desinadis aos fijnckmários prestadores
de serviços extemos da Seaeiatâ de Serviços Radoviário'Secre»ria de Obras «

Serviços Urbanos/Secretaria de Agriçultuia/Secretaria de Meio Ambiente/Secretaria
de Saúde

EMPRESA Gifcerto Qianz

QUANTIDADE: 3.000(tr65 mil)
VALOR TOTAL: RJ 40.500,CO (quarenta mil e quinhentos reais).
DATA I}9deoututode20]3.

MARLON FERNANDO KUHN

PreÍMo MunicíMl

Município de Planalto
Praça São Francisco de .Assis, 1583
85.750-000 - Planalto • Paraná

ETCrRATO DE CONTRATO If 196/2013

PREGÃO PRESENCIAL N' 057/2013

DATA DA ASSINATURA- 09 de outubro de 2013

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONHLAT.ADA: Gilberto (Juanz,
OBJETO: Aquisição de ref«çÒes (almoço), d^inadas aos funcionários
prestadores dc serviços encmos da Secretaria de Serviços
Rodoviário/Secretaria de Obras e Serviços Urtiancs'Seaetaria de
Agricultura/Secretaria de Meio AmbientcSecretaria de Saúde.
QUANTEI.ADE: 3.000 (três mil)
VALOR TOTAL: RS 40 500,00 (quarenta mil e quinhemos reais).
PRAZO DE VlGÈNCiA:31/'i2/20!4

MARLON FERNANDO KURN

Prefeito Municipal

RESULTADO DE DISPENSA

DISPENSA N''04(V1«U

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base no arl 24, indso II di Ui

8.666/93, e Rias alterações posterioiei. dispensa de licitação a despesa abaixo
especificada.
OBJETO: Aqiásição de produto nutrícioia] oelabòliio TYR ANAVflX (leu 400 g),
destinado ao desenvolvimento de eçõesetecuiedaspeia Seoeiaiia Municipal de Saúde
dtsie Município <ie Planalto
EMPI^SA NutrosuIBrariilfflponaçioeLogísticaüdi.
VALOR: RJ 4.582,44 (quatro mil e qmnheinos e onena e dois reais e quarenta e
quatro centavos),

D.ATA 04decxitubrode20l3

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeho Municripal


