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UNIÃO DEVE FORNECER MEDICAÇÃO A

PACIENTE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA TRF4
o Tribunal Regional Fe

deral da 4^ Região (TRF4)
manteve liminar determi

nando que a União forneça
o fármaco importado Ofatu-
mumabe (Kesimpta) 2omg
a homem porto-alegrense
de 51 anos, portador de es-
clerose múltipla, que não
responde aos medicamen
tos oferecidos pelo Sistema
Único de Saúde (SUS). A de
cisão foi proferida pela de-
sembargadora Tais Schilling
Ferraz na última sexta-feira

(04).
Diagnosticado em 2019

com •^^ença degenerativa,
o paciw.ite tem tido piora
acelerada, com alteração de

marcha e lesões medulares.

Sem condições financeiras
para arcar com as despe
sas médicas semestrais, de
aproximadamente R$ 74
mil, o homem ajuizou ação
na 5® Vara Federal de Porto
Alegre, obtendo liminar fa
vorável.

A União recorreu pedin

do a suspensão da medida.
Sustentou que o autor não
comprovou a imprescindi-
bilidade do medicamento

requerido, nem a ineficácia
dos tratamentos disponibi
lizados pelo Sistema Único
de Saúde (SUS). Também
requereu a realização de pe
rícia médica judicial.

Inauguração do RIoco Didático e Quadra
Poliesportiva - IFPR Campus Capanema
Na última quinta-feira, 10

úe março, no período da ma
nhã, foi realizada a cerimônia
de inauguração do bloco di
dático e da quadra poliespor
tiva coberta do IFPR Campus
Capanema. A solenidade foi
acompanhada por alunos e ser-
ddores do Campus Capanema,
autoridades locais, represen
tantes de entidades, membro
representante dos pais no Co-
egiadü Dirigente do Campus -
Cüdic e demais convidados.
O Reitor do IFPR professor

Ddacír Antônio Zanatta, Pró
.•eitor.^S Planejamento e De-
jenvi lento Institucional

professor Paulo Yamamoto,
biretora-Geral do Campus Ca
panema professora Leocadia
Cândido da Silva, Prefeito de
Capanema Américo Bellé, Se
cretária de educação do muni-
;tpio Zaída Parabocz estiveram
presentes e fizeram parte da
nesa de honra.

Ainda, estiveram presentes
)s senhores Sérgio Ullrich -
/ice Presidente da Câmara de
/ereadores de Capanema, no
ito representando o legislativo
nunicipal e os mandados dos

Deputados, Federal Zeca Dir-
ceu e Estadual Professor Le

mos e ainda, Sr. Ricardo Cai-
legari, no ato representando
a Deputada Estadual Luciana
Rafagnin.
A quadra poliesportiva foi

construída em duas etapas, ini
cialmente a Quadra com área de
6oo,oom2. A ordem de seiviço
para início da obra foi emitida
em 24 de janeiro de 2017 e a
conclusão foi em 17 de julho de
2017, tendo como valor de in
vestimento R$234.180,50, pro
venientes de recursos próprios.

Posteriormente, foi constm-
ída a cobertura da mesma, sen
do que a cobertura Metálica tem
864,oom2. A ordem de seiviço
para início da obra foi emitida
em 21 de dezembro de 2018 e a
obra foi concluída em 10 de ja
neiro de 2020.0 valor do inves
timento foi de R$354.g97,42,
obtido via Emenda de Bancada
do Paraná - N" 7117.0001.
O bloco didático, mede

9o6,46m2. A ordem de servi
ço iniciou em 21 de dezembro
de 2018 e a obra foi concluída
em 05 de junho de 2020, sen
do o recurso para a realização

da obra oriundo de Emenda
de Bancada do Paraná - N®
7117.0001 - R$1.200.000,00
e recursos próprios no valor de

R$475.535,67-
A construção do bloco didá

tico era almejada a tempo pelos
alunos e servidores do Campus
Capanema.
O bloco didático contempla

6 salas de aula, 03 laboratórios,
sendo: Química e Física, Agroe-
Cülogia e Biologia, Artes e Ma
temática, todos os ambientes
estruturados com mobiliário e
equipamentos para as ativida
des práticas de ensino, pesquisa
e extensão.

Da mesma forma, a cobertu
ra da quadra trouxe conforto e
qualidade para as atividades es
portivas, visto que o nosso cam
pus se faz presente em eventos
esportivos de todo o estado.

A solenidade de inauguração
contou ainda com apresenta
ções artísticas preparadas pelos
alunos membros do Grêmio es
tudantil Alaska, como apresen
tação de capoeira, uma reflexão
sobre o dia da mulher e canções
onde todos os presentes pude
ram interagir com a música.

município de planalto
AVISO DE LICITAÇÃO

"PREGÃO ELETRÔNICO':

O município de PLANALTO faz c;.bí?r aoj interessados c|i,e com b.ise na l.ei
federal n'- 10.520 de 1/ de lUlho üc 20Ü2. Uecrelo Muniupal de ti'-' 2722/2007
de 26/06/2007 e, subsidíanaínente, a Lei n® 8.666/93 e complomentares. em
sue sede silo a Pt.iça 5dO francisco de Assis, ns' 1533. (ara icdlizji Licitai,ãu na
Modalidade PHtCÀO tUTRONICU sob n" 023/202 2. conforme descrito abaixo:
OBJETO; Aqulsii,au de máquina escavadeiio Hidraulicj nova para atender .rs
necessrtjade da Setretaria de AKnc.ulujra cio Município de Planalto -Pft,
observadas as cBiacteristicas e demais tondivdes definidas no edital e seus
anexos.

VALOR TOTAL; 8$ 85S..s?3..33 (nitorpnrns e ririrjupnla e oito mil. tretentos e
trinta e três reais e trinta e trps centavos).
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: Dia 30 cie .março
de 2022. a partir rias OOhOOmm.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido iunto ao
Setor cie Licitações do Município de Planalto, através do Portal de Licitações do
Muiiicipio de P!an.-,lto, .nr.nvés de solicitação via e-nn.nil:
licitataoéVI^naHo pr.gov.br ou .iliâvés do site
www.cornpras50vernamenlats.gov. br

SISTEMA ELETRÔNICO: www.curTiprasgoverri/iirrentais.gov.ljr

LUIZ CARLOS UONI

Prefeito MunicIp.il

município DE PLANALTO

AVISO DE licitação
"PREGÃO ELETRÔNICO" N« 022/2022

O município de PLANALTO faz s.iber .TOC rntere.ssados rpie com base n.n lei
Feder.ll n« 10.S20 ue 17 de julho de 2O02, Derreto Municipal de n« 2727/2007
de 2fi/f)6/2007 e, sub.tidiariamente, a Lei ii« 8.666/93 e complemenr.nres. em
sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, ne 1583. lar.i realizar Licitação na
Mod.ilidade PREGÃO ELETRÔNICO sob n« 022/202 2. conforme desrrirn .nbaixo:
OBJETO: Aquisição de uma câmara de conservação de vacinas e medicamentos
termoiáheis. vertical, com capacidade para 2S0 iitro.s, com o fim de estrutur.nr a
.rssisiéncij farmacêutico do Municip.n de Planalto.
VALOR TOTAL: RS 16.025.83 (dezesseis rnii c vinte e cmcc leaiS e oitenta e três
i-entdvos!.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: Dia 29 de março
de 2U22. a partir das ÜHiOOmm.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referliio edital podeia ser obtido junto .10
Setor de Licitações do Município de Planalto, através do Portal de Licitações rio
Município d« Planalto. dlravéi de soliiitaç3o via e-inaii
lir,itacao(jiinliinailo.pr.|jov.br ou através do site
www.coiiipiasgoverndmentdis.guv br
SISTEMA ELETRÔNICO; www.Komprasgovcrriamentals.gov.br

LUIZ CARLOS BONI

PipfeiTo Municip.nl

IMPOSTO DE RENDA 2022 (IK 20Z2)

ora o7/ia/joM - íAiício 00 PfiArtj/tarra dccíakacão mATí30/ov"f

Ocví declsror Imposto de Ronda «uaim

PESSOA FÍSICA QUE :

. receberam nexiio 3021 mali de RS 20.S.se.m em rendimento] irlbindrio];

• obteve ganhes lie eoeital com a wnde de irnOvelc. voícuLh e eutrm benseu/erto] i
tributação;

• chtov« ganivoi d« e«pÍlMl, cvrn n* bni>* da valores « na ÍjoIm c

rnncadcrias e futures:

•  da R5 40 inS «m rondlmonsm Isdncas a nio tribulèvtb ou ulbutadcs r
fo/rt»:

• aposontadas Que aintís tom Imposto de Aenau no fonta ■ • folho <f«i «andimansos

- no bolcrite du Baiienienlo »C' liowe dejcunlo IRRi, em niielfliier mít ile. arvo, obriga
.tpederlM-erilKRIi.

AGRICULTURA:

- posiuie, etc 31 de dezembrv de 2031. rrvHWuIs, velcvio] e evucs bem veior totiil

svperlci e RS 30»mil;

•reeelMumai] de RS l«3.Vn!<,W)«m renda lama dealIvUaib. rvi.l;

• poisuir capital acima de RS SOO.UOO.OU

WCTPiqaiajf CQWTAIMtlOAOE CAPOHEMA

lEscrltorio Krtigerl

watt! Zap. (46) 99975 3130 Pedra Adenot

lelefonefiao (asjassz >239

Aw. IjB- Santo 7B6 7» tvco.

Fm cima da teja fiaUo IMafico - Bertdlto Kloser

wmesimm

46 99904-^9701 íg)
^!í^46-3j5S2

Rua Rio de Janeiro, 1285 - Centro - 85760-000 - Capanema - PR
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ILUSTRISSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE PLANALTO - PR.

REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO A/® 23/2022

Prezado Pregoeiro,

AUTORIDADE COMPETENTE

YAMADIESEL COMERCIO DE MÁQUINAS - EIRELI, pessoa jurídica de direito

privado Inscrita no CNPJ sob o n° 22.087.311/0001-72, sediada à Rodovia BR-277, Km 113,

n® 540, Rondinha, Campo Largo - PR, neste ato, representada por seu representante legal

CLEISON JÚNIOR TURECK, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o n° 027.384.089-

40. portador do RG n° 3.633.272, SESP/SC. e-mail: cleison@vamadiesel.com.br. por

intermédio de seus procuradores judiciais, Sr. BRUNO RICARDO FRANCISCO GOMES

BARBOZA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PR n° 58.669, e-mail: bruno@tjb.adv.br e

Sr. JOSÉ ROBERTO TIOSSI JÚNIOR, brasileiro, advogado, regularmente inscrito na

OAB/PR n° 56.389, e-mail: tiossi@tib.adv.br. vem respeitosamente apresentar

IMPUGNACÃO AO EDITAL. de acordo com os fatos e fundamentos a seguir evidenciados:
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I. DA TEMPESTIVIDADE

De início, se verifica que a presente impugnação cumpre o requisito da

tempestividade, pois conforme ITEM 4.1 do edital, o protocolo poderá ser no prazo de até

03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

Desta forma, tendo em vista que a sessão de licitação está marcada para 30 de

março de 2022 a impugnação encontra-se tempestiva.

Cumpre destacar que todos os atos administrativos são subordinados à Constituição

Federal de 1.988, de modo que o direito de petição está garantido constitucionalmente, é

completamente válido e capaz de ser conhecido pelo órgão licitante:

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, á
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...) XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas:
a) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos
ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Previsto no art. 5°, XXXIV, alínea "a", o direito de petição pode ser definido como

o direito que pertence a uma pessoa de invocar a atenção dos poderes públicos,

independentemente do pagamento de taxas, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou

abuso do poder. Constitui, pois, uma prerrogativa democrática, cujo exercício está,

necessariamente, vinculado à comprovação da existência de lesão a interesses próprios do

peticionário. Nesse sentido, ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro:

"dentro do direito de petição estão agasalhadas inúmeras
modalidades de recursos administrativos, disciplinadas por
legislação esparsa, que estabelece normas concernentes a prazo,
procedimento, competência e outros requisitos a serem observados
pelos peticionários". Dl PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo. 19® ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2006. Pg. 698.

Outrossim, importante frisar que a Súmula 473 do STF aborda o princípio da

autotutela, segundo a qual o Órgão Público pode, a qualquer tempo, anular seus atos

quando os mesmos forem ilegais:
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A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos: ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial. Súmula 473 STF.

Desta feita, a presente impugnação merece ser conhecida em defesa dos direitos

deste PETICIONÁRIO, contra ilegalidades previstas no edital.

II. SÍNTESE FÁTICA

Foi publicado processo de licitação Pregão Eletrônico n° 23/2022, do tipo menor

preço, o qual foi fixada a data da disputa em 30 de março de 2022, ás 9hrs, o qual visa a

aquisição de escavadeira hidráulica, de acordo com as condições do edital e especificações

constantes no Termo de referência.

Assim, ao consultar as características técnicas (item 5.1 - termo de referência),

verifica-se que o objeto contempla a seguinte especificação "motor da mesma marca do

fabricante".

Ocorre que tal especificação é restritiva, a qual contraria a legislação e

jurisprudências vigentes, inclusive do próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

A exigência não possui justificativas técnicas, revelando uma indevida restrição

ao caráter competitivo do certame, como será demonstrado na fundamentação.

Em síntese, este é o fato que merece revisão e retificação do instrumento

convocatório.

III. DO DIREITO - DA EXIGÊNCIA RESTRITIVA E EXCESSIVA

Conforme destacado nos fatos supracitados, a especificação "motor da mesma

marca do fabricante" é excessiva e restritiva, comprometendo a obtenção da proposta mais

vantajosa.

Ocorre que a Lei de Licitações dispõe em seu artigo 7°, § 5° que é vedada a

realização de licitação cujo objeto inclua bens de marcas, características e especificações

exclusivas, ou seja, ao exigir a referida especificação, o edital está impondo especificações

exclusivas de determinada marca.

Art. 7® As licitações para a execução de obras e para a prestação de
serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à
seguinte seqüência:
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§ 5° É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e
serviços sem similaridade ou de marcas, características e
especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente
justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e
serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e
discriminado no ato convocatório.

Acontece que no presente processo, inexiste qualquer justificativa técnica para

inserir referida especificação de "motor da mesma marca do fabricante" no objeto licitado,

cujo único objetivo é direcionar a licitação.

No tocante a especificações sem justificativas técnicas/operacionais e

econômicas, em recente decisão, em situação similar (motor da mesma marca do

fabricante), o TCU determinou a anulação de licitação e contrato nos seguintes termos:

TCU ACÓRDÃO 214/2020 - PLENÁRIO
REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA LIMPA-
GO COM PREVISÃO DE APORTE DE RECURSOS FEDERAIS.
RESTRIÇÃO INDEVIDA Ã COMPETITIVIDADE DO CERTAME
QUANTO A UM DOS EQUIPAMENTOS LICITADOS (PÁ
CARREGADEIRA). REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. FIXAÇÃO
DE PRAZO PARA QUE A LICITAÇÃO SEJA ANULADA QUANTO
AO REFERIDO ITEM, ASSIM COMO O SUBSEQUENTE
CONTRATO.

36. Não é razoável exigir um vão livre mínimo de 420 mm e aue o
motor sela do próprio fabricante sem justificativa

técnica/operacional e econômica.

53. Ante ao exposto, resta caracterizado a inexistência de
justificativa de natureza técnica e/ou operacional para sustentar

as exigências de 'vão livre do solo mínimo de 420 mm' e de motor

próprio do fabricante', incorrendo em restrição indevida à
competitividade da licitação, impedindo a participação de um
maior número de licitantes no mencionado certame e

prejudicando a satisfação da obtenção da proposta mais
vantajosa.
0.2) promova a anulação de todos os atos inerentes ao seguinte
item do Pregão Presencial 10/2009, em razão de descumprimento
do art. 3°, II, da Lei 10.520/2012 e do art. 3°, §1®, da Lei 8.666/93, na
medida em que houve restrição injustificada ao caráter
competitivo do certame, ao se exigir no edital, vão livre do solo
mínimo de 420 mm' e de 'motor próprio do fabricante', sem respaldo
em elementos técnicos ou de desempenho operacional:

Dessa forma, vè-se que o Edital apresenta exigência técnica abusiva, que em

nada pode Interferir tecnicamente no desempenho/funcionamento normal do

equipamento deste certame, ou seja, se apresenta como condição ilegal Irrelevante, de
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caráter somente restritivo e que favorece determinada marca de equipamentos.

O Tribunal de Contas da União, através do Acórdão 2441/2017 do Plenário decidiu

que: "cláusulas com potencial de restringir o caráter competitivo do certame devem ser

objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios à licitação que

indiquem a obrigatoriedade de inclusão de tais regras para atender às necessidades

específicas do órgão, sejam de ordem técnica ou econômica

A licitação busca promover a ampla competitividade. Dessa forma, todos os

pressupostos ou condições que impliquem restrição ao caráter competitivo do procedimento

licitatório devem ser rechaçados, vez que a Lei 8.666/93, veda de forma expressa a fixação

de cláusulas que restrinjam o caráter competitivo:

Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legaiidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa,
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos.

§ 1° É vedado aos agentes públicos:

I  - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de

sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12
deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;
(Grifamos).

Ocorre que a especificação incluída no objeto, qual seja "motor da mesma

marca do fabricante" não possui justificativa técnica expressa no edital. Tal fato comprova

que é uma peculiaridade que não influencia no uso e desempenho do bem licitado e acaba

por direcionar a licitação.

Sabe-se que todo Órgão Público é obrigado por Lei a proceder estudos

pormenorizados dos quantitativos e especificações dos bens e serviços exigidos,

apresentando as devidas justificativas no processo licitatório, sob pena de violação dos

princípios licitatórios.

Sobre a fixação de exigências restritivas, o Tribunal de Contas da União também

já se manifestou, determinando a suspensão do certame, em razão da ausência de
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justificativas técnicas que direcionavam a licitação para determinado fabricante por conta de

especificações:

ACÓRDÃO N° 2387/2013 - TCU - Plenário SUMÁRIO:
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO COM INDÍCIOS DE
DIRECIONAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES PARA MODELOS DE
DETERMINADO FABRICANTE DE CULTIVADORES

MOTORIZADOS. ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE
SUSPENSÃO DO CERTAME. OITIVAS. ALEGAÇÃO DE QUE A
ESPECIFICAÇÃO CONSTOU DO PLANO DE TRABALHO DE
CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA A
ESPECIFICAÇÃO DIRECIONADA. FIXAÇAO DE PRAZO PARA
ANULAÇÃO DO CERTAME. CIÊNCIA AO CONCEDENTE ACERCA
DAS MEDIDAS CORRETIVAS NECESSÁRIAS À CONTRATAÇÃO
PRETENDIDA E AOS DEMAIS INTERESSADOS. ARQUIVAMENTO.

(Grifamos).

Em outra licitação, cujo objeto é semelhante ao ora questionado, o TCU também

determinou a nulidade do processo em virtude de especificações restritivas e direcionadas.

ACÓRDÃO N° 2230/2012 - TCU - Plenário Sumário:
REPRESENTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA COM
RECURSOS TRANSFERIDOS PELO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA.
EXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL QUE
DIRECIONAM PARA AQUISIÇÃO DE MODELO DE UM
FRABRICANTE ESPECÍFICO. CONCESSÃO DE CAUTELAR.
OITIVAS. ANALISES DAS JUSTIFICATIVAS. NÃO AFASTAMENTO
DA IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO PARA ANULAÇÃO DO
CERTAME. (Grifamos).

Ainda o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em acertada decisão

nos autos de representação da Lei n® 8.666/93 - Processo n® 350194/2018^ - despacho

769/2018, concedeu medida cautelar suspendendo a licitação de máquinas pesadas por

conter exigências técnicas indevidas oue maculam o caráter competitivo, bem como no

processo de autuação n® 473486/2019^, também prosseguiu com concessão de medida

cautelar de suspensão da licitação.

^ Após manifestação preliminar do órgão representado (peças n® 19 a 21), a Representação foi recebida
pelo Despacho n° 769/18 (peça n° 22), que também determinou a suspensão cautelar da licitação [...].
Disponível em < httDs://vvww1 .tce.Dr.aov.br/multimidia/2018/7/Ddf/0Q32972O.Ddf> Acesso em 11 fev
2020

^ 2. Preliminarmente, com fulcro nos arts. 282, § 1°, 400, § 1°-A, 401, V, e 403, II e III, do Regimento
Interno, acolho o pedido de expedição de medida cautelar em face do Município de Diamante do
Oeste, para o fim de determinar a imediata suspensão do Processo Lícitatório n° 113/2019,
referente ao edital de Pregão Presencial n° 64/2019, no estado em que se encontra, até o julgamento
do mérito desta Representação, sob pena de resoonsabilizacão solidária do atual gestor, nos
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A inclusão de itens, cláusulas e condições nos objetos desta licitação, sem a

necessidade e justificativa técnica devida, beneficiando uma ou outra empresa isoladamente,

caracteriza-se como prática comprovadamente ilegal.

Todas as exigências no edital devem vir munidas pela razoabilidade devida. Sobre

o tema, a doutrina preceitua:

A  razoabilidade é o 'bom senso' da administração e a
proporcionalidade a compatibilidade entre o fim que se quer alcançar
e o ato a ser utilizado^.

Essa tratativa principiológica consiste em evitar restrições, abusos ou excessos,

de modo a ligar as ações meio e fins sem que haja discrepâncias muito grandes de um ponto

a outro, evidenciando que os princípios infraconstitucionais aplicáveis ao âmbito

Administrativo, devem estar pautados de forma ponderada a fim de coibir excessos, cada qual

de acordo com a análise do caso concreto.

A proporcionalidade e o bom-senso deveriam prevalecer, entrementes, exsurge

claro e insofismável que esta Administração furtou o caráter competitivo do certame ao exigir,

sem qualquer justificativa técnica, que o objeto licitado possua motor da mesma marca do

fabricante, ou seja, outros equipamentos similares da mesma categoria existentes no

mercado nacional estão ilegalmente impossibilitados de participar deste questionável

certame.

Desta forma, nota-se a excessiva e desproporcional especificação técnica na

tentativa de beneficiar determinado particular, tendo em vista que a mesma não apresenta

nenhum benefício, muito pelo contrário, acaba por assegurar discriminação desproporcional

à obtenção da contratação mais vantajosa, furtando o caráter competitivo do certame, que

pela doutrina é definido como:

"O princípio da competitividade significa a exigência de que a
Administração Pública fomente e busque aareoar à licitação pública o
maior número de interessados, para que, com olhos na eficiência e na

isonomia. aumentando o universo das propostas aue lhes são

encaminhadas, ela possa legitimamente escolher aauela aue seia a

mais vantaiosa ao interesse público." (Grifamos).

termos dos arts. 400, § 3°, do mesmo Regimento. A expedição da medida cautelar se deve à
ausência de justificativa técnica para a exigência contida na esDecificacão do obíeto licitado
(rolo compactador vibratório de solo), que, ao estabelecer o diâmetro mínimo do tambor de 1.530mm,
ocasionou aparente restrição indevida à competitividade. (Grifamos).
^ SCATOLINO, Gustavo; TRINDADE, João. Manual de direito administrativo. 4. ed. rev., ampl. e
atual. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 72
" NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo / Joel de Menezes Niebuhr.
-4. ed. rev. e ampl. - Belo Horizonte, Fórum, 2015. p. 61
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Importante salientar ainda que no mercado nacional de máquinas e equipamentos,

existem outros fabricantes que oferecem equipamentos capazes de atender o interesse

público de forma eficiente.

Ou seia. outros tantos fabricantes também estabelecidos no Brasil estarão

ilegalmente por conseqüência de um ato e de uma exigência imotivada. impedidos de

participar do certame, por conta de exigência vazia, comprovadamente ilegal, gue fere o

caráter competitivo do certame e que em absolutamente nada interfere no funcionamento ou

desempenho dos equipamentos obietos deste.

Desta forma, de acordo com a fundamentação trazida, resta mais que evidenciado

que a referida exigência apresentada no termo de referência do presente edital torna-se

limitadora e de caráter restritivo a ampla concorrência, vez que do maquinário licitado, a

especificação coloca óbice a participação de inúmeras licitantes que poderiam fornecer

equipamento de ótima qualidade e com preço adequado.

É cristalina a necessidade de estudos técnicos pormenorizados que comprovem

a necessidade de exigências que possam ser excessivas ou limitadoras, o que não existe no

presente processo.

Convém destacar, que o Ministério Público de Santa Catarina, através do Centro

de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa ÍCMA) e do Grupo Especial

Anticorrupcão (GEAC^ editou e aprovou Nota Técnica, fanexo^ orientando os promotores

de justiça acerca da fiscalização dos editais de licitação, destinados a aquisição de máquinas

pesadas, em razão da detecção de fraudes que restringiam e direcionavam licitações para

esse tipo de obieto. através da inserção de exigências desnecessárias e incompatíveis com o

interesse público.

Com efeito, os ilustres membros do Parquet sedimentaram entendimento no

sentido de que nas licitações para compra de máquinas pesadas, no objeto deve estar

descrito somente as características básicas do equipamento.

Desta forma, cumpre destacar que, conforme a nota técnica do Centro de Apoio

Operacional da Moralidade Administrativa e do Grupo Especial de Anticorrupção, é

ilegal a especificação acima questionada, senão vejamos:

1. Nas licitações para compra de máquinas pesadas, deve estar
descrito no objeto do edital somente as características básicas do
equipamento que tenham por fim, exclusivamente, definir a sua
categoria, sendo suficientes a definição das seguintes
especificações para cada tipo de máquina:

ei Escavadeira hidráulica: potência mínima, peso operacional mínimo,
volume mínimo da caçamba, dimensão mínima da
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caçamba(Grifamos).

O próprio Acórdão 214/2020 TCU Plenário menciona a Nota Técnica do

Ministério Público de Santa Catarina, como forma de subsidiar a decisão de anular a licitação

que exigiu especificações restritivas, nos seguintes termos:

37. Por oportuno cabe destacar que consta nos autos a Nota

Técnica do Centro de Apoio Operacional da Moralidade

Administrativa (CMA) e do grupo especial anticorrupção (GEAC)

2/2017, do Ministério Público de Santa Catarina, que orienta aos

promotores de justiça com atuação na área de Moralidade

Administrativa no sentido de que, para a compra de máquinas

pesadas, deve estar descrito no objeto do edital somente as

características básicas do equipamento. E ainda delimita que, no

caso de pá carregadeira, especifique somente potência mínima, peso

operacional mínimo, volume mínimo da caçamba e dimensão mínima

da sapata (peça 39, p.3-4) (grifo nosso).

Ainda, recentemente a Coordenadoria de Gestão Municipal do Egrégio Tribunal de

Contas do Estado do Paraná (Processo Representação n® 122946/21) reforçou a aplicação

das exigências nos descritivos dos maauinários conforme disposto na Nota Técnica n°

02/2017. do Centro de Adoío Operacional da Moralidade Administrativa, do Ministério Público

de Santa Catarina:

Cabe ressaltar que a Nota Técnica n° 02/2017. do Centro de Apoio

Operacional da Moralidade Administrativa, do Ministério Público

de Santa Catarina (peca 08). entende suficiente, para a compra de
pá carregadeira, a definição de potência, peso operacional mínimo,
volume mínimo de caçamba, caçamba dentada ou lâmina,
destacando aue "as diversas marcas concorrentes, mesmo com

algumas especificações distintas, apresentam desempenho

semelhante, suficiente para o serviço de uma Prefeitura

Municipal". Em relação ao fato de o objeto ter sido adquirido com
verbas repassadas por intermédio do Convênio MAPA n°
891940/2019, a aprovação pelo Ministério responsável não afasta a
responsabilidade do gestor municipal pela eventual fixação de
cláusula restritiva no edital, considerando que a delimitação do objeto
é realizada pelo Município.

Diante do exposto, opina-se pelo conhecimento e procedência da
Representação, com a aplicação de uma multa do art. 87, inc. IV, "g",
da Lei Complementar Estadual n® 113/2005, ao Sr. Paulo Cezar
Casaril, Prefeito Municipal, em razão da violação do art. 3°, inc. II, da
Lei n® 12.520/02." (grifo nosso)
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Por fim, no recente Parecer n® 307/21 emitido pelo d. Ministério Público de

Contas do Estado do Paraná (Processo Representação n° 122946/21), além da multa

remetida ao Prefeito, foi recomendado ao Município revisar os descritivos de maquinários

licitados, para não incorrer novamente em ilegalidades:

Este Ministério Público de Contas corrobora integralmente as
conclusões da CGM e opina pela procedência da presente
Representação. Sugerimos a expedição de recomendação para
Que o Município revise as exigências dos equipamentos a serem

licitados, limitando-se a descrever a potência, peso operacional

mínimo, volume mínimo de cacamba, caçamba dentada ou

iámina, lá que as diversas marcas concorrentes, mesmo com

algumas especificações distintas, apresentam desempenho

semelhante, suficiente oara o serviço de uma Prefeitura

Municipal. Não apresentamos oposição à aplicação da multa ao
gestor municipal proposta pela unidade técnica.

Desta forma, requer-se a imediata alteração da característica técnica do objeto

escavadeira "motor da mesma marca do fabricante" no edital, a qual não interfere em

absolutamente nada qualidade do desempenho do bem licitado, conforme Nota Técnica no

MP/SC, restringindo sem qualquer justificativa técnica o certame.

IV. DO CONVÊNIO - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO

Consta no Termo de Referência, que o presente Pregão tem por objeto aquisição

de escavadeira através do CONVÊNIO MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento).

Ocorre que o plano de trabalho (convênio) não justifica a restrição ao caráter

competitivo, visto que as especificações que restringem a competição foram inseridas no

plano de trabalho pelo próprio município de Planalto - PR.

inúmeros são os julgados que tratam de casos semelhantes, em que o Tribunal

de Contas da União concedeu liminar de suspensão e determinou a anulação da licitação,

em razão de impugnações que não foram acatadas pelos municípios, sob alegação de

impossibilidade de alteração do objeto, por conta de aprovação do plano de trabalho.

ACÓRDÃO N° 2387/2013 - TCU - Plenário SUMÁRIO:
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO COM INDÍCIOS DE
DIRECIONAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES PARA MODELOS DE
DETERMINADO FABRICANTE DE CULTIVADORES

MOTORIZADOS. ADOÇÃO DE MEDIDA CAÜTELAR DE
SUSPENSÃO DO CERTAME. OITiVAS. ALEGAÇÃO DE QUE A
ESPECIFICAÇÃO CONSTOU DO PLANO DE TRABALHO DE
CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA A
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ESPECIFICAÇÃO DIRECIONADA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA
ANULAÇÃO DO CERTAME. CIÊNCIA AO CONCEDENTE ACERCA
DAS MEDIDAS CORRETIVAS NECESSÁRIAS À CONTRATAÇÃO
PRETENDIDA E AOS DEMAIS INTERESSADOS. ARQUIVAMENTO.

Ocorre que, o plano de trabalho aprovado para celebração do
convênio prevê a aquisição do bem conforme a descrição prevista no
edital, não havendo possibilidade de modificação, já que uma
modificação faria com que o convênio apresentasse impropriedade por
desvio de finalidade na aplicação dos recursos.

15. Constata-se que o município não apresentou razões técnicas
que justifiquem a exigência de cultivador motorizado acoplado a
enxada rotativa TA49, cuja descrição e características
correspondem aos modelos exclusivos do fabricante Agritech
Lavrale S.A. (cultivador motorizado modelos TC12, TC14 ou TC-14
Super).

16. O município justifica a exigência alegando que a descrição
"enxada rotativa TA49" consta no Plano de Trabalho (peça 15, p. 17)
que integra o Termo de Convênio celebrado com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, e que a aquisição
de outro objeto que não atenda a essa descrição, sem que haja
alteração do Plano de Trabalho/Termo do Convênio, ocasionaria
desvio de finalidade.

18. De início, cabe mencionar aue o Plano de trabalho é elaborado
e  apresentado pelo município ÍproDonentel ao ministério

concedente dos recursos, de forma que o erro inicial ocorreu
quando da elaboracão/aoresentacão de Plano de Trabalho que
continha a descrição de bem/obieto exclusivo do fabricante
Agritech Lavraie S.A. sem que houvesse razões técnicas que
justificassem a escolha de tal bem/objeto.
20. De toda forma, o fato de constar no Plano de Trabalho
aprovado pelo ministério não autoriza que a exigência restritiva

(modelo de enxada rotativa exclusivo do fabricante Agritech) conste
no Edital de Pregão Eletrônico sem que haja razões técnicas que a
justifique.

21. Neste caso, o procedimento correto seria o município solicitar ao
ministério a exclusão do modelo de enxada rotativa descrito no Plano
de Trabalho e, caso necessário, solicitar a prorrogação do convênio
pelo período necessário à reaiização de nova licitação.

VOTO. 8. Referido instrumento, segundo os dados do Siconv, terá sua
vigência encerrada somente em 30/4/2014. Logo, em que pese a
alegação de que a modificação do Plano de Trabalho poderia
resultar na perda dos recursos, tal justificativa não serve de
amparo à realização do procedimento licitatório nos moldes ora
questionados, uma vez que o prazo previsto para a execução do
referido contrato de repasse, conforme dados constantes do Siconv, é
bastante extenso. De todo modo, juntamente com o pedido de
modificação do Plano de Trabalho, para fins de assegurar
especificação mais genérica do equipamento, poderia o município
requerer a dilação do prazo de execução.
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12. Ante o exposto, alinho-me às conclusões e à análise consignada
na instrução técnica produzida no âmbito da Secex/RO, e manifesto-
me por que este Tribunal fixe prazo para a anulação do referido

E ainda:

"ACÓRDÃO N° 2230/2012 - TCU - Plenário Sumário:
REPRESENTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA COM
RECURSOS TRANSFERIDOS PELO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA.
EXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL QUE
DIRECIONAM PARA AQUISIÇÃO DE MODELO DE UM
FRABRICANTE ESPECÍFICO. CONCESSÃO DE CAUTELAR.
OmVAS. ANALISES DAS JUSTIFICATIVAS. NÃO AFASTAMENTO
DA IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO PARA ANULAÇÃO DO
CERTAME. AUDIÊNCIAS. TC 007.644/2012-4 32.Ressalta, por fim,
que a aquisição de equipamentos por melo de convênios não podem
se dar de forma diversa da prevista em seu plano de trabalho, que
seria parte integrante do convênio firmado entre as partes.
41. Tendo em vista que os indícios de direcionamento para um
modelo de pá carregadeira do fabricante New Holiand não foram
afastados, mas, ao contrário, reforçados a partir da análise do
plano de trabalho do convênio e de informações obtidas no
Siconv (itens 17 e 18), e de que a contratação da pé carregadeira
modelo CASE 621, objeto da ata de registro de preços decorrente do
Pregão Eletrônico 64/2011, atenderia às especificações do Pregão
133/2011, entendimento esse corroborado pela própria concorrente,
no caso a Empresa PME Máquinas e Equipamentos Ltda., ao
manifestar-se nestes autos (itens 8 a 11), entende-se que a medida
cautelar deve ser mantida". (Grifamos).

JÁ NO JULGADO ABAIXO, O TCU MULTOU O PREFEITO MUNICIPAL E A

PREGOEIRA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) CADA UM, POR REALIZAR

LICITAÇÃO DE MAQUINÁRIO PESADO COM CARÁTER RESTRITIVO. ALEGANDO

QUE SERIA IMPOSSÍVEL ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL EM FUNÇÃO

DO PLANO DE TRABALHO APROVADO.

"ACÓRDÃO N° 4680/2012 - TCU - 1^ Câmara SUMÁRIO:
REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADES EM PREGÃO
PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA.
CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. MULTA. PEDIDO DE
REEXAME. CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

25. Os recorrentes alegam ainda que as características do
produto foram impostas pelo plano de trabalho do contrato de
repasse, não sendo possível sua modificação.
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14. Outrossim, não se pode admitir as justificativas apresentadas
pelos responsáveis pela condução e homologação da licitação,
tanto em sua fase interna, na oportunidade de resposta à
impugnação ao edital, como na oportunidade de apresentação de
razões de justificativa perante esta Corte, no sentido de que seria
impossível alterar as especificações do edital em função de estas
Já terem sido definidas quando da celebração do Contrato de
Repasse n° 0283.090-56 (fis. 82/95 e 97/100), com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, pelo quai foi
repassada a importância de R$ 156.000,00 (cento e cinqüenta e seis
mil reais) ao Município, para a aquisição do bem.

15. Com efeito, o plano de trabalho de um instrumento de transferência
de recursos para a execução de programas, projetos e atividades de
interesse recíproco entre entes federados, como o é o contrato de
repasse, não é algo absoluto, a ponto de ser imutável. Inclusive, o
normativo atualmente vigente acerca da matéria (Portaria
Interministerial 127/08, dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Fazenda e Controle e Transparência) estabelece
expressamente a possibilidade de alteração do plano de trabalho,
desde que submetido previamente à autoridade competente (grifou-
se):
Art. 22. O Plano de Trabalho será analisado quanto à sua viabilidade
e adequação aos objetivos do programa e, no caso das entidades
privadas sem fins lucrativos, será avaliada sua qualificação técnica e
capacidade operacional para gestão do instrumento, de acordo com
critérios estabelecidos pelo órgão ou entidade repassador de recursos.
(...)
§ 3° Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o
Plano de Trabalho, desde que submetidos e aprovados previamente
pela autoridade competente'.

16. Portanto, a partir da impugnação apresentada ao edital pela
empresa ora representante, na qual se demonstrou, com clareza, que
a especificação apresentada no instrumento convocatório restringia a
participação de outras empresas no certame, caberia ao município, na
qualidade de 'contratado', no ajuste firmado com o MAPA, solicitar a
alteração do plano de trabalho, em conformidade, aliás, com a
cláusula 18^ do contrato (fl. 89), de maneira a possibilitar a
participação de outras empresas, representantes de outras marcas,
tais quais as indicadas pelo representante nos documentos de fis.
20/44 ('John Deere', 'Landini', 'Agrale', 'Massey Ferguson' e 'New
Holiand').

26. Ademais, conforme salientou o Ministério Público junto ao TCU
(peça 6, p. 46) e o Ministro-Reiator a quo (peça 6, p. 47), o plano de
trabalho do contrato de repasse foi preenchido e assinado pelo
próprio prefeito (peça 2, p. 41-45), de forma que não cabe tentar
transferir à CEF a responsabilidade pela definição das
características técnicas do produto licitado.

5. Além disso, os gestores tentam transferir para a Caixa a
responsabilidade pela definição das especificações do equipamento,
mas não conseguem afastar as evidências de que o plano de trabalho

Registro de Sociedade de Advogados: 3766 OAB/PR - CNPJ: 19.954.382/0001-10 - www.tjb.adv.br
Av. Tiradentes, 84 - Sala 03 - Zona 1 - Centro Empresarial Marquês de Sagres - Maringá - PR

Fone: (44) 3029-4546 - E-mail: brunobarboza_adv@hotmail.com -»



[OREBARBOZA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

aprovado no contrato de repasse foi preenchido e assinado pelo
próprio prefeito e que realizaram licitação para aquisição de bem sem
similaridade ou de marcas, características e especificações
exclusivas, com restrição ao caráter competitivo do certame.
VOTO. 2. O Sr. Rudi Paetzold, prefeito municipai, e a Sra. Márcia
Cristina Silva, pregoeira, foram ouvidos em audiência, em razão da
realização de licitação (edital do Pregão 28/2009) para aquisição de
bem (item 3 do Anexo 1 - trator) sem similaridade ou de marcas,
características e especificações exclusivas, com restrição ao caráter
competitivo do processo licitatório, em descumprimento ao
disposto no artigo 7°, § 5°, da Lei 8.666/1993 (peça 7, p. 16-19).
9.2. aplicar individualmente a Rudi Paetzold e Márcia Cristina
Silva multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes
o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para
comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dividas aos
cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data
do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas
após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
28. Os recorrentes não lograram descaracterizar a existência de
violação aos artigos 7°, § 5®, e Í5, § 7°, inciso I, da Lei 8.666/1993
na realização do Pregão Presencial 28/2009, de modo que deve ser
negado provimento ao pedido de reexame, mantendo-se a multa que
lhes foi aplicada".{Gr\famos)

No mesmo sentido, em recente julgado, o Tribunal de Contas do Estado do

Paraná, recomendou aplicação de multa ao prefeito e pregoeiro municipal, por manter

cláusulas restritivas em edital de maquinário pesado. Vejamos:

"TCE/PR ACÓRDÃO N° 228/18 - Tribunal Pleno - Representação da
Lei n° 8.666/93. Pregão para aquisição de maquinário pesado

(tratores compactadores de solo). Cláusulas editalícías
restrítivas/anticompetitivas. Voto pela procedência da
representação, com expedição de recomendação e aolicacão de
multa". (Grifo nosso)

Por mais este motivo, o edital deve ser retificado, visto inexistir justificativa técnica

para tais exigências.

IV. CASOS ANALOGOS

Destaca-se, que, após este PETICIONÁRIO protocolar Representação n° 366896/21

no Tribunal de Contas do Paraná, o Município de São Miguel do Iguaçu -PR também teve

seu certame suspenso, em razão da mesma exigência restritiva, de forma que o
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entendimento consubstanciado no despacho n® 798/21, do ínclito Conselheiro Ivan Leiis

Bonilha, acolheu a suspensão do certame e dispôs:

Em juízo de cognição sumária, típico dessa fase processual, vislumbro
indícios de exigência Indevida e injustificada no edital, a qual pode
ter restringido ilegalmente o universo de competidores no
certame. Data maxima venia, os argumentos utilizados pela
municipalidade para rejeitar a impugnação ao editai são superficiais
e carecem de evidências técnicas. A simples alegação de que o
motor da mesma marca do fabricante do equipamento agrega
qualidade ao produto não é suficiente nem autoriza a inserção de

exigência não prevista na legislação.

A municipalidade menciona a necessidade de garantir a melhor
qualidade ao produto em nome da eficácia do serviço público.
Contudo, pelo aspecto técnico, não traz informações sobre
especificidade do objeto a ser adquirido e nem menciona dados sobre
contratações anteriores ou similares. Não há qualquer detalhamento
sobre o desempenho técnico ou economicidade de motor da

mesma marca do fabricante do maquinário (grifamos)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do

Paraná, consoante recente Despacho n® 806/21, em face do Pregão Eletrônico 49/2021 do

Município de Campo Maqro-PR:

Apesar da tentativa de se justificar a imposição conforme descrita no
termo de referência acima, foram citadas na peça exordial várias
decisões deste Tribunal afastando semelhante exigência em
outros certames licitatórios, demonstrando haver remansosa
jurisprudência contrária à exigência em discursão.

Vejo que uma simples consulta ao site deste TOE, seria suficiente
para se adequar ao entendimento do Tribunal e evitar afronta ao
art. 3®, II, da Lei n® 10.520/02, ademais, houve recurso impugnando
a referida exigência e ainda assim foi mantida como requisito,
pelo pregoeiro responsável pela condução do pregão.

Noto que, além do motor da retroescavadeira, certamente existem
diversas outras peças, dispositivos ou sistemas fabricados por
parceiros das montadoras e utilizados na espécie, especialmente na
fabricação de equipamentos dessa natureza. Vejo que é impossível
uma máquina com tamanha sofisticação conter apenas peças de
um único fabricante.
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Além disso, considerando o motor da retroescavadeira como um
importante mecanismo da máquina, qualquer outro motor a ser
utilizado seria exaustivamente testado e adaptado para cumprir
corretamente sua função, sendo possível, inclusive, a existência
de motores mais econômicos derivados de terceiros fabricantes.

Ainda, em recente manifestação, a Coordenadoria de Gestão Municipal do

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 3 de acosto de 2021 fProcesso n° 264619/21

- Instrução n° 2081/21), em virtude de Representação contra o Pregão Eletrônico 29/2021 do

Município de Ramilândia -PR, cujo edital trouxe a mesma exigência restritiva de "motor

da mesma marca do fabricante", sem qualquer justificativa técnica, compreendeu:

Conforme a Representante, a definição do objeto traz, sem justificativa
técnica, as seguintes especificações: motor diesel da mesma marca
do fabricante da máquina, pneus dianteiros 12,5/80x18 10 lonas,
caçamba padrão com no mínimo 8 dentes e código Finame.

Após manifestação preliminar do Município, foi concedida, no
Despacho 377/21 - GCFAMG, medida cautelar suspendendo o
andamento do certame.

De acordo com o Exmo. Relator deste processo, não foram
apresentadas justificativas técnicas que fundamentem as
escolhas da Administração. Esta Unidade Técnica, na Instrução
n° 1716/21 - CGM, opinou pelo conhecimento e procedência da
Representação, em face da ausência de estudos técnicos
avaliando as reais necessidades do Município.

Dessa forma, o Município de Ramilândia - PR revogou o Pregão Eletrônico n*^

29/2021.

Em recente licitação promovida pelo Município de Janiópolis-PR, o Egrégio Tribunal

de Contas do Estado do Paraná, em representação interposta por este PETICIONÁRIO

aplicou MULTA ao Prefeito e RECOMENDOU ao município que se abstenha de inserir nos

editais de licitação cláusula que restrinja a competitividade do certame, nos termos do Acórdão

296/2021 TCE/PR Pleno, com os seguintes fundamentos:

O edital em questão previu especificações restritivas à
competitividade, uma vez que se estabeleceu que a escavadeira
hidráulica apresentasse, especificamente. 7 (sete) roletas
Inferiores e 2 (duas) roletas superiores, exigência que foi
desacompanhada de qualquer iustificativa técnica por parte do

órgão licitante.
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Assim, observamos que não existe um padrão de que uma
escavadeira com determinado peso e tamanho possua a mesma
disposição das pecas de maneira a permitir que se insira no edital

exigência tão específica, e sem estar atrelada a uma justificativa
técnica, razão pela qual a descrição violou as regras preconizadas na
Lei de Licitações:

Já nas licitações promovidas pelos municípios de Ivaí, Ivaiporã e Missal no Estado

do Paraná foi concedida em favor deste PETICIONÁRIO, medida cautelar pelo Egrégio

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em virtude de exigências/especificações ilegais nas

licitações de maquinários, em especial motor da mesma marca do fabricante, consoante

respectivas decisões: Despacho n° 332/20 - GCFAMG; Acórdão n° 726/20 - Tribunal Pleno e

Acórdão n° 2155/20 - Tribunal Pleno.

No Município de Missal-PR, este PETICIONÁRIO ingressou com representação ao

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, (protocolo 239238/20) de onde é possível extrair do

Acórdão 2155/2020 que a mesma foi julgada procedente em razão de inexistir justificativa

técnica plausível para as exigências fixadas no edital, conforme excerto:

"Após apresentação de defesa pelos interessados, os autos foram
remetidos à Coordenadoria de Gestão Municipal (peça 67), a qual se
manifestou pela procedência da representação, (...) Por fim,
observa que inexiste iustificativa técnica plausível para a

exigência de sistema hidráulico com bomba de pistões axiais, pois os
mesmos atributos apontados como justificativa para a escolha da
bomba de pistão, também constam na descrição da bomba de
engrenagens.

O Ministério Público de Contas (peça 68) acompanhou o entendimento
da unidade técnica pela procedência, (...)"

Após as manifestações da unidade técnica e do Ministério Público de Contas, o

Município de Missal-PR revogou a licitação.

Por fim, em despacho sob n*^ 1433/20 proferido em 18 de Novembro de 2020, nos

autos 710798/20, o R. Conselheiro Fábio Camargo, concedeu medida liminar em favor deste

PETICiONÁRiO que ingressou com representação no Tribunal de Contas do Estado do

Paraná, determinando a suspensão do pregão eletrônico 048/2020 realizado pelo Município

de CafezaI do Sul, cujas exigências eram restritivas e similares com as previstas no

presente edital, com os seguintes fundamentos:

Considerando, ao menos num juízo perfunctório, próprio desta fase
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processual, que a restrição afastaria do certame eventuais licitantes,
cujas características técnicas sejam diversas e que não vislumbro
qualquer justificativa técnica, operacional ou econômica que
justifique a imposição da restrição, a fim de se assegurar a
competitividade do certame se mostra necessário que o
elementos questionados ("transmissão hidrostática; bomba
hidráulica de pistão axial e pneus radiais novos mínimo de 20,5 x 25")
sejam esclarecidos previamente à continuidade do certame. (...)
Diante de todo o exposto, recebo a presente Representação da Lei
no 8.666/93 e determino a suspensão do Pregão Eletrônico no
48/2020 do Município de CafezaI do Sul, no estado em que se
encontrar, inclusive eventual contratação dele decorrente, até ulterior
deliberação.

Tais casos são uníssonos e revelam que o Município de Planalto - PR deve

retificar a exigência fixada no instrumento convocatório, visto que também não possui

justificativa técnica.

É cristalino o posicionamento do TCE>PR no que tange a exigência igual à

contida no edital em tela, de forma que não restam dúvidas que é excessiva e restritiva.

V. DAS MEDIDAS JUDICIAIS E TRIBUNAL DE CONTAS

Esse descumprimento legal por parte da Administração Pública tem sido admitido em

larga escala através de MANDADOS DE SEGURANÇA, porque fere direito líquido e certo do

licitante.

Inúmeros são os julgados que invalidam este tipo de ato, vejamos:

"Em uma concorrência tem o direito de a ver processada regulamente,
de acordo com a lei que estabelece os seus pressupostos essenciais.
Se ela se processou fora dos termos da lei (ou do edital), o concorrente
desatendido ou prejudicado tem direito de a ver anulada e, ainda, por
mandado de segurança, pois há um direito subjetivo seu, lesado com
a realização dos atos nulos." (TFR in RDA 42/251). (Grifamos).

As representações perante o Tribunal de Contas também são alternativas, cabíveis,

diante de irregularidades na aplicação da Lei de Licitações nos termos do art. 113 § 1° da Lei

8.666/93:

Art. 113.0 controle das despesas decorrentes dos contratos e demais
instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas
competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos
interessados da Administração responsáveis pela demonstração da
legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da
Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela
previsto.
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S 1** Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica
poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos
integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na
aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo. (Grifamos).

Assim, diante da remota possibilidade do prosseguimento da ilegalidade deste edital

por parte desta municipalidade, não restará outra alternativa, senão oficiar o Tribunal de

Contas do Estado do Paraná, nos termos da Lei 8.666/93, bem como, tomar as medidas

cabíveis perante o Poder Judiciário.

VI. DOS PEDIDOS

Por todo o exposto e em respeito ao interesse público, vem este PETICIONÁRIO

apresentar os seus pedidos de impugnação no seguinte sentido:

a) Seja recebida, processada e julgada procedente a presente impugnação;

b) Seja RETIFICADO o edital no tocante a especificação "motor da mesma

marca do fabricante" do objeto licitado, visto que restringe a competitividade do

certame, sem justificativa técnica.

c) Sendo necessário, onde consta: "motor da mesma marca do fabricante"

seja alterado para: "motor diesel de marca a indicar", pelos motivos acima listados.

d) O edital seja republicado nos termos do art. 21, § 4° da Lei n° 8.666/93.

Havendo qualquer manifestação sobre o processo, requer que seja informado este

interessado por meio do endereço eletrônico tiossi@tib.adv.br e cleison@vamadiesel.com.br.

Termos em que respeitosamente, pede e espera deferimento.

Campo Largo, 25 de março de 2022.

JOSE ROBERTO

TIOSSI JUNIOR:0442962S921

JUNIOR;04429625921

José Roberto Tiossi Júnior

OAB/PR 56.389

YAMADIESEL COMERCIO DE MÁQUINAS EIRELI

CLEISON JÚNIOR TURECK
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Planalto, 10 de dezembro de 2021

Prezado Senhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

RODOVIÁRIO - PLANALTO - PR. através do Secretário Anderson Delares

prestar a Vossa Excelência, as informações conforme a seguir:

1. Trata-se o presente de informações pertinente a

Máquina Motoniveladora XCMG, Modelo GR 1803BR, adquirida em data de 27

de outubro de 2021, através da empresa XCMG Brasil Industria Ltda., Rod. Br 381,

Km 854, S/N°, Pouso Alegre/MG.

2. Inicialmente importante dizer que em data de 20 de

novembro de 2021 (sábado), realizou-se a entrega técnica do equipamento, podendo

o Município dar inicio a execução dos serviços com a respectiva Motoniveladora.

3. Posteriormente em data de 30 de novembro de 2021,

iniciou-se efetivamente a execução dos trabalhos, com os serviços de limpeza e

conservação de estradas vicinais, na Comunidade de Linha São Miguel, distrito de

de Centro Novo, conforme imagens abaixo. A i .
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4. Ocorre que em 02 (dois) dias após o inicio dos serviços

(02/12/2021), a máquina Motoniveladora com apenas 19 (dezenove) horas

trabalhadas apresentou problema de lubrificação do motor supostamente

diagnosticado pela nossa equipe de manutenção, logo após foi acionado a empresa

XCMG Brasil Industria Ltda., para suporte de garantia técnica da máquina.
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Ficha de atendimento ao cliente
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5. Após decorrido o período 06 (seis) dias (08/12/2021),

tivemos o retorto por parte da empresa, a qual informou que o problema foi

descoberto na configuração do painel e que necessitará de uma nova programação

no painel para resetar a falha que esta sento omitida no equipamento (conforme

áudio comprovação de áudio enviado por Bruno, contato: 35 991860164).

6. Ainda no mesmo dia (08/12/2021), indagado por

mim, Anderson Delares, qual seria o prazo previsto para a solução do problema,

tive a seguinte informação "quanto a data não temos ainda, pois irá com o técnico

um chinês para configurar, temos todo um processo para ser seguido" mensagem

recebida pelo representante da empresa Bruno, telefone: 35 991860164.

7. Preocupado com a situação envie áudio ao técnico da

empresa dizendo que "substitui a máquina que estava realizado os trabalhos

mencionados acima pela máquina nova XCMG, Modelo GR 1803BR, falando gue ^
1  li üj. 5^
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não poderei ficar tanto tempo com essa máquina parada sem funcionamento, (nova

com apenas 19 horas trabalhadas).

8. Sendo assim, quero informar vossa excelência da

minha preocupação com o caso, haja visto a grande quantidade de trabalhos

atrasados e que necessitam de uma atenção especial.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à sua inteira

disposição, para outros esclarecimentos que eventualmente se fizerem necessários,

aproveitando a oportunidade, para renovar nossos protestos de estima e

consideração.

Atenciosamente

I ANDERSONDELARES
Secretário de Serviços Rodoviários

Excelentíssimo Senhor

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
Planalto - Paraná
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PARECER TÉCNICO

Parecer Técnico acerca da impugnação apresentado pela empresa Yamadisel
Comercio de Máquinas - Eirelli, referente ao EDITAL DE PREGÃO
(ELETRÔNICO) N° 023/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO 088/2022

Descritivo do Obieto: Escavadeira Hidráulica nova sem uso, ano de fabricação
2022, com motor da mesma marca do fabricante a diesel com sistema de injeção
eletrônica, turbinado, atendendo as normas de emissões PROCONVE MAR I, com
potência mínima de 93 hp de potência ; Peso operacional de no min 13,000 kg ;
Equipada com sistema de monitoramento a distância via satélite/telefone com
informações em tempo real do equipamento ex : códigos de falhas etc. ; Sistema
hidráulico com força de escavação no braço de no min 80kn e força de escavação
na caçamba de no min 111 kn , força na barra de tração no min de 15950 kg
.velocidade de deslocamento não inferior em alta á 4.8 km/h e em baixa no

mínimo á S.Okm/h; Caçamba com capacidade min de 0,85 mS; Sapatas de no min
700 mm e com no mínimo 7 roletes inferiores de cada lada e 2 superiores de cada
lado; Comprimento mínimo do EQUIPAMENTO de 8,560 mm; Comprimento do
braço de no mínimo de 2250 mm; Profundidade mínima de escavação de no
mínimo 5600 mm; Comprimento mínimo das esteiras de 3,90 metros; Largura total
com sapatas de 700 mm de no mínimo 2685 mm e no máximo de 2750 mm;
Equipada com cabine fechada com ar condicionado de fábrica , com faróis para
trabalhos noturnos; câmera de ré; Tanque de combustível com capacidade mínima
de no mínimo 280 litros; vidros com película de proteção solar, com transparência
a ser definida no momento do pedido. Garantia total mínima de 1 ano e garantia
estrutural de no mínimo 2 anos,

Justificativa da exigência do motor da mesma marca do fabricante:

Primeiramente importante se faz dizer que o descritivo foi
devidamente elaborado com ampla pesquisa do referido equipamento dentre as
diversas marcas que atendem às necessidades da Administração Pública.

A única motivação da impugnação trata-se de que o
Município solicitou que o motor da escavadeira seja da mesma marca do fabricante
do equipamento, alegando ser restritiva, comprometendo a obtenção da proposta
mais vantajosa.

É importante mencionar que o motor é a parte mais vital
do funcionamento da máquina, sendo que numa escavadeira hidráulica tem como
suas funções principais a escavação e carregamento de materiais, onde exige um
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maior desempenho de todos os componentes, em especial do motor, que deve
trabalhar em consonância com os demais itens do equipamento, de modo que a
harmonia de funcionalidade resultará em melhor qualidade do serviço e também
maior duração do equipamento.

Historicamente, há a divergência sobre a utilização de
motores de diferentes marcas em veículos de outra marca, sendo tal sistema aos
poucos abolido pelas montadoras, justamente pela dificuldade em se ter um bom
desempenho.

As principais funções do equipamento que se pretende
licitar são de escavação e carregamento e são exercidas pela energia hidráulica
aplicada nos cilindros hidráulicos, sendo de elevação, abaixamento da lança,
elevação e abaixamento do braço e para basculamento da caçamba de escavação.
E também para giro de 360 graus da superestrutura e movimentação da
escavadeira.

Todos esses movimentos viabilizam a operação da
escavadeira, e a consecução de seu fim como equipamento são feitos pelo sistema
hidráulico que recebe energia do motor de combustão a diesel que é a usina de
energia que movimenta todos os sistemas da escavadeira.

A  importância de um motor da mesma marca do
fabricante da máquina objetiva buscar a aquisição de um conjunto com
funcionamento harmônico entre motor e demais componentes da máquina,
evitando montagens inapropriadas, ensejando melhor funcionamento e economia
de combustíveis e lubrificantes. Essa afirmação é dos operadores de equipamentos
rodoviários semelhantes.

Destaque-se, ainda, que a utilização de motor de marca
diversa irá dificultar na reposição de peças e também na manutenção do
equipamento.

No momento do diagnóstico de eventual problema a ser
apresentado poderá haver dificuldade de localização de qual componente
específico encontra-se avariado.

Referidos equipamentos são eletrônicos e o Município de
Planalto encontra-se localizado no Sudoeste do Paraná, possuindo escassez de
mão de obra especializada em toda e qualquer marca de máquina pesada e de
toda e qualquer marca de motor e demais componentes existentes no
equipamento.

Para melhor elucidar, os equipamentos atualmente
utilizados para diagnóstico de problemas do motor são caríssimos e referidos
equipamentos atendem muitas vezes a poucas marcas, ou seja,
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provavelmente não haverá sequer equipamento adequado para localização do
problema caso o motor seja diverso do fabricante, pois para cada máquina
pesada, em tese, teria de a empresa possuir 02(dois) equipamentos distintos
para análise do problema apresentado.

Além disso, o Município de Planalto comumente
realiza licitações para aquisição de peças, sem exigir peças originais,
adquirindo peças paralelas em sua maioria, visando maior economicidade no
momento da aquisição.

Deste modo, imagine-se que uma peça do motor
estrague e o Município tenha licitado peça paralela (não original) para
conserto e referida peça não encaixe na hora da instalação com a peça de
acoplamento da estrutura da escavadeira a ser licitada, visto ser marca
diversa.

Referida situação causará enorme prejuízo à
Administração Pública, fazendo com que o equipamento permaneça parado
até que se encontre a peça correta, sem falar no custo da aquisição da peça
errônea.

Assim, o cuidado e manutenção com o item licitado ficará
prejudicada, podendo ocasionar até mesmo na inutilização do bem público, o qual
é de grande valor.

É fundamentai, que a assistência técnica preventiva,
corretiva e em garantia seja feita pelo fabricante do equipamento, de forma a
manter o padrão de qualidade e todas as vantagens logísticas de ter-se um só
responsável por essa manutenção, evitando-se riscos de não assunção de
responsabilidades técnicas por parte de terceiros que não seja o fabricante do
equipamento.

Tanto é relevante a afirmação acima que os principais
fabricantes de equipamentos e, também, das escavadeiras hidráulicas fabricam
seus próprios motores diesel.

Por fim, e não menos importante, destaco que em
data de 27 de outubro de 2021 fora adquirida por repasse do Governo Federal
a Máquina Motoniveladora XCMG, modelo GR 1803BR, adquirida junto a
empresa CXMG Brasil Indústria Ltda, a qual fora entregue em data de 20 de
novembro de 2021.

Em 30 de novembro de 2021 a referida máquina
iniciou as atividades e no dia 02 de dezembro de 2021 ela apresentou defeito,
com apenas 19 horas de uso, APRESENTANDO PROBLEMA DE
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LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR, tendo sido acionado a empresa XCMG para dar
suporte e garantia.

A resposta por parte da empresa ocorreu somente dia

08/12/2021. afirmando que não possuíam prazo para conserto, visto ser

necessário um técnico CHINÊS no local para avaliação e correcão.

Após isso, o conserto da máquina ocorreu somente

em data de 25 de fevereiro de 2022.

Portanto, tal fato corrobora a necessidade do motor

ser da mesma marca, pois a manutenção é demorada e problemática.

permanecendo o Município de Planalto vários dias sem poder utilizar o

equipamento que apresentou DEFEITO COM APENAS 19 HORAS DE USO.

Concluindo então, a importância e o dever da
Administração Municipal em descrever minunciosamente o equipamento que vai
adquirir para não causar prejuízos ao erário, sendo de relevante importância a
manutenção do objeto na forma apresentada, devendo o motor ser da mesma
marca da fabricante.

Pelo exposto, me manifesto pelo prosseguimento do
certame licitatório ficando mantidas as características da escavadeira hidráulica

apresentadas do edital do Pregão Eletrônico 023/2022, visto que atendem o
interesse público.

Planalto-Pr, 28 de março de 2021.

Atenciosamente

/anderson delares
Secretário de Serviços Rodoviários
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DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO - PREGAO ELETRÔNICO N'
023/2022.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa
YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI, a qual pretende seja
retificado o edital de licitação, a fim de que seja excluida a exigência de que o
motor seja da mesma marca do fabricante do equipamento a ser licitado.

Em suma, a Recorrente alega que não há justificativa técnica para tal
exigência e que o TCU, bem como o TCE-PR possuem entendimento de que
referida exigência seria ilegal e restringiria a competitividade.

Entendo que o recurso interposto pela Recorrente não merece
prosperar, pelos seguintes motivos:

Um dos princípios basiladores dos Recursos Administrativos em sede de
Licitação diz respeito ao prazo recursal, o qual em tratando-se de pregão
eletrônico é de 03 (três) dias úteis anteriores ao início do certame, conforme
prevê o artigo 24 do Decreto n° 10.024/2019.

Destaco que a presente licitação encontra-se marcada para iniciar
dia 30 de março de 2022 às ShOOmin.

A presente impugnação que ora se discute deveria ter sido protocolada,
então, até o dia 25 de março de 2022 ás OhOOmin e fora encaminhada por e-
mail às 14h26min.

A contagem do prazo para interposição se inicia, portanto, de frente para
trás, iniciando-se do momento da abertura do certame.

Portanto, o primeiro dia útil anterior à licitação é o dia 29/03/2022, o
segundo dia útil seria o dia 28/03/2022 e o terceiro dia útil seria sim o dia

25/03/2022, porém limitado até as OhOOmin daquele dia, pois referido horário é
o de abertura do certame no dia 30 de março de 2022.

Sabe-se que a contagem não se dá em horas, mas em dias úteis,
porém, considerando a proporcionalidade e razoabilidade, insculpidas nos
princípios basiladores das licitações, poder oferecer recurso até o fim do
expediente do órgão público do dia tido como final dificulta sobremaneira o
prazo para análise da interposição do recurso, que é de 24 (vinte e quatro)
horas após a interposição.

Portanto, o objetivo do legislador é proporcionar que a Administração
Pública tenha tempo hábil e escorreito para análise dos argumentos da
impugnação apresentada, o que não foi proporcionado no presente caso.

O"
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Assim, ante a intempestividade da impugnação, não conheço a
impugnação apresentada pela empresa YAMADIESEL COMÉRCIO DE
MÁQUINAS - EIRELI, porém, atendendo ao dever de autotuteía da
Administração Pública, passo a analisar os termos específicos da
impugnação apresentada.

A Impugnante salienta que não há justificação técnica para a exigência
de que a marca do motor seja a mesma do fabricante do equipamento que se
pretende licitar, entendendo que tal exigência fere o princípio da
competitividade, pois não há justificativa técnica para tal exigência.

Analisando criteriosamente os termos da impugnação, entendo que a
mesma não merece prosperar, pelos seguintes motivos:

Conforme se depreende do parecer juntado aos autos do Secretário de
Serviços Rodoviários, as justificações técnicas e operacionais para que a
aquisição se dê da forma proposta encontram-se encartadas nos autos, visto
que baseiam-se na economicidade e eficiência do equipamento a ser adquirido,
bem como na segurança jurídica quanto à garantia do produto, a fim de que
não haja discussões quanto aos eventuais problemas futuramente
apresentados, como já exposto no parecer em questão, o qual demandou a
presença de um técnico estrangeiro para que a solução fosse dada.

A exemplo disso, quando da ocorrência de eventual problema no motor
do equipamento, a CONTRATADA não poderá alegar que referido problema se
deu por conta de defeito em outro componente da máquina e esquivar-se da
garantia pretendida.

Destaco, também, que não há corpo técnico, tampouco tempo hábil
(também em razão do protocolo intempestivo da impugnação) para que a
Administração Pública contrate um profissional técnico para emissão de laudo
e parecer técnico específico sobre o caso em apreço.

Além disso, a Impugnante também não comprovou que referida
exigência restringiria a competitividade, não apresentando sequer que o
equipamento que a mesma venderia para a Administração Pública não
atenderia aos requisitos do edital, tampouco apresentou na impugnação
elementos que comprovem a restrição da competitividade.

Destaque-se que a restrição à competitividade encontra-se
vinculada ao direcionamento de marcas, porém no caso em apreço
diversas marcas atendem ao objeto a ser licitado e da forma que se
pretende licitar.
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Há de se considerar, ainda, que a Impugnante não demonstrou
efetivamente o prejuízo com o lançamento da licitação nos moldes propostos,
faltando com Interesse de agir

Isto posto, em análise do dever de autotutela da Administração Pública,

entendo que não merece alteração a minuta do edital, devendo ser mantida

nos termos apresentados.

Planalto/RR, 28 de março de 2022.

Carfa Sabrma F

Pregoeira

a inski
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digníssimo (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PLANALTO -

ESTADO DO PARANÁ.

PREGÃO ELETRÔNICO N" 023/2022

ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA. pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.063.653/0010-24, com sede na Rua José Semes n° 17680, bairro

Itália em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, através de sua representante legal e Procuradora, Sr.®

NÍVEA MARIA GUISSO GUIA (cópias do Contrato Social e Alterações e Instrumento de mandato,

anexos), vem, com urbanidade e respeito, perante Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 41 da lei n.°

8.666/93, bem como demais dispositivos legais aplicáveis ao caso, apresentar:

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

fazendo-o com base nos fatos e fundamentos a seguir deduzidos:

(I) TEMPESTIVIDADE

A presente impugnação é tempestiva. A licitação, na modalidade Pregão

Eletrônico, tipo Menor Preço, ocorrerá no próximo dia 30 de março de 2022, às 09h00min, de modo que

resta cumprido o disposto no § 2° do art. 41 da Lei 8.666/93:

ertgepecas.com.br

CURITÍBA/PR CASCAVEL/PR PORTO ALEGRE/RS ITAJAÍ/SC CUIABÁ/MT BELO HORIZONTE/MG
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GOIÂNIA/GO CHAPECÓ/SC SÂO JOSÉ DOS PINHAIS/PR MARINGÁ/PR
(62)3232-3400 (49)3358-9300 (41)3388-8100 (44)3123-0050
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Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha

estritamente vinculada.

(...)

§ 2" Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de

habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de

preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciaram esse

edital, hipótese em que tal comunicação nao terá efeito de recurso.

Reforçando a letra da Lei citada, o Decreto Federai n® 5.450/05 delimita o

tema da seguinte forma:

Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.

De acordo com o edital licitatório, a abertura da sessão pública do pregão irá

ocorrer no dia 30 de março de 2022, às 09h00min - horário de Brasília/DF, ou seja, 2 (dois) dias antes do

recebimento da presente impugnação, sendo assim, é TEMPESTIVA a presente impugnação.

(II) DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO

(a) DO EDITAL - REQUISITOS - NULIDADE

O Edital é a lei interna do procedimento licitatório, o qual possui a finalidade

de vincular as partes envolvidas no certame licitatório, quais sejam, o Poder Público e os interessados na

licitação.

Neste ato administrativo composto, devem ser fixadas as condições de

realização do certame licitatório, sendo inquestionável que a Administração deve exigir/decidir em

conformidade com suas cláusulas, objetivando a participação dos interessados na licitação de forma

isonômica.
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As exigências edital ícias em relação ao lote/item n° 01 - Escavadeira

Hidráulica configura-se como discriminação em relação à empresa impugnante e também a outras

empresas, conforme mais abaixo ficará demonstrado, ofendendo regras básicas da licitação, em especial a

regra prevista no artigo 3°, § 2° da lei 8.666 de 1993, bem como o da isonomia ou da igualdade entre os

licitantes, conforme argumentação a seguir.

Pois bem, no presente caso, verifica-se de forma incontestável que para o

lote/item n° 01 - Escavadeira Hidráulica, exigiu-se o presente Editai, que além dos requisitos mínimos

para o bom funcionamento do equipamento licitado, que o equipamento possuísse, conforme ANEXO - I -

Definição e Quantidade do Objeto, páginas 29/30 do referido Edital de Pregão Eletrônico n° 023/2022,

itens como: Comprimento mínimo das esteiras de 3,90 metros: Velocidade em baixa no mínimo 3.0

km/h e; Largura total com sapatas de 700 mm de no mínimo 2685 mm no máximo de 2750 mm. ou

seja, exigências estas que não fazem qualquer diferença no desenvolvimento do trabalho pelo equipamento, e

que desclassificariam a ora impugnante e demais empresas concorrentes fornecedoras desse tipo de

equipamento, conforme ficará demonstrado nesta impugnação.

Abaixo demonstramos através do quadro comparativo que comprovam a

exigência mínima que desclassificam injustamente esta impugnante e outras empresas que poderiam estar

oferecendo seus equipamentos:

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - JCB JS210SC

Exigências Edital Nossa máquina

Comprimento mínimo das esteiras de Comprimento da esteira de 3,37

3,90 metros metros

Veja-se que das exigências mínimas impostas no edital de Pregão

Eletrônico, a empresa oferece um equipamento, qual aproxima e muito da exigência mínima determinada em

edital, diferenciando somente a descriminação acima apresentada e oferecendo um produto até mesmo

superior.
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A diferença por si só seria de somente 53 centímetros no comprimento das

esteiras, o que na prática se torna imperceptível par ao bom desenvolvimento do trabalho pelo equipamento

que poderá ser ofertado, para aquele licitado. Este Município estaria deixando de adquirir um equipamento

inclusive superior ao que licitado, por ínfimos 53 cm.

Pesquisando equipamentos de outras marcas, observamos que a algumas

empresas encontram-se na mesma situação do equipamento proposto, ou sela, por diferenças mínimas

não atendem as equivocadas exigências, fugindo assim dos princípios do edital de pregão Presencial, pois

restringe a ampla concorrência entre as todas as marcas.

Além do mais, temos, que nas citadas exigências do referido Edital, o

equipamento oferecido (JCB - JS210SC) atende o exigido e ainda é melhor para a finalidade desejada,

sendo um produto superior (veja-se catálogo do equipamento ofertado), mais qualificado e econômico está

sendo, no Edital impugnado, preterido por um inferior...

Especificamente, as diferenças observadas no caso do equipamento a ora

impugnante, para a Escavadeira Hidráulica licitada, são insignificantes e/ou impertinentes, e não afetam o

desempenho do equipamento proposto em relação aos demais concorrentes, tão pouco em relação às

características mínimas estabelecidas no Edital.

Assim, seja pela insignificância da diferença, seja pela superioridade do

equipamento da impugnante, requer-se que seja adequada as características mínimas, a fim de que ao final

possa o equipamento da Impugnante participar do certame, passando a constar como requisito mínimo no

ANEXO -1 - Definição e Quantidade do Objeto, páginas 29/30 do referido Edital de Pregão Eletrônico n"

023/2022, para o lote/item 1 - Escavadeira Hidráulica: Comprimento da esteira de tio mínimo 3,37 metros.

ou que seja retirada tal exigência, a fim de que ao final possa o equipamento da Impugnante e de outras

empresas participarem deste certame.

Exigências Editai Nossa máquina

Velocidade em baixa no mínimo 3.0 Velocidade em baixa de 2.3 km/h

engepecas.com.br

CURITIBA/PR CASCAVEiyPR PORTO ALEGRE/RS ITAJAÍ/SC CUIABÁ/MT BELO HORIZONTE/MG
(Al)3386-8100 (-^5)3219-3000 (51)3357-7300 (A7)32Al-8600 (65)3388-0100 (31)3439-1800

GOIÂNIA/GO CHAPECÓ/SC SÀO JOSÉ DOS PINHAIS/PR MARINGÁ/PR
(62)3232-3400 (49)3358-9300 (41)3386-8100 (44)3123-0050



Das exigências mínimas impostas no edital de Pregão Eletrônico temos que

uma das diferenças entre a exigência deste r. Município, e as condições da impugnante. é em relação a

velocidade em baixa, qual a exigência é para que seja uma velocidade mínima de 3.0 km/h, entretanto, o

equipamento que poderá ser oferecido pela ora impugnante possui velocidade em baixa de 2.3 km/h.

Veja-se que tal diferença, não influencia em nada no desenvolvimento do

trabalho realizado pelo equipamento, pelo contrário, somente restringe a participação desta impugnante e das

demais empresas que poderão oferecer seus equipamentos, porém não atendem tal exigência.

Observa-se que o equipamento que poderá ser fornecido pela ora

impugnante tende inclusive a ser melhor do que o licitado, pois consegue uma velocidade mínima menor que

o exigido em edital, o que seria mais prudente para o deslocamento do equipamento em algumas

circunstâncias específicas.

Ou seja, além da diferença do equipamento oferecido pela ora impugnante

não prejudicar em nada o serviço desenvolvido pelo equipamento, podendo ser considerado este

equipamento melhor do que o pretendido, não fazendo ainda diferença na operacionalidade quando em

serviços, pode-se considerar que o fator aqui principal, seria somente em relação a restrição na participação

da empresa impugnante por não atender este requisito.

Assim, seja pela insignificância da diferença, seja pela superioridade do

equipamento da impugnante, requer-se que seja adequada as características mínimas, a í1m de que ao final

possa o equipamento da Impugnante participar do certame, passando a constar como requisito mínimo no

ANEXO -1 - Definição e Quantidade do Objeto, páginas 29/30 do referido Edital de Pregão Eletrônico n°

023/2022, para o lote/item 1 - Escavadeira Hidráulica: Velocidade em baixa no mínimo 2.3 km/h., a fim de

que ao final possa o equipamento da Impugnante e de outras empresas participarem deste certame, ou que

seja retirada tal exigência do referido Edital.
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Exigências Edital

Largura total com sapatas de 700 mm de no

mínimo 2685 mm no máximo de 2750 mm

Nossa máquina

Largura de transporte de 2.870 mm

No caso da largura de transporte, temos que a exigência mínima é de um

equipamento de no máximo 2750 mm para transporte, entretanto, o equipamento oferecido possui a largura

de transporte de 2.870 mm, ou seja, por uma ínfima diferença o equipamento oferecido pela ora impugnante

não poderá participar deste pregão...

Ainda temos que a maioria das fabricantes de escavadeiras hidráulicas, não

preenchem, o requisito exigido no presente edital, devendo ser revista tal exigência.... Por ínfimos 12

centímetros (doze centímetros) a impugnante deixará de oferecer um equipamento extremamente vantajoso

para o Município, com preço considerável que poderia talvez até mesmo ensejar uma economia do órgão

licitador

Assim, seja pela insignificáncia da diferença (12 centímetros I!). seja pela

absoluta igualdade de operação dos equipamentos, seja pela economia que poderá ter o órgão licitante,

requer-se que seja adequada as características mínimas, para que ao final possa o equipamento da

impugnante e das demais fabricantes possam participar do certame, passando a constar como requisito

mínimo no ANEXO — I — Definição e Quantidade do Objeto, páginas 29/30 do referido Edital de Pregão

Eletrônico n° 023/2022, para o lote/item 1 - Escavadeira Hidráulica: Laraura total com sapatas de 700 mm

de no mínimo 2685 mm no máximo de 2870 mm ou que seja retirada tal exigência, a fim de que ao final

possa o equipamento da Impugnante e de outras empresas participarem deste certame.

Conforme esclarece o i. Doutrinador Marçal Justen Filho, a qualificação

técnica "em lermos sumários, consiste no domínio de conhecimentos e habilidades teóricas e práticas para

execução do objeto a ser contratado".
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E com o advento da Lei n.° 8.666/93, o legislador buscou evitar que

exigências formais e desnecessárias acerca da qualificação técnica constituam-se em instrumento de indevida

restrição à liberdade de participação em licitação. E é evidente que com a exigência acima descrita no Edital

ora impugnado, para o lote mencionado, há clara restrição à liberdade de participação por este e por outros

licitantes.

Ora, analisando-se então o item em questão, nota-se que há evidente teor

discriminatório no que se refere a esta exigência, não só da empresa impugnante, mas sim com várias

empresas que poderiam estar participando deste Pregão Eletrônico!

Assim, seja pela insignificância da diferença apontada, seja pela absoluta

igualdade de operação dos equipamentos, requer-se que seja adequada as características mínimas atacadas, a

fim de que ao final possam os equipamentos da Impugnante participar deste certame.

O lote mencionado evidencia especificação excessiva, irrelevante ou

desnecessárias, limitando a competição, o que não se admite por contrariar a Lei n® 10.520/02.

Vejamos análises de casos de direcionamento de licitação feitas pelo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acao civil pública. Improbidade administrativa.

Licitações. Direcionamento à vencedora. Inicia! recebida corretamente. Cabimento da ação

civil pública para invalidação dos atos de improbidade aue afrontam a coisa pública e os

princípios retores do sistema jurídico, tendo como um de seus objetivos a preservação da

higidez da Administração Pública. Prescrição não caracterizada, sendo imprescritível a pretensão

de ressarcimento dos danos causados ao erário, nos termos do artigo 37, § 5°, da Carta

Constitucional. Decisão recorrida mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido.

(0271750-64.2012.8.26.0000 Agravo de Instrumento - Visualizar Inteiro Teor - Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu - Comarca: Pacaembu - órgão julgador: Ç'"* Câmara de Direito Público - Data

do julgamento: 08/05/2013 - Data de registro: 08/05/2013 - Outros números:

2717506420128260000
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Ora, o bem ofertado pela empresa impugnante preenche todos os requisitos

indicados no Edital, exceto a exigência que é extremamente específica, que se revela ilegal e

discriminatória.

inclusive, o preço apresentado pela ora impugnante é extremamente

vantajosa ao Município, nào havendo razões para não participar do certame, notadamente por não apresentar

especificações que podem ser apresentadas por determinado fabricante.

Convalidando esta breve argumentação temos que o artigo 3® da Lei de

Licitações, lei n.° 8.666/93, prevê que a licitação deve observar os princípios constitucionais da isonomia e

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, in verbis:

Ari. 3"-A licitação destina-se a saraniir a observância do princípio constitucional da isonomia,

a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento

nacional sustentável e será processada e iulmda em estrita conformidade com os princípios

básicos da lesalidade, da impessoalidade, da moralidade, da isualdade, da publicidade, da

probidade administrativa, da vinculacão ao instrumento convocatório, do iulaamento objetivo e

dos que lhes são correlatas.

§ 1" E vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de

sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da

sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante

para o especifico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5° a 12 deste artigo e no art. 3°

da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária

ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda,

modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências

internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3" da Lei n° 8.248, de 23 de

outubro de 1991. (...)
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Em comentários ao dispositivo acima, o professor Joel de Menezes de

Niebuhr dispõe:

"é concreçõo direta da proposição isonômica, que não admite discriminações fundadas em

critério desarrazoado (principio da razoabilidade), logo, concernentes à naturalidade, sede ou

domicílio dos licitanles. E certo que a isonomia estende a ieualdade a todos os brasileiros e

estranseiros: portanto, não importa de onde provenha, mas o que de vantajoso pode oferecer à

Administração Pública."

(NIEBUHR, Joel de Menezes. Princípio da Isonomia na Licitação Pública. Florianópolis: Obra

Jurídica, 2000. p. 114).

Portanto, resta evidente que o artigo 3° e seu §1° da Lei 8.666/93, visa

garantir à administração a proposta mais vantajosa, que no caso deve atender ao melhor preço, sendo que a

máquina fabricada pela ora impugnante, e também por outras licitantes, atendem igualmente o Município,

restando evidente que a decisão deveria ser pelo menor preço e não por requisitos específicos.

Dessa forma, não compete à Administração promover proteção exigências

discriminatórias, uma vez que o foco do certame licitatório deve ser sempre o interesse público.

Ademais, em se tratando de licitação do tipo "Menor Preço", como é o

presente certame ora impugnado, os § 2® e 3° do art. 45 da Lei 8.666/93 expressamente dispõe que o

equipamento de menor preço deverá ser fornecido ao Município;

Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o

responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios

previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele

referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.

§ 1 "Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso:
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l - a de menor preço - miando o critério de seleção da proposta mais vantajosa vara a

Administração determinar que será vencedor o Ucitante aue apresentar a proposta de acordo

com as especificações do editai ou convite e ofertar o menor preço:

§ 2° No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2° do art.

5° desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual

todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

§ 3° No caso da licitação do tipo menor preço, entre os licitantes considerados qualificados a

classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis, prevalecendo, no

caso de empate, exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior.

Essencial registrar ainda que a regra do art. 3®, § 1°, 1, da Lei de Licitações

visa impedir cláusulas discriminatórias que venham a comprometer o caráter competitivo do procedimento,

assim definidas por Hely Lopes Meirelles:

"(...) cláusulas manifestamente discriminatórias, passíveis de invalidação judicial, as que

exigem anterior execução de obra ou serviço idêntico no órgão ou na entidade licitadora; as que

exigem registro prévio no órgão ou entidade licitadora para a participação em suas

concorrências (não confundir com tomadas de preços); as que exigem sede ou fdial da empresa

(não confundir com preposto) no Estado, no Município ou na localidade em que se realizará a

licitação, a obra ou o serviço; as que exigem requisitos estranhos ou impertinentes ao objeto da

licitação; as que exigem capital, patrimônio ou caução da empresa em desproporção com o

valor do objeto da licitação (Estatuto, arts. 32, §§ 3" e 6", e 46, §§ 2" e 4"); as que exigem prova

de execução de obra ou serviço idêntico anterior maior do que o da licitação; as que descrevem

o objeto da licitação com as características de um só produtor ou fornecedor; as que deixam o

julgamento ou o desempate ao juízo subjetivo da comissão julgadora ou de autoridade superior;

enfim, as que visam a excluir determinados interessados ou a conduzir a uma escolha

prefixada" (In Licitação e Contrato Administrativo, Revista dos Tribunais, p. 25)

Dessa forma, devem ser revistas e até mesmo retirada do Edital a

exigência/especificação prevista no ANEXO - I - Definição e Quantidade do Objeto, páginas 29/30 do

referido Edital de Pregão Eletrônico n° 023/2022, para o lote/item 1 - Escavadeira Hidráulica, para que o

produto objeto desta licitação não possua, assim, as especificações desnecessárias e/ou irrelevantes.
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(b) OFENSA AOS ARTIGOS 5" E 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL DE 1988.

A partir de 1988 a licitação recebeu guarida constitucional, de observância

obrigatória pela Administração Pública direta e indireta de todos os poderes da União, Estados, Distrito

Federal e Municípios.

A obrigatoriedade de licitar é regra constitucional, apenas sendo dispensada

ou inexigida nos casos expressamente previstos em Lei. Neste sentido prevê o disposto no artigo 37, inciso

XXI da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

XXI - ressalvados os casos especificados na Icuislacào. as obras, serviços, compras e

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública aue assesure itiualdade

de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obriaacões de

pasamento, mantidas as condições efetivas da pronosta, nos termos da lei, o aual somente

permitirá as exisências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à sarantia do

cumprimento das obrisacões.

O procedimento licitatório foi concebido como procedimento prévio à

celebração dos contratos pela Administração, em razão de dois princípios fundamentais:

a) indisponibilidade do interesse público, que obriga o administrador público a buscar sempre, de

forma impessoal, a contratação mais vantajosa para a Administração, e

b) igualdade dos administrados, que obriga que o administrador ofereça iguais oportunidades aos

concorrentes (potenciais ou concretos) de virem a ser contratados com a Administração.
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Por sua vez, o art. 5° da Carta Magna estabelece que todos são iguais perante

a lei, sem distinção de qualquer natureza, neste sentido:

Ari. 5" - Todos são isuais perante a lei, sem distinção de aualauer natureza, sarantindo-se aos

brasileiros e aos estranseiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida. à liberdade.

à igualdade, à segurança e a propriedade, nos termos seguintes:

Percebe-se que o direito de ser tratado com igualdade, por força

constitucional, estende-se a todos os licitantes/fabricantes.

Portanto, todos podem participar de licitação, desenhando-se ilícita qualquer

cláusula, contida em edital, que vise a excluí-los de licitação, como por exemplo itens que determine

exigências que desqualifiquem a impugnante, qual pode apresentar equipamentos que atendam todas as

necessidades deste Município.

(III) DO PEDIDO

Diante do todo exporto que, REQUER:

a) Que seja recebida e provida a presente IMPUGNAÇÃO, alterando as exigências previstas no Edital

de Pregão Eletrônico n.'^ 023/2022, aqui atacado e especificado, para que ao final o produto

objeto da licitação não possua especificações que impeçam o impugnante e seus concorrentes de

oferecerem seus equipamentos, devendo ser revisto todas as exigência mínimas alhures descritas,

frente a disposição atacada, permitindo a participação do equipamento da empresa impugnante, porque

patente o atendimento às exigências quanto às especificações técnicas, assistência técnica e reposição

de peças e interesse coletivo da ampla participação no certamente, que traz grande economia e

vantagem para o Ente Público.
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b) Frente a interposição tempestiva da presente impugnação, requer-se que a administração se manifeste

no prazo de 1 (um) dia útil a contar do recebimento da presente, em conformidade com o artigo 41 e §

1° da lei 8.666 de 1993, do Edital de Pregão Eletrônico n.° 023/2022.

c) Requer, finalmente, que o Edital desta licitação seja novamente publicado, em obediência ao disposto

no § 4° do artigo 21 da Lei n. 8.666/93.

Pede deferimento

De São José dos Pinhais, PR para Planalto, PR, em 25 de março de 2022.

Assinado cflgltaimente por:
nívea MARIA OUISSO GUIA

Sus aiftentícidsdc pode ser confirmada no endereço :
< http://www.serpro.go V. br/assinaOor-d Ig1ta I>

ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ sob n." 05.063.653/0010-24

Nívea Maria Guisso Guia

CPF: 763.687.189-00/ RG: 4.364.550-1 SSP/PR

Sócia Administrativa

engepecas.com.br

CURITIBA/PR CASCAVEUFR PORTO ALEGRE/RS ITAJAÍ/SC CUIABA/MT BELO HORIZONTE/MG
{Al)3386-8100 (45)3219-3000 (51)3357-7300 (47)3241-8600 (65)3388-0100 (31)3439-1800

GOIÂNIA/GO CHAPECÓ/SC SÀO JOSÉ DOS PINHAIS/PR MARINGÁ/PR
(62)3232-3400 (49)3358-9300 (41)3386-8100 (44)3123-0050 ^



município de planalto
CNPJ: 76.460.525/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto(a)planalto.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N'
023/2022

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA, a qual pretende seja retificado o edital
de licitação, a fim de que seja excluída a exigência de que o motor seja da
mesma marca do fabricante do equipamento a ser licitado.

Em suma, a Recorrente alega que não há justificativa técnica para que
as especificações técnicas exigidas sejam mantidas e que referida exigência
seria ilegal e restringiria a competitividade, afirmando que seu produto atende
melhor ao objeto.

Entendo que o recurso interposto pela Recorrente não merece
prosperar, pelos seguintes motivos:

Um dos princípios basiladores dos Recursos Administrativos em sede de
Licitação diz respeito ao prazo recursal, o qual em tratando-se de pregão
eletrônico é de 03 (três) dias úteis anteriores ao início do certame, conforme
prevê o artigo 24 do Decreto n° 10.024/2019.

Destaco que a presente licitação encontra-se marcada para Iniciar
dia 30 de março de 2022 às ShOOmIn.

A presente impugnação que ora se discute deveria ter sido protocolada,
então, até o dia 25 de março de 2022 às OhOOmin e fora encaminhada por e-
mail ás 17h43min, ou seja, fora do horário de expediente do dia 25 de
março de 2022, o qual encerra-se as 17h30mln.

De; Weilington dos Santos Olivette
fmailto:vendasicb(p).enQeDecas. com, brl

Enviada em: sexta-feira, 25 de março de 2022 17:43

A contagem do prazo para interposição se inicia, portanto, de frente para
trás, iniciando-se do momento da abertura do certame.

Portanto, o primeiro dia útil anterior á licitação é o dia 29/03/2022, o
segundo dia útil seria o dia 28/03/2022 e o terceiro dia útil seria sim o dia
25/03/2022, porém limitado até as 9h00min daquele dia, pois referido horário é
o de abertura do certame no dia 30 de março de 2022.

Sabe-se que a contagem não se dá em horas, mas em dias úteis,
porém, considerando a proporcionalidade e razoabilidade, insculpidas nos
princípios basiladores das licitações, poder oferecer recurso após o fim do
expediente do órgão público do dia tido como final dificulta sobremaneira o
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/OOOM 6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
, ,., E-mail: planalto@planaito.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

prazo para análise da interposição do recurso, que é de 24 (vinte e quatro)
horas após a interposição.

Portanto, o objetivo do legislador é proporcionar que a Administração
Pública tenha tempo hábil e escorreito para análise dos argumentos da
impugnação apresentada, o que não foi proporcionado no presente caso.

Assim, ante a intempestividade da impugnação, não conheço a
impugnação apresentada pela empresa ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS
LTDA, frisando que o oferecimento de produto mais vantajoso será analisando
em momento oportuno do certame.

Planalto/PR, 28 de março de 2022.

Carla Sabrina Rech Malinski

Pregoeira
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei n- 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ: 76.527.95 l/ÕOÕl-SS DÚNS®:"" 897055703
Razão Social: PARANÁ EQUIPAMENTOS S A

Nome Fantasia:

^ uaçâo do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/07/2022
Natureza Jurídica; SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não

Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possuí alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 17/04/2022
FGTS Validade: 05/04/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 29/07/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/12/2021 (=■")
Receita Municipal Validade: 17/01/2022 (=")

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Emitido em: 30/03/2022 09:30
CPF: 068.626.699-40 Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI
Ass:

1  de 1
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EDITAL DE PREGÃO N® 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 088/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de máquina escavadeira Hidráulica nova para atender as
necessidade da Secretaria de Agricultura do Município de Planalto -PR,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus
anexos.

ANEXO-II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa Paraná Equipamentos SA, estabelecida na Rodovia BR 116, KM 100 n° 11807 ,
Bairro Hauer - Curitiba - PR CEP: 81690100, inscrita no CNPJ sob n° 76.527.951/0001-85
neste ato representada por Diego Munarin, carco Consultor de Vendas. RG 9.477.333-4, CPF
047.315.759-40, Rua Alberi Antonio Richardi, 190 CEP 85811-290 - Cascavel - PR, vem por
meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico n° 023/2022 em
epigrafe que tem por objeto a Implantação de Aquisição de máquina escavadeira Hidráulica
nova para atender as necessidade da Secretaria de Agricultura do Município de Planalto -PR,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus anexos., em
atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

Item Especificação

Escavadeira Hidráulica nova sem

uso, ano de fabricação 2022, com
motor da mesma marca do

fabricante a diesel com sistema de

injeção eletrônica, turbinado,
atendendo as normas de

emissões PROCONVE MAR I,
com potência mínima de 93 hp de
potência ; Peso operacional de no
min 13,000 kg ; Equipada com
sistema de monitoramento a

distância via satélite/telefone com

informações em tempo real do
equipamento ex : códigos de
falhas etc. ; Sistema hidráulico
com força de escavação no braço
de no min 80kn e força de
escavação na caçamba de no min
lllkn , força na barra de tração
no min de 15950 kg .velocidade
de deslocamento não inferior em
alta á 4.8 km/h e em baixa no

mínimo á 3.0km/h; Caçamba com
capacidade min de 0,85 m3;

Marca e

Modelo

Caterpiliar
318D2L

Unidade

UN

Quantidade

01

Valor

Unitário R$

R$:
779.000,00
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Sapatas de no min 700 mm e
com no mínimo 7 roletas inferiores

de cada lada e 2 superiores de
cada lado; Comprimento mínimo
do EQUIPAMENTO de 8,560 mm;
Comprimento do braço de no
mínimo de 2250 mm;

Profundidade mínima de

escavação de no mínimo 5600
mm; Comprimento mínimo das
esteiras de 3,90 metros; Largura
total com sapatas de 700 mm de
no mínimo 2685 mm e no máximo

de 2750 mm; Equipada com
cabina fechada com ar

condicionado de fábrica , com
faróis para trabalhos noturnos;
câmara de ré; Tanque de
combustível com capacidade
mínima de no mínimo 280 litros;
vidros com película de proteção
solar, com transparência a ser
definida no momento do pedido.
Garantia total mínima de 1 ano e

garantia estrutural de no mínimo 2
anos .

Informar Valor total R$: 779.000,00 (Setecentos e setenta e nove mil reais).

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da
sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Curitiba, 30 de março de 2022.

NOME: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 116, KM 100 N 11807 - BAIRRO HAUER
CEP: 81690100 - CURITIBA PR.

CNPJ: 76.527.951/0001-85

REPRESENTANTE LEGAL:

DIEGO MUNARIN

RG N" 9.477.333-4 -SSP/PR

CPF N" 047.315.759-40

E-MAIL: MUNARIM DlRGO@PESA.COM.BR

CONTATO: (45) 9.8803-0506 OU (45) 2101-2500

II
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EDITAL DE PREGÃO N° 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 088/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de máquina escavadeira Hidráulica nova para atender as
necessidade da Secretaria de Agricuitura do Município de Planalto -PR,
observadas as características e demais condições definidas no editai e seus
anexos.

ANEXO - II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa Paraná Equipamentos S.A, estabelecida na Rodovia BR 116, KM 100 n° 11807 ,
Bairro Hauer - Curitiba - PR CEP: 81690100, inscrita no CNPJ sob n° 76.527.951/0001-85
neste ato representada por Diego Munarin, carao Consultor de Vendas. RG 9.477.333-4, CPF
047.315.759-40, Rua Alberi Antonio Richardi, 190 CEP 85811-290 - Cascavel - PR, vem por
meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico n° 023/2022 em
epigrafe que tem por objeto a Implantação de Aquisição de máquina escavadeira Hidráulica
nova para atender as necessidade da Secretaria de Agricultura do Município de Planalto -PR,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus anexos., em
atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

Item Especificação

Escavadeira Hidráulica nova sem

uso, ano de fabricação 2022, com
motor da mesma marca do

fabricante a diesel com sistema de

injeção eletrônica, turbinado,
atendendo as normas de

emissões PROCONVE MAR

com potência mínima de 93 hp de
potência ; Peso operacional de no
min 13,000 kg ; Equipada com
sistema de monitoramento a

distância via satélite/telefone com

informações em tempo real do
equipamento ex : códigos de
falhas etc. ; Sistema hidráulico
com força de escavação no braço
de no min 80kn e força de
escavação na caçamba de no min
lllkn , força na barra de tração
no min de 15950 kg ,velocidade
de deslocamento não inferior em
alta á 4.8 km/h e em baixa no

mínimo á 3.0km/h; Caçamba com
capacidade min de 0,85 m3;

Marca e

Modelo

Caterpiliar
318D2L

Unidade

UN

Quantidade

01

Valor

Unitário R$

R$:
855.000,00
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Sapatas de no min 700 mm e
com no mínimo 7 roletas inferiores

de cada íada e 2 superiores de
cada lado; Comprimento mínimo
do EQUIPAMENTO de 8,560 mm;
Comprimento do braço de no
mínimo de 2250 mm;

Profundidade mínima de
escavação de no mínimo 5600
mm; Comprimento mínimo das
esteiras de 3,90 metros; Largura
total com sapatas de 700 mm de
no mínimo 2685 mm e no máximo

de 2750 mm; Equipada com
cabina fechada com ar

condicionado de fábrica , com

faróis para trabalhos notumos;
câmara de ré; Tanque de
combustível com capacidade
mínima de no mínimo 280 litros;
vidros com película de proteção
solar, com transparência a ser
definida no momento do pedido.
Garantia total mínima de 1 ano e

garantia estrutural de no mínimo 2
anos .

Informar Valor total R$: 855.000,00 (Oitocentos e cinqüenta e cinco mil reais).

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da
sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Curitiba, 29 de março de 2022.

NOME: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 116, KM 100 N 11807-BAIRRO HAUER
CEP: 81690100 - CURITIBA PR.
CNPJ: 76.527.951/0001-85

REPRESENTANTE LEGAL:

DIEGO MUNARIN

RG N'9.477.333-1-SSP/PR

CPF N* 047J1S.7S9-40

E-MAIL: MUNARIM DIEGOfSPESA.COM.BR

CONTATO: (45) 9.8803-0506 OU (45) 2101-2500
PA8AN
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Modelo do Motor

Potência do Motor (ISO 14396)
Potência Líquida (SAE J1349/IS0 9249)

C4.4 ACERFM

93 kW 125 HP

84 kW 113 HP

Peso Operacional - Material Rodante Longo 17.000-17.800 kg 37.490-39.250 Ib
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Características da 318D L Série 2

Motor e Hidráulica m

Um potente motor C4.4 ACERT controlado eletrônica- ;l
mente que atende aos padrões de emissões equivaien- - \
tes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency. M
Órgão de Proteção Ambiental} dos EUA, Estágio IIIA
UE, Japão 2006 (Tier 3) ou Estágio III Fora-de-estrada da
China, combinado com um sistema hidráulico altamente 1

eficiente, oferece um desempenho excelente com baixoí-^^
consumo de combustível.

Estruturas

O projeto e técnicas de fabricação da Caterpiliar
garantem excelente durabilidade e vida útil rias " , ?i|
aplicações mais difíceis.

Compartimento do Operador
A espaçosa cabine oferece excelente visibilidèile e , ■ '
interruptores de fácil acesso. O monitor dispõe de urfiá ̂
tela gráfica totalmente colorida que é intuitiva para o ■
usuário e altamente visual, com verificações incorpora
das da máquina antes da partida. No geral, a nova
cabine fornece um ambiente de trabalho confortável

^ara uma operação eficiente durante o dia todo.

ciervíço e Manutenção
Esta máquina foi projetada de modo que o serviço e
a manutenção de rotina possam ser concluídos com
rapidez e facilidade para ajudar a reduzir os custos
de propriedade. Pontos de acesso convenientes com

intervalos estendidos B filtragem avançada mantêm
níveis mínimos de tempo de inatividade.

Suporte Total ao Cliente
O seu revendedor Caf' oferece uma linha completa de
serviços que podem ser definidos em um contrato de

suporte ao cliente quando você adquire o seu equipamento

Soluções Totais da Cat 318D L Série 2
A Caterpiliar e a abrangente rede de revendedores
oferecem uma ampla variedade de soluções projetadas
para atender às necessidades exclusivas da empresa.

.Jiiill

*

Conteúdo

Compartimento do Op8rador.............i 4

Motor 5

Hidráulica g

Material Rodante e Estruturas ...7
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Ferramentas de Trabalho 8
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Maior potência, melhor controle e um compartimento do operador confortável ajudam a tornar
a escavadeira hidráulica Cat 318D L Série 2 um equipamento líder do setor Fácil de operar e
com versatilidade inigualável, a 318D L Série 2 ajudará a aumentar a produtividade e diminuir
os custos de operação.
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Novos níveis de conforto, visibilidade e operação.

Compaitímento do Operador
o compartimento do operador ergonomicamente projetado é

espaçoso, silencioso e confortável, garantindo alta produtividade

durante um longo dia de trabalho. Todos os interruptores estão

localizados no console do lado direito para fácil acesso.

Monitor

O monitor é um Monitor de Cristal Líquido (LCD, üquid Crystal Display)

colorida que pode ser ajustada para minimizar o brilho do sol e com

capacidade para exibir informações em 27 idiomas.

.ontrole de Joystick
Os controles de joystick de baixo esforço operados por piloto são

projetados para ser compatíveis com a posição natural do pulso

e do braço do operador para máximo conforto e mínimo de fadiga.

Assento

O assento com suspensão padrão oferece uma série de ajustes para
se adaptar ao tamanho e ao peso do operador, com movimento para
frente e para trás, altura e peso. Também estão incluídos os apoios
de braço largos e ajustáveis e um cinto de segurança.

Console

Os consoles apresentam um desenho simples e funcional para reduzir

a fadiga do operador, facilitar a operação dos interruptores e garantir

uma excelente visibilidade. Ambos os consoles possuem apoios de
braço acoplados com ajustes de inclinação.

"**)ite Externa da Cabine

ü revestimento da cabine apresenta uma tubulação espessa de aço
ao longo do perímetro inferior, melhorando a resistência a fadiga

e vibração.

Suportes da Cabine
o revestimento da cabine é preso à armação com suportes de

borracha viscosa, que amortecem as vibrações e o nível de ruído
e dão mais conforto ao operador.

Janelas

Para maximizar a visibilidade, todos os vidros são fixados diretamente

na cabine. eliminando armações de janelas. O para-brisa frontal

superior abre, fecha e se recolhe no teto, acima do operador, por
meio de um sistema de liberação de ação de um único toque.

Limpadores de Para-brisa

Os limpadores de para-brisa instalados na coluna aumentam a área

de visão do operador e oferecem os modos contínuo e intermitente.
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Motor
Proporcionando o máximo de trabalho por

litro/galão de combustível consumido.

(í ■í-wt'

lltl

o motor Cat C4.4 ACERT controlado eletronicamente foi projetado para atender aos padrões de emissões equivalentes ao Her 3, Estágio ÍIIA,
Japao 2006 {Tler 3) ou Estágio III Fora-de-estrada da China. Esse motor incorpora um governador mecânico testado e um sistema de injeção de
combustível de baixa pressão que contribuem consideravelmente para a melhoria da solidez do sistema de combustível, para a alta eficiência
de combustível e para o fácil diagnóstico de falhas. O alto desempenho de filtragem do filtro primário que incorpora um separador de água e
um filtro secundário também ajuda a melhorar a confiabilidade do sistema de filtragem de combustível.

Controle Automático do Motor e Fornecimento de Combustível
Com potência líquida de 84 kW {113 HP), a 318D L Série 2 foi projetada de modo a proporcionar economia de combustível e queima
aproximadamente 3% menos combustível, em comparação com a 318D L maior, dependendo da aplicação.

Modo Econômico
Disponível como característica padrão, o modo de economia permite equilibrar as demandas por desempenho e economia de combustível,
bem como manter as forças de desagregação e a capacidade de levantamento aproveitadas na potência padrão.
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Hidráulica
Alta eficiência e alto desempenho com
baixo esforço e controle preciso.

rs m

Desempenho Excepcional
O sistema hidráulico da 318D L Série 2 foi projetado para proporcionar alta eficiência e alto desempenho. O novo projeto compacto utiliza tubos
e linhas mais curtas para reduzir o atrito e as quedas de pressão, resultando em um uso de energia mais eficiente.
• Amortecedores hidráulicos na extremidade da haste dos cilindros da lança e em ambas as extremidades dos cilindros do braço amortecem
o impacto, reduzem ruídos e aumentam a vida útil do cilindro.

• Um sistema hidráulico de sensibilidade cruzada usa duas bombas hidráulicas em todas as condições de operação, melhorando a produtividade
com maiores velocidades de implemento e giros de articulação mais rápidos e fortes.

Circuito de Regeneração da Lança e do Braço
circuito de regeneração da lança e do braço economiza energia durante operação de lança para baixo e braço para dentro, aumentando a

eficiência e diminuindo o custo de operação.

Fácil Operação
Os operadores não precisam aprender modos diferentes. Uma função automática de prioridade da lança e de oscilação seleciona o melhor modo
com base no movimento do joystick.



Material Rodante
e Estruturas
Excelente estabilidade e capacidade
de manobra.

A Caterpilíar utiliza engenharia e software avançados para analisartodas as

estruturas, criando uma máquina durável e confiável para aplicações robustas.
Mais de 70 por cento das soldas estruturais são robotizadas e alcançam penetração
adicional, quando comparadas com soldas manuais. Esses componentes estruturais

e o material rodante são os pilares da durabilidade da máquina.

Projeto do Chassi

O chassi com seção em caixa em forma de X oferece excelente resistência a

flexões por torção. Soldadas por robôs, as armações dos roletes das esteiras
são unidades pentagonais moldadas que oferecem excepcionai resistência
e excelente vida útil. Como parte integrante da armação do rolete da esteira,

há a roda-guía padrão e os protetores centrais, que ajudam a manter o
alinhamento da esteira durante o percurso ou o trabalho em inclinações.

Esteira Lubrificada com Graxa

As vedações da esteira lubrificada com graxa protegem o elo da esteira
e garantem longa vida útil ao pino do elo da esteira e à bucha interna.

Motores de Percurso

Motores para percurso com seleção de velocidade automática permitem
que a 318D L Série 2 troque automaticamente de velocidades altas e baixas

de maneira suave e controlada.
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Articulação Frontal
Desempenho, confiabilidade

e durabilidade.

Construídos para apresentar excelente desempenho e longa
vida útil, os braços e as lanças Cat são estruturas soldadas
com seção em caixa com fabricações de aço altamente

resistente de várias chapas espessas.

Braço Reforçado*
Um braço reforçado de 2,6 m (8 pés 6 pof) dispõe de chapas
adicionais, novas peças forjadas e juntas soldadas para maior

durabilidade e força de escavação.

Braço de Alcance*
Um braço de alcance de 2,6 m (8 pés 6 pol) e um braço
de alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol) maximizam a faixa de

escavação. Ele é feito de aço altamente resistente a tração
usando um projeto amplo de seção em caixa com chapas
defletoras internas para maior durabilidade.

m Lança de Alcance
^ A lança de alcance de 5,1 m (16 pés 9 pol) dispõe de peçasI: feitas de um novo padrão de forjamento a chapas adicionais

mais espessas. Uma luz conectada ao lado esquerdo oferece

melhor visibilidade no escuro e em condições de pouca luz.

*As ofertas variam de acordo com a região.
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Ferramentas de Trabalho
Escave, martele, escarifique e corte
com confiança.

Uma grande variedade de ferramentas de trabalho Cat para a 3180 L

Série 2 inclui caçambas, compactadores, garras, muitiprocessadores,
escarificadores, trituradores, pulverizadores, martelos e tesouras,

^^odos foram projetados para aumentar a versatilidade e o desempenho
j máquina.

Acopladores
Os acopladores rápidos permitem que uma pessoa troque de
ferramenta de trabalho em segundos para proporcionar máximo
desempenho e flexibilidade no local de trabalho. Uma máquina pode
passar rapidamente de uma tarefa para outra. Além disso, uma frota

de máquinas equipadas de forma similar pode compartilhar o mesmo
estoque de ferramentas de trabalho.

Acoplador Dedicado CW

O acoplador rápido CW pode levantar qualquer ferramenta
de trabalho e é equipado com um sistema de travamento em

estilo de cunha que prende o acoplador rápido com firmeza nas
articulações da ferramenta. Devido ao projeto de cunha cônica,
não haverá nenhuma folga durante toda a vida útil. Além disso,
ele é intercambiável com diferentes categorias de máquina.

é altamente adequado para aplicações difíceis, como
jmolições e pedreiras.

Acoplador com Fixador de Pino Center-Lock™*
O Center-Lock é um acoplador com fixador de pino que conta com um
sistema de travamento cuja patente está pendente. Uma segunda trava,
facilmente visível, mostra claramente ao operador se o acoplador está
engatado ou não na caçamba ou na ferramenta de trabalho.

*As ofertas variam de acordo com a região.
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Caçambas

As Caçambas Cat e a Ferramanta de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) Cat são projetadas e
adequadas à máquina, garantindo desempenho e consumo de combustível ideais.

Caçambas de Uso Geral (GD, General Duty)
Essas caçambas são projetadas para escavar materiais de baixo impacto, moderadamente abrasivos, tais como
terra, argila vermelha, cascalho e argila comum.

Caçambas para Serviço Pesado (HD, Heavy Duty)
As caçambas HD são um bom ponto de partida quando as condições de aplicação variam, Especialmente
quando as condições incluem uma mistura de terra, argila e areia e cascalho.

Caçambas para Serviço Intenso (SD, Severe Duty)
Essas caçambas são ideais para aplicações altamente abrasivas tais como rocha dinamitada, arenito e granito.

Kits Hidráulicos

A Caterpillar oferece kits hidráulicos instalados no campo com

projetos exclusivos para integrar Cat Work Tools com escavadeiras

Cat. As mangueiras e os tubos são pré-fabricados, pré-moldados e

pré-pintados para a instalação ser rápida e fácil.

Suporte Abrangente ao Produto
Todas as Cat Work Tools têm o apoio de uma rede mundial de
depósitos de peças sobressalentes bem abastecidos e de uma

equipe altamente experiente de serviços e suporte pós-venda.

As ferramentas de trabalho disponíveis variam de acordo com a região.
Entre em contato com o revendedor Cat locai para obter mais informações
sobre as ferramentas de trabalho disponíveis em sua região.
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Capacidade de Serviço
A manutenção simplificada proporciona economia
de tempo 8 dinheiro.

Serviço Rápido e Eficiente com Maiores Intervalos
A maioria dos pontos de manutenção fica no nível do solo para fácil

acesso com maiores intervalos para aumentar a disponibilidade
da máquina.

Compartimento da Bomba
A porta de acesso para manutenção, localizada no lado direito da

estrutura superior, permite acesso à bomba, ao filtro piloto, ao filtro
do dreno e ao filtro de óleo do motor a partir do solo.

yompartimento do Radiador
A porta de serviço esquerda permite fácil acesso ao radiador do

motor, ao arrefecedor de óleo, ao pós-resfriador ar-ar, ao separador
de água e ao primeiro e segundo filtros de combustível. O tanque de
reserva e a torneira de drenagem estão acoplados ao radiador para
simplificar a manutenção.

O filtro de ar é fabricado com um elemento duplo para uma maior
eficiência de limpeza. Quando o filtro de ar está entupido, é exibida
uma advertência na teia do monitor dentro da cabine.

Filtro Hidráulico

O filtro de retorno hidráulico é instalado dentro do tanque, com vida
útil de 2.000 horas. Um sensor indica no monitor dentro da cabine

quando o filtro está entupido e precisa ser substituído.

Protetor do Ventilador

J^ventilador do radiador do motor está protegido por uma malha de
3 finos, reduzindo o risco de acidentes.

Chapa Antideslizante
A chapa antideslizante cobre a parte superior da caixa de armaze
namento e a estrutura superior para evitar que as pessoas escorre

guem durante a manutenção.

Diagnósticos e Monitoramento
A 3180 L Série 2 vem equipada com aberturas de amostra S^O-S®"

(Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo)
e com aberturas de teste hidráulico para o sistema hidráulico, o óleo
do motor e o líquido arrefecedor. Atrás da cabina, há um conector de

teste para a ferramenta de serviço Técnico Eletrônico Cat (ET Cat).
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Suporte Total ao Cliente
Os serviços do revendedor Cat ajudam você
a operar por mais tempo com menor custo.

Suporte ao Produto
Voce encontrará praticamente todas as peças no balcão de peças do revendedor. Os revendedores Cat utilizam uma rede mundial de computadores
para localizar peças em estoque e minimizar o tempo de inatividade da máquina. Economize dinheiro com componentes remanufaturados.

Seleção de Máquinas
Antes de efetuar a compra, faça comparações detalhadas das máquinas que você está analisando. Quais são os requisitos de trabalho, os acessórios
da máquina e as horas de operação? Qual é o volume de produção necessário? O revendedor Cat pode aconselhá-lo.

Serviço de Manutenção
; programas de opções de reparo garantem os custos de reparos com antecedência. Programas de diagnóstico e serviços de monitoramento

de condições, como coleta programada de amostra de óleo, coleta de amostra do líquido arrefecedor e análise técnica, ajudam a evitar reparos
não programados.

Contratos de Suporte ao Cliente
Os revendedores Cat oferecem uma variedade de contratos de suporte a produtos e trabalham com os clientes para desenvolver um plano que
melhor atenda a necessidades específicas. Esses planos podem cobrirtoda a máquina, incluindo acessórios, para ajudar a proteger o investimento
do cliente.

Reposição
Reparar, reconstruir ou substituir? 0 revendedor Cat pode ajudar a avaliar o custo envolvido para que você possa fazer a escolha certa.
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

..s:, ,

Modelo do Motor C4.4ACI;RT

Potência do Motor - ISO 14396 93 kW 125 HP
Potência Liquida - SAE J1349/ISO 9249 84 kW 1I3HP

Diâmetro Interno 105 mm 4,13 pol

Curso 127 mm 5 pol

Cilmdrada 4.41 269 poP

• A potência liquida informada é a potência disponível no volante do motor
quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador
e alternador.

• Não é preciso reduzir a potência em altitudes inferiores a 2.300 m (7.545 pés).
• A 318D L Série 2 com um potente motor C4.4 ACERT atende aos padrões de
emissões equivalentes ao Tier 3. Estagio IlIA. Japão 2006 (Tier 3) ou ao
Estágio 11! Fora-dc-cstrada da China.

Cilmdrada

Peso Operacional - Material Rodanle Longo 17.000 kg*- 37.4901b*-
18.000 kg** 39.683 1b**

*Lança de Alcance - 5,1 m (16 pés 9 pol), Braço R2.6 m (8 pés 6 pol), sapatas
^ de esteira de garra tripla de 500 mm (20 pol). caçamba GD de 0.76 m' (1 yd')
'*Lança HD - 5,1 m (16 pés 9 pol), braço HD de 2,6 m (8 pés 6 pol), sapatas de

esteira de garra tripla de 790 mm (31 pol), caçamba SD de 0,73 m' (0,96 yd-')

Velocidade de Oscilação 8.9 rpm

Máximo Torque de Oscilaçüo 60 kNm 44.254 Ibf-pé

Velocidade Máxima de Percurso 4.8 km/h 3 mph
Força Máxima da Barra de Tração 156 kN 35.070 Ibf

Inclinação Máxima 35770%

.;;Sistenia:HídráHliGa.::r,^^^ . j,;,. ,

Sistema Principal - Fluxo Máximo (Total) 272 1/inin

Sistema de Oscilação - Fluxo Máximo 136 l/min

Pressão Máxima - Equipamento 35.000 kPa

Pressão Máxima - Oscilação 22.600 kPa

Sistema Piloto - Fluxo Máximo 23,7 l/min

Sistema Piloto - Pressão Máxima 4.120 kPa

Cilindro da Lança - Diâmetro Interno 110 mm

Cilindro da Lança - Curso 1.193 mm

Cilindro do Braço - Diâmetro Interno 120 mm

Cilindro do Braço - Curso 1.331 mm

Cilindro da Caçamba - Diâmetro Interno 110 mm

Cilindro da Caçamba - Curso 1.039 mm

72 gal

36 gal

5.080 Ib/poP

3.280 Ib/pol-

1.450 pol Vmin

600 Ib/poP

4 pol

47 pol

5 pol

52 pol

4 pol

41 pol

capacidades de Reabastecimento em Serviço|i

Capacidade do ianque de Combustível

Sistema de Arrefecimento

Óleo do Motor (com filtro)

Comando de Oscilação

Comando Final (cada)

Sistema Hidráulico (incluindo tanque)

Reservatório Hidráulico

79.3 gal

5.2 gal

4.3 gal

0,8 gal

1.6 gal

26.4 gal

22.5 gal

ifsteira ^ ^
Número de Sapatas (cada lado)

Número de Roletes de Esteira (cada lado)

Número de Roletes Superiores (cada lado)

44 peças

7 peças

2 peças
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

Dimensõeslii
Todas as dimensões são aproximadas.

TOTjrmmY

Opções de Lança

Opções de Braço

1 Altura de Transporte*

Altura de Transporte com Barra dc Segurança

2 Comprimento dc Transporte

3 Raio dc Oscilação'1'raseira

4 Comprimento até o Centro dos Roletes

5 Comprimento da Esteira

6 Vâo Livre Sobre o Solo

7 Bitola da Esteira

8 Largura de Transporte

Sapatas de 500 mm (20 pol)

Sapatas de 600 mm (24 pol)

Sapatas de 700 mm (28 pol)

Sapatas de 790 mm (31 pol)

9 Altura da Cabine

^ Altura da Cabine com Proteção Superior
10 Folga do Contrapeso**

'Incluindo altura da alça da sapata.

"Sem altura da alça da sapata.

R2,9ni(9 pés 6 pol)

3.070 mm (10 pés 1 pol)

2.940 mm (9 pés 8 pol)

8.560 mm (28 pés I pol)

2.500 mm (8 pés 2 pol)

3.170 mm (10 pés 5 pol)

3.970 mm (13 pés)

460 mm (I pé 6 pol)

1.990 mm (6 pés 6 pol)

2.490 mm (8 pés 2 pol)

2.590 mm (8 pés 6 pol)

2.690 mm (8 pés 10 pol)

2.870 mm (9 pés 5 pol)

2.870 mm (9 pés 5 pol)

3.020 mm (9 pés 11 pol)

1.000 mm (3 pés 3 pol)

Lança de Alcance
5,1 m (16 pés9 pol)

R2.6 m (8 pés 6 pol)

3.030 mm (9 pés i I pol)

2.940 mm (9 pés 8 pol)

8 540 mm (28 pés)

2.500 mm (8 pés 2 pol)

3-170 mm (10 pés 5 pol)

3.970 mm (13 pés)

460 mm (1 pé 6 pol)

1.990 mm (6 pés 6 pol)

2.490 mm (8 pés 2 pol)

2.590 mm (8 pés 6 pol)

2,690 mm (8 pés 10 pol)

2.870 mm (9 pés 5 pol)

2.870 mm (9 pés 5 pol)

3.020 mm (9 pés 11 pol)

1.000 mm (3 pés 3 pol)

HD 2,6m(8 pés 6 pol)

3.030 mm (9 pés 11 pol)

2.940 mm (9 pés 8 pol)

8.540 mm (28 pés)

2.500 mm (8 pés 2 pol)

3.170 mm (10 pés 5 pol)

3.970 mm (13 pés)

460 mm (I pé 6 pol)

1.990 mm (6 pés 6 pol)

2.490 mm (8 pés 2 pol)

2.590 mm (8 pés 6 pol)

2.690 mm (8 pés 10 pol)

2.870 mm (9 pés 5 pol)

2.870 mm (9 pés 5 pol)

3.020 mm (9 pés 1 1 pol)

1.000 mm (3 pés 3 pol)
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

: iKíkas dê Tratialho^Ç;;
Todas as dimensões são aproximadas.

Opções de Lança

Opções de Braço

1 Profundidade Máxima de Escavação

2 Alcance Máximo no Nível do Solo

3 Aílura Máxima de Corte

4 Altura Máxima de Carreeamento

5 Altura Mínima de Carregamento

a 6 Profundidade Maxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pol)
7 Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical

Caçamba

Raio da Ponta

R 2,9 m (9 pés 6 pol)

6.390 mm (2! pés)

8.990 mm (29 pés 6 pol)

8.880 mm (29 pés 2 pol)

6.270 mm (20 pés 7 pol)

2.000 mm (6 pés 7 pol)

6.160 mm (20 pés 3 pol)

4.910 mm (16 pés I pol)

GD0.76m'(l yd')

1.380 mm (4 pés 6 pol)

Lança de Alcance
5,1 m(16 pés 9 pol)

R26 m (8 pés 6 poli

6.090 mm (20 pés)

8.780 mm (28 pés 10 pol)

8.920 mm (29 pés 3 pol)

6.280 mm (20 pés 7 pol)

2.300 mm (7 pés 7 pol)

5.870 mm (19 pés 3 pol)

4.930 mm (16 pés 3 pol)

CD 0.76 m' (1 yd')

1.380 mm (4 pés 6 pol)

HD 2,6 m (8 pés 6 pol)

6.080 mm (19 pés 11 pol)

8.760 mm (28 pés 9 pol)

8.900 mm (29 pés 2 pol)

6.290 mm (20 pés 8 pol)

2.320 mm (7 pés 7 pol)

5.850 mm (19 pés 2 pol)

5.140 mm (16 pés 10 pol)

SD 0.73 m'(0.96yd')

1.360 mm (4 pés 6 pol)
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

Peso Operacional e Pressão Sobre o Solò

790 mm (31 po!|
Sapatas com Garra Tripla

kgllb) kPa
(Ib/poP)

700 mm (28 pol|
Sapatas com Garra Tripla

kg (Ib) kPa
(Ib/poP)

Lança dc Alcance - 5,1 m (16 pés 9 pol)

R2.9m(9pés6pol)' 18.000(39.683) 32,3(4.68) 17700(39.020)

600 mm (24 pol)
Sapatas com Garra Tripla

kg(lb) kPa
(Ib/poP)

500 mm (20 pol)
Sapatas com Garra Tripla

kg(lb) kPa
(!b/poF)

36(5.22) 17.300(38.150) 41(5,95) 17.100(37.710) 48.6(7.05)

R 2,6 m (8 pés 6 pol)'

HD 2,6 m (8 pés 6 pol)-

17.900(39.463) 32,2(4.67) 17.600(38,810) 35,8(5,19) 17.200(37.930) 40,8(5,92) 17.000(37.490) 48.3(7,01)

18000(39.683) 32,3 (4.68) 17.700(39.020) 36(5.22) 17.800(39.250) 42.2(6.12) 17.100(37.710) 48.6(7.05)

' Os pesos sio arredondados para o mais próximo de 100 kg (220 Ib), incluindo caçamba GO 0,76 m' (1 yd=) (610 kg/1.340 Ib).

'Os pesos são arredondados para o mais próximo de 100 kg (220 Ib), incluindo caçamba SD0,73 mM0,96 yd'| (810 kg/1.790 Ib).

Ilesos dos Principais Componentes

Máquina Básica (com cilindro da lança, sem contrapeso, articulação frontal e esteira)
Material Rodante Longo

Contrapeso - 3.2 t (3.5 ton)

Lança (inclui tubulações, pinos e cilindro do braço)

Lança de Alcance -5.1 m (16 pés 9 pol)

Braço (inclui tubulações, pinos e cilindro da caçamba)

R 2,9 m (9 pés 6 pol)

R2.6 m (8 pés 6 pol)

HD 2.6 m (8 pés 6 pol)

Sapata da Esteira (Longa/por duas esteiras)

Garra Tripla de 500 mm (20 pol)

Garra Tripla de 600 mm (24 pol)

Garra Tripla de 700 mm (28 pol)

Garra Tripla de 790 mm (31 pol)

5.330 kg(ll.7501b)

3.670 kg (8.090 Ib)

3.170 kg (6.990 Ib)

1.270 kg (2.8001b)

850 kg (1.870 Ib)

780 kg (1.720 1b)

880 kg (1.9401b)

2.200 kg (4.850 íb)

2.420 kg (5.340 Ib)

2.680 kg(5.9101b)

3.040 kg (6.702 Ib)

°  ® " caçambas. Kg e Ib foram arredondados separadamente, de modo que alguns dos valores de kg e de Ib
4 máquina básica inclui peso do operador de 75 kg (170 Ib), 90% de peso do combustivel e material rodante com protetor central.
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

l«rç%s da,Caçamba f do Brac

Força de Escavação

Força de Escavação

Força de Escavação

Força de Escavação

Serviço Intenso

Força de Escavação

Força de Escavação

Força de Escavação

Força de Escavação

da Caçamba (ISO)

do Braço (ISO)

da Caçamba (SAE)

do Braço (SAE)

da Caçamba (ISO)

do Braço (ISO)

da Caçamba (SAE)

do Braço (SAE)

Lança de Alcance
5,1 m(16pés9pol)

Opções de Braço R2.6 m (8 pés 6 pol) HD 2,6 m (8 pés 6 pol)R 2,9 m (9 pes6 pol)

Uso Geral

111 kN (25.000 Ibf)

75 kN(l6.800íbO

98 kN (22.100lb0

73 kN (16.300 IbO

111 kN (25.000 IbO

75 kN (16.800 IbO

97 kN (21,800 IbO

73 kN( 16.400 IbO

III kN (25.000 IbO

80 kN(l 7.900 IbO

98 kN (22.000 IbO

77 kN( 17.300 IbO

III kN (25.000 IbO

80 kN (17.900 IbO

97 kN (21.800 IbO

77 kN( 17.300 IbO

ll4kN (25.600 IbO

80 kN(l8.IOO Ibl)

99 kN (22,300 IbO

78 kN( 17.400 IbO

Especificações e imba 318D L Série 2 - América dc

Sem Acoplador Rápido

Uso Geral IGD)

Serviço Intenso (SO)

Com Acoplador com Fixador de Pino

Uso Geraí(GO)

ierviço Intenso (SO)

Lança de AlcanceCapacidade

2,9 m 2,6 m

(9 pés 6 pol) (8 pés 6 pol)

Carga máxima pinada (carga útil + caçamba)

Capacidade

mm pol m' yd' kg ib

1.200 48 0,91 1,19 672 1.480

1.200 48 0,91 1,19 762 1.678

500 mm (20 pol) TG

®

X  ®

Lança de Alcance

2,9 m 2,6 m

(9 pés 6 pol) (8 pés 6 pol)

500 mm (20 pol) TG

O  I o
o  o

Carga máxima pinada (carga útil + caçamba)

As cargas acima estão de acordo com a norma EN474 para escavadeira hidráulica. Elas não excedem 87% da capacidade hidráulica de Densidade Máxima do Material:
levantamento ou 75% da capacidade de tombamento com a articulação frontal totalmente estendida na linha do solo e a caçamba recolhida. ® 1-000 kg/m^ (3.000 Ib/yd')
Capacidade baseada na norma ISO 7451. q , ,3
Peso da caçamba com pontas Reforçadas Geral, X Não Recomendado

0138



Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

Espècificações e Compatibilidade üfa Ca|àmbà 318D L Séríé2-África, OríentéMédid e CEl

Sem Acoplador Rápido

Uso Geral(GD)

Serviço Intenso (SD)

Lança de Alcance

2,9 m 2,6 m

l9pés6pol) (8pés6pol)

500 mm (20 poli TG

Capacidade

Uso Geral(GO)

Serviço Intenso (SD)

Carga maxima pinada (carga útil + caçamba)

Com Acoplador com Fixador de Pino

Capacidade

yd' kfl Ib

1,04 601 1.325

1,31 682 1.504

1,43 712 1.570

1,19 722 1.591

Lança de Alcance

2,9 m 2,6 m

(9 pés 6 pol) (8 pés 6 pol)

500 mm (20 pol)TG

Carga máxima pinada (carga útil caçamba)

As cargas acima estão de acordo com a norma EN474 para escavadeira liidràulica. Elas nâo excedem 87% da capacidade tiidráulica de
levantamento ou 75% da capacidade de tombamento com a articulação frontal totalmente estendida na linha do solo e a caçamba recolhida.
Capacidade baseada na norma ISO 7451.

Peso da caçamba com pontas Reforçadas Geral.

Densidade Máxima do Material;

• 2.100 kg/mM3.500lb/yd3)

® 1.800)i9/m'(3.000 Ib/yd')

© 1.500 kg/m'(2.500 Ib/yd')

O 1-200 kg/nP (2.000 lb/yd'|

O 900kg/mM1.500lb/yd')

X  Não Recomendado
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

Especificações e Compatibilidade da Caçamba 318D L Série 2- Pacífico Asiático

Sem Acoplador Rápido

Uso Geral (GD)

Serviço Intenso (SD)

Com Acoplador com Fixador de Pino

Uso Geral (GD)

Capacidade

mm pol m'

1.100 43 0,8

1.200 48 0,91

1.050 42 0,76

Carga máxima pinada (carga útil + caçamba)

Capacidade

mm pol m^ yd' kg Ib

1.100 43 0,8 1,04 624 1.376

1.200 48 0,91 1.19 651 1.435

Carga máxima pinada (carga útil + caçamba)

Lança de Alcance

2.9 m HD2.6m

(9 pés6 pol) (8 pésB pol)

500 mm (20 poDTG

Lança de Alcance

2,9 m HO 2.6 m

(9 pés 6 pol) (8 pés 6 pol)

500 mm (20 poDTG

2,6 m

(8 pés 6 pol)

2,6 m

(8 pés 6 pol)

Densidade Máxima do Material:

• 2.100 kg/mM3.500lb/vd')

As cargas acima estão de acordo com a norma EN474 para escavadeira hidráulica. Elas não excedem 87% da capacidade hidráulica de ® '
levantamento ou 75% da capacidade de tombamento com a articulação frontal totalmente estendida na linha do solo e a caçamba recolhida. © 1-500 kg/m^ (2.500 Ib/yd')
Capacidade baseada na norma ISO 7451.

Peso da caçamba com pontas Reforçadas Geral.
O 1.200 kg/m^ (2.000 Ib/yd')
X  Não Recomendado
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

Capacidades de Leilntatirilihto tà LaMça de Alcance - Contrapeso: 3^ t (33 tôn) - sem a Caçàmbí

2.6 mis pés 6 pol) . 5.1 tn (16 pés 9 pol)

ir.
Garra Tripla de 790 mm (31 pol)
com Apoio

3.170 mm (lOpésSpol)

1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol

1.990 mm (6 pés 6 pol)

6.000 mm/240 pol

3.97D mm (13 pés)

7.500 mm/300 pol

*5.700 *5.700

*12.750 *12.750

'9.950 -9.950
•22.300 *22^00

rf tombamento. As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de
nc • H f hidráulicas ISO 10567:2007. Elas nao excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da carga de tombamento. O peso de todos

n 1 r ̂  ® sub^aido das capacidades de levantamento acima. As capacidades de levantamento são baseadas na máquina posicionada sobre umasuperfície firme o plana. O uso de um ponto de ligaçao da ferramenta de trabalho para carregar/levantar objetos pode afetar o desempenho de levantamento da máquina.
A capacidade de levantamento permanece com ±5% para todas as sapatas de esteira disponiveis.

Sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção adequado para obter informações especificas sobre o produto.
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

Capacidades de Levantamento da Lança de Alcance - Conti-ãpeso 3 2113,5 ton) - sem a Caçamba

2,6 m (8 pes6 pol)

120 pol Ib

1.500 mm kg
60 pol Ib

O mm kg
O pol Ib

-1.500 mm kg
-60 pol Ib

-3.000 mm kg
•120 pol Ib

•4.500 mm kg
-180 pol Ib

. 5,1 m (16 pés 9 pol)

c

Garra Tripla de 700 mm (23 pol)
com Apoio

3.170mm(10pés5pol)

7.500 mm

300 pol

1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/160 pol

1.990 mm (6 pés 6 pol)

6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol

•7.400 *7.400

I  8.800
•18.750 *18.750

'6.250 •6.250

•14J50 •14J50
•5.700 •5.700 *10.100 7.950
'12.750 •12.750 •23.050 17.000

•9.950 •9.950 *10.650 8.050
'22^00 •22.300 •23.050 17.300

*7.650 •7.650

•16ÍOO •16.200

'ImSalT® levantamento hidráulico e não pela carga de tombamento. As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de
Is aST- ri 7 hidráulicas ISO 10567:2007. Elas nao excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da carga de tombamento O peso de todos
paS ™ e E ST""", 'S 'TT""° na .„á r„rp"E,;. :„b,. ™superfície firme e plana. O uso de um ponto de ligaçao da ferramenta de trabalho para carregar/levantar objetos pode afetar o desempenho de levantamento da máquina.

A capacidade de levantamento permanece com ±5% para todas as sapatas de esteira disponíveis.

Sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção adequado para obter informações especificas sobre o produto.

3.970 mm (13 pés)
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

Capacidades de Levàntàmeíito dá Lança de Alcance - Contrapeso; 3,2113,5 ton} -sem a

2,6tn|B pésS pol) 5.1 m (16 pés 9 pol)

in
Garra Tripla da 600 mtn (24 pol)
com Apoio

3.17Dmm(10pés5pal|

1.990 mm 16 pós 6 pol)
3,970 mm (13 pés)

1.500 mm/eopol 3.000 mm/120 pol 4JOO mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol

Indica que a carga esta limitada pela capacidade de levantamento hidráulico e não pela carga de tombamento. As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de
levantamento para escavadeiras hidráulicas ISO 10567:2007. Elas nao excedem87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da carga de tombamento. O peso de todos
os acessórios de levantamento deve ser subtraído das capacidades de levantamento acima. As capacidades de levantamento são baseadas na máquina posicionada sobre uma
superfície firme e plana, O uso de um ponto de ligaçao da ferramenta de trabalho para carregar/levantar objetos pode afetar o desempenho de levantamento da máquina,
A capacidade de levantamento permanece com i5% para todas as sapatas de esteira disponíveis.

Sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção adequado para obter informações especificas sobre o produto.
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

Capacidades de Lévantámentò dá Lança de Aicance - Contrapeso: 3^ t (3,5 ton| ~ sem a Cáçamáa

2,6 m (8 pés 6 pol) . 5,1 m (16 pés 9 pol)

ir
Garra Tripla de
500 mm (20 pol)

3.170 mm (10 pés 5 pol)

1.500 mm/SO pol 3.000 mtn/120 pol 4.500 mm/180 pol

1.990 mm (6 pésGpol)

6i)00 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol

7.500 mm kg
300 pol Ib •7.400 •7.400

6.000 mm kg *3.500 3.350
240 poi Ib •6.400 •6.400

4,500 mm kg •4.600 *4.600 •4.250 3.300
180 pol Ib •9.950 •9.950 •9JOO 7.050

3.000 mm kg •8.800 •8.800 •5.850 4.850 •4.800 3.150
120 pol Ib •18.750 •18.750 •12.600 10.400 •10.400 6.800

1.500 mm kg •7.150 4.500 4.850 3.000
60 pol Ib •15.450 9.650 10.400 6.450
Omm kg •6.250 •6.250 7.250 4.250 4.700 2.900
Opol Ib •14J50 •14.350 15£00 9jU)0 10.100 6200

1.500 mm kg ♦5.7CK) *5.700 •10.100 7.750 7.150 4.200 4.650 2.850
•60 pol Ib •12.750 •12.750 •23.050 16.550 15.400 9.000 10.000 6.100

3 000 mm kg •9.950 •9.950 •10.650 7.850 7.250 4.250
-120 pot Ib •22JOO •22.300 •23.050 16.850 15.500 9.150

4.500 mm kg •7.650 *7.850
-180 pol Ib •16.200 •16ÍOO

3.970 mm (13 pés)

mm

TJ pol

•3.250 *3.250 4.760
•7.200 •7.200 190

•2.850 •2.850 6.180
•6.250 •6.250 240

•2.750 2.550 7.010
•6.000 5.650 280

*2.800 2.250 7.450
•6.100 4.950 300
•3.000 2.150 7.560

*6.550 4.700 300

*3.350 2.200 7.370
•7.400 4.750 290

3.850 2.400 6.840
8.550 5.250 270
4.850 2.950 5.890

10.750 6.550 230

•5.350 4.850 4.230
•11.750 11.150 170

"r" .cn hidráulIco B não pBla carga de tombamento. As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade delevantamento para escavadeiras hidráulicas ISO 10567:2007. Elas não excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da carga de tombamento. O peso de todos
<Mnprfírir»irm sub^aido das capacidadcs de levantamento acima. As capacidades de levantamento são baseadas na máquina posicionada sobre umasuperfície firme e plana. O uso de um ponto de ligaçao da ferramenta de trabalho para carregar/levantar objetos pode afetar o desempenho de levantamento da máquina.

A capacidade de levantamento permanece com í5% para todas as sapatas de esteira disponíveis.
Sempre consulte o l^anual de Operação e Manutenção adequado para obter informações especificas sobre o produto.



Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

Çapaçidades de Levantamento da Lança de Alcance - Contrapeso: 3^ t (3,5 ton) - sem a Caçamba

2,6 m (8 pés 6 pol) 5,1 m (16 pés 9 pol)

r

Garra Tripla ds 790 mm (31 pol)
com Apoio

3.170 mm (10 pés 5 pol)

1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol

1.990 mm (6 pés 6 pol)

6.000 mm/240 pol

3.970 mm (13 pés)

7.500 mm/300 pol

%cS3làcS3lScS3 lècS3 làcS3làcS3

1.500 mm kg
60 pol tb

O mm kg

O pol Ib

-1.500 mm kg
-60 pol Ib

•3.000 mm kg
•120 pol Ib

-4.500 mm kg
-180 pol Ib

A capacidade de levantamento permanece com ±5% para todas as sapatas de esteira disponíveis.

Sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção adequado para obter informações especificas sobre o produto.



Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

Capacidades de levantamento da Lança de Alcance - Contrapeso: 3^ t (3,5 tonk~ sem a Caçamba \

2,9 m (9 pésGpol)

IZOpol Ib

1,500 mm kg
eopot Ib

o mm kg
Opol Ib

•1.500 mm kg
•BOpol Ib

•3.000 mm kg
•120 pol Ib

•4.500 mm kg
•180 pol Ib

5.1 m (16 pés 9 pol)

in
Garra Tripla de 790 mm (31 pol)
com Apoio

3.170 mm (10 pés 5 pol)

1500 mm^ pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol

1.990 mm (6 pés 6 pol)

6.000 mm/240 pol

3.970 mm (13 pés)

7.500 mm/300 pol

*8.050 *8.050 *5.550 5.100
•17.100 •17.100 *11.950 11.000

*7.100 *7.100 •6.950 4.750

•16.950 *16.950 •15.000 10250

*7.050 *7.050 7.650 4.500
•16.150 •16.150 16.400 9.700

*10.050 8.100 7.550 4.400
*22.900 17.350 16.150 9.500

*11.150 8.200 7.550 4.450
•24.100 17550 16250 9.^

*8.550 8.450 *5.750 4.600
•18Í50 18200

•3.300 2.400

'6.050 5.100

3.650 2.300

'7.850 4.950

3.600 2.250

ndica que a carga esta limitada pela capacidade de levantamento hidráulico e não pela carga de tombamento. As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de
íc escavadeiras hidráulicas ISO 10567:2007. Elas nao excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da carga de tombamento. O peso de todosos acessor os de levantamento deve ser subtraído das capacidades de levantamento acima. As capacidades de levantamento são baseadas na máquina posicionada sobre uma
superlicie firme e plana. O uso de um ponto de ligaçao da ferramenta de trabalho para carregar/levantar objetos pode afetar o desempenho de levantamento da máquina.
A capacidade de levantamento permanece com ±5% para todas as sapatas de esteira disponíveis.

Sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção adequado para obter informações especificas sobre o produto.
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

||apac!dades de Levantamento da Lança de Alcance,^ Contrapeso: 3^ t (3,5 ton) - sem a Caçamba i

2,9 m (9 pes6pol) .5.1 m(16pés9pol)

ir
Garra Tripla de 700 mm (28 pol)
com Apoio

3.170 mm (10 pés 5 pol)

1.990 mm (6 pés 6 pol)
3.970 mm (13 pés)

1.500 mm^ pol 3.000 miTVl 20 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol

•120 pol Ib

4.500 mm kg
•180 DOl Ib

levaniamento hidráulico e não pela carga de tombamento. As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de

Is ri 7 escavadeiras hidráulicas ISO 10567:2007. Elas nao excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da carga de tombamento. O peso de todos
s ner ir pZp j if r H ' levantamento acima. As capacidades de levantamento são baseadas na máquina posiconaía sobre umasuperfície lirme e plana. O uso de um pomo de ligaçao da ferramenta de trabalho para carregar/levantar objetos pode afetar o desempenho de levantamento da máquina.
A capacidade de levantamento permanece com ±5% para todas as sapatas de esteira disponíveis.

Sempre consulte o IVIanual de Operação e Manutenção adequado para obter informações específicas sobre o produto.
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

Hapacldades de levantamento da lança de Alcance ~ Contrapeso: 3>2t (3,5 ton)^:~5em a CàçámbÍ|

2.gm(9pés6pol) . 5.1 in(16pós 9pol)

ir
Garra Tripla de 600 mm (24 pol)
com Apoio

3.170mm(10pés5pol)

1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol

1.990 mm (6 pés 6 pol)

6.000 mm/240 pol

3.970 mm (13 pés)

7.500 mni/300 pol

3.000 mm kg •8.050 •8.050 •5.550 5.000
120 pol Ib •17.100 •17.100 •11.950 10.750

1.500 mm kg *7.100 *7.100 •6.950 4.800
60 pol Ib •16.950 •16.950 •15.000 9.950

Omm kg •7.050 *7.050 7.400 4,400
Opol Ib •16.150 •16.150 15.900 9.400

1.500 mm kg •5.700 •5.700 *10.050 7.850 7.300 4.300
•60 pol Ib •12.750 •12.750 •22.900 •16.800 15.650 9ÍD0

3.000 mm kg •9.300 *9.300 *11.150 7.950 7.350 4.300
•120 pol Ib •20.850 •20.850 •24.100 17.050 15.750 9.250
4.500 mm kg -8.550 8.200 •5.750 4.500
-180 pol Ib •18^50 17.650

*3.300 2.300

•6.050 4.950

3.550 2.250

7.600 4.800

3.500 2.200

H  levantamento hidráulico e não pela carga de tombamento. As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de
rf I h.drauilcas ISO 10567:2007. Elas nao excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da carga de tombamento. O peso de todosS"btraido das capacidades de levantamento acima. As capacidades de levantamento são baseadas na máquina posicionada sobre uma

superfície firme e plana. O uso de um ponto de Irgaçao da ferramenta de trabalho para carregar/levantar objetos pode afetar o desempenho de levantamento da máquina.
A capacidade de levantamento permanece com ±5% para todas as sapatas de esteira disponíveis.

Sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção adequado para obter informações especificas sobre o produto.
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

Capacidades de Levantamento da Lança de Alcance - Contrapeso: 3,2113,5 ton) ~ sem a Caçamba

2,9 ni(9pé8 6pol) 5.1 m (16 pés 9 poli

r

Garra Tripla de
500 mm (20 pol)

3.170 mm (10 pés 5 pol)

1.500 mm/60pol 3.000 mm/120 pol 4J00 mm/180 pol

1.990 mm (SpésGpol)

6.000 mm/240 pol

3.970 mm (13 pés)

-1.500 mm kg
•60 pol Ib

-3.000 mm kg
-120 pol Ih

•4.500 mm kg
•180 pol Ib

7.500 mm/300 pol

A capactdade de levantamento permanece com ±5% para todas as sapatas de esteira disponíveis.

Sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção adequado para obter informações especificas sobre o produto.



Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

jgapàcidades de Levantamento cfa Lança de Alcance—Contrapeso: 3^ t (3,5 ton^|rsém a Caçamba

2.6 m (8 pós 6 pol) 5,1 m (16 pós 9 pol)

r

Garra Tripla de 700 mm (28 pol)
com Apoio

3.170 mm (10 pés 5 pol)

1.990 mm (6 pés 6 pol)
3.970 mm (13 pés)

•5.700

*12.800

g  *9.950
•120 pol Ib *22.350

-4,500 mm kg
-180 pol Ib

1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol

nlr! II H levantamento hidráulico e não pela carga de tombamento. As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de
ós aílsS rtpTr>!anf:, 1 H ISO 10567:2007. Elas não excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da carga de tombamento. O peso de todos
^nrfprirrirf n ̂  Subtraído d_as capacidades de levantamento acima. As capacidades de levantamento são baseadas na máquina posicionada sobre umasuperfície firme e plana. O uso de um pumo de ligaçao da ferramenta de trabalho para carregar/levantar objetos pode afetar o desempenho de levantamento da máquina.
A capacidade de levantamento permanece com ±5% para todas as sapatas de esteira disponíveis.

Sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção adequado para obter informações especificas sobre o produto.
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

Capacidades de Levantamento da Lança de Aicance - Contrapeso: 3^ t (3,5 ton) sem a Caçamba

2,6 m (8 pésSpol) . 5,1 m(16pés9pol)

c

Garra Tripla de 600 mm (24 poli
com Apoio

3.170 mm (lOpès Spol)

3.970 mm (13 pés)
1.990 mm (6 pés6pol)

1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/ISO pol 6.000 mm/240 pol 7.500 mm/300 pol

ISc|3%c|3 lJcã3làcg3 làcS3làc|3

•8.900

18.950

mm

pol

*3.250

•7J250

•3.250

•7.250

4.760

190

•2.850

*6.300

•2,850

*6300

6.180

240

*2.750

*6.050

2.650

5.850

7.010

280

•2.800

*6.200

2.350

5.150

7.450

300

Bil 2.250

4.900

7.560

300

*3.400

•7.450

2.300

5.000

7.370

290

m 2.500

5300

6.840

270

5.000

11.100

3.100

6.850

5.890

230

*5.450

•11.950

5.050

11.500

4.230

170

•4.500 mm

-180 Dol

•Indica que a carga está limitada pela capacidade de levantamento hidráulico e não pela carga de tombamento. As cargas acima estio de acordo com a norma de capacidade de
levantamento para escavadeiras hidráulicas ISO 10567:2007. Elas não excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da carga de tombamento. O peso de todos
os acessórios de levantamento deve ser subtraido das capacidades de levantamento acima. As capacidades de levantamento são baseadas na máquina posicionada sobre uma
superlície firme e plana, O uso de um ponto de ligação da ferramenta de trabalho para carregar/levantar ob|etas pode afetar o desempenho de levantamento da máquina.

A capacidade de levantamento permanece com í5% para todas as sapatas de esteira disponíveis.

Sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção adequado para obter informações específicas sobre o produto.
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Especificações da Escavadeira Hidráulica 318D L Série 2

Capacidades de Levantamento da Unça de âicançe ̂Contrapeso: 3^ t a ÇaçainbW

2^ in(8 pesopol) . 5,1 m (16 pés 9 pol)

r

Garra Tripla de
500 tnm (20 pol)

3.170 mm (10 pés 5 pol)

1.500 mm/60 pol 3.000 mm/120 pol 4.500 mm/180 pol

1.990 mm (6 pés 6 pol)

6.000 mm/240 pol

3.970 mm (13 pés)

7.500 mm/300 pol

-i.buumm

-60 pol Ib

■3.000 mm kg
•120 pol Ib

•4.500 mm kg
-180 pol Ib

7.450 •7.450

•16.400 *16.400

*ípSam!nf« levantamento hidráulico e não pela carga de tcmbamento. As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade delev lamento para escavadeiras hidráulicas ÍSO 10567:2007. Elas não excedem 67% da capacidade hidráulica de levan amento ou 75% da carga de tombamento O peso de odos
pari c í mfe das capacidades de levantamento acima. As capacidades de levantamento são baseadas na ^0 ^IJa posSnadTsobre um^^superfície firme e plana. O uso de um ponto de ligaçao da ferramenta de trabalho para carregar/levantar objetos pode afetar o desempenho de levantamento da máquina.

A capacidade de levantamento permanece com ±5% para todas as sapatas de esteira disponíveis.
Sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção adequado para obter informações específicas sobre o produto.
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Equipamento Padrão da 318D L Série 2

O equipamento padrão pode variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

MOTOR

• Motor dieseí - motor C4.4 ACERT controlado

eletronicamente

- Capacidade de altitude de 2.300 m (7.545 pés)

- Altemador de 50 A, aquecedor da entrada de ar

- Pacote de emissões equivalentes ao Tier

3, Estágio IIIA, Japão 2006 (Tier 3) ou
ao Estágio 111 Fora-de-estrada da China

• Filtro de combustível de 10 mfcrons

• Pré-filiro de combustível de 4 mícrons

• Marcha lenta baixa a um toque com AEC

(Automatic Engine Control, Controle

Automático do Motor)

• Filtro remoto de óleo do motor

• Filtro de ar de vedação radial, elemento duplo
• Percurso com duas velocidades

• Separador de água na tubulação de combustível

com indicador

' • Radiador com aletas onduladas com arrefecedor

de óleo tipo lado a lado

• Condensador de ar-condicionado tipo fixo

• Arrefecimento em alta temperatura ambiente de
53 "C (127.4 "F)

CABJNE

• Capacidade para FOGS aparafusável

• Para-brisa frontal que pode ser aberto com
dispositivo auxiliar

• Limpador e lavador de para-brisa superiores
instalados na coluna

• Vidro do para-brisa frontal bipartido em 70/30

• Janela da porta superior deslizante da cabine

• Janela traseira, saida de emergência

• Para-brisa inferior removível com suporte de
armazenamento na cabine

• Teto solar que pode ser aberto/abertura de metal

• Iluminação interna

• Joystick padrão

• Para-brisa superior frontal laminado

Encosto alto do assento, suspensão mecânica com
apoio de cabeça

• Cinto de segurança, retrátil, 50 mm (2 pol)

• Tapete do piso

• Ar-condicionado de nível duplo (automático)
com desembaçador

• Lavador do para-brisa

• Gancho para casaco

• Cinzeiro e acendedor

• Porta-copos

• Porta-livros

• Espaço para revistas

• Instalação para rádio

• Instalação para dois alto-falantes estéreos

• Tipo flexível de antena

• Compartimento de armazenamento adequado
para marmita

• Monitor

- Exibição de idiomas

- Tela totalmente gráfica e colorida

- Informações de advertência

- Informações de troca de filtro/fluido

- Condição da máquina

- Código de erro e informações de ajuste do modo
da ferramenta

- Relógio completo no monitor

• Ventilação positiva filtrada

• Joystick de controle integrado no assento

• Apoio de braço ajustável

• Console ajustável

• Alavanca neutra (com trava) para todos
os controles

• Pedais de controle de percurso com alavancas
manuais removíveis

• Capacidade de instalação de dois pedais adicionais

SISTEMA ELÉTRICO

• Disjuntor

• Bateria Cat

SISTEMA HIDRÁULICO

• Bomba hidráulica principal

• Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho

• Controle de regeneração para lança e braço

• Dispositivo de abaixamento da lança para reserva

• Válvula de redução de desvio da lança

• Válvula de redução de desvio do braço

• Válvula de despejo de oscilação reversa

• Freio de estacionamento de oscilação automática

• Válvula hidráulica auxiliar

• Capacidade de empilhamento de válvulas para a
válvula principal

• Capacidade de circuito auxiliar

SEGURANÇA

• Sistema de segurança de chave linica da Cat

• Buzina de sinalização/advertência

• Espelhos, retrovisor (chassi - direita,

cabine - esquerda)

• Interruptor de desligamento do motor secundário

• Travas das portas

• Travas da tampa no tanque de combustível e no
reservatório hidráulico

• Ferramenta externa/caixa de armazenamento travável

• Luz halógena da lança (lado esquerdo)

• Luzes externas integradas na caixa de armazenamento

CONTRAPESO

• Contrapeso sem olhai de levantamento
(3,170 kg/6.990 Ib)

MATERIAL RODANTE

• Esteira lubríficada com graxa (GLT2)

• Proteção de orientação da roda-guia e da esteira
da seção centrai

• Olhai de reboque na estrutura de base

• Mola padrão de tensão da roda-guia

• Proteção, inferior padrão

Ü2.13



Equipamento Opcional da 318D L Série 2

O equipamento opcional pode variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

• Baterias para climas frios, -25 "C (77 °F)

• Pré-filtro de ar

SISTEMA HIDRÁUUCO

• Circuito combinado

• Circuito combinado com pressão média

• Tubulaçfics e controle do acoplador rápido
Cenier-Lock

• Joystick com software dc modulação

• Opções de alta pressão, pressão média e tubulação
do acoplador rápido da Lança e do Braço

CABINE

• Assento com aquecedor de assento, encosto alto,
suspensão a ar com apoio de cabeça

• Tela retrátil de proteção contra o sol

• Fonte de alimentação de 12 V-IOAcom dois

soquetes tipo acendedor de cigarros

MATERIAL RODANTE

• Sapata com garra tripla de 500 mm (20 pol)

• Sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol)

• Sapatas com garra tripla de 700 mm (28 pol)
• Sapatas com garra tripla de 790 mm (31 pol)

ARTICULAÇÃO FRONTAL
• Lança, 5.1 m (16 pés 9 pol)

• Braço, 2.6 m (8 pés 6 pol)

• Braço, 2,9 m (9 pés 6 pol)

• Braço reforçado, 2,6 m (8 pés 6 pol)
• Articulação da Caçamba

• Acoplador rápido

LUZES

• Luzes da cabina

• Luz halògena da lança (lado direito)

SEGURANÇA

• Alarme de percurso*

• Câmera retrovisora e espelhos do lado direito

• Espelho da cabine

TECNOLOGIA

• Producl Link™, Satélite ou Celular*

PROTETORES

• FOGS (aparafusada)

• Proteção, lança reforçada

• Proteção da articulação giratória

*As ofertas variam de acordo com a região.
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RECEITA
ESTADUAL DO

PARANÁ
PARANA
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA RA;'irNDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS

10107473-05

Inscrição CNPJ

76.527.951/0001-85

Início das Atividades

08/1946

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial PARANA EQUIPAMENTOS S/A

Titulo do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento AV BR-116,11807 - HAUER - CEP 81690-100
FONE: (41) 2103-2348 - FAX: (41) 2103-2357

Município de Instalação CURITIBA - PR, DESDE 08/1946

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

C, A A. 1 ATIVO - REGIME NORMAL I CENTRALIZADOR - DIA 12 DO MES+1, DESDESituação Atual Qg,2018

Natureza Jurídica 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

Atividade Econômica Principal do 4662-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA
Estabelecimento TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PECAS

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

Quadro Societário

Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial

026.657.759-80 BERNARDO CORAIOLA BORIO

030.029.799-88 FRANCISCO CORAIOLA BORIO

Qualificação

DIRETOR

DIRETOR

Este CICAD tem validade até 15/04/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fa2enda.pr.q0v.br

P  Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS NO 10107473-05

Emitido Eletronicamente via Internet

16/03/2022 10:49:05

• Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR
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TCÒ
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/03/2022 09:30:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: PARANA EQUIPAMENTOS S A
CNPJ: 76.527.951/0001-85

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes In idôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Ü21Ü



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor _ _ _ _
CNPJ:' " ' 76.527.951/0001-85 DUNS®:
Razão Social: PARANA EQUIPAMENTOS S A

Nome Fantasia:

^Situação do Fornecedor: Credenciado

897055703

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 30/03/2022 09:30
CPF: 068.626.699^0 Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI

02^2



Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratizaçâo, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ;' ' " 76.527.951/0001-85 DUNS®:"
Razão Social: PARANA EQUIPAMENTOS S A

^^ome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

897055703

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 30/03/2022 09:30
CPF: 068.626.699-40 Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI

02:3



Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei n- 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dardos do Fornecedor
CNPJ: 76.527.95Í/Õ001-85 ' DUNS"®: 897055703
Razão Social: PARANÁ EQUIPAMENTOS S A

>«^^ome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não

Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:
Docuinento(s) assinalado(s) com está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade; 17/04/2022
FGTS Validade: 05/04/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/ccrtidao) Validade: 29/07/2022

rV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)
Receita Estadual/Distrital Validade: 18/12/2021 (")
Receita Municipal Validade: 17/01/2022 {")

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

17/04/2022

05/04/2022

29/07/2022

Emitido em: 30/03/2022 09:30
CPF: 068.626.69940 Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI
Ass:

1  de 1
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Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ:' " " 76.527.951/0001-85 ' DUNS®:' 897055703
Razão Social: PARANA EQUIPAMENTOS S A

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualifícação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 30/03/2022 09:30
CPF: 068.626.69940 Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI
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PARANA EQIIPAMENTOSS/A-CNPJ: 76.527.95I/0001«-MRE 41300052212
ATA DE REI^IÃO DO CONSELHO DE ADMIMSTR.AÇÃO REALIZ.ADA EM 01 SETEMBRO DE
2020 DATA. LOCAL E HORA: Em 01 de selembiD de 2020. ás 16 horas, na Rodovia BR 116. n° 11.807. Km
100. Hauer. na cidade de Curitiba. Estado do Paianá. CEP81.690-100. PRESENC.AS: Estese presente a to
talidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, sendo o Presidente Sr. Rogério
.Macedo Borio e os demais membros Srs. Francisco Coraiola Borio. Bernardo Coraiola Borio. e Leonar
do Coralola Borio. Ainda esteve presente como secretário da mesa o Sr. Maurilio .Muller. brasileiio. casado
sob o regime dexparaçáo de bens. advogado inscrito na OAB/PR sob o n° 31.765. portador da Carteira de
Identida^ RG n 6.772.306-6 SSP/PR. inscrito no CPF/MF sob n 022.238.999-08, residente e domiciliado
na Rua Emílio Cotnelsen. n°_500. apaitamento 101. bairro Ahú. na cidade de Curitiba. Estado do Paraná. CEP
80.540-220. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as foimalidades de comocaçáo diante do comparecimento de
todos os membros do Conselho de Administiação. .MESA: Presidente: Rogério Macedo Borio: Secieiário:
Mauriilio Muller. ORDEM DO DIA: Alteração da Diretoria da Companhia. DELIBERAÇÕES: Os mem
bros do Conselho de Administiação. conforme os podeies do Artigo IIM. do Estatuto Social, decidem lees-
tmturar a Diretoria da Companhia. Dessa forma, decidem, por unanimidade, eleger novos membros (ura
compor a Diretoria. Desta forma, são eleitos os senliores: • .Maurilio Muller. brasileiro, casado sob o regime
de separação de bens. adv ogado inscrito na OAB/PR sobo n° 31.765. residente e domiciliado na Rua Emílio
Coroelsen. n° 500. apartamento 101. baino Ahú. na cidade de Curitiba. Estado do Paraná. CEP 80.540- 220.
pottadorda Carteia de Identidade RG n 6.772.306-6 SSP/PR. inscrito no CPF/MF sob n 022.258.999-08.
para o cargo de Diretor Juridico da Companhia: e • .Mauro Barras de Abreu, brasileiro, solteiro, administra
dor. residente e domiciliado no Rua Professor Dário Veloso n° 36. apartamento 201B. Vila Izabel. na cidade de
Curitiba. Estado do Parani portador da Cédula de Identidade RG tf 20478408-6 SSP-SP c inscrito no CPF/
MF sob o n* 085.277.448-64. para o cargo de Diretor Administrativo-Financeíro da Companhia. Os Diretores
eleitos, ora empossados, declaram, sob as penas da leL não estarem impedidos por lei especial de exereer a
administração e direção de sociedades anônimas, nem ter sido condenado a pena de que vede. ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar. de prevaricação, peita ou suborno,
concussão. peculato, ou crbne contra a economia popular, conua o sistema finaiKciro nacional, contra as
nomtas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e o crédito ou ápropriedade.
Ato cominuo. os conselheiros decidem, por unanimidade, alterar as Rinções do atual diretor, o Sr. Francisco
Coraiola Borio. brasileiro, casada sob o regime de comunhão parcial de bens. engenheiro civil, residente e
domiciliado no Estado do Parani cidade de Curitiba, na Rua Joi> Batista Dallarmi. n° 535. Casa n° 16. Santo
Inácio. CEP 82.010-610. pottadorda Cédula de Identidade RG nP6.l 10.185-3 SESP/PR e inscrito no CPF/MF
sob o n° 030.029.799-88. o qual exercerá concomitantemente os cargos de Diretor Gerente e Diretor de
Operações da Companhia. Assim, a Diretoria da Companhia, a partirda presente data. passa a ser composta dos
seguintes membros: • Bernardo Coniola Borio. brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens. engenheiro civil, residente e domiciliado no Estado do Paraná. Cidade de Curitiba, á Rua Amaurx
Lange Silvério. n° 60. Casa n° 02. Pilarzinho. CEP 82.120-000. portador da Cédula de Identidade RG n°
6.358.925-0 SESP/PR e inscrito no CPF sob o n° 026.657.759- 80. para o cargo de Diretor Comercial da
Companhia: • Francisco Coraiola Borio. acima qualificado, para os cargos de Diretor Gerente e Diretor de
Operações da Companhia: • .Maurilio Muller. acima qualificado, para o cargo de Diretor Juridco da Compa
nhia: c • .Mauro Barras de Abreu, acima qualificado, para o cargo de Diretor Administrativo- Financeiro da
Companhia. Os novos mandatos dos Diretores acima designados terão início em 10 de setenAro de 2020 e
encerrar-se-ão em 13 de abril de 2022. devendo ser estes considerados imediatamente prorrogados até a data
da im estidura dos novos diretores, nos termos do artigo 150. $4°. da Lei tC6.404.de 15 de dezembro de 1976.
independente de nova deliberação deste Conselho de Administração Os Diretores são imestidos neste ato
mediante assinatura dos Termos de Posse, nos termos do artigo 149 da Lei tf 6.404. de 15 de dezembro de
1976. ENCERR.AMENTO. LAVRATCRA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo, oferecida a palavra

a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos para a lavratura da
preseme ata que. após lida. foi aprot ada por todos os membros do Conselho de Administração presentes.
Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel daquela lavrada no Livro de Registro de .Atas do Conselho de Ad
ministração ̂  Companhia. assinadaportodososConselheiros. ROGÉRIO M.ACEDO BORIO Piesidenle
- MAIRILIO .MILLER Secretário IReslaiUe da página deixado miencmalniente em hrancol TF.R.MO
DE POSSE DE MEMBRQ DA DIRETORIA - Em virtude de deliberação tomada na Reunião Conselho de
Administração da PARANA EQUIPAMENTOS S/.A localizada na Cidade de Curitiba. Estado do Paraná, na
Rodovia BR 116. n° 11.807. Km 100. Hauer. Curitiba. Parani CEP 81.690-100. inscrita no CNPJ/MF sob o
número 76.527.951/0001-85 o Sr. .MAURILIO MULLER brasileiro, casado sob o regime de separação de
bens. advogado inscrito na OAB/PR sob o rf 31.765. residente e domiciliado na Rua Emílio Cometsen. n°
500. apattamento 101. bairru,Ahú. na cidade de Curitiba. Estado do Paraná. CEP 80.540-220. portador da
Carteira de Identidade RG n 6.772.306-6 SSP/PR. inscrito no CPF/MF sob n 022.258.999-08. foi eleito
como Diretor Juridico da Companhia. O Diretor eleito, ora empossado, declara, sob as penas da lei. não estar
impedido por lei especial de exercer a administração e direção de sociedades anônimas, nem ter sido condena
do a pena de que vede. ainda que lemporariamede. o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar. de
prevaricação, peita ou suborno, concussão. peculato, ou crime codra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública
e o crédito ou á propriedade. O mandato do Diretor Juridico ora empossado terá inicio em 01 de setembro de
2020 e encerrar-se-á em 13 de abril de 2022. Curitiba. 01 de setei^ro de 2020. .MAURILIO .MULLER -
TERMO PP PQSSE PE MEMBRO PA PIRETORIA - Em t irtude de deliberação tomada na Reunião
Conselho de Administração da P.ARAN.A EQUIPAMENTOS S/.A localizada na Cidade de Curitiba. Estado
do Paraná, na Rodovia BR 116. rf 11.807. Km 100. Hauer. Curitiba. Paraná. CEP 81.690-100. inscrita no
CNPJ/MF sob o número 76 527.951/0001-85 o Sr. .MAURO BARROS DE ABREU, brasileiro, solteiro,
administrador, residente e domiciliado no Rua Professor Dário Veloso rf 36. apartamento 201 B, Vila IzabeL
na cidade de Curitiba. Estado do Parani portador da Cédula de Identidade RG n° 20478408-6 SSP-SP e ins
crito no CPF/MF sob o if 085.277.448-61. paraocargo de Diretor Administram o-Fimnceiro da Companhia.
O Diretoreleito. ora empossado, declara, sob as penas da lei. não estar impedido por lei especial de exercera
administração e direção de sociedades anônimas, nem ter sido condenado a pena (te qx vede. ainda que tem
porariamente. o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar. de prevaricação, peita ou suborno, cokus-
são. peculato, ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e o crédito ou á propriedade. O mandato
do Diretor Administrativo-Financeíro ora empossado terá inicio em 01 de setembro de 2020 e encenar-se-á
em 13 de abril de 2022. Curitiba. 01 de setembro de 2020. MAURO BARROS DE ABREU -MINISTÉRIO
DA ECONOMIA - Secretaria Especial de Desbutocratização. Gestão e Governo Digital Secretaria de.Gover-
no Digital - Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - ASSINATURA ELETRÔNICA
- Certificamos que o ato da empresa PARANA EQUIPAMENTOS S..A consta assinado digitalmente por:

IDKNTIOTf^ÀrÃO DO/S) ÀSSiNAunasi-o..- :

UÜÜUÜ32S>Siy| KUObKIU N AC-ciJO pCjKIO

^RdSDEABRF.lJ
CERTIFICO O REGISTRO E.M 01/10/2020 18:38 SOB N* 20205864821. PROTOCOLO: 205864821

DE 01/10/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: I20047I6329. CNPJ DA SEDE: 7652795IOOOI85.
NTRE: 41300052212. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/10/2020. P.ARAN.A EQUIPAMENTOS
S.A - LEANDRO MARCOS RAVSEL BISC.AIA SECRET.ÁRIO-GERAL - wxro.enipriesafaciLpr.gov.
br - .A validade deste documento, se impresso, fica sujeito á comprovação de sua autenticidade nos respecti
vos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

100475/2020

SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PREVIA
S2 METAIS RESPONSABILIDADE AMBIENTAL LTDA toma público que irá
requerer ao lAT. a Licença Prévia para Transporte de resíduos perigosos a ser
implantada Avenida das Américas, 829 - 83820-023 - Fazenda Rio Grande/PR.

101147/2020

SESCAPPR iNsrnxrro siescap-pr

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SESCAP-PR - SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO,
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DO PARANÁ
e o Instituto do SESCAP-PR - lESCAP, por seu Presidente, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias. CONVOCA:

1) todas as empresas (e equiparadas) integrantes das categorias
econômicas "empresas de serviços contábeis* e "empresas de
assessoramento, perícias, informações e pesquisas" representadas pelo
SESCAP-PR, que atendam aos requisitos estatutários, para participarem
da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no
dia 26 de novembro de 2020 (quinta-feira), em primeira convocação às
lOhSOmin, ou em segunda convocação às 11 h, com qualquer nijmero
de presenças, a fim de delitierar sobre a seguinte ordem do dia; fixação,
autorização para cobrança, aprovação de valores e demais
condições das seguintes contribuições: Contribuição Associativa
(inclusive destinação); Contribuição Confederativa e Sindicai para
o exercício 2021 e demais assuntos pertinentes.

2) as empresas (e equiparadas) associadas integrantes das categorias
econômicas "empresas de serviços contábeis' e "empresas de
assessoramento, perícias, informações e pesquisas" representadas pelo
SESCAP-PR, que atendam aos requisitos estatutários, para participarem
das ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS que serão realizadas no
dia 26 de novembro de 2020 (quinta-feira), nos seguintes horários: a)
às 11h (em primeira convocação) havendo quorum ou ás 11h30min (em

segunda convocação) com qualquer número de presenças, para análise
e aprovação do orçamento do SESCAP-PR para o exercício de 2021;
b) ás IlhSOmin (em prímeira convocação) havendo quòrum ou às 12h
(em segunda convocação) com qualquer número de presenças, para
análise e aprovação do orçamento do instituto SESCAP-PR -
lESCAP, para o exercido de 2021.

NOTAS:

1. DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA: Diante das recomendações
de manuten^o do distanciamento social expedidas pelas
autoridades públicas locais e da OMS (Organização Mundial de
Saúde), em decorrência da pandemia do novo coronavirus (COVID-
19) e, por cautela, a presente assembléia não será presencial. A sua
realização se dará com a utilização da ferramenta/plataforma ZOOM
que permite reuniões entre pessoas através de vídeo conferência em
tempo real.

2. PROCURAÇÃO: Os representantes das empresas deverão enviar,
de forma digitalizada, procuração com firma reconhecida ou lavrada
em cartório, com poderes para representá-las, através do endereço
eletrônico: sescao-orfasesca D-orora. br. até 48 horas antes da

assembléia.

3. Em conformidade com o art. 24 do Estatuto Social do SESCAP-PR,
as empresas representadas não-assocíadas poderão opinar e votar
sobre os assuntos relacionados ás contribuições confederativa e
sindical que serão deliberados na Assembléia Geral Extraordinária
desde que, enviem de forma digitalizada, até 48 horas antes da
realização das mesmas, através do endereço eletrônico: sescao-
Dr@sesca D-or.oro.br. a procuração (nota 2), o contrato social, além
de designar o seu sócio votante.

Curitiba, 09 de novembro de 2020.

ALCEU DAL BOSCO,
Presidente.

101015/2020

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

BOSCO E CIA LTD.A loma público que recebeu do lÀT, a Renovação da Licença de
Operação para Comércio Varejista de Combustíveis instalada Rua Capitão Paulo de
.\raújo, s/n. bairro Lagoão. cidade de Palmas - Pr.

101386/2020

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa SYNGENTA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA toma público que recebeu do
lAT. a Licença Prévia para COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS.
ADUBOS, FERTILIZANTES, CORRETIVOS DO SOLO. SEMENTES. PLANTAS.
FLORES, SERVIÇOS DE AGRONOMIA E INTERMEDIAÇÃO a ser implantada na R
BELEM, N 20. AREA INDUSTRIAL - CEP 85840000 - CEU AZUL/PR

100586/2020
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• O ivii ê de kS 164 R|>I 0^.67 kcer.to c (oienu < quanc i:inid<s, (^HKStKt c lièí n<jl <
11me e iwve ru$ e ̂ aíchu e cri1)vo<s\ dniiiJ>d<k em 10Hyi \coilo e uma mil. guinhenlas e cicv'
^uertj t Düie) tçòes oediiuna. ivxacuuiv e ien) noiiviul .An o* • A caia a»À: ixJjiuna av'
tcpvide um \ca»i nac ddi^tae^^i i» *"cmNei». (»ef«< Vn ^ fr«s;<:.x oelo \f|
ir, "z". c <klit<iadii8 \4çeinhleij Det^ Oídniaiia teiiii na íciuna da1ei lalmddi^e'
racA:i em cixil: jn n liif aopiisu», i de ivsiena)ííí c<viüJoi da diu da •cali?xi<4da 'Asicrri'
tiTeJaCicalijiEiKCMljrat An li*-rK Ju;der4<i»ft«jrei;U-u:i-^ pre.Hreiadaemfas.a da:v«»ed«k
apos o deu7So dc 0.^ rin»! aiioi, cotkUdP da dau que uiuain tido eo'ixaioã.«di»pos.(>a dos ict>
r.:fl« CAPlniLÜIU-ADMIMiTimÂÜSOCIAL. AfT 'f'. AS.wdadctetjadm.mtTTadip.í
lan CcrteJiade .Adimiu^oaçio e pr uru I>re;oni SZC\01 • CO.SSLLMO PC APAUMSTR^.
CAü Vfl IC.OCciVsdbiidc Adiiiiii<rraç4iUcioi;fiinr«t:ode<M(ijuiinnmvTrifiini3CK>mMjs. nwmjl-
me<nc eiao f<la Vertiliina fieiai (."djruiia reaii/ada noann da eilir^do d>« ^el^ mandatcis
tf(a« d«i)i1 jô«I *»M. pcder-io»er redei:» j1'• CH nwÍn^ efawndo fxtoKn dc

msnndut nos teus iespecu v^^s gri4x>N 1ndepoidenlemcnie Je piesta^li de ou de d uaic^iie'
<xu« ̂ ama n^Ji^ie astuiaiura do lernt» de pKW iio Liiio de Aus do C<«Milbi de Adnunisuacix
oeaskio em qiK degeila 9)t;e S' iPiescdeote doC«'«'<elhti Ko caso de xftfKU ou impediiKri:)
icmpotano do Presicfenio do Cuntcllu. ou ainda, oa lacincia dcAse car^v 05 4'mai$ deAij^ncio como
>eu swbãDleto, o conselAciro d< irais idade onire dca - Cfcoretdo a i aciocia àe uio carvo dc Cw*
celveito em viitudcde renirwa ««i »«nc «k Csivdwos tcmmsjentei dsJjTurki denire«« aciini'
ia lesideniâ lu Pais, o suteniuo que ctaceiã a fiaiç^ do siabsoriodoaie a pinaia NsKiiibkia
Ocr^. i qual deguá o subsuTino ddtnibvo No uso de vacàwia da nuiona ou dc todos os uu$« do
Ciaiseflu de Adn«moa(io. sen convocada na fcma da b CssenUeia Osal para a de^^' pcen»
chiiKiiio doi uryoe va^oe Art M* • Ao Cnicdho de Adminunacdo. mg^i de ddtbei^ col«$tadL
iiem dti ainhui etpessas em lei e neslc TisialUti compele I • d»er. leele^. denliuir a gualqivr
laiipo. acciw & raiutta e stiRtruir cb inanbros dl ÍAretonae as imbaçõe cMicJemema-
rvs as pet luo neKe tsulutD e aa Lei II • deliberar pret lamente: conceder auuxiaaçio expesi »;s
cnenbii» da Dencri, paa a prliica dos seituiflies atos i) cunriiuiflo e djssolucto dc sociedade},
qialqucr qiK s^a a íoreia e os otifemvt deóaa. isiir. ccm, MrbCipM*> en oonK sociedades pdt
aqii«i(dú áeafdes ou quxas de caraUri,vendaihi cessaideuas aç^ ou quuias desde que a siÉ«cncAi
de capeli da comna^ ou o valor de oqmsiçdo das yòci ou quous. ou amia o valo< da venda ou
cesido se}a hfosof a R$ 106 Otd GCi (cem ml rtai<). dicpmsada iesu a pJttop^ij >«>
cidana deraraiKdaunlizacdode incennvos fiscais da cpi>p«ibia, bi abeirua nodiiica^ioou cibu-
çio de flbas, esoironos, dqMitos ou amu/ens. (11 • St^mctci 4 Assembicia Gaal pro(x»ias whe a
dettnj(A) atadada ao lucro hquido do escrciCM. lef^cma no Loiiiio aunmo de opld vkxíI tv-
dtvtte a uliliatlo de correçdoiaonetana. mco(por»;lo de nrwr> is e Uros. ou suDsençfca em dinlieiro
ou bem Paragraío inio^ • Cimpcie ao Pimtkriie di> Coo&dlui dc AjrmnistiaçAi ou ao seu ̂ iibsuiiio.
cotvoctr as .AssemUcus Gerais da Scceiide c dcsi^ui o conselwno que niilva c pes^dna as ata
das AssmNcias Ait I?. AsR..iai)OeSdnConseitv»d< Admnimacioseidocefis(K«ias|tfloPrniderv
le pela maionados seus mcinbn» nu pda DiieiPia sempre que necessário, inedinnie CsViviie por euri
to Cdoi aieeedoua de '<5 iciacoi «bas, < uno uisuJÂias com a pcseina dc [«Io ww 02 tdus i
cunscíieros. pesiáda.s pdo seu ptes:dcnie rtf sua aíAÃKia fdu seu si^nnai» so>du as delibera-
(det tomadas p« iro^u Jc vutos cabcndi ao PiesiJoitc ou ao seu subtuiviio o voio de quaiid&dean
caso de exftl: SICXO11 • DA IHRETUALA Ai 13* • AI)ileSooa ceia iküc(6 (orvn)
membros, ccon as dciiceiria;^s dc iXicior Ocrciiie. iXirc* Vdmssbanvo.? onicaro, iXicrof Am A-
CO. f> I etor ConuciiJ c Dileti.» Je Ü^craedcs. eleitos pelo Cciuciia dc Aibru msiracio. oiiie dooiml»
nuiiio pdopoiodo de 03 (tié<iarks. podendo so leeiato» jf.Oiiianbruselohispuaoscar^di
lAieiiXia seri) i.n ntidos seus i:ip;ct:sos c«ros. indepcnderietBeraeda p<}1«|1d de m de
qualquer «xiii a ̂ 'araniia medianii: a ssinacura do lamo Jc fosue do Livio de Ala» Je Reimiio da Otrc.
kuia. • Soca» dc auscnai oj iiiípcJinirtto lemporvio de qjilqucr dc« Ouetcres, aa soas furnòcs
seri> exeic>das pousou«nsii; pw q«m Ov -ndrcvf» pel>i Ccvsefbo de VcknnscTaçí), admundr-v
0 icimulo de íuncJcs d<i ausenie ou impedido icnipiranamenie aiire 02 [diisi Diieiiires lemata.
ceniec • Ocorrendo vacreicia do ca^o de Oirccor on vijiuie dí loiiaida nr mone, o ('c<Kelh(k dc
AdnarisnçiDrealizar a deiRoAk ]O tder)dias sutKe.p.tfiii4s ̂ cvaik>. muio pca aevulhaásteu
substinno que cxeiceri as nsicòcs e cvmplcma o mandato do seu aiHccessor \ii. 14* • .A Oiraeiii
dcnlin JsB Iimiies csiahdcodB em b e r:;s:e Fsiaiutii. Acara 'nirthda dos nms ainpli<s p«Íeres Jc
jicstio necesonos a adro i usuárioc rur.rocantenk) norra! da SAtedade cabendo aos03 leincol Dur-
lorcs individual oucoletivaroirc. a repecsonuçdo ati vae pauiva medionu apatica de tuòos u$atoa qic
cnein nadifique ouctançarr diiciios ou obti^agóes para a Coiipuslni Puá^afu Pnmeiru • Para a
psaicidosaros abaivo relwov^ cikecesuu i.vsiruhBa CiViitfadeo:{doisi lAtAves ai .^aasi-
(1>. a^icna^V) e oncraçdo mdiUiie constitui^» dc ônus rea^s ou «luira» ptarviiad de Ivtki imuv.is e
ouiros t«is do ativo ̂ lernuneiiie que nio sciam inuvas, ennalor ik aic I OTiO iX<i.(il fum ti»lliip
dc reasl h \ Presiaçii de ̂ vmas. Alqusuras ix rcav <3n ob^Nes dc iescrtos docnrervs do A-
nanaaiiKnto de vendas da CiUfianhia ou ank, quar^ de enicessc ̂ etal da Sociedade, aaiin òHihi,
cm obnsiçôcs de Scacdades col i$adais ou cortocdadas, Pan^ní? Segindo A priticados kiuiniei vos
depcide de;sevta auvmaqic du CcrvIu de AdBVii«ra(Â> sempre leqicreni» a as&nalJicrvq«a
dc 2 (deusj Diretores aj Aqusi(4). alwnaedo e cnetif^ medivie c«nsiituçiD dc cnvs rea» ou umias
ijaranti» dc bcic cnviv cis e oulr^e tens Joalivci pcmuncnuqu; r.lo vr^arn i rrunci», em vaf«vurcrinr
a RS I Crv6iXj,C«>tiii;rrjlháo(krearsv bJ eonsC)ai;ioedisscJj^desoaed^,ciijaíqu<TqQeK;.va
fnnna c obfcTivos Jctes, «sim como. paitictpagki m ouuas sociedades pcb aqvKiqdo de açôei ou
qiNius de capital laida cevvio dess« aqòes ou guotas, cksde que a si^ncdo do canelai dc cauii-
nicioouostab da»|jp(dc dua;àeso«:qu3Sas. ouaiDda.or^ divatdaoucaskisc)! siqaiora
RS loruo.üd (um mil luv). x) aboiura, moJificacài e e^tnçiii dc Miais, cscrtoiio», «kp-jotm e
anuazens Ari 15*. Atem das airbiüçdesãnctnufncontu danais Diiciores, cumpesccspcoaliDQite.
1 • Ao [>fctct (b0iie 11 Sitjptfínler^ «r ciferti^es rroc^rdcçicas e a«osiincu uanca ix c^en-
in. bk Supcnnierider a or^aniaçdo «dmimftnnvae a ctordeniçSo dw setv iços yeia)} da tocsedale. II
' \o Dir0c« Jundjco ai Supcsmundcr a acompanlivuenld de inlos os peoccuos c proccJinioiio} de
luioessc Ca ̂ led^dí R] ̂i^ieniMendaadeA&iqiodepoliQcas eofeyeuiut e «secura a«•ttaiÇBidis
lesuliaios eitaòclaido» nos planos da are»jundiea e dmivt vn»coreiaas. cl ̂ upen nirnder a elabc»-
la^ÀieimsilcikmlasinAisplannscsnalc^ncuS.III* NoDiicbir vdmm»liaiiVi).hinanceito a)Siq<nrw
leiidct a aliunstrafic c caiic^e dos valores da Sociedade, b: Supenntmder«auv-dades fwiavalu
da Sccedadc csuas id Jcôes com nubdeamoiU ik crcáro kom tercei i os. cr Scvaintobjer a relacdo
da S^KieJaJe ccui seus acionisla» (V • Au Uirdcf de ()peia(<'<a a) Gaivitir que as operac^Vs coiiktr.
cujs seiari cAciaiias e prodi£)v« e que a fcstio a4'iii'aria dcs recurso», disnrtuqào c savico ws

ciRTincu O uicisntü ím if-M bo» v vito!*n»i novxv-

LO: 205678)91 DL iSWlOld ldi«9. CÒUICU DL VLRIIHCACÂO: 12004571991. MKL:
41JOOQ52ÍI2. PAilAMA L(M'IPAMLNrOS M LC.A.NORO MARCX>S HAULL lISL.M.A
SlCREr.\RI<M;LH.AL • Q'RIORA. 2M>9^20 • •viiitaprwrMíl.p&(ih>r- \ v Jcs-
tc divomcrli» »c tmprcssii fH.i u^eíM j «iniprtivacàu Jc sua auicniKidiiic mi rc»pcüivi'S puriois,
iru.ilfjidoãcus (aivcu,iKC.'Jifii>sdc icnfica,,*!^
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Sapatas de no min 700 mm e
com no mínimo 7 roletas inferiores

de cada lada e 2 superiores de
cada lado; Comprimento mínimo
do EQUIPAMENTO de 8,560 mm;
Comprimento do braço de no
mínimo de 2250 mm;

Profundidade mínima de

escavação de no mínimo 5600
mm; Comprimento mínimo das
esteiras de 3,90 metros; Largura
total com sapatas de 700 mm de
no mínimo 2685 mm e no máximo

de 2750 mm; Equipada com
cabina fechada com ar

condicionado de fábrica , com

faróis para trabalhos noturnos;
câmara de ré; Tanque de
combustível com capacidade
mínima de no mínimo 280 litros;

vidros com película de proteção
solar, com transparência a ser
definida no momento do pedido.
Garantia total mínima de 1 ano e

garantia estrutural de no mínimo 2
anos .

Informar Valor total R$: 779.000,00 (Setecentos e setenta e nove mil reais).

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da
sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Curitiba, 30 de março de 2022.

NOME: PARANA EQUIPAMENTOS S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 116, KM 100 N 11807 - BAIRRO HAUER
CEP: 81690100 - CURITIBA PR.

CNPJ: 76.527.951/0001-8S

REPRESENTANTE LEGAL:

DIEGO MUNARIN

RG N' 9.477.333-4 -SSP/PR

CPF N'047.315.759-40

E-MAIL: MUNARIM DIEGO@PE.SA.COM.BR

CONTATO: (45) 9.8803-0506 OU (45) 2101-2500

G223
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EDITAL DE PREGÃO N° 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 088/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de máquina escavadeira Hidráulica nova para atender as
necessidade da Secretaria de Agricultura do Município de Planalto -PR,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus
anexos.

ANEXO - II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa Paraná Equipamentos S.A, estabelecida na Rodovia BR 116, KM 100 n° 11807 ,
Bairro Hauer - Curitiba - PR CEP: 81690100, inscrita no CNPJ sob n° 76.527.951/0001-85
neste ato representada por Diego Munarin, caroo Consultor de Vendas. RG 9.477.333-4, CPF
047.315.759-40, Rua Alberi Antonio Richardi, 190 CEP 85811-290 - Cascavel - PR, vem por
meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico n° 023/2022 em
epigrafe que tem por objeto a Implantação de Aquisição de máquina escavadeira Hidráulica
nova para atender as necessidade da Secretaria de Agricultura do Município de Planalto -PR,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus anexos., em
atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

Item Especificação

Escavadeira Hidráulica nova sem

uso, ano de fabricação 2022, com
motor da mesma marca do

fabricante a diesel com sistema de

injeção eletrônica, turbinado,
atendendo as normas de

emissões PROCONVE MAR I,
com potência mínima de 93 hp de
potência ; Peso operacional de no
min 13,000 kg ; Equipada com
sistema de monitoramento a

distância via satélite/telefone com

informações em tempo real do
equipamento ex : códigos de
falhas etc. ; Sistema hidráulico
com força de escavação no braço
de no min 80kn e força de
escavação na caçamba de no min
lllkn , força na barra de tração
no min de 15950 kg ,velocidade
de deslocamento não inferior em

alta á 4.8 km/h e em baixa no

mínimo á 3.0km/h; Caçamba com
capacidade min de 0,85 m3;

Marca e

Modelo

Caterpiliar
318D2L

Unidade

UN

Quantidade

01

Valor

Unitário R$

R$:
779.000,00

' Q
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EDITAL DE PREGÃO N° 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 088/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de máquina escavadeira Hidráulica nova para atender as
necessidade da Secretaria de Agricultura do Município de Planalto -PR,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus
anexos..

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO SUPORTE TÉCNICO

Como representante legal da empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A, inscrita no CNPJ sob o
n° 76.527.951/0001-85, com sede a Rodovia BR 116 KM 100 - BAIRRO HAUER CEP n°
81690100 , Fone (41) 2103-2500, cidade de CURITIBA, Estado do PAR/\NÁ. declaro que
nossa empresa dispõe de assistência técnica autorizada, a uma distância máxima da sede do
município de 200 km, objeto do Pregão Eletrônico n® 023/2022, descritas no Anexo I do
Edital, conforme a seguir relacionadas:

Dados da filial representante da marca Caterpiliar
NOME: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 277 KM 590, JARDIM MARIA LUIZA
CEP: 85818-560 - CASCAVEL PR.

CNPJ: 76.527.951/0005-09

(X) Declaro de que a assistência técnica durante o período de garantia será prestada ON SITE
(no local) com prazo máximo de até 04 (quatro) dias consecutivos para atendimento, sem ônus
de deslocamento e hospedagem.

Curitiba, 29 de março de 2022.

NOME: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 116, KM 100 N 11807 - BAIRRO HAUER
CEP: 816990100 - CURITIBA PR.
CNPJ: 76.527.951/0001-85

REPRESENTANTE LEGAL:

DIEGO MUNARIN

RG N° 9.477.333-4 -SSP/PR

CPF N'047.315.759-40

E-MAIL: MIJNARIM DlEGO@PESA.COM.BR

CONTATO: (45) 9.8803-0506 OU (45) 2101-2500
8Rllá -!avil00 :>•

. 0iprrr(g»!. ^ )
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EDITAL DE PREGÃO N° 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 088/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO; Aquisição de máquina escavadeira Hidráulica nova para atender as
necessidade da Secretaria de Agricultura do Município de Planalto -PR,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus
anexos.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA/FORNECIMENTO

A empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A, com sede na Rodovia BR 116, KM 100, N 11807 -
BAIRRO HAUER, CEP: 81690100, C.N.P.J. n° 76.527.951/0001-85, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a). Diego Munarin, portador (a) da Carteira de Identidade n°
9.477.333-4 e do CPF n® 047.315.759-40, DECLARA, sob as penas da Lei, que se obriga a
oferecer garantia de funcionamento da máquina, objeto deste edital, conforme constante no
Anexo I do presente Edital, garantia pelo prazo de 1 ano e garantia estrutural de no mínimo
2 anos, contados da solicitação da máquina, sendo que durante o período de garantia sempre
através de representantes autorizados, devendo realizar 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, sem qualquer ônus para a
administração.

Curitiba, 29 de março de 2022.

NOME: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 116, KM 100, N 11807 - BAIRRO HAUER
CEP: 81690100 - CASCAVEL PR.

CNPJ: 76.527.951/0001-85

REPRESENTANTE LEGAL:

DIEGO MUNARIN

RG N" 9.477.333-4-SSP/PR
CPF N" 047.315.759-40
E-MAIL: MUNARIM DIEGO/ÃPESA.COM.BR

CONTATO: (45) 9.8803-0506 OU (45) 2101-2500

mioo
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Cascavel, 04 de Setembro de 2017

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e para que surta seus efeitos legais, que adquirimos da
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A., o seguinte equipamento.

01 - Trator de Esteiras - Marca CATERPILLAR - Mod. D6K2

01 - Rolo Compactador - Marca CATERPILLAR - Mod. CS54B

01 - Escavadeira Hidráulica - Marca CATERPILLAR - Mod. 318D2L

Atestamos ainda que todas as condições de comercialização contratada, prazo de
entrega do equipamento, reposição de peças e assistência técnica, foram atendidas
por parte da referida empresa.

"C^VcX

JMÍmiela^MàTmriny
CPF,; 027.437.549^

^OMilSCü^ • glCT^py/ft^narpen ron^_
miamg Casi;

J  daVérdace
i^de^raes - Escreverte

COLPLAN TERRAPLENAGEM LTDA
RODOVIA BR 277 KM 619 S/N SALA 01 - ZONA RURAL

CEP.; 85.840-000 - CEU AZUL - PR

CNPJ.: 15.045.896/0001-00

INS EST-ISENTO
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CâTERPILLAR
Caterplllar Brasil Comércio de Máquinas e
Peças Ltda.
Rodovia Luiz de Queiroz, s/n, Km 157, Anexo ao Prédio AS. Prédio
L1 - Coluna 804 e Prédio C - Parte e Anexo. Distrito Uníleste.

CEP 13420-900-Piracicaba/SP

Fone: (019) 2106-2100 PABX

202103 395

Piracicaba, 24 de março de 2021.

PARANA EQUIPAMENTOS S.A.

Marginal da Rodovia BR 116, n® 11807, KM 100.

Curitiba/PR

Prezados Senhores,

A CATERPILLAR BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA., sociedade
empresária limitada, com sede na Rodovia Luiz de Queiroz, s/n. Km 157, Anexo ao Prédio AS,
Prédio LI - Coluna B04 e Prédio C - Parte e Anexo, Distrito Unileste, na cidade de Piracicaba,

Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 04.754.557/0001-79, neste ato representada
na forma de seu Contrato Social, DECLARA e CONFIRMA, em relação à PARANÁ
EQUIPAMENTOS S.A., com endereço comercial na Marginal da Rodovia BR 116, r\° 11807, KM

100, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF n® 76.527.951/0001-85, bem

como suas filiais, que esta:

1) É distribuidora autorizada dos produtos CAT® nos territórios compreendidos pelos
Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estando devidamente habilitada,

consequentemente, para comercializar os referidos produtos;

2) Na presente data é a Distribuidora que tem contratos de distribuição para a
comercialização de referidos produtos, bem como das peças e serviços de assistência
técnica nos territórios acima descritos;

3) Não possui o direito de exclusividade sobre a distribuição de produtos CAT®, inclusive
nos territórios acima descritos; e

4) É responsável pelos serviços de assistência técnica e fornecimento de peças de reposição
no seu território de serviço, e, para tanto, tem a capacidade técnica devidamente
requerida.

A presente Carta é válida até 31 de março de 2022, e serve como documento de apresentação e

qualificação de V.Sas. perante órgãos do governo, empresas públicas, sociedades de economia
mista, bem como outras entidades de direito público e privado.

Atenciosamente,

rOoctiA«;n4d by
Sçoed Dy CARLOS ALCXANDííE MECElROS OE OLIVEIRA 03ZW97S7«

V CPF;0329697<jm
SigitmQ Rm»: 3*25/2021 17:50:28 AM BRT1  i vrv

19C5n7VF6&8407£8312£t74&CF0l378

rDocu
AMort

P  CPF;
I  Dáta/nora a

^ B43EAF6C!

AUonado po

B43EAhÇC9

r PAliLO SÉRGIO DELlA MU TA 08771086801
CPF; 05771086801

Dáta/Hora da Aittnalura 125/2C2117:45 09 AM BRT

E704A78A(iAAE9F nF549C22

CATERPILLAR BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA.

Carlos Alexandre Medeiros de Oliveira Paulo Sérgio Delia Muta

Diretores

Este documento contém DADOS PESSOAIS e deve ser utilizado única e exclusivamente para o propósito aqui estabelecido, bem como não
deve ser compartilhado ou divulgado para outros fins e nem de maneira contrária às leis de privaodade de dados. A forma que a nossa
corporação obtém, processa e compartilha DADOS PESSOAIS, direitos atrelados às leis de privacidade de dados e outras informações
relevantes estão disponíveis em httDs://www.caterDi[Í3r.com/en/leQal-notices/dataDrlvacv.html.

Caterpiliar: Confidential Yellow
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, WILSON JOSÉ ANDERSEN BALLAO, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o n" 8351, inscrito no CPF n"

31948111934, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que

este documento é autêntico e condiz com o original.

I
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

N° do Registro

31948111934 WILSON JOSE ANDERSEN BALLAO I

j JUNTA COMEIICIAL
I  DO PARANA I

CERTIFICO O REGISTRO EH 29/03/2021 11:43 SOB N° 20211925934.

PROTOCOLO; 211925934 DE 29/03/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1210211662S. CNPJ DA SEDE: 76527951000185.
MIRE: 41300052212. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2021.

PARANA EQUIPJU4ENT0S S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL SISCAIA

SECRETÁRIO-GERAL

www.eo^resafacil.pr.gov.bc

A validade deste docunento. se impresso, fica sujeito à compiDuacâo de sua autenticidade nos respectivos percais,
informando seus respectivo.'; códices de verificação.
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RECEITA
ESTADUAL DO

PARANÁ
PARANA
GOVERNO DO ESTADO

SFiCRKTARIA DA FA^^IrNDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS

10111260-88

Inscrição CNPJ

79.630.174/0001-98

inicio das Atividades

10/1986

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial CURIPECAS - COMERCIO IMP. E EXP. DE PECAS E TRATORES USADOS S/A

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento RUA CORONEL ANTONIO R DOS SANTOS, 1835 - HAUER ■ CEP 81630-250
FONE: (41) 2103-2348 • FAX: (41) 2103-2294

Município de Instalação CURITIBA - PR, DESDE 10/1986

( Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL I NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018

Natureza Jurídica 205-4 ■ SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

Atividade Econômica Principal do 4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E
Estabelecimento EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PECAS

4662-1/00 ■ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA

Atividade(s) Econômica(s) TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUÇÃO; PARTES E
Secundária(s) do Estabelecimento PECAS

4687-7/03 ■ COMERCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS

Quadro Societário

Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial

000.003.299-91 ROGÉRIO MACEDO BORIO

030.029.799-88 FRANCISCO CORAIOLA BORIO

Qualificação

PRESIDENTE

DIRETOR

Este CICAD tem validade até 15/04/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.Dr.aov.br

P  Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS N» 10111260-88

Emitido Eletronicamente via Internet
16/03/2022 10:48:47

» Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

, r- r-, r
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PARANA EQUIPAMENTOS S A {MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 76.527.951/0001-85

Certidão n°: 7423757/2022

Expedição: 04/03/2022, às 16:26:19
Validade: 31/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que parana equipamentos s a (matriz e filiais) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 76.527 .951/0001-85, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

r. r-,
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20/01/22,12:28

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

76.527.951/0001-85

MATRIZ

DATADÉ ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

PARANA EQUIPAMENTOS S A

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

77.32-2-01 - Aluguei de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terrapienagem, pavimentação e construção,
exceto tratores

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO

ROD BR-116

CEP

81.690-100

BAIRRO/DISTRITO

HAUER

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FiSCAL@PESA.COM.BR

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

NUMERO

11807

MUNICÍPIO

CURITIBA

COMPLEMENTO

KM 100

(41) 2103-2294

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

1
DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela instrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/01/2022 às 12:28:24 (data e hora de Brasília).



EDITAL DE PREGÃO N" 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 088/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO; Aquisição de máquina escavadeira Hidráulica nova para atender as
necessidade da Secretaria de Agricultura do Município de Planalto -PR,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus
anexos.

ANEXO - III

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Á pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2022

Pelo presente instrumento, a empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A, CNPJ n°
76.527.951/0001-85 com sede na RODOVIA BR 116, KM 100 N 11807 - BAIRRO HAUER,
através de seu representante legal infra-assinado, que:

(  ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem assim que
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal,
não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n®
8.666/93, acrescida pela Lei n° 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes
impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão
público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de
empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9® da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos
procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da
empresa é o(a) Sr.(a) DIEGO MUNARIN, Portador(a) do RG sob n® 9.477.333-4 e CPF n®

v> i-. V/ o



C^T

047.315.759-40, cuja função/cargo é CONSULTOR
assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

DE VENDAS, responsávei peia

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo
que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-maii: MUNARiM_DIEGO@PESA.COM.BR
Telefone: (45) 9.8803-0506

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de
alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como
intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a) DIEGO MUNARIN, portador(a) do CPF/MF sob
n.° 9.477.333-4, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro
de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.° N° 023/2022 e todos os atos
necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus
Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Curitiba, 29 de março de 2022.

NOME: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 116, KM 100 N 11807 - BAIRRO HAUER
CEP: 816990100 - CURITIBA PR.

CNPJ: 76.527.951/0001-85

REPRESENTANTE LEGAL:

DIEGO MUNARIN

RG N' 9.477.333-4 -SSP/PR

CPF N" 047J15.759-40

E-MAIL: MlINARIM DIEGO@PESA.COM.BR

CONTATO: (45) 9.8803-0506 OU (45) 2101-2500 mm
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DECLARAÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO

Ref.: Edital de Pregão n® 023/2022.

O signatário da presente, o senhor Diego Munarin, representante legalmente
constituído da proponente Paraná Equipamentos S.A, declara que, se vencedora
do presente certame, realizará curso de formação da máquina adquirida sem ônus
adicional ao contratante e a instrução de no mínimo 4 (quatro) operador (es), pelo
período de 08 horas, em data a ser iniciada em até 10 dias após a entrega do
Objeto.

Os conteúdos abordados serão (Apresentação; Tecnologia básica do
equipamento; Definições fundamentais e limites operacionais, Técnicas de
operação com enfase em segurança, produtividade, minimização de custos
operacionais e cuidados com o meio ambiente) Os participantes receberão
certificado, sem ônus a esta instituição.

Curitiba, 29 de março de 2022.

NOME: PARANA EQUIPAMENTOS S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 116, KM 100 N 11807 - BAIRRO HAUER
CEP: 81690100 - CURITIBA PR.

CNPJ: 76.527.951/0001-85

REPRESENTANTE LEGAL:

DIEGO MUNARIN

RG N" 9.477J33-4-SSP/PR

CPF N» 047.315.759-40

E-MAIL: MUNARIM DIEGO@PESA.COM.BR

CONTATO: (45) 9.8803-0506 OU (45) 2101-2500

mm
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DECLARAÇÃO ENTREGA TÉCNICA

Ref.: Edital de Pregão n° 023/2022.

O signatário da presente, o senhor Diego Munarin, representante legalmente
constituído da proponente Paraná Equipamentos S.A, declara que, se vencedora
do presente certame, realizará a entrega técnica no local determinado pelo órgão
e ou instituição, por técnico especializado, para transmitir informações técnicas
sobre a operação, o emprego,a manutenção básica e a segurança do
equipamento a todos interessados enviados pelo adquirente.

Curitiba, 29 de março de 2022.

NOME: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 116, KM 100 N 11807- BAIRRO HAUER
CEP: 81690100 - CURITIBA PR.

CNPJ: 76J27.951/0001-8S

REPRESENTANTE LEGAL:

DIEGO MUNARIN

RG N" 9.477.333-4-SSP/PR

CPF N» 047J15.759-40

E-MAIL: MUNARIM niEGO@PESA.COM.BR

CONTATO: (45) 9.8803-0506 OU (45) 2101-2500
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
N° 026362910-94

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.527.951/0001-85
Nome; PARANA EQUIPAMENTOS S/A

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 existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos li, III e/ou
VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

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

Válida até 20/05/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1

Emitido via Internet Pública (21/03/2022 10:02:24)
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PAIUNA EQUIPAMENTOS S/A- CNPJ: 76.527.951/0001-85 • MRE 4IJÜ0052ÍI2
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RE.VLIZ.\DA LM 01 SETEMBRO DE
2020 DATA. LOCAI. E HOR A: Eni 01 de scicinbrode 2020. ú 16 hocas. na Rodovia BR ! 16. n* 11.807. Km
100. Haucr, na cidade de Curitiba. Estado do Paraná. CEP 81.690-100. PRE-SENCaS: Esteve presente a to-
talid.adc dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, sendo o Presidente Sr. Rai;erio
Macedo Boifo e os tlenuis membros Srs. Francisco Comlola Borlo. Bemania Coraiola Borlo. e Leonar
do Coraioli Borio. .Ainda esteve presente como seeretaiio da mesa o Sr. ManrRio Mnller. biasileito. casado
sob o regime de junção de bens. advogada inscrito na OAB/PR sob o tf 31.765. portador da Cmeira de
Identidade RO it 6.772.306-6 SSP/PR. inscrito no CPF/MF sob n 022.258.999-08. residente c domiciliada
na Rua Emílio Ccmelscn. n*,500. apartamento 101. bairro Ahú. na cidade de Curitiba. Estado do Parattã. CEP
80.540-220. COXVOrACÃfí: Dispensadas as fnnnalitbiles de convocação diante do con^atecimcmo de
todos os membtr» do Conselho de Administração. MESA; Presidente: Rogério Macedo Boiio; Setretario:
MauTiilio Muller. ORDEM DO DIA: Alteração da Diretoria da Companhia. DEI.IBERACflES: Os mem
bros do Conselho de Administração, conforam os podctes do Anigo 11°. I. do Estatuto Social, decidem rees
truturar a Diretoria da Companhia. Dessa forma, decidem, por unanimidade, eleger novos ntenèros para
compor a Diretoria. Desta fomto. são eleitas os senhores: • Minritlo Mutler. brasileiro, casado sob o regime
de separação de bens. odvogado inscrito na OAB/PR sobo ti* 31.765, residente e domiciliado na Rua Emílio
Comtiset). n* 500, apitlamenlo 101, bainu Ahit, na cidade de Coríilba Estado do Paraná.CEP 80.540- 220.
portador da Catieirn tlc Identidade RO n 5.772.306/i SSP'PR. inscrito no CPF/MF sob n 022.258.999.08.
para o argo de Diretor Juridictt da Companhia; c • Mauro Barros de Abreu, brasileiro, solteiro, administra
dor. residente c domiciüado no Rua Professor Dano Velo» n* 36, apartamento 201B. Vila laabcl, na cidade de
Curitiba. Estado do Paraná, prxiador da Cédida de identidade RG n* 20478408-6 SSP-SP e inscrito no CPF
MF sob o n* 085.277.448454. para o cargo de DiiciorAdmimsiraiivo-FInanceito da Companhia. Os Diretores
eleitos, ora empossados, declaram, sob as penas da lei. itio estarem impedidos por lei especial tlc cxctccr a
administração e direção de sociedades anãnimas. nem ter sido condenado a pena de (|ue vede. ainda que
icmporariimeme. o acesso a cargos públicos ou por crime faümentar. de prevaricação, peita ou suborno,
coneossão. pecirl.ita. ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro iradooal. contra as
normas dc defesa da concntrcncía. cuntra as rdaçdcs de consuiim. a fè pública e o crédito ixi à propriedade.
.Aln continuo, ns cniuelheiros decidem, por un.inimldade. alterar as Ibnçòes do atual diretor, u Sr. Francisco
Coraiola Oorío. hta.slleiro. casado sob o regime dc comunlião percial de Iwns. engenheiro civil, residente c
domicUiada no Estado do Parani cidade de Curitiba, na Rua João Batista Dallarmi. n* 535. Casa n' 16, Santo
Inácio. CEP 83.010-610. portador da Cédula dc IdcnIkbde RG n*6.110.185-3 SESP PR e ioscrilo no CPF/MF
.sob o n* 030.029.799-88, o qual exerctiá coneomilantcmente as cargos dc Diretor Gerente c Diretor de
Oneracães da Companhia. Assim, a Direloiia da Companhia, a partir da presente data. passao ser compustadiis
.seguintes nicmbro.<; • Bernardo Coraiola Borlo. brasileiro, casadn sob o regime de comunhão pareial de
bens. cogenheiro civil, residente e domiciliado no Estado do Parani Cidade dc Curitiba, à Rua Amaury
Longe Silvério. n* 60. Casa n* 01 Pílarzinho. CF.P 82.1204100. portador da Cédula de Idcniidadc RG if
6J5X.9254J SESP PR e inscrito no CPF sob o o* 026.657.759- 80. para o cargo dc Dircior Comcttbl da
Companhia: • Francisco Coraiola Borio, acbna qualificado, para os cargos de Diretor fieronie e Diretor de
Ooetacões da Cumpatihk • Maurilio Mullcr. acima (|ualificadu. pata u eaqar de Diretor lotiilicuda Compa-

a çucm dela quisesse fazer uso c nhigucm se manifcslanla. foram encenados os irabaibos pra a lavratuta da
presente ata que. apôs lida. (í>i aprovada por todos os membros do Conselho dc Administração presentes.
Ccrtifiose que a presente Ata ccõpia fiel daquela bvtada no Livro dc Registro de Atas do Conselho dc /\d-
minisiraçâo da Companhia, assinada por Iodos ns Cunsclheiros. ROGÉRIO M.ACEBO BORIO Presidente
• .MAURILIO MULLER Secretário fHaiaiite ila /itigíw ileiiado iiiiettciaimlmaHv evi tiranco} TERMO
DE PO.S.SF. DE MEMBRO DA DIRETORIA - Em viitudc de deliberação tomada na Reunião Conselho de
Administração da PAR<\NA EQUIPAME.NTOS S/A Iccaíiaada na Cidade dc Curitiba. Estado do Pannã, na
Rodovia BR 116, n* 11.807. üm IflO, Haucr. Curitiba, Paraná, CEP81.690-lfl0, inscrita nu CNPl/MF sob o
número 76.527.9510001-85 o Sr. MAURILIO .MULLER. brasileiro, casado sobo regime de separação de
bens, advogado inscrilo na OAB/PR sob o n* 31.765, residente c domiciliado na Rua Emilio Comelsen, iC
500, ipanamcnio 101. bairraAhú, na cidade dc Curitiba. Estado do Paraná, CEP 80.540-220. portador da
Carteira dc Identidade RG n 5.771306-6 SSP/PR. inscrita no CPF/MF .sob n 022.258.999-08. foi deito
como Derttor Jiiridico da Companhia. O Diretor eleito, ora empossado, declara, sob as penas da lei, não estar
impedido por lei especial de exercer a adminlstraçãoe direção de sociedades anônimas, nem ler sido condena
do o pena dc que vede, ainda que temporariamemc, o acesso a caigos públicos on por crime faliinentar. dc
prevaricação, peba ou suborno, concussio, peculato, oa crime contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nxiotsl. cuaiia as normas de defesa da concorrência, contra as iclaç^ dc consumo, a Ic pública
e O ciédito ou ã ptopricdade. O mandato do Diretor Jurídico ora empossado terá início em 01 de setembro de
2020 e cnceirar-se-á em 13 de abril de 2021 Curitiba. 01 dc setembro de 2020. MAURILIO MULLER •
TF.RMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA - Em virtude dc deliberação tomada na Reunião
ConscUiu de Administração da PARANA EQUIPAMENTOS S/A localizada na Cnlade dc Curitiba. F»Udo
do Paraná, ni Rodovia BR 116. o' 11.807. lõn 100. Haucr. Curíliha, Paraná. CEP 81.690-100. inscrita no
CNPJ MF sob o número 76527.951/0001-85 o Sr. NUURO BARROS DE ABREU, brasileira, solteira
administrador, residente c domiciliado no Rua Professor Pátio Vcloso n* 36, apaitamento 201 B. Vila Izabcl.
na cidade dc Cimtiba. Estado do Paraná, pottador da Cédula de Identidade RG n' 2047840X4> SSP-SP e ins
crito no CPF/MF stib o n' 085.277.448-64. para o catgodc Diretor Aüminisiralivo-Finoncciro da Companhia.
O Diteior deita ora empossado, declara, sob as penas da Id, não estar impedido por lei especial de exercera
administração c árcção de sociedades anônimas, neni ter sido condcmdo a pena de qire vede. ainda que tem
porariamente. o acesso a caigos públicos ou por crime falimcntar, de prevaricaçãa peita ou suborno, concns-
são, peculato, ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas dc
defesa da concorrência, contra as cclaçòcs de consumo, a fé públia c o eicdito ou à propriedade. O mandato
do Diretor .Adroinistraiivo-Finxnetiro ora empossado terá início cm 01 de setembro dc 2020 e cncetrar-sc-á
cm 13 de abril dc 2022. Curitiba. 01 dc setembro dc 2020. MAURO BARROS DE ABREU -MINISTÉRIO
DA ECONOMIA - Sccreiatia Especial dc Desburocratiza^. Gestão c Governo Digital Sctrcutria dc tocr-
no Digilil • Deparlamenio Nacional de Registro Empresarial e Imegraçãn - ASSI.NATUR.\ ELETRONICA
- Ccniliramos que o ato da empresa PARANA EQUIPAMENTOS S.A consta assinado digilaInKntc por;

nbia: c * Mauro Barros dc Abreu, acima qualificado, pura o caigo dc Diretor Adminisinitivo- Financeiro da
Companhia. Os novos mandatos dos Diretores acima designatios terão inicio em 10 dc setembro de 2020 c
enccrrar-sc-âo cm 13 de abril dc 2022. devendo ser estes considerados imediaiamonc proirogados ale a data
dainvestiduradDsnovusdiretores.nostemiosdoanigo 150. $4*. da Lei n*6.404, dc 15 dc dezembro dc 1976.
independente dc nova deliberação deste Cunscllio tlc Administração Os Diretores .são investidos neste ato
inediamc assinatura dos Tciincs dc Posse, nos lemtos do artigo 149 da Lei n' 6.404, dc 15 dc dezembro dc
1976. ENCEHRAVIENTT). Í.AVRATIIRA F. I.Em]RADA.ATA: Nada tnaislmendo. oferecida a paUvni

II Oíiic«y I swToETái fr»TfcFrví.ni:r;ii:iiiíDríe

CLBQRIQ

CERTIFICO o REGISTRO EM 01/10/2020 18:38 SOB N* 20205864821. PROTOCOLO: 205864821
DE 01/10/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: I20D4716329. CNPJ DA SEDE: 76527951000185.
NIRE: 41308052212. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/10/2020. PAILVNAEQLTPAME.NTOS
S. A • LLVNDRO MARCOS RAVSEL BiSCAIA SECRETÁRIO-GERAL - mvw.(mprcsarac!l.pr.gov.
br - A validade deste documento, se impressa fica sujeito à comprovoção dc sua autenticidade nos rcspccth
vos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.
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)E REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
SABILIDADE AMBIENTAL LTDA tonta público que irá
ença Prôvia paro Transporte dc resíduos perigosos a ser
as Américas, 829 - 83820-023 - Fazenda Rio Grande/PR.

101147/2020

lltlSTTTUTO SESCAI>-PR

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SESCAP-PR - SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO,
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DO PARANÁ
e o Instituto do SESCAP-PR - lESCAP, por seu Presidente, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA:

1) todas as empresas (e equiparadas) integrantes das categorias
econômicas 'empresas de serviços contábeis" e 'empresas de
assesscramenlo, perícias, informações e pesquisas' representadas pelo
SESCAP-PR, que atendam aos requisitos estatutários, para participarem
da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no
dia 26 de novembro de 2020 (quinta-feira), em primeira convocação às
10h30mln, ou em segunda convocação às llli, com qualquer número
de presenças, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: fixação,
autorização para cobrança, aprovação de valores e demais
condições das seguintes contribuições; Contribuição Associativa
(inclusive destinação); Contribuição Confederativa e Sindical para
o exercido 2021 e demais assuntos pertinentes.

2) as empresas (e equiparadas) associadas integrantes das categorias
econômicas 'empresas de serviços contábeis* e "empresas de
assessoramento, perícias, informações e pesquisas' representadas pelo
SESCAP-PR, que atendam aos requisitos estatutários, para participarem
das ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS que serão realizadas no
dia 26 de novembro de 2020 (quinta-feira), nos seguintes ftorários: a)
às 11 li (em orimeira convccacão) tiavendo quõrum ou ás 11li30min (em

segunda convocação) com qualquer niâmero de presenças, para análise
e aprovação do orçamento do SESCAP-PR para o exercício de 2021;
fa ) às lltiSOmIn (em primeira convocação) havendo quõrum ou às 12h
(em segunda convocação) com qualquer niúmero de presenças, para
análise o aprovação do orçamento do Instituto SESCAP-PR -
lESCAP, para o exercício de 2021.

NOTAS:

1. DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA: Diante das recomendações
de manutenção do distanciamento social expedidas pelas
autoridades públicas locais e da OMS (Organização Mundial de
Saúde), em decorrôncia da pandemia do novo coronavirus (COVID-
19) e, por cautela, a presente assembléia não será presencial. A sua
realização se dará com a utilização da ferramenta/plataforma ZOOM
que permite reuniões entre pessoas através de video conferência em
tempo real.

2. PROCURAÇÃO: Os representantes das empresas deverão enviar,
de forma digitalizada, procuração com firma reconhecida ou lavrada
em cartório, com poderes para representá-las. através do endereço
eletrônico: sescao-DfiSsescao-Dr.ora.tir. até 48 horas antes da
assembléia,

3. Em conformidade com o art. 24 do Estatuto Social do SESCAP-PR.
as empresas representadas não-associadas poderão opinar e votar
sobre os assuntos relacionados às contribuições confederativa e
sindical que serão deliberados na Assembléia Geral Extraordinária
desde que. enviem de forma digitalizada, até 48 horas antes da
realização das mesmas, através do endereço eletrônico: sescao-
DriSisescao-or.oro.br. a procuração (nota 2). o contrato social, além
de designar o seu sócio votante.

Curitiba. 09 de novembro de 2020.

ALCEU DAL BOSCO,
Presidente.

101015/2020

SÚMULA DC RCCGBIMGNTü DE RGNOVAÇÃÜ
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

BOSCO G CIA LTDA lorna público que recebeu do lAT. a Renovação da Licença de
Operação para Comercio Varejista dc Combustíveis instalada Rua Capitão Paulo dc
Araújo, s/n. b:iim> Lagoão. cidade dc Palmas - Pr.

101386/2020

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENCA PRÉVIA
A empresa SYNGHNTA COMF.RCIALACiRICOL'\ LTDA toma públicoqiie leceboti do
lAT.aLiccnça Prévia para COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOSAGRICOLAS.
ADUBOS, FERTILIZANTES, CORRETIVOS DO SOLO, SEMENTES. PLANTAS.
FLORGS. SERVIÇOS DE AGRONOMIA E INTERMEDIAÇÃO a ser Imphintadu na R.
BELEM, N. 20. AREA INDUSTRIAL - CEP 858400m) - CEU AZUL/PR.

100588/2020
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO

1° OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

AV. CÂNDIDO DE ABREU. 535 1° ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
edifício do Fórum cível - centro-cívico
CEP: 80530-906

www.1dl8tribuldorcuritIba.com.br

PARANA

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDÓ DE ABREU, 535 - TÉRREÓ - CEP 80530-906

JOSE BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LÚCIA PELIKI
LUIZ CARLÓS KÓFANÓVSKI

ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELÍ

CHRISTIANNE SOARES MOREIRA
KARINA BAVARO ALVES
FERNANDA GALLASSINI
VANESSA MANENTE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA ,* CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI

TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS

GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de

AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação

contra:

CNP J.76.527.951 /0001 -85

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de

29/12/62) a 02/03/2022.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 04 de março de 2022 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei n°19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores n° VI letra a (R$ 38.16)

OFICIO DI8TRIOUIOOR

Digitaíly signed
byJOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2022.03.04
13:43:32 BRT

Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 254DD3F7 ***
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PARANA EQUIPAMENTOS S A
CNPJ: 76.527.951/0001-85

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 administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) 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 é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:09:28 do dia 18/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/04/2022.

Código de controle da certidão: 6CC7.317C.959B.E72D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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29/03/2022 16:26 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 76.527.951/0001-85
Razão SocfairPARANA equipamentos s a

Endereço: ROD régis Bittencourt 11807 / xaxim / curitiba / pr / 8I690-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/03/2022 a 24/04/2022

Certificação Número: 2022032600375780649052

Informação obtida em 29/03/2022 16:25:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf:jsessionid=4mB6jl4-Z5JHsWnJmUr10PJbLZT1mZMBqGGK0Kyu.crjpcapllx207_s... 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. FINANÇAS E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão n®: 9.476.244

CNPJ: 76.527.951/0001-85

Nome: PARANA EQUIPAMENTOS S/A

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos
tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em
dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial
e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de

-^JVIelhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no
Município de Curitiba.

A  autenticidade desta certidão deverá

https.7/cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.
ser confirmada no endereço

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 12:36 do dia 20/01/2022.

Código de autenticidade da certidão: C0934A5D12134F5E191D63ECBEB6C561C1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 20/04/2022 - Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.
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CEP: 80540-400
Telefone: (41) 3077-3008

. Site: www.cartoriodabarreirinha.mm hr
EQUIPAMENTOS S.A, na forma abaixo:

Saibam quantos este Instrumento Público qe
Procuração virem que aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois
(02/02/2022), nesta Cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, no Serviço Distrital,
da Barreirinha, situado na Avenida Anita Garibaídi, n° 1142, perante mim, Elton Jorge
Targa. Escrevente Substituto Legal, conforme Portaria n° 095/2020 da CGJ/PR, através
de Ana Caroline Gonçalves Diniz, Escrevente, conforme Portaria n° 378/2019,
compareceu como Outorgantes: PARANA EQUIPAMENTOS S.A, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ n° 76.527.951/0001-85, com sede na Rodovia Br-116, n°
11807- KM 100, Curiíiba/PR, com Consolidação do Estatuto Social na Ata de Assembléia
Geral Extraordinária, devidamente arquivada na Junta Comercial do Paraná em
25/09/2020 sob n° 20205678351, cuja certidão simplificada emitida em 31/01/2022 e a
referida alteração contratual me foram apresentadas e ficam arquivadas nestas Notas na
Pasta n° 664; neste ato representada por seu Diretor Jurídico: MAURILIO MULLER,
brasileiro, maior e capaz, que declarou ser casado, advogado, filho de Mauro Antenor
Muller e Leila Bello Muller, nascido aos 25/10/1976, portador da Carteira Nacional de
Habilitação n° 01156671231-DETRAN/PR, onde consta o Documento de Identidade n°
6772306-6-SESP/PR, inscrito no CPF sob n° 022.258.999-08, residente e domiciliado na
Rua Emílio Cornelsen, n° 500, apartamento 101, Ahú, na Cidade de Curitiba, Estado do
Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico, telefone e dados do cônjuge:
não informados; e por seu Diretor Administrativo-Financeiro: MAURO BARROS DE
ABREU, brasileiro, maior e capaz, que declarou ser solteiro, sem qualquer vinculo que
constitua união estável até a presente data, administrador, filho de Manoel Sidonio de
Abreu e Maria de Nazaré Barros, nascido aos 23/03/1971, portador da Carteira Nacional
de Habilitação n° 02764515997-DETRAN/PR, onde consta o Documento de identidade n°
204784086-SESP/SP, inscrito no,CPF sob n° 085.277.448-64, residente e domiciliado na
Rua Professor Dáho Veloso, n° 36, apartamento 201 B, Vila Izabel, na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone:
não informados, A presente foi reconhecida, em sua identidade e capacidade, como a
própria de que trato, em conformidade com o inciso II, do parágrafo 1°, do artigo 215, da
Lei 10.406/2002 (Código Civil), face as declarações e identificações a mim apresentadas,
em seus originais, do que dou fé. Na seqüência pela Outorgante, foi-me dito que, por este
público instrumento nomeia e constitui seus Procuradores: ANDERLI JAIR BONINI,
brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade n°
1101488839-SSP/RS, inscrito no CPF sob n° 028.271.110-47, residente e domiciliado na
Rua Missões, n° 444, Rosenthal, na Cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do
Sul; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone: não informados;
ANDERSON MESTRE MAROLDf, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas,
portador da Cédula de Identidade Profissional n° 8.225.798-5-SSP/PR, inscrito no CPF
sob n° 047.060.349-65, residente e domiciliado na Rua Jurema, n° 327, Antares, na
Cidade de Londrina, Estado do Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico e
telefone: não informados; ANDERSON NOBRE DA SILVA, brasileiro, maior, casado,
consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade n° 805.865.624-3-SSP/RS,
inscrito no CPF sob n° 593.809.420-87, residente e domiciliado na Rua Rio Grande, n°
2225, Morada do Esteio, na Cidade de Esteio, Estado do Rio Grande do Sul; com
endereço profissional, endereço eletrônico e telefone: não Informados; ANDRÉ LUIS
BOAVENTURA SUBILHAGA, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador da
Cédula de Identidade n° 4004861274-SSP/RS, inscrito no CPF sob n° 292.136.810-20,
residente e domiciliado na Avenida 25 de Setembro, n° 857, apto 510, Centro, na Cidade
de Chapecó, Estado do Santa Catarina; com endereço profissional, endereço eletrônico e
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Johansen, n° 392, Loteamento Malbec, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná; corti
endereço profissional, endereço eletrônico e telefone: não informados; CARLoá
ROBERTO SILVA, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador da Cédula de
identidade n° 4434837-SSP/SC, inscrito no CPF sob n° 031.314.779-54, residente e
domiciliado na Rua Curitiba, n° 422 E, apto 303, Centro, na Cidade de Chapecó, Estado
do Santa Catarina; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone: não
informados; CARLOS MENDES SOBIECKI, brasileiro, maior, solteiro, sem qualquer
vínculo que constitua união estável até a presente data, consultor de vendas, portador da
Cédula de Identidade n° 4516058-SSP/SC, inscrito no CPF sob n° 052.397.999-11,
residente e domiciliado na Rua Joana Graulke Klein, n° 117, Três Rios do Norte, na
Cidade de Jaraguá do Sul, Estado do Santa Catarina; com endereço profissional,
endereço eletrônico e telefone: não informados; CLAUDEMIR DAVANÇO FIGUEIREDO,
brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade n°
5.039.517-0-SSP/RS, inscrito no CPF sob n° 830.212.809-00, residente e domiciliado na
Rua José Balbino de Figueiredo, n° 110, Jardim Las Vegas, na Cidade de Ibiporã, Estado
do Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone: não informados;
CYRO WERNER STEPPAN, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador da
Cédula de Identidade n° 2.307.403-5-SSP/SC, inscrito no CPF sob n° 798.356.199-72,
residente e domiciliado na Rua Melvin Jones, n° 69, apto 507, Centro, na Cidade de
Criciúma, Estado do Santa Catarina; com endereço profissional, endereço eletrônico e
telefone: não informados; DIEGO MANOLO DE LIMA, brasileiro, maior, solteiro, sem
qualquer vínculo que constitua união estável até a presente data, consultor de vendas,
portador da Cédula de Identidade n° 1102043202-SESP/PR, inscrito no CPF sob n°
074.694.799-29, residente e domiciliado na Rua Odinir Polydoro, n° 663, Sítio Cercado,
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico
e telefone: não informados; DIEGO MUNARIM, brasileiro, maior, casado, consuitor de
vendas, portador da Cédula de Identidade n° 947.733-4-SSP/PR, inscrito no CPF sob n°
047.315.759-40, residente e domiciliado na Rua Gramado, n° 863, Coqueiral, na Cidade
de Cascavel, Estado do Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico e
telefone: não informados; DOGIVAL GIAPARELLI DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, maior,

casado, analista comercial, portador da Cédula de Identidade n° 5073716598-SSP/PR,
inscrito no CPF sob n° 966.513.000-59, residente e domiciliado na Rua DNA Lúcia VLI
Elza, Vila Elza, na Cidade de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul; com endereço
profissional, endereço eletrônico e telefone: não informados; DONIZETE APARECIDO
RODRIGUES, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador da Cédula de
Identidade n° 7.367.512-0-SESP/PR, inscrito no CPF sob n° 028.804.559-95, residente e
domiciliado na Rua Domingos P Negro, n° 34, Vila Vitória, na Cidade de Mandaguari,
Estado do Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone: não
informados; EDILSON BUSS, brasileiro, maior, solteiro, sem qualquer vínculo que
constitua união estável até a presente data, consultor de vendas, portador da Cédula de
Identidade n° 4977223-SSP/SC, inscrito no CPF sob n° 052.475.549-30, residente e

domiciliado na Rua Manoel Eduardo Cardoso, n° 119, Bela Vista, na Cidade de São José,
Estado do Santa Catarina; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone:
não informados; EMERSON RODRIGUES PACHECO, brasileiro, maior, casado,
vendedor, portador da Cédula de Identidade n° 76466335-SESP/PR, inscrito no CPF sob
n° 030.409.679-24, residente e domiciliado na Rua João Alfredo Gobinis, n° 100, Campo
Alegre, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; com endereço profissional, endereço
eletrônico e telefone: não informados; EVANDRO RIBEIRO, brasileiro, maior, casado,

consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade n° 10.184.119-7-SESP/PR,
inscrito no CPF sob n° 093.295.669-60, residente e domiciliado na Rua Marilene Tikler
Jorres, n° 116, na Cidade de Araucária, Estado do Paraná; com endereço profissional,
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presente data, consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade nr
4.533.410-2-SSP/SC, inscrito no CPF sob n° 046.302.779-51, residente e domiciliado na
Rua Marcos Luiz, n° 229, Vila Nova, na Cidade de Içara, Estado do Santa Catarina; com
endereço profissional, endereço eletrônico e telefone; nâo informados; EVERTON LUIS
ALVES PEREIRA, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador da Cédula de
Identidade n° 8.063.092-1-SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 055.235.909-24, residente e
domiciliado na Rua Pedro Elias Graciano, n° 85, apto 23, na Cidade de Pinhais, Estado
do Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone: não informados;
FÁBIO ALEXANDRO AMARAL, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador
da Cédula de Identidade n° 4.423.246-4-SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 765.910.349-00,
residente e domiciliado na Rua Ângelo Favaretto, n° 440, na Cidade de Maringá, Estado
do Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone: não informados;
FERNANDO ARMENTANO GURI, brasileiro, maior, solteiro, sem qualquer vínculo que
constitua união estável até a presente data, consultor de vendas externas, portador da
Cédula de Identidade n° 6090895357-SESP/PR, inscrito no CPF sob n° 001.201.310-21,
residente e domiciliado na Rua João Mora, s/n, Cavalhada, na Cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone:
não informados; GlOVANE ERIC XAVIER, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas,
portador da Cédula de Identidade n° 6.336.011-2-SSP/PR, inscrito no CPF sob n°
028.181.039-75, residente e domiciliado na Rua Curitiba, n° 1697, Centro, na Cidade de
Céu Azul, Estado do Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone:
não informados; GILBERTO DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, casado, consultor de
vendas, portador da Cédula de Identidade n° 292.012-3-SSP/SC, inscrito no CPF sob n°
862.745.899-53, residente e domiciliado na Rua Willy Beckert, n° 745, Alegre, na Cidade
de Rio Negrinho, Estado do Santa Catarina; com endereço profissional, endereço
eletrônico e telefone: não informados; GILBERTO MAURO VALENGA, brasileiro, maior,
casado, consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade n°
3.356.709-0-SESP/PR, inscrito no CPF sob n° 548.872.679-91, residente e domiciliado
na Rua João Machado, n° 110, Xaxim, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; com

endereço profissional, endereço eletrônico e telefone: não informados; HERICLES
DOUGLAS DE LIMA CAMPOS, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador
da Cédula de Identidade n° 13.213.355-7-SSP/PR, inscrito no CPF sob n°
084.049.089-58, residente e domiciliado na Rua Camaçari, n° 244, Jardim Itaparica, na
Cidade de Maringá, Estado do Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico e
telefone: não informados; JAKSON DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, casado, consultor de
venda, portador da Cédula de Identidade n° 4.284.711 -9-SSP/PR, inscrito no CPF sob n°
705.065.669-00, residente e domiciliado na Rua Monaco, n° 240, Jardim Igapó, na
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico e
telefone: não informados; JONATAN KRATINA LENCINA, brasileiro, maior, casado,
consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade n° 708.410.343-6-SSP/RS,
inscrito no CPF sob n° 004.000.700-65, residente e domiciliado na Rua Maria de Lourdes

Martins, 484, casa 2, Potecas, na Cidade de São José, Estado do Santa Catarina; com
endereço profissional, endereço eletrônico e telefone: não informados; JOSE MARCOS
FERREIRA, brasileiro, maior, casado, supervisor, portador da Cédula de Identidade n°
M302.367-8-SSP/MG, inscrito no CPF sob n° 527.619.246-49, residente e domiciliado na
Rua Onze, n ° 345, Granja Verde, na Cidade de Betim, Estado do Minas Gerais; com
endereço profissional, endereço eletrônico e telefone: não informados; LEANDRO
ALMADA GONÇALVES, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador da
Cédula de Identidade n° 40.573.145-21-SSP/RS, inscrito no CPF sob n° 688.312.420-91,
residente e domiciliado na Rua Doutor Vicente Russomano, n° 45, na Cidade de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone:
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n° 004.288.139-09, residente e domiciliado na Rua Jaime Galmacci, n° 99, Jardit^ í
Pacaembu, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná; com endereço profissíonat», '
endereço eletrônico e telefone; não informados; LEANDRO DE SOUZA MACHADO),
brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade n°\
10.369.549-05-SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 526.391.690-68, residente e domiciliado '
na Rua São Nicoiau, n° 293, Estancia Velha, na Cidade de Canoas, Estado do Rio
Grande do Sul; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone: não
informados; LEONARDO MARONESI DA SILVA, brasileiro, maior, casado, consultor de
vendas, portador da Cédula de Identidade n° 6078008569-SESP/RS, inscrito no CPF sob
n° 018.152.580-12, residente e domiciliado na Rua Pedro João da Silva, n° 271, Santa
Terezinha, na Cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul; com endereço
profissional, endereço eletrônico e telefone: não informados; LUCIANO TADEU CUNHA
CHIBINSKI, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador da Cédula de
Identidade n° 5.862.946-1-SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 957.539.409-78, residente e
domiciliado na Rua Lagoa Rodrigo de Freitas, n° 230, Oficinas, na Cidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone:
não informados; MARCELO CRAVO DA SILVA, brasileiro, maior, divorciado, analista
comercial, portador da Cédula de identidade n° 3913619-SSP/SC, inscrito no CPF sob n°
036.798.269-23, residente e domiciliado na Rua João Bernardino da Rosa, n° 901, Pedra,
na Cidade de Palhoça, Estado do Santa Catarina; com endereço profissional, endereço
eletrônico e telefone: não informados; MARCELO FRANCIS PEGORARO, brasileiro,
maior, casado, consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade n°
6.083.981-6-SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 007.883.169-58, residente e domiciliado na
Rua Pedro Caldato, n° 264, Cadohn, na Cidade de Pato Branco, Estado do Paraná; com
endereço profissional, endereço eletrônico e telefone: não informados; MARCIEL PAIM
DE ALMEIDA, brasileiro, maior, solteiro, sem qualquer vínculo que constitua união
estável até a presente data, consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade n°
8.674.516-0-SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 057.450.359-51, residente e domiciliado na
Rua Vinicius de Moraes, n° 378, São Cristóvão, na Cidade de Guarapuava, Estado do
Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone: não informados;
MÁRCIO BARBOSA DA SILVA, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador
da Cédula de Identidade n° 3.706.097-SSP/SC, inscrito no CPF sob n° 024.145.279-19,
residente e domiciliado na Rua Antonio Macedo, n° 603, na Cidade de Bocaina do Sul,
Estado do Santa Catarina; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone:
não informados; MÁRCIO DA SILVA CARDOSO, brasileiro, maior, casado, consultor de

vendas, portador da Cédula de Identidade n° 6.672.138-8-SSP/PR, inscrito no CPF sob
n° 020.730.369-02, residente e domiciliado na Rua Mem De Sá, n° 1805, apto 03, na
Cidade de Maringá, Estado do Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico e
telefone: não informados; MÁRCIO FERNANDO ALVES, brasileiro, maior, casado,
consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade n° 7.776.316-3-SESP/PR, inscrito
no CPF sob n° 033.961.909-04, residente e domiciliado na Travessa Mônaco, n° 06, na
Cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná; com endereço profissional, endereço
eletrônico e telefone: não informados; OSIAS BATISTA PINTO, brasileiro, maior, casado,

consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade n° 7.207.293-6-SSP/PR, inscrito
no CPF sob n° 005.988.239-56, residente e domiciliado na Rua João Dembinski, n° 2380,
apto 12, bloco B 14, Campo Comprido, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; com
endereço profissional, endereço eletrônico e telefone: não informados; OSMAR
ANTONIO MORES, brasileiro, maior, solteiro, sem qualquer vínculo que constitua união
estável até a presente data, vendedor, portador da Cédula de Identidade n°
45817946-SESP/PR, inscrito no CPF sob n° 606.152.659-87, residente e domiciliado na
Avenida Tancredo Neves, s/n, na Cidade de Piratuba, Estado do Santa Catarina; com
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Identidade n° 1794513-SSP/ES. inscrito no CPF sob n° 921.048.600-59, residente ei
domiciliado na Avenida das Torres, n° 186, Fag, casa 336, na Cidade de Cascavel,^
Estado do Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone; não
informados; RENATO ALVES DA COSTA, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas,
portador da Cédula de Identidade n° 52850428-SSP/PR, inscrito no CPF sob n°
030.336.429-77, residente e domiciliado na Rua José Gabriel de Oliveira, n° 685, apto
1304, Aurora, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná; com endereço profissional,
endereço eletrônico e telefone; não informados; RENATO DE OLIVEIRA FERREIRA
AMADO, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador da Cédula de
Identidade n° 10.281.007-07-SSP/RS, inscrito no CPF sob n° 348.552.460-34, residente e
domiciliado na Rua Vítor Valpirio, n° 288, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do
Sul; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone; não informados;
RICARDO ROCHA PANTALEÀO, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas,
portador da Cédula de Identidade n° 1299005-SSP/MS, inscrito no CPF sob n°
010.519,191-42, residente e domiciliado na Rua Antônio da Silva, s/n, Aririu da Formiga,
na Cidade de Palhoça, Estado do Santa Catarina; com endereço profissional, endereço
eletrônico e telefone; não informados; ROBERTO PIRES GRANGE, brasileiro, maior,
casado, consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade n° 4.106.294-0-SSP/PR,
inscrito no CPF sob n° 540.347.109-00, residente e domiciliado na Rua Pedreiro, n° 95,
Jd Vale das Perobas II, na Cidade de Arapongas, Estado do Paraná; com endereço
profissional, endereço eletrônico e telefone; não informados; SILVIO KEITY KUREISHI,
brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade n°
5.691.065-4-SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 020.051.439-36, residente e domiciliado na
Rua Pará, n° 32, apto 42, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; com endereço
profissional, endereço eletrônico e telefone; não informados; TELMO GIRU
PELLEGRINO, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador da Cédula de
Identidade n° 5.761.633-SSP/SC, inscrito no CPF sob n° 469.958.700-34, residente e
domiciliado na Rua Pará, n° 32, apto 42, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; com
endereço profissional, endereço eletrônico e telefone; não informados; UBIRAJARA DOS
SANTOS RODRIGUES, brasileiro, maior, solteiro, sem qualquer vínculo que constitua
união estável até a presente data, consultor de venda, portador da Cédula de Identidade
n° 60.395.372-84-SSP/RS, inscrito no CPF sob n° 493.549.900-10, residente e
domiciliado na Rua Dr. Bozano, n° 580, Petrópolis, na Cidade de Passo Fundo, Estado
do Rio Grande do Sul; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone; não
informados; VANDERLEI MORELLIS DOS SANTOS, brasileiro, maior, solteiro, sem
qualquer vínculo que constitua união estável até a presente data, consultor de venda,
portador da Cédula de Identidade 60.672.033-46-SSP/RS, inscrito no CPF sob n°
618.379.970-04, residente e domiciliado na Rua Dino Langaro, n° 80, Luis Cecci, na
Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul; com endereço profissional,
endereço eletrônico e telefone; não informados; VOLNEI VALENDOLF, brasileiro, maior,
casado, consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade n° 3406417-SSP/SC,
inscrito no CPF sob n° 020.792.509-73, residente e domiciliado na Rua Artur Dambroso,
n° 256, Centro, na Cidade de Xanxerê, Estado do Santa Catarina; com endereço
profissional, endereço eletrônico e telefone; não informados; WILLIAN SALVADOR
SILVA, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade
n° 10.108.902-9-SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 061.600.959-35, residente e domiciliado
na Rua São Jerônimo, n° 340, apto 01 A, Centro, na Cidade de Londrina, Estado do
Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone; não informados;
EDSON ALVES DE SOUZA, brasileiro, maior, solteiro, sem qualquer vínculo que
constitua união estável até a presente data, consultor de vendas, portador da Cédula de

..identidade n° 43981496-SESP/SC, Inscrito no CPF sob n° 072.507.529-52, residente e
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telefone: não informados; FERNANDA PETROLU MONTAGNA, brasileira, maW, i
solteira, sem qualquer vínculo que constitua união estável até a presente data, consultOfaM
de vendas, portadora da Cédula de Identidade n° 8099457081-SESP/SC, inscrita no CF^ ̂
sob n° 019.316.250-42, residente e domiciliada na Rua Peru, n® 404, Lider, na Cidade de.
Chapecó, Estado do Santa Catarina; com endereço profissional, endereço eletrônico e\
telefone: não informados; JOSE LUIS LUNARDI. brasileiro, maior, casado, administrador,
portador da Cédula de Identidade n° 100106116-5-SSP/RS, Inscrito no CPF sob n°
218.755.290-04, residente e domiciliado na Avenida Sete de Setembro, n° 63, apto 303,
Centro, na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul; com endereço
profissional, endereço eletrônico e telefone: não informados; DELEON MUNIZ
CORDOVA, brasileiro, maior, solteiro, sem qualquer vínculo que constitua união estável
até a presente data, consultor de vendas, portador da Cédula de Identidade n°
43794955-SESP/SC. inscrito no CPF sob n° 041.174.919-62, residente e domiciliado na
Rua Valerio Antune, n° 901, Copacabana, na Cidade de Lages, Estado do Santa
Catarina; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone: não informados;
CLEITON VARGAS LOPES, brasileiro, maior, casado, consultor de vendas, portador da
Cédula de identidade 9064471775-SESP/RS, inscrito no CPF sob n° 953.868.820-15,
residente e domiciliado na Rua General Marques, n° 53, apto 301, na Cidade de São
Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul; com endereço profissional, endereço eletrônico e
telefone: não informados; LUCIANO FRANCESCHI FAVERI, brasileiro, maior, casado,
coordenador de vendas, portador da Cédula de Identidade n° 2081099026-SESP/RS,
inscrito no CPF sob n° 009.333.820-14, residente e domiciliado na Rua Dom Cláudio
Jose Gonçalves Ponce de Leão, n° 240, Torre 4, apto 1407, na Cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul; com endereço profissional, endereço eletrônico e telefone:
não informados; ANDERSON VALDIR ALVES DA ROSA, brasileiro, maior, solteiro, sem
qualquer vínculo que constitua união estável até a presente data, consultor de vendas,
portador da Cédula de Identidade n° 87999750-SESP/PR, inscrito no CPF sob n°
053.041.089-30, residente e domiciliado na Rua Cabo Fidelis Batista de Aguiar, n° 1656,
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico
e telefone: não informados; e, FÁBIO FERNANDO LIBERALI, brasileiro, maior, solteiro,
sem qualquer vinculo que constitua união estável até a presente data, consultor de
vendas, portador da Cédula de Identidade n° 104741274-SESP/PR, inscrito no CPF sob
n° 068.527.679-14, residente e domiciliado na Rua Manoel Ribas, n° 2344, apto 1303, na
Cidade de Cascavel, Estado do Paraná; com endereço profissional, endereço eletrônico e
telefone: não informados; e, MARAISA ANGÉLICA DOMINGUES FERREIRA, brasileiro,
maior, solteiro, sem qualquer vínculo que constitua união estável até a presente data,
supervisora, portador da Cédula de Identidade n° 8592379-0-SESP/PR, inscrito no CPF
sob n° 044.257.429-07, residente e domiciliado na Rua João Casagrande, n° 214, Campo
Comprido, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; com endereço profissional,
endereço eletrônico e telefones não informados; aos quais conferem amplos e especiais
poderes para os procuradores ISOLADAMENTE, representarem a outorgante, em todas
as modalidades de licitação, como seja, concorrência, tomadas de preços, pregões,
convites, bem como em leilões para alienação de bens públicos 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, e a documentação relativa à
habilitação, assinar termos de concordância, de discordância e/ou de protesto para
impugnação de propostas concorrentes perante as comissões designadas para o
julgamento das licitações, inclusive recorrer á autoridade competente, efetuar lances em

Âv. .2(hita='^GarVbaidi, lT4?SbCdbi aíG CyVitiha/PR - C€P:Sfi54p-40O

(41) 3077:3003 - vvwvv.carioi ioddbarreir^nria.coni.Pr - a:iendi(ne(no,i^Hâr;íünodabari:ei['!nha,xom.ór
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indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato (SOB MINÜtTA
APRESENTADA). NÃO PODENDO SUBSTABELECER. O presente instrumento t^á
validade até a data de 24/01/2023. OS PROCURADORES DEVERÃO PRESTA^
CONTAS À OUTORGANTE SEMPRE >QUE FOR SOLICITADO. Certifico que à
qualificação dos procuradores, bem como Ia descrição dos dados objeto deste mandato,
foram fornecidos pela outorgante que decpra se responsabilizar civil e criminaímente por
sua veracidade. Certifico que, em cumprinriinto ao disposto no Provimento n° 39/2014 do
Conselho Nacional de Justiça, consultei olseguinte:; Nome: PARANA EQUIPAMENTOS
S.A, CPF: 76527951000185, em data )de 02/02/2022, às 12:17:00 horas, Hash:
4d38.fa94.a0ad.8469.77c2.3409.8c02.6d7Q.b9a2.3c6c - Negativa.. E assim como disse e
achou conforme, aceita em ̂ dos os seds termos e da forma como foi redigido,
declarando também que o leu, conforme artUo 215, inciso VI, do Código Civil Brasileiro, é
então assinado perante mim (aa) Ana Carolíne Gonçalves Diniz, Escrevente, conforme
Portaria n° 378/2019 que o digStbip conferi. Eu, Elton Jorge Targa, Escrevente Substituto
Legal, conforme Portaria n° 096/^(320 dá^GJ/pR, que o subscrevo e dou fé. Ato lançado
no livro de protocolo geral soblr(° Q07f5/2022\desta Serventia, em data de 02/02/2022.

BARROS DE ABREU. Nada M^
origina! ao qual me reporto e dou

Funrejus n° 14000000007752282-1, \ni)UlortíefR^ (a.a) MAURILIO MULLER, MAURO
\na mesma data. Está conforme ao seu

é/á verdade.

I  I X -..OVxIV.- , -s.

Ana Garoüne Gonçâíváç Diniz
Escrevente, conforme Portar» n° 378/2019

FUNARPEN - SELO DIGITAL No F402X.9Pqt3.IjM3Í^-M5N52.OryRt
Valide esse selo em http://selo.funarpen.com.br

Av Anita Garibaldi. 1142 - Curitiba-PR
CEP; 80540-400

Telefone: (41) 3077-3008
Site; «AAoftM rartoriQdabarr^rínha.com^

Av.,.Ant-a Gsnbakii, 14J C dbralirXi! il bd.'FR,.- lET;8U|>40-4,(1;)

\41) 3077-3008 - vvvvvv.catior:ociob<^M"eir":ilia.f:on\bt • aienuirneiUoCÃcaikor.cn.Hb.Hrren ifiha com.lji



Governo do Estado do Paraná

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ

JUCEPAR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comerciai e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial; PARANA EQUiPAMEtíTOS S.A

Natureza Jurídica; Sociedade Anônima Peofiada

Protocolo: PRC2210S27162

NIRE (Sede)
4I3000S2212

[ CNPJ
I 76.S27.9S1/0001-SS

I Dele da Arqulvamenlo do Alo ConstRullvo
I Mi01/20S4

I Inicio de Atlvkdede
I 14/01/2054

Endereço Completo
Rodovia BR.116, N« 11807. KM 100, HAUER . Curitiba/PR • CEP 81690.200

Oblelo Social
- COMERCIO, INCLUSIVE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÀO E A LOCAÇÃO OE MÃOUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS AUTOMOTORES, MOTORES ESTACIONARIOS E VEICULARES, E IMPLEMENTOS PARA A INDÚSTRIA,
CONSTRUÇÃO, MINERAÇAO, AQRICULTUflA, FLORESTAMENTO E PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. SUAS PARTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS; - A MONTAGEM, PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS TECNO-
N(IECAnICOS Dê CONSERTM E REPAROS DOS PRODUTOS MENCIONADOS NA ALÍNEA ANTERIOH: • A FABRICAÇÃO OE PARTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS CITADAS MÃOUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MOTORES E
XPLÉMENTOS;. A AQUISIÇÃO. LICENCIAMENTO E EXPLORAÇÃO DE MARCAS, PATENTES E DIREITOS CONGÊNERES OUE SE RELACIONEM COM A SUA ATIVIDADE SOCIAL; - CONSTRUIR E PARTICIPAR OE OUTRAS
iOCIEDADES, QUALQUER OUE SEJA A FORMA OU OBJETIVOS DESTAS, E, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÃS MESMAS; • CESSÃO DE MÃO DE 08RA RELACIONADA A QUALQUER DAS
ATIVIDADES PREVISTAS NESTE ARTIGO; • TODAS AS AT1VIOAOES E OPERAÇÕES CORRELATAS, ACESSÓRIAS OU CONEXAS AOS OBJETIVOS ACIMA MENCIONADOS,. ALUGUEL E ARRENDAMENTO OE IMÓVEIS PRÓPRIOS' -
PRODUÇÃO AGRÍCOLA, FLORESTAL E PECUÃHIA;

Capital Soaal
RS 164,803,029.67 (cenloa aaaaeniae ouBlro milhóes a otbcenios a Irés mil e vinta a nova raais e saasenia a sela cenUvoal
Capital Inlegrallzado
RS 164.803,029.67 (canioa seaieria a ouairo milhOes e ollocanlos a IrAs mil a vlnla a nove raaia a eesasnía a sele centavos)

Prazo da Duraçio
indeierminado

DiralorlaiTérmIno do Uandalo/Cargo/MemeCPF
Nome da peaaoa
MAURO BARROS DE ABREU
085,277.448.64

Nome da paasoa

MAURILIOMULLER

022.2S8.999K«

Nômada pessoa
BERNARDO CORAIOLA SORO

026,657.769-80

Nome da paaaoa
ROGÉRIO MACEDO BOHIO
000.003.299-91

Nome da paaaoa

LEONARDO CORAIOLA BORIO

0I4.988.619-S4

Nome da pessoa

FRANCISCO CORAIOLA BORIO

030.029.799-88

Término do mandato
I3.T34/2022

Término do mandato
13/04/2022

Término do mandato

11'04/2022

Término do mandato
13/04/2022

Término do mandato
13,04/2022

Término do mandato
13/04/2022

Cargo
Conaellie<ro da admniatração

Cargo
Conaeliisiio da admlmslraçáo

Cargo
Conselheiro da adminisiraçác

Cargo

Conselheiro de adminiatraçào

Ultimo Arquivamento
Data

1701/2022
Número

20220277826
Alo/avenlos

310 '310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE OA EMPRESA /
EMPRESÁRIO.

SItuaçio
ATIVA

Slatus

SEM STATUS

i FlllaKaia) nesta Unidade da Padareçio ou fora dela

] t.NiRe;4i900979236 CNPJ: Te-SZT.SSlAXiaS-Oa
^^ndaraço Compialo
^^ODOVÍAPR 160 (RODOVIA DO PAPEL),N« 1340,KM20, PARQUE LIMEIRAÃREAVU, TelémaeoBorba, PR.CEPÍ4269090)

NIRE: 41901053591 CNPJ: «,««.»«/»r«-»x
endereço Completo
(BR 116, N't1550-A, HAUER, CurKiba, PR, CEP:8I690200)
^ NIRE: ...vrxv. CNPJ: 7«,»..sx*Aa«.w
Endereço Completo
í, N',,,,CEP

4.NIHEt.M>ryT« CNPJ: xx.«r*,«*Ant«.**
Endereço Completo
(R00. 0R 386, Ni 3960 . FL0R6ST A. Nova Santa Rrta. RS. CEP:92480ô00)
5-NIRE:41900234788 CNPJ: 76,527,95l/0003v4'
Endereço Completo

(AV TIRAOENTES, N'2900 , JARDIM JOCKEV CLUB, Londrina. PR, CEP:86072360)
6-NIHE:.»r««* CNPJ; 76.527,9SI4)008-5
Endereço Completo
(ACESSO PLÍNIO ARLINOOOE NES. N»2133 D . ELDORADO. Chapecó, SC, CEP;89810300>
7- NIRE: >».»>» CNPJ: 76.527,951iO02í-3;
Endereço Completo

(AVENIDA oUCELINO KUBITSCHEK, NM012 , CENTRO. Betim, MG, CEP:32510000)
6-NIRE: 42902068908 CNPJ: 76-527,95143036-0;
Endereço Completo
(RODOVIA 8R 282, N« 2600. SALA 02 , SAQ PAULO, Uges, SC, CEP 88506600)
ÍP NIRE: 41900628664 CNPJ:
Endereço Completo
(RUA UMUARAMA, N« 223, PORTAL DA SERRA A, VILA PERNETA, Pirrhais, PR, CEP 80322250)
10-NIRE: 43920021749 CNPJ: 76,527.951«335.2/
Endereço Completo
(AVENIDA ZEFERINO COSTA, N« 272, TRES VENDAS, Pelolas. RS, CEP:96070480)
11-NIRE: 42900446930 CNPJ: 76,527,951,0021-25
Endereço Completo
(RUA PAULINO PEDRO HERMES, N" 2909, 6R 101 - KM 205 , NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, Sâo José, SC, CEP:inr,««v.»«]
12- NIRE: ç^pj,
Endereço Completo

(AVENIDAMARIO URIARTE.N'1511, BLOCA A-QALPÃ04-CORDEIRO ílaial SC CEP6a31l740l
13- NIHE: 41901406485 CNPJ: xv,«,«,«,/,««.„
Endereço Completo
(RODOVIA BR 277. N» 2658 , SANTO INÁCIO, Curtnba, PR, CEP.82305100)
14-NIRE: 41900486841 CNPJ: 76,527,951,0005-09
Endereço Completo
(AVENIDA ARACY TANAKA BIA2ETT0, N» 82S6. LOTEAMÊNTO CASCAVEL GLEBA . MARIA LUI2A. Caacavel. Pfi. CEP B58197Ô7)
15-MlRE. naí aw CNPJ: *a,lOia.aia/aino(*ax
Er>dereço Completo

(RUA GOVERNADOR MARIO COVAS, N'S/N, KM 281,3-SALA 80 , PORTO ENGENHO, Cariâcca, ES, CEP'29158900)

CNPJ: xx.ni.xxx/iom-n

CNPJ: ■a.fin.m/mn-ní

CNPJ: 76,527,951/0003^47

CNPJ: 76.527,95I4)008-51

CNPJ: 76.527,951iO02í-33

CNPJ: 76.527,95143036-05

CNPJ:

CNPJ: 76,527.95143035-24

CNPJ: 76,527,951,0021-29

CNPJ: 76,527,951,-0005-09

r^r r- ^



Governo do Estado do Paraná

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacionai de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certilicamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e sáo vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PARANA EOUtPAMEMTOS S.A

Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada

Protocolo: PRC2210527162

Endereço Complelo

mOOOVIABR376. N" KMI8S. GLEBA RIBEinAO SARANOI. Marialva. PR. CEP:B69«000)
17- NIRE:

Endereço Complelo
IRUA PARANÁ. N» 145, CHÁCARA ESPERIA, Piracicaba, SP, CEP:13403!43)
19-N1HE;4i901107127

Endereço Complelo
(RUA HELENA GRODZKI. 342, UUBARÁ, Curitiba, PR, CEP:81930085)

CNPJ: 76.527,951/0012-38

CNPJ: xv,vxK,xxiVxm-ir

Eela cemdio loi emitida auiomancamenie em 14/03/2022, At 09:28:53 (boiAho de BratOla) e. teimpretta, veriiicartua aulenticMada nobnpi://www.empreMtieiLpr,gov.br, comocódgoQPvaM0L2.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

Secretário(a) Geral

C256



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em; 29/03/2022 16:27:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: PARANÁ EQUIPAMENTOS S A
CNPJ: 76.527.951/0001-85

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa Jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

C.ú l



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n° 8.638 de 15, de Janeiro de 2016.

n s pf', J o
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Preqâo Eletrônico

987775.232022 .4604 .5017 .10782722634

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

digitalizado

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
NO 00023/2022

Às 09:00 horas do dia 30 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal 0022022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei n©
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto no 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo n® 88, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão n" 00023/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de máquina
escavadeira Hidráulica nova para atender as necessidade da Secretaria de Agricultura do Município de Planalto -PR,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances
para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

"^m: 1
ascrição: Escavadeira hidráulica

Descrição Complementar: Escavadeira Hidráulica Potência Operacional Máxima: 90 HP, Capacidade: 0,7 M3, Tipo
Rodagem: Esteira
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 858.333,3300 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: PARANA EQUIPAMENTOS S A, pelo melhor lance de R$ 779.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Escavadeira hidráulica

Fornecedor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNP3/CPF Fornecedor Quantidade Valor Unit. Valor Global

76.527.951/0001-85 PARANA Não Não 1 R$ 855.000,0000 R$ 855.000,0000 29/03/2022
EQUIPAMENTOS 17:55:45
S A

Marca: CATERPILLAR

Fabricante: CATERPILLAR

Modelo / Versão: 318D2L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica nova sem uso, ano de fabricação 2022, com
motor da mesma marca do fabricante a diesel com sistema de injeção eletrônica, turbinado, atendendo as normas
de emissões PROCONVE MAR I, com potência mínima de 93 hp de potência ; Peso operacional de no min 13,000 kg ;
Equipada com sistema de monitoramento a distância via satélite/telefone com informações em tempo real do
equipamento ex : códigos de falhas etc. ; Sistema hidráulico com força de escavação no braço de no min 80kn e
força de escavação na caçamba de no min lllkn , força na barra de tração no min de 15950 kg ,velocidade de
deslocamento não inferior em alta á 4.8 km/h e em baixa no mínimo á 3.0km/h; Caçamba com capacidade min de
0,85 m3; Sapatas de no min 700 mm e com no mínimo 7 roletes inferiores de cada lada e 2 superiores de cada
lado; Comprimento mínimo do EQUIPAMENTO de 8,560 mm; Comprimento do braço de no mínimo de 2250 mm;
Profundidade mínima de escavação de no mínimo 5600 mm; Comprimento mínimo das esteiras de 3,90 metros;
Largura total com sapatas de 700 mm de no mínimo 2685 mm e no máximo de 2750 mm; Equipada com cabine
fechada com ar condicionado de fábrica , com faróis para trabalhos noturnos; câmera de ré; Tanque de combustível
com capacidade mínima de no mínimo 280 litros; vidros com película de proteção solar, com transparência a ser
definida no momento do pedido. Garantia total de 1 ano e garantia estrutural de 2 anos
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.631.022/0001-12 VIANMAQ
EQUIPAMENTOS
LTDA

R$ 858.000,0000 R$ 858.000,0000 29/03/2022
16:23:49

Marca: Komatsu

Fabricante: Komatsu do Brasil

Modelo / Versão: PC160LC-8/2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira hidráulica marca Komatsu modelo PC160LC-8 ano/modelo
de fabricação 2022, demais características em nossa proposta em anexo.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.644.666/0001-64 VENEZA Não Não 1 R$ 858.333,3300 R$ 858.333,3300 29/03/2022
EQUIPAMENTOS 16:43:23

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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SUL COMERCIO

LIDA

Marca: JOHN DEERE

Fabricante: JOHN DEERE BRASIL

Modelo / Versão: 160GLC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica nova sem uso, ano de fabricação 2022, com
motor da mesma marca do fabricante a diesel com sistema de injeção eletrônica, turbinado, atendendo as normas
de emissões PROCONVE MAR I, com potência de 121 hp de potência ; Peso operacional de 17.717 kg ; Equipada
com sistema de monitoramento a distância via telefone com informações em tempo real do equipamento ex :
códigos de falhas etc. ; Sistema hidráulico com força de escavação no braço de 93 kn e força de escavação na
caçamba de 119 kn, força na barra de tração de 22.842 kg, velocidade de deslocamento em alta á 5.3 km/h e em
baixa de 3.4 km/h; Caçamba com capacidade de 0,86 m3; Sapatas de Escavadeira Hidráulica nova sem uso, ano de
fabricação 2022, com motor da mesma marca do fabricante a diesel com sistema de injeção eletrônica, turbinado,
atendendo as normas de emissões PROCONVE MAR I, com potência de 121 hp de potência ; Peso operacional de
17.717 kg ; Equipada com sistema de monitoramento a distância via telefone com informações em tempo real do
equipamento ex : códigos de falhas etc. ; Sistema hidráulico com força de escavação no braço de 93 kn e força de
escavação na caçamba de 119 kn, força na barra de tração de 22.842 kg, velocidade de deslocamento em alta á 5.3
km/h e em baixa de 3.4 km/h; Caçamba com capacidade de 0,86 m3; Sapatas de 700 mm e com 7 roletes
inferiores de cada lada e 2 superiores de cada lado; Comprimento do EQUIPAMENTO de 8.620 mm; Comprimento do
braço de 2.600 mm; Profundidade de escavação de 6.320 mm; Comprimento das esteiras de 4,17 metros; Largura
total com sapatas de 700 mm de 2.690 mm; Equipada com cabine fechada com ar condicionado de fábrica, com
faróis para trabalhos noturnos; câmera de ré; Tanque de combustível com capacidade de 320 litros; vidros com
película de proteção solar, com transparência a ser definida no momento do pedido. Garantia total de 1 ano e
garantia estrutural de 2 anos .
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 858.333,3300 29.644.666/0001-64 30/03/2022 09:00:04:923

R$ 858.000,0000 01.631.022/0001-12 30/03/2022 09:00:04:923

R$ 855.000,0000 76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:00:04:923

R$ 854.900,0000 29.644.666/0001-64 30/03/2022 09:03:58:327

R$ 854.800,0000 01.631.022/0001-12 30/03/2022 09:04:17:487

R$ 854.700,0000 29.644.666/0001-64 30/03/2022 09:04:32:997

R$ 854.500,0000 76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:04:47:333

R$ 854.400,0000 29.644.666/0001-64 30/03/2022 09:05:09:327

R$ 853.000,0000 01.631.022/0001-12 30/03/2022 09:05:15:687

R$ 852.500,0000 76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:05:25:650

R$ 852.400,0000 29.644.666/0001-64 30/03/2022 09:05:47:767

R$ 852.000,0000 76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:06:18:760

R$ 851.900,0000 29.644.666/0001-64 30/03/2022 09:06:33:083

R$ 851.500,0000 01.631.022/0001-12 30/03/2022 09:06:35:453

R$ 851.400,0000 29.644.666/0001-64 30/03/2022 09:07:21:100

R$ 851.000,0000 76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:07:55:570

R$ 850.000,0000 01.631.022/0001-12 30/03/2022 09:08:14:360

R$ 849.000,0000 76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:08:29:240

R$ 848.900,0000 29.644.666/0001-64 30/03/2022 09:08:47:967

R$ 848.000,0000 01.631.022/0001-12 30/03/2022 09:09:05:297

R$ 847.000,0000 76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:09:19:670

R$ 846.900,0000 29.644.666/0001-64 30/03/2022 09:09:30:023

R$ 846.000,0000 76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:09:45:653

R$ 845.000,0000 01.631.022/0001-12 30/03/2022 09:09:54:027

R$ 844.000,0000 76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:10:30:070

R$ 843.900,0000 29.644.666/0001-64 30/03/2022 09:10:54:447

R$ 840.000,0000 76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:11:05:397

R$ 839.000,0000 01.631.022/0001-12 30/03/2022 09:11:31:867

R$ 838.900,0000 29.644.666/0001-64 30/03/2022 09:11:55:143

R$ 835.000,0000 76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:11:57:400

R$ 834.900,0000 29.644.666/0001-64 30/03/2022 09:12:20:700

R$ 834.000,0000 76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:12:48:113

R$ 830.000,0000 01.631.022/0001-12 30/03/2022 09:13:00:623

R$ 829.900,0000 29.644.666/0001-64 30/03/2022 09:13:29:230

R$ 829.000,0000 76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:13:37:300

R$ 828.000,0000 01.631.022/0001-12 30/03/2022 09:14:14:693

R$ 827.000,0000 76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:14:55:547

R$ 826.500,0000 01.631.022/0001-12 30/03/2022 09:15:32:230

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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R$ 820.000,0000

R$ 826.400,0000

R$ 818.000,0000

R$ 819.000,0000

R$ 779.000,0000

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:16:24:187

29.644.666/0001-64 30/03/2022 09:17:25:637

01.631.022/0001-12 30/03/2022 09:18:04:320

76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:18:17:243

76.527.951/0001-85 30/03/2022 09:18:39:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

Evento

Abertura

Data Observações

^09^03^06^ Item aberto para lances.
Encerramento Item encerrado para lances.

09:20:40

Encerramento 30/03/2022
u  u -.n Item com etapa aberta encerrada,etapa aberta 09:20:40

Abertura do

prazo -

Convocação
anexo

30/03/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF:
09:32:43 76.527.951/0001-85.

Encerramento

do prazo -
Convocação
anexo

''^elte de
K»roposta

30/03/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF:
10:17:06 76.527.951/0001-85.

30/03/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF:
10:36:50 76.527.951/0001-85, pelo melhor lance de R$ 779.000,0000.

Habilitação de 30/03/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S A - CNPJ/CPF:
fornecedor

Registro de
intenção de
recurso

Aceite de

intenção de
recurso

10:36:58 76.527.951/0001-85

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
30/03/2022 CNPJ/CPF: 29644666000164. Motivo: Bom dia! Manifestamos intenção de recurso contestando
10:55:51 habilitação do proponente Paraná Equipamentos nos itens do edital 7.7. Proposta apresentada, no

item 10.7.2 Cadastro do contribui

30/03/2022 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
11:17:25 29644666000164. Motivo: aceita para manifestação das razoes recursais.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso

29.644.666/0001-64 30/03/2022 10:55

Data/Hora Admissibilidade

30/03/2022 11:17

Situação

Aceito

Motivo Intençâo:Bom dia! Manifestamos intenção de recurso contestando habilitação do proponente
Paraná Equipamentos nos itens do edital 7.7. Proposta apresentada, no item 10.7.2 Cadastro do
contribuinte Municipal ou Estadual, no item 10.8.2 Anexo 4 estão divergentes nos documentos enviados
pela Paraná Equipamentos. Manifestamos também intenção de recurso em cima da 2^ colocada que a
empresa Vianmaq contestando o anexo 4 sem firma reconhecida e a proposta item7.7 não consta se a
maquina tem injeção eletrônica.

Motivo Aceite ou Recusa:aceita para manifestação das razoes recursais.

Troca de Mensagens

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Data

30/03/2022
09:00:05

30/03/2022

09:00:06

Mensagem

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e
11:30 e entre 13:30 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos.

Mantenham-se conectados.

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se
conectados.

30/03/2022 Bom dia Prezados licitantes Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico
09:00:38 no 023/2022. Alguns avisos importantes:

O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar
lances públicos e sucessivos, com prorrogações. Importante salientar que nos preços

cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas,
impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do

certame não tenha ônus para o Município de Planalto.

Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer

mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.

Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão,
especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do
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Pregoeiro 30/03/2022
09:01:27

Sistema 30/03/2022
09:03:06

Sistema 30/03/2022
09:20:40

Sistema 30/03/2022
09:20:43

Pregoeiro 30/03/2022
09:25:46

Pregoeiro 30/03/2022

09:26:13

527.951/0001- 30/03/2022

85 09:30:55

Pregoeiro 30/03/2022

09:32:30

Sistema 30/03/2022

09:32:43

Sistema 30/03/2022
10:17:06

Sistema 30/03/2022
10:37:34

Pregoeiro 30/03/2022

10:37:35

Pregoeiro 30/03/2022
10:38:35

Pregoeiro 30/03/2022

10:41:13

Compras.gov.br- O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Decreto 10.024/19, não é mais possível Inserir documentos. Bem como, quanto a
proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após

solicitação pela pregoeira.

E conforme Art. 43 §2° do Decreto 10.024/19, na hipótese de necessidade de envio de
documentos COMPLEMENTARES após o julgamento da proposta, os documentos deverão
ser apresentados em formato digitai, via sistema, no prazo definido no edital e chat, após
solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2° do art.

38.

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 1 está encerrado.

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Senhores, em atendimento ao art. 38 do decreto n® 10.024/2019, o qual dispõe da
necessidade de negociação, solicito as empresas, desconto nos respectivos itens

inicialmente ganhos.

Para PARANA EQUIPAMENTOS S A - É possível redução no valor do item ganho?

Bom dia, estamos sem margem para redução no valor do equipamento cotado neste
pregão. Agradecemos a compreensão.

A empresa convocada possui 02 (duas) horas úteis para envio da proposta ajustada.
Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que
encaminhem as solicitações e justificativas através do e-maii licitacao(Q)pianaito.pr.gov.br

Senhor fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF: 76.527.951/0001-85, solicito
o envio do anexo referente ao item 1.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A, CNPJ/CPF:
76.527.951/0001-85, enviou o anexo para o item 1.

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento .

A análise da documentação e proposta ajustada de preços da proponente
provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que as

empresas enviaram toda a documentação, conforme solicita o edital.

Foi informado o prazo finai para registro de intenção de recursos: 30/03/2022 às
11:10:00.

Foi informado nova data de fechamento de prazo para registro de intenção de recurso:
30/03/2022 às 11:10:00.

Eventos do Pregão

Evento

Alteração equipe

Abertura da sessão

pública

Julgamento de
propostas

Abertura do prazo

Fechamento do

prazo

Fechamento do

prazo

Data/Hora

16/03/2022
09:00:28

30/03/2022

09:00:05

30/03/2022
09:20:43

30/03/2022
10:37:34

30/03/2022
10:38:35

Observações

Abertura da sessão pública

Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/03/2022 às 11:10:00.

30/03/2022 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso reagendado para: 30/03/2022 às
10:41:13 11:10:00. Justificativa: prazo de intenção

Data limite para registro de recurso: 04/04/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 07/04/2022.
Data limite para registro de decisão: 14/04/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os iicitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursai conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:19 horas do dia 30 de março de 2022, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

-(acJ.a 6- ■
CARLA SABRINA RECH MAL

Pregoeiro Oficial
JSKI

O
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ANA SARVWELTER

Equipe de Apoio

CEZ^AUGUSTO SOARES
Equipe de Apoio

Qprr

/ML Imprimirei
Relatório
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Licitação Planalto PR - Carla

De:

Enviado em:

Para:

Cc:

Assunto:

Anexos:

Rosana Calaça <rosana.calaca@venezanet.com>

segunda-feira, 4 de abri! de 2022 18:30
licitacao® planalto.pr.gov.br

Wagner Bataglia

RECURSO REFERENTE LICITAÇÃO PE/023/2022 - PM PLANALTO
imageOOl.png; Ímage002.png; RECURSO PLANALTO . (l).pdf; PROCURAÇÃO
SUBSTALECIMENTO.pdf; CONTRATO SOCIAL-PROCURAÇÃO-DOC SOCIOS.zip

Boa Tarde!

A Veneza Equipamentos Sul, CNPJ 29.644.666/0001-64. Representante dos equipamentos
John Deere, vem respeitosamente diante deste município solicitar recurso administrativo a
licitação EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2022, Processo licitatório 88/2022 do
Município de Planalto , onde este refere-se a aquisição de máquina escavadeira Hidráulica nova
para atender as necessidade da Secretaria de Agricultura do Município de Planalto -PR,
^bservadas as características e demais condições definidas no edital e seus anexos.

Anexo nossa formalização do recurso.

Favor registrar solicitação de esclarecimento e impugnação e confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

Rosana Calaça
ADM DE VENDAS j VE SUL

rosana.calaca@venezanet.com

(41) 3165-6600 i 9 9223-9771

Curitiba, PR

I

Veneza Equipamentos Sul John Deere



Veneza Equipamentos Sul JOHN DEERE

SUBSTABELECIMENTO

PATRICK MAICON MOTTA, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade,

RG n° 2998192-SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 034.771.679-29, residente e domiciliado na Rua

Doutor Eugênio Bertoli, n° 3062, Casa 04, Santa Felicidade, Curitiba-PR na condição de procurador da

empresa VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob n® 29.644.666/0001-64, cadastro estadual n° 90772356-95, com sede na Rodovia

^ BR-277 Curitiba-Ponta Grossa, n.° 2160, Galpão A, Bairro Mossunguê, CEP 82.305-100, na cidade de

Curitiba/PR, SUBSTABELECE, com reserva de poderes, na pessoa de FABIANO ALEXANDRO DE

SOUZA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob n° 66.589/PR,

com escritório profissional situado à Rua Santo Antônio, n° 310, Centro, Jardim Alegre-PR, CEP 86.860-

000, os poderes a mim conferidos através da escritura pública de procuração, lavrada em data de 16 de

dezembro de 2021, no livro 0251-P, folhas 081/083, proveniente do Serviço Distrital do Campo

Comprido, Curitiba-PR, para representar a empresa perante o MUNICÍPIO DE PLANALTO,

especialmente, na licitação. Pregão Eletrônico n° 023/2022 e promover representação e demais atos Junto

ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, caso necessário.

Jardim Alegre-PR, 4 de abril de 2022.

PATRICK MAICON

MOTTA:0347716 MOTTA:034771 67929
-7Q-JQ Dados: 2022.04.04

17:44:22-03'00'

PATRICK MAICON MOTTA

CPF/MF n° 034.771.679-29

^29 644 666/0001-64'
VEIKZAEQUPAMEMTOS
StA. COMÉRCIO LTDA

Rod.Ht 277(1*2160

Momur^-CEPoast^-ioo

L. CwMm • PR J

Curitiba/PR: 41 3165.6600 - Rod. Br 277, n92160 Mossunguê |PR | Brasil |CEP: 82305-100
Cascavel/PR: 45 3122.8820 - Rod. Br 277, s/n. Km 599,5 Santos Dumont | PR 1 Brasil | CEP: 85806-600
Palhoça/SC: 48 3283.4172 - Rod BR-101, s/n. Km 214, Centro|SC| Brasil 1 CEP: 88131-390
www.VenezaEquipamentos.com.br
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SERVIÇO DISTRITAL
DO CAMPO COMPRIDO

r
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASH.

SERVIÇO DISTRITAL DO CAMPO COMPRIDO %
Renato Farto Lana - Oficial

Rua Proí. Pedro Viriato Parigot de Souza, 390! - Loja 15 - CEP: 81.280-33^Ê^tm.-^Paraná

PROTOCOLO: 06542/2021 LIVRO NUMERO: 0251-P FOLHAS: 081

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO
LTDA. COMO ADIANTE SE DECLARA:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que aos
dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (16/12/2021), neste
Serviço Distrital do Campo Comprido, Município de Curitiba, Estado do Paraná, situado
na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, n" 3901, loja 1015, comparece como
Outorgante: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LIDA, pessoa jurídica de
direito privado, com sede na Rodovia BR-277, Curitiba, Ponta Grossa, n"" 2160, Galpão A,
Mossunguê, Curitiba, Paraná, CEP: 82.305-100, inscrita no CNPJ/MF sob n°
29.644.666/0001-64, estando a Sociedade Outorgante representada neste ato por seu
Sócio: JOÃO PAULO BEZERRA DE MELO, brasileiro, o qual declara ser casado,
empresário, nascido em 06/04/1990, maior e capaz, filho de Paulo Jose Ferreira de Melo
e  de Rosana Barres Bezerra, portador da Cédula de identidade RG n°
1800923-SESP/RN, inscrito no CPF/MF sob n° 076.387.884-78, endereço eletrônico:
jpmelo@venezanet.com, telefone: 41 3165-6600, residente e domiciliado na Avenida
Visconde de Guarapuava, n° 5345, Apto 09, Batei Curitiba, Paraná, CEP: 80.250-220,
que tendo declarado estar impossibilitado de comparecer à sede dessa Serventia e
Invocando a incidência do artigo 663 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado do Paraná, solicitou que sua assinatura fosse na Avenida Visconde de
Guarapuava, n*" 5345, apto 09, Batei, Curitiba, Paraná, declaração que fez sob as penas
do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, nos termos da 5^ Alteração Contratual
Consolidada registrada em 14/09/2020. sob n° 20205158986. e Certidão Simplificada

atualizada emitida em 25/11/2021. sob n° PRC2109321751. ambos os documentos

encontram-se registrados na Junta Comercial do Estado do Paraná, dos quais fica

uma cópia arquivada nesta Serventia, no Livro Próprio n*^ 72. FIs. 176/184 e Livro

Próprio n° 086. às folhas 089. O representante da empresa, reconhecido como o próprio
por mim Wanessa Teixeira Soares, Escrevente, conforme documentos exibidos pelo
mesmo em seu original e a quem foram restituídos, do que dou fé. E, pela outorgante,
através de seu representante, me foi dito que por este público instrumento e na melhor
forma de direito, nomeia e constitui seus bastante Procuradores: os quais poderão aair
em coniunto ou individualmente independentemente da ordem de nomeação: 1)
WAGNER JOÃO BATAGLIA. brasileiro, casado, coordenador de vendas, nascido em
08/03/1980, portador da Cédula de Identidade RG n° 6662527-3-SSP/PE, inscrito no
CPF/MF n^ 029.170.699-10, residente e domiciliado na Rua Rio San Martin, n" 142, Casa

A, Conjunto João de Barro Champagnat, Maringá, Paraná; 2) MAURÍCIO MEDEIROS DE
ALBUQUERQUE E MELLO, brasileiro, casado, diretor de operações, portador da Cédula
de Identidade RG n° 3765124/SSP/PE, inscrito no CPF/MF n° 892.009.774-72, residente
e domiciliado na Rua Padre Anchieta, n® 2540, Apt® 1513, Bigorrilho, Curitiba, Paraná; 3)
PATRICK MAICON MOTTA. brasileiro, casado, gerente comercial, portador da Cédula de
identidade RG n° 2998192/SESP/PR, inscrito no CPF/MF n® 034.771.679-29, residente e
domiciliado na Rua Doutor Eugênio Bertoli, n° 3062, Casa 04, Santa Felicidade, Curitiba,

Rua Proí, Pedro Viriato Parigot de Souza, 3901 Lj. 1015 - Curitiba/PR - CEP 81280-330
cartario@carnpocomprido.com,br | vvwv«/.cartoriodDcampocomprido.com.briM 3373 7330 I



SERVIÇO DISTRITAL
DO CAMPO COMPRIDO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASl
SERVIÇO DISTRITAL DO CAMPO COMPRIDO

Renato Farto Lana - Ofícial ^
Rua Prof. Pedro Viriaio Parigol de Souza, 3901 - Loja 15 - CEP: 81.280-3

PROTOCOLO: 06542/2021 LIVRO NUMERO: 0251-P

- Paraná

FOLHAS: 082

Paraná; 4) WILSON SOLER FILHO, brasileiro, solteiro, coordenador vendas, portador da
Cédula de Identidade RG n° 8214258/SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob n°

048.353.399-83, residente e domiciliado na Avenida Salvador di Bernardi, n^ 430, Apto
606, Campinas. São José, Santa Catarina; 5) ROSANA CRISTINA CALACA. brasileira,
divorciada, analista administrativa comercial, portadora da Cédula de Identidade RG n®
5.182.568-3 SSP/PR, inscrita no CPF/MF n° 752.192.809-10, residente e domiciliada na
Rua João Bettega, n° 644, Apt° 605, Bloco 04, Portão, Curitiba, Paraná, aos quais
confere poderes amplos e gerais, para o fim especial de promover a participação da
Outorgante em Licitações Públicas sejam elas Estaduais. Municipais e Federais, em
qualquer modalidade, inclusive PREGÃO, podendo concordar com todos os termos,
assistir e assinar aberturas de propostas, rebaixos e descontos, dar lances verbais,
participar de todo o processo licitatório, podendo apresentar, juntar e requerer e/ou retirar
documentos, efetuar pagamento, pagar taxas e/ou custas, prestar declarações, assinar
requerimentos, requerer certidões, concordar e discordar, representá-la perante
repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais. Autarquias, Juntas Comerciais e
Receita Federal do Brasil, correios e onde for necessário e mais assinar qualquer
documento que se faça necessário, podendo WAGNER JOÃO BATAGLIA, MAURÍCIO
MEDEIROS DE ALBUQUERQUE E MELLO, PATRICK MAICON MOTTA e WILSON
SOLER FILHO, substabelecer, inclusive via instrumento particular. A presente
procuração tem o prazo de validade de 12 (doze) meses. Os nomes e dados da
outorgante, seu representante, e outorgados, bem como os elementos relativos ao objeto
do presente instrumento, foram fornecidos e confirmados pelo representante da
outorgante, que por eles se responsabilizam, reservando-se essa Serventia ao direito de
não corrigir erros daí advindos. Fica ciente a outorgante, por seu representante, que
cessa o mandato nas seguintes condições: a) pela revogação ou pela renúncia; b) pela
morte ou pela interdição de uma das partes; o) pela mudança de estado que inabilite o
mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer; d) pelo término do
prazo ou pela conclusão do negócio nos termos do artigo 682 do Código Civil Brasileiro.
Assim o disseram e dou fé. A pedido das partes lavrei o presente instrumento, que depois
de lido e achado em tudo conforme, outorgaram, aceitam e assinam. Dispensada a
presença das testemunhas instrumentárias pelas partes, conforme faculta o artigo 676 do
Código de Normas do Foro Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do
Paraná. Foi apresentada a Guia de Funrejus sob n° 00000000047638310-4, no valor de
R$ 23,03 (vinte e três reais e três centavos) emitida nesta data. O presente ato acha-se
protocolado sob n°. 06542/2021, do protocolo geral. Eu, Wanessa Teixeira Soares
Escrevente, que digitei. Eu Renato Farto Lana, Tabelião que subscrevi, dou fé e assino.
R$ 92.14 = 424,42 VRC; Funrejus: R$ 23,03; ÍSSQN - 4%; R$ 3,69, FUNDEP - 5% R$
4,60 - Seio Digital FUNARPEN R$1,80. (a.a.) JOÃO PAULO BEZERRA DE MELO,
Renato Farto Lana. Nada mais. Jjasladada em seguida. Está conforme o original ao qual
me reporto e dou fé. Eu, Wanessa Teixeira Soares, Escrevente, fiz
extrair, conferi, subscrevi e assino em público e raso.

Em testemunho da verdade.

Rua Prof. Pedro Viriato

carfcorio@campQcomprido.com.br
Parigofc de Souza. 3901 Lj. 1015 - Curifciba/PR - CEP 81280-330

A/w.carfcoriodocampocomprido.com.briii 3373 7330
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VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF n° 29.644.66ii/0001-64
JUCEPAR (NIRE) 41208702117

5^ Alteração e Consolidação do Contrato Social

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito que

entre si fazem as partes a seguir identificadas, como outorgante e reciprocamente

outorgadas a saber:

I- IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

1.1- MARCOS HACKER DE MELO, brasileiro, casado, empresário, nascido em

29/06/1986, natural de RECIFE/ (PE), portador da Cédula de Identidade N° 5.992.033

SSP/(PE), e inscrito no CNPF sob N° 051.684.544-61, residente e domiciliado na Rua

Diogo Jacome N° 518, Apto. 151 Bloco 1, Bairro Vila Nova Conceição na Cidade de
São Paulo/(SP), CEP 04512-001 e.

1.2 JOÃO PAULO BEZERRA DE MELO, brasileiro, casado, empresário, nascido em
06/04/1990, natural de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, portador da Cédula

de Identidade N° 1.800.923 ITEP/RN, e inscrito no CNPF / MF sob o n° 076.387.884-

78, residente e domiciliado na Rua Des. Dionísio Filgueira, n° 864, Apt° 701, Bairro

Petrópolis, na Cidade de Natal/ (RN), CEP 59.014-020;.

II- FINALIDADE E ESTIPULAÇÕES

II.l- As partes acima identificadas nos itens I.l, e 1.2 do título I, deste instrumento

aqui doravante designadas em conjunto de SÓCIOS e ou CONTRATANTES, na

qualidade de únicos sócios e detentores da totalidade das quotas que compõem o

capital social de VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA., sociedade

empresária de natureza privada do tipo limitada, inscrita no Cadastro Nacional de
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5® Alteração e Consolidação do Contrato Social

Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o n° CNPJ/MF n°

29.644.666/0001-64, com sede e foro na Rodovia BR 277 Curitiba-Ponta Grossa n°

2160, Galpão A, Bairro Mossimgué, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, CEP

82305-100, aqui referida apenas como SOCIEDADE, na conformidade do seu

Contrato Social regularmente arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado

do Paraná (JUCEPAR) sob o NIRE n° 41208702117, em 01 (um) de dezembro de

2017, têm justo e acordado celebrarem o presente instrumento de alteração

estatutária e consolidação dos seus atos constitutivos, sendo o presente instrumento

aqui referido apenas como CONTRATO e ou INSTRUMENTO, objetivando

Aumentar o Capital Social da sociedade, inclusão de novos CNAES secundários e

consolidação do contrato social, mediante todos os termos, cláusulas e condições

seguintes, que livremente estipulam, aceitam, reciprocamente outorgam e

mutuamente se obrigam a cumprir, a qualquer tempo, em caráter irrevogável e

irretratável, por si e por seus herdeiros e ou sucessores:

III- AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

lll.l- Os sócios quotistas da Sociedade, representando a totalidade do capital social,

resolvem aumentar o Capital Social da sociedade no valor de R$ 3.600.000,00 (Três

milhões e seiscentos mil reais), divididas em 3.600.000 (Três milhões e seiscentas mil

quotas) no valor de R$ 1,00 (um real) cada, passando o Capital Social atual de R$

7.980.000,00 (sete milhões, novecentos e oitenta mil reais) para R$ 11.580.000,00 (onze

milhões, quinhentos e oitenta mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente

nacional e distribuídos da seguinte forma:

0.^70
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5^ Alteração e Consolidação do Contrato Social

SÓCIOS N° COTAS % INTEGRALIZADO

JOÃO PAULO BEZERRA DE MELO 5.790.000 50 R$ 5.790.000,00

MARCOS HACKER DE MELO 5.790.000 50 R$ 5.790.000,00

TOTAL 11.580.000 100,00 R$ 11.580.000,00

IV- INCLUSÃO DE CNAES SECUNDÁRIOS

rV.l- Com o intuito de melhor atender os clientes e a operação como um todo os

sócios quotistas da sociedade, representando a totalidade do capital social, resolvem

incluir os seguintes CNAES secundários:

4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar

4530-7/02 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar

V. - MODIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

V.l- Em razão das alterações estatutárias realizadas através deste instrumento, o

contrato de Constituição Social da SOCIEDADE passará a vigorar com a seguinte

redação consolidada, revogadas todas as disposições anteriores, a partir desta data,

para todos os fíns e efeitos de direito.

0271
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5® Alteração e Consolidação do Contrato Social

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRaO LTDA
CNPJ/MF n° 29.644.666/0001-64
JUCEPAR (NIRE) 41208702117

5^ Alteração e Consolidação do Contrato Social

CAPÍTULO I

DOS SOCIOS, DA NATUREZA JURÍDICA, DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE,
FORO E PRAZO DE DURAÇÃO

1.1- MARCOS HACKER DE MELO, brasileiro, casado, empresário, nasddo em

29/06/1986, natural de RECIFE/(PE), portador da Cédula de Identidade N° 5.992.033

SSP/(PE), e inscrito no CNPF sob N° 051.684.544-61, residente e domiciliado na Rua

Diogo Jacome N° 518, Apto. 151 Bloco 1, Bairro Vila Nova Conceição na Cidade de
São Paulo/(SP), CEP 04512-001 e.

1.2 JOÃO PAULO BEZERRA DE MELO, brasileiro, solteiro. Empresário, nascido em
06/04/1990, natural de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, portador da Cédula

de Identidade N° 1.800.923 ITEP/RN, e inscrito no CNPF / MF sob o n° 076.387.884-

78, residente e domiciliado na Rua Des. Dionísio Filgueira, n° 864, Apt°. 701, Bairro

Petrópolis, na Cidade de Natal/(RN), CEP 59.014-020;.

Art. 1° - A Sociedade é constituída sob a forma de empresa (sociedade empresária),

do tipo limitada, com a denominação social de VENEZA EQUIPAMENTOS SUL

COMERCIO LTDA. regendo-se pelo presente contrato social, pelo Código Civil

Brasileiro e demais normas aplicáveis à espécie, e, supletivamente, pela Lei n° 6404,

de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas).
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5^ Alteração e Consolidação do Contrato Social

Art. 2° - A Sociedade tem por objeto:

Atividade Principal:

a) 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para

terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;

Atividades Secundárias:

b) 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não

especificados anteriormente; partes e peças;

^  c) 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas,

equipamentos, embarcações e aeronaves

d) 33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos

para transporte e elevação de cargas

e) 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de

terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

f) 4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar

g) 4530-7/02 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar

h) 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e

negócios em geral, exceto imobiliários

i) 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem

operador, exceto andaimes

j) 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e

industriais não especificados anteriormente, sem operador

k) 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings

Art. 3° - A Sociedade tem sede e foro na Cidade de Curitiba no Estado do Paraná, a

Rodoina BR-277 Curitiba- Ponta Grossa, n° 2160, Galpão A, Bairro Mossunguê,

CEP 82.305-100, na cidade de Curitiba/PR, filial de n° 1 situada a Rodovia BR 277 Km

599,5 Bairro Santos Dumont, CEP 85804-600 na cidade de Cascavel/PR, Filial de n° 2
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5^ Alteração e Consolidação do Contrato Social

situada na Rodovia BR-101 S/N°, KM 214, Bairro Centro, CEP 88131-390, na Cidade

de Palhoça no estado de Santa Catarina e Filial de n'' 3, situada na Avenida Araucária

s/n°. Bairro Lagoa - Fazenda Monte Alegre, CEP 84279-000, na Cidade de Telêmaco

Borba no estado do Paraná, podendo abrir e extinguir filiais, escritórios, agências,

sucursais, oficinas, depósitos e outros estabelecimentos, em qualquer parte do

território nacional, por deliberação dos sócios que representem a maioria do capital

social, observadas as disposições legais aplicáveis.

Art. 4° - A Sociedade durará por prazo indeterminado, iniciando suas atividades a

partir do arquivamento deste contrato de constituição social, no registro público

mercantil.

CAPÍTULO II

DO CAPITAL SOCIAL

Art. 5° - O capital da Sociedade é de R$ 11.580.000,00 (onze milhões, quinhentos e

oitenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 11.580.000 (onze

milhões, quinhentos e oitenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real),

cada uma, assim distribuídos entre os sócios:

a) O sócio MARCOS HACKER DE MELO, é titular de 5.790.000 (cinco milhões,

setecentos e noventa mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada quota,

totalizando o montante de R$ 5.790.000,00 (cinco milhões, setecentos e noventa mil

reais), representando uma participação societária equivalente a 50,00 % (cinqüenta

por cento), em relação à totalidade do capital social;

b) O sócio JOÃO PAULO BEZERRA DE MELO, é titular de 5.790.000 (cinco milhões,
setecentos e noventa mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada quota,

totalizando o montante de R$ 5.790.000,00 (cinco milhões, setecentos e noventa mil
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5^ Alteração e Consolidação do Contrato Social

reais), representando uma participação societária equivalente a 50,00 % (cinqüenta

por cento), em relação à totalidade do capital social;

§1°-A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das quotas que possuir, mas

todos respondem solidariamente pela integraÜzação do capital

§2° - O capital da Sociedade poderá ser aumentado pela subscrição de novas quotas,

com integralização em dinheiro ou através da incorporação de créditos, bens e

direitos susceptíveis de avaliação ou por qualquer outra forma permitida em lei,

^  mediante deliberação dos sócios que representem a maioria de 3/4 (três quartos) em

relação a totalidade do capital social.

§3° - As quotas serão intransferíveis a terceiros, sem o consentimento dos demais
sócios, em contrato especial para admissão do novo sócio, observadas as disposições

legais e estatutárias pertinentes.

§ 4° - Os lucros e/ou prejuízos serão apurados e distribuídos entre os sócios, de

forma proporcional às suas participações no capital social.

CAPITULO III

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 6® - A administração da Sociedade caberá aos sócios, JOÃO PAULO BEZERRA
DE MELO e MARCOS HACKER DE MELO, em conjimto ou isoladamente,

respectivamente, os quais ficam de logo empossados e dispensados de prestar

caução; investidos de todos os poderes inerentes às suas fimções nos termos da lei,

necessários ao bom e regular desenvolvimento das atividades empresarias e

cumprimento do objeto social; representando-a ativa e passivamente, em juízo ou
fora dele; podendo ainda: comprar, vender, alugar, hipotecar, onerar e alienar bens e

direitos patrimoniais, sob qualquer forma ou título, móveis ou imóveis, corpóreos ou

incorpóreos, concretos ou abstratos, susceptíveis ou não de avaliação; abrir.

027Í:



Página 8 de 15

8

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF n° 29.644.666/0001-64
JUCEPAR (NIRE) 41208702117

5° Alteração e Consolidação do Contrato Social

movimentar e encerrar contas correntes bancárias e de investimentos em quaisquer

estabelecimentos da rede pública ou particular; contrair empréstimos e
financiamentos; emitir endossar e aceitar cheques, ordens de saques e transferências,
duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, conhecimentos de transportes e
quaisquer outros títulos e papéis; admitir e demitir empregados; constituir
procuradores e advogados, conferindo-lhes poderes específicos, estabelecer salários,
honorários; estipular e aceitar preços e outras formas de remuneração e pagamento;
enfim, praticar todos os atos inerentes à sua função, sujeito a prestação de contas,
anualmente, na forma do disposto no artigo 1.065, do Código Civil Brasileiro; vedado
o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao objeto e interesses sociais,
como a prestação de garantias em favor de terceiros e ou dos próprios sócios, sem
que todos o consintam.

Parágrafo Único - Os diretores perceberão remuneração mensal, a título de "pro-
labore", no valor estabelecido pela maioria dos sócios, de acordo com a situação

econômica e disponibilidades financeiras da Sociedade, devendo os valores pagos
serem levados a débito de conta de despesas gerais.

CAPITULO IV

DAS DELIBERAÇÕES

Art. 7° - As deliberações sociais serão tomadas em reuniões dos sócios quotistas.

§1° - As reuniões serão convocadas por qualquer dos diretores, ou pelos sócios
quotistas que representem no mínimo a maioria de 3/4 (três quartos) do capital
social, mediante carta protocolada ou edital publicado 1 (uma) vez em jornal de
grande circulação no Estado do Paraná, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
da data da sua realização.

§2°- O comparecimento de todos os sócios quotistas à reunião dispensa o ato de
convocação prévia.
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5' Alteração e Consolidação do Contrato Social

§3°- As deliberações sociais serão tomadas pelos sócios quotistas que representem no

mínimo a maioria de 3/4 (três quartos) do capital da Sociedade, ressalvadas as

matérias que legalmente exigirem quorum mínimo superior para as suas aprovações,

correspondendo cada quota a l(um) voto.

§4° - No caso de empate na votação de qualquer matéria, a deliberação será

considerada não aprovada.

§5° - Das reimiões dos sócios quotistas deverão ser lavradas atas circimstanciadas, a

^  serem averbadas e arquivadas no registro público mercantil.

§ 6° - Os sócios quotistas reunir-se-ão pelo menos uma vez, no primeiro trimestre

de cada ano, em caráter ordinário e, extraordinariamente, sempre que necessário.

Art. 8° - O contrato social poderá ser alterado, no todo ou em parte, inclusive para a

modificação e ou transformação do üpo societário, mediante deliberação dos sócios

quotistas que representem no mínimo a maioria de 3/4 (três quartos) do capital

social.

Parágrafo Único - Deliberada e autorizada a modificação e ou alteração do contrato
social, o instrumento que a consolidar, independe da assinatura de todos os sócios

quotistas, assistindo ao sócio que divergir a faculdade de se retirar da Sociedade,

devendo as suas quotas serem liquidadas pelo seu valor patrimonial líquido, para

efeito de pagamento dos direitos e haveres do sócio que usar o seu direito de recesso.

CAPITULO V

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA

CESSÃO DE QUOTAS

Art. 9° - Na proporção das quotas que detiverem, terão os sócios quotistas

preferência para a subscrição de novas quotas provenientes do aumento do capital

social, com a entrada de novos recursos ou com a apropriação de créditos.
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5^ Alteração e Consolidação do Contrato Social

Art. 10 - Os sócios quotistas, na proporção das quotas que detiveram no capital, terão

preferência, em igualdade de condições, para adquirir as quotas do sócio que usar do

seu direito de recesso previsto na parte final do parágrafo único do artigo 8° deste

contrato.

Art. 11 - É livre a cessão de quotas entre os sócios, observado, porém, o direito de
preferência dos demais para a aquisição das quotas do cedente, na proporção das

quotas que então detiverem no capital social.

Art. 12 - Na hipótese de sucessão "mortis causa", verificada por qualquer motivo a

impossibilidade da entrada na Sociedade dos sucessores do sócio falecido, os

quotistas remanescentes, na proporção das quotas que detiveram no capital, terão

preferência, em igualdade e condições, para adquirir as quotas e direitos dos

sucessores, observando-se, neste caso, o que a respeito é estabelecido para o caso.

CAPITULO VI

DO DIREITO DE RECESSO, INCAPACIDADE

E EXCLUSÃO DE SÓCIO

Art. 13 - O exercício do direito de recesso, a declaração judicial de incapacidade e a

exclusão de qualquer dos sócios quotistas não acarretará a dissolução da Sociedade,

desde que restabelecido no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da data do

evento e os demais queiram com ela continucu".

Art. 14 - A incapacidade do sócio quotista será verificada através de declaração

judicial, com sentença transitada em julgado, inclusive nos casos de declaração de

falência de empresa em geral, da qual o sócio era quotista ou diretor, posto que

considerado falido ou a ele equiparado.

0.^78
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Art. 15 - A apuração do capital e haveres do sócio que usar do direito de recesso,

tiver a sua incapacidade declarada ou for excluído obedecerá às seguintes condições:

a) se o fato ocorrer até 6 (seis) meses após o encerramento do ano social, proceder-se-

á à apuração com base no Balanço Geral do exercício findo; b) se o fato ocorrer após

estes 6 (seis) meses, levantar-se-á um Balanço Especial na data da ocorrência, salvo se

o fato ocorrer nos três últimos meses do ano, hipótese em que o capital e haveres

serão apurados à vista do Balanço Geral do exercício da ocorrência, a ser levantado a

posteriori.

Art. 16 - O pagamento do capital e haveres do sócio incapaz, falido ou que se retirar,

será efetuado em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem

qualquer correção monetária dos seus valores, mas com o acréscimo de juros de 1%

(um por cento) ao mês, vencendo a primeira prestação 30(trinta) dias após a

apuração final do capital e haveres.

Art. 17 - O pagamento do capital e haveres será efetuado diretamente ao sócio que

usar do direito de recesso ou for excluído, ou a quem de direito, nos casos de

incapacidade, ou mediante consignação em juízo, assegurado aos demais sócios, o

direito de preferência para a aquisição do capital e haveres do sócio que for excluído

ou que for declarado incapaz.

CAPÍTULO VII

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

Art. 18 - Falecendo qualquer dos sócios quotistas caberá aos seus herdeiros a sua

sucessão na Sociedade, procedendo-se a esta substituição a quem de direito,

mediante alteração do contrato social, para ingresso dos novos sócios.

Art. 19 - Enquanto não se formalizar a alteração, os resultados que caberiam ao

falecido serão contabilizados em nome do espólio, para posterior apropriação em
nome dos sucessores.
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5® Alteração e Consolidação do Contrato Social

Art. 20 - Verificada a impossibilidade, por qualquer motivo, da entrada na Sociedade

dos sucessores do sócio falecido, o seu capital e haveres serão apurados através de

Balanço Especial, e o valor encontrado será atribuído ao espólio ou sucessores, na

forma estabelecida nos artigos 15 e 16 deste contrato, respeitado o direito de

preferência previsto nos artigos 9° e 10, também deste estatuto.

CAPÍTULO VIII

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCRO

Art. 21 - O exercício social coincidirá com o ano civil.

Art. 22 - O Balanço Geral será levantado anualmente, no dia 31 (trinta e um) de

dezembro e deverá estar concluído no prazo estabelecido pela legislação pertinente.

Art. 23 - Do lucro líquido do exercício serão deduzidas as reservas exigidas por lei e

outras determinadas por quotistas que representem a maioria do capital social,

devendo o saldo remanescente ter o destino que os sócios quotistas determinarem,

através do quorum de maioria do capital social, sendo certo que se a deliberação for

para distribuição entre os sócios, deverá ser feita observando-se a participação de
cada um deles no capital social.

Art. 24 - A Sociedade não terá Conselho Fiscal.

CAPÍTULO IX

DAS ESTIPULAÇÕES FINAIS

Art. 25 - A Sociedade se dissolverá nos casos previstos em lei e por deliberação da

imanimidade dos sócios.

Art. 26 - Verificada ou deliberada a dissolução, os sócios quotistas elegerão o

liquidante, estranho ou não à Sociedade, ditando-lhe a forma de liquidação e a sua

n'/Qn
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5^ Alteração e Consolidação do Contrato Social

remuneração. Não obtido o consenso, o processo de liquidação será devolvido a

juízo.

Art. 27 - Os lucros ou prejuízos verificados na dissolução serão auferidos ou

suportados pelos sócios quotistas, na proporção de suas quotas.

Art. 28 - Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições legais aplicáveis

às sociedades empresariais limitadas e, supletivamente, nas disposições da lei das

sociedades anônimas, no que couber, esgotadas as tentativas de consenso.

Art. 29 - Fica eleito o foro desta Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, com

renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou

possa se apresentar, para a solução das questões decorrentes deste contrato.

Art. 30 - Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, que nimca foram

condenados 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,

nada os impedindo de exercer o cargo de administrador da Sociedade ora

constituída, nos termos do disposto no art. 1.011, § 1°, do Código Civil (Lei n°

10.406/2002),do Código Civil Brasileiro.

E, por estarem, assim, justas, acordadas e contratadas, as partes

outorgantes e reciprocamente outorgadas, firmam o presente instrumento,

jimtamente com as duas testemunhas especialmente convocadas para este ato e que

tudo assistiram, contendo todas as vias o visto do advogado responsável pela sua

elaboração
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Curitiba, PR, 31 de Agosto de 2020

MARCOS HACKER DE MELO

Sócio Administrador

JOÃO PAULO BEZERRA DE MELO

Sócio Administrador

TESTEMUNHA

Romulo Fábio Costa Alves

CPF 037.494.514-43
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Fabiano alexandro de Souza
ADVOGADO

OAB/PR n" 66.589

ILUSTRÍSSIMA SENHORA CARLA SABRINA RECH MALINSKI PREGOEIRA
DO MUNICÍPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ

Pregão Eletrônico n° 023/2022

Processo LIcItatório n° 088/2022

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 29.644.666/0001-64,
cadastro estadual n° 90772356-95, com sede na Rodovia BR-277 Curitiba-Ponta
Grossa, n.° 2160, Galpão A, Bairro Mossunguê, CEP 82.305-100, na cidade de
Curitiba/PR, por seu advogado (Instrumento de substabelecimento em
anexo), ao final assinado, com fundamento no artigo 5°, inciso LV da
Constituição da República Federativa do Brasil, bem como artigo 4°, inciso XVIII
da Lei 10.520/02, artigo 44, §1° do Decreto Federal n° 10.024/2019 e item 13 do
edital, vem, tempestivamente, perante a Vossa Senhoria, interpor RECURSO
ADMINISTRATIVO, cujas razões seguem em anexo, requerendo que Vossa
Senhoria se digne reconsiderar a decisão recorrida, ou faça-o subir,
devidamente informado, à autoridade competente.

Nestes termos.

Requer e espera deferimento.

Jardim Alegre-PR, 4 de abril de 2022.

Assinado de forma digital
FABIANO por FABIANO ALEXANDRO
ALEXANDRO DE DE SOUZA:03967780970

SOLIZA:03967780970 '^^dos; 2022.04.04
15:10:40-03'00'

Fabiano Alexandro de Souza

OAB/PR n° 66.589

Rua Santo Antônio, n® 310. Centro - Jardim Alegre - PR
(43) 99925-0082 - Tim | (43) 98453-4022 - Oi

E-moil: fobionoadv 1983@gmail.com

1
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ADVOGADO

OAB/PR n° 66.589

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
ESTADO DO PARANÁ

RAZÕES DO RECURSO

I - SÍNTESE DOS FATOS

A recorrente participou da licitação, modalidade Pregão
Eletrônico n° 023/2022, na qual sagrou-se vencedora a proponente PARANA
EQUIPAMENTOS S.A, inscrita no CNPJ/MF sob n° 76.527.951/0001-85.

Também participou da licitação a proponente VIANMAQ
EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.631.022/0001-12.

Ocorre que, consoante os fundamentos apontados a seguir,
indevidamente, as propostas das empresas em guestão foram admitidas e
classificadas e, ainda, a proponente PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.,
declarada vencedora, foi indevidamente habilitada, já que não apresentou a
documentação em conformidade com as exigências do edital.

II - DO MÉRITO RECURSAL

11.1 - Da vinculação ao Instrumento convocatório

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório tem o seu
fundamento legal no artigo 41, "caput", da Lei 8.666/93, in verbis:

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e

condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada". Grifei

Não é demais realçar a importância desse princípio para o
adequado desenvolvimento do certame. É ele que dá suporte a todas as ações
do pregoeiro ou da comissão permanente de licitação, ou seja, é a garantia tanto
para a Administração quanto ao proponente de que deve preponderar as regras
estabelecidas por um e aceita por outro.

O professor Marçal Justen Filho em sua obra Comentário á Lei
de Licitações e Contratos Administrativos, 16® edição. Revista dos Tribunais,
2014, pp. 764/765, bem demonstra a sua importância:

"(..•) Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art.
4°, pode-se afirmar a estrita vinculação da Administração
ao edital, seja quanto a regras de fundo seja quanto

Rua Santo Antônio, n° 3t0. Centro - Jardim Alegre - PR
(43) 99925-0082 - Tim | (43) 98453-4022 - Oi

E-moil: fabianoadvi 983@gmail.com

2
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ADVOGADO

OAB/PR n" 66.589

àquelas de procedimento. Sob um certo ângulo, o edital è
o fundamento de validade dos atos praticados no curso da

licitação, na acepgâo de que a desconformidade entre o

edital e os atos administrativos praticados no curso da

licitação se resolve pela invalidada destes últimos

Grifei

Corroborando com o fundamento acima, tem-se que,
ressalvadas as hipóteses legais, o tratamento diferenciado deve ser repelido,
conforme ilustra o professor José dos Santos Carvalho Filho em sua obra
Manual de Direito Administrativo, (32® edição, São Paulo, Atlas, 2018, p. 320),
vejamos:

"O principio do julgamento objetivo é corolário do
principio da vinculação ao instrumento convocatório.
Consiste em que os critérios e fatores seletivos previstos

no edital devem ser adotados inafastavelmente para o

julgamento, evitando-se, assim, qualquer surpresa para os

participantes da competição. Neste sentido é
incontrastável o art. 45 do Estatuto". Grifei.

E, prossegue o autor {apud Ivan Rigolin):

"Quis o legislador, na instituição do principio, descartar
sxibjetivismos e personalismos. E isso não apenas no

julgamento final, mas também em todas as fases onde exista

espécie de julgamento, de escolha, de modo que os atos da
Administração jamais possam ser ditados por gosto pessoal
ou favorecimento". Grifei.

No que tange o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, tem-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

"A Administração, bem como os licitantes, estão vinculados

aos termos do edital (art. 37, XXI, da CF/88 e arts. 3°,
41 e 43, V, da Lei n® 8.666/93), sendo-lhes vedado cuapliar

o sentido de suas cláusulas, de modo a exigir mais do que

nelas previsto". (MS-AgR n® 24.555/DF, 1" T., rei. Min.
Eros Grau, j. em 21.02.2006, DJ de 31.03.2006). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, também já se
posicionou acerca da importância do princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, a saber:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO -
PREGÃO ELETRÔNICO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO
AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - ART. 41 DA LEI 8.666/1993 -

Rua Santo Antônio, n° 310, Centro - Jardim Alegre - PR
(43) 99925-0082 - Tim | (43) 98453-4022 - Q"

E-mail: fabianoadvl 983@gmail.com
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EDITAL QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES - PRESENÇA DO DIREITO
LÍQUIDO E CERTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Presente o
direito liquido e certo da impetrante, diante da evidente
ilegalidade na sua desclassificação no certame, eis que
atendeu ao disposto no edital, impondo-se a manutenção da
sentença a fim de considerá-la habilitada. (TJPR - 4* C.
Civel - 0001508-53.2021.8.16.0024 - Almirante Tamandaré -
Rei.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA

PORTES - J. 14.12.2021). Grifei

Assim, estabelecidas às regras de certa licitação, tornam-se elas
inalteráveis a partir da publicação do instrumento convocatório e durante todo o
seu procedimento.

Entretanto, a decisão da pregoeira não considerou a vinculação
ao edital e o julgamento objetivo, causando sérios prejuízos à recorrente,
conforme passamos a expor.

11.2 - Da inaceítabílidade da proposta de preços apresentada pela
proponente PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.

Ligado aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório
e do julgamento objetivo (que determina seguir apenas o que foi exigido pelo
edital e apresentado pelas proponentes) está a fase de recebimento, julgamento
e classificação das propostas comerciais.

O edital, no item 7.7, assim dispõe:

7.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico,
o licitante deverá observar rigorosamente a descrição
dos itens e considerar as condições estabelecidas no
Edital e seus anexos, descrevendo detalhadamente as
caracteristicas do objeto/serviço cotado, informando
marca/fabricante e modelo (se for o caso) em campo

próprio do sistema, preço unitário por item, com até
duas casas decimais apôs a virgula. Grifei

Ao observar a proposta comercial da proponente PARANA
EQUIPAMENTOS S.A., percebe-se, claramente, que ela não cumpriu a
exigência do edital, no que tange ao detalhamento do produto ofertado,
limitando-se a reproduzir os descritivos mínimos exigidos no edital.

Na forma do §1° do artigo 54 da Lei 8.666/93 a proposta
comercial vincula juridicamente o proponente:

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata

esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos

Rua Santo Antônio, n° 310, Centro - Jardim Alegre - PR
(43) 99925-0082 - Tim | (43) 98453-4022 - Oi

E-mail: fabianoadvl 983@gmail.com
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Fabiano alexandro de Souza
advogado

OAB/PR n° 66.589

preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado.

§ 12 Os contratos devem estabelecer com clareza e
precisão as condições para sua execução, expressas
em cláusulas que definam os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em conformidade com os
termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
Grifei

Consoante as disposições do artigo 54, acima referido, as
disposições do direito privado, no caso, do Código Civil, aqui se aplicam, assim,
temos a regra do artigo 427 do CC, vejamos:

Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente,
se o contrário não resultar dos termos dela, da
natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.
Grifei

Impõe dizer que ao receber as propostas comerciais, antes de
classificá-las, é dever do pregoeiro ou da comissão de licitação, exercer o exame
de aceitabilidade que, nada mais é do que analisar se o produto ofertado está
em conformidade com as exigências mínimas e, sobretudo, se a proponente
detalhou as descrições da sua oferta, de forma obietiva.

Não se pode confundir critério de julgamento com o critério de
aceitabilidade da proposta, eis o entendimento doutrinário de Luiz Cláudio de
Azevedo Chaves em sua obra Curso Prático de Licitações - Os segredos da
Lei n° 8.666/93, (Lúmen Júris/IBAM, 2011, p. 101), vejamos:

'^Não se pode confundir critério de julgamento com
critério de aceitabilidade das propostas. O primeiro
diz respeito à sua capacidade de, de acordo com os
termos do ato convocatório, ser aceita e balizada
com as demais; o segundo, será o fiel da balança, o
elemento que irá diferenciar, dentre as propostas
validadas, aquela que será considerada a mais
vantajosa para a Administração".

Prezando pelo julgamento objetivo também está a doutrina de
Marçal Justen Filho em sua obra Comentário á Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 16® edição. Revista dos Tribunais, 2014, p. 826:

"6) Distinção entre padrão de qualidade mínima e
critério de julgamento técnico

Rua Santo Antônio, n° 310, Centro - Jardim Alegre - PR
(43) 99925-0082 - Tim j (43) 98453-4022 - Oi

E-mail: fabianoadv 1983@gmail.com
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ADVOGADO
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É  necessário insistir acerca da distinção entre
critério técnico de identificação do objeto licitado

e  critério técnico de julgamento. São questões
radicalmente distintas, que desempenham funções

inconfundiveis, tal como insistentemente destacado

no curso destes comentários.

A  identificação do objeto licitado pode (deve)
envolver características que lhe dão

individualidade. Essas peculiaridades podem
relacionar-se com circunstâncias técnicas. Não há

impedimento a que a Administração determine
requisitos de qualidade técnica minima. Ou seja, a
Administração necessita adquirir bens de qualidade
minima. Se necessitar de bens de boa qualidade, basta

estabelecer no edital os requisitos minimos de
aceitabilidade dos produtos que serão adquiridos. Em
tais hipóteses, o edital deverá conter padrões
técnicos de identificação do objeto licitado, o que

envolverá a definição da qualidade minima aceitável.
Não se tratará de licitação de melhor técnica ou de

técnica e preço, eis que as propostas que não
atenderem aos requisitos técnicos minimos serão
desclassificadas. Mas as que preencherem esses

requisitos serão classificadas em rigorosa igualdade
de condições, sagrando-se vencedora a que tiver o
menor preço". Grifei

Como dito, a proposta comercial da proponente PARANA
EQUIPAMENTOS a vincula juridicamente, ou seja, a obriga ao cumprimento nos
termos em que a apresentou.

Contudo, observa-se, claramente, que a proposta em questão
não individualizou as características técnicas que o equipamento ofertado
apresenta, como exemplo, destacamos:

1  Especificação Marca e
Modelo

Escavadeira Hidráulica nova sem Caterpiliar

uso. ano de fabricação 2022, com 318D2L
motor da mesma marca do
Fabricante a diesel com sistema de
injeção eletrônica, turbinado,
atendendo as normas de
emissões PROCONVE MAR i.

potência ; Peso operacional de no

monitoramento a

distância via satélite/telefone com

informações em tempo real do
equipamento ex códigos de
Falhas etc. ; Sistema hidráulico
com força do escavação no braço

força na barra de tração
no min do 15950 kg .velocidade
de deslocamento não inferior em

alta á 4.â km/h e em baixa no

Quantidade Valor

Unitário

R$:
855.000,00

Rua Santo Antônio, n® 310. Centro • Jardim Alegre - PR
(43) 99925-0082 - Tim | (43) 98453-4022 - Oi
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Quando a proposta se limita a apontar os descritivos mínimos do
edital, conforme elucida a doutrina, ela está indeterminada e deve ser
desclassificada. É dizer. Embora indique estar se enquadrando dentro dos
requisitos mínimos exigidos, não aponta QUAL a descrição do equipamento
ofertado, de modo que, a indeterminação da potência, do peso operacional, da
força de escavação do braço, da força de escavação da caçamba, entre outros,
não vincula juridicamente à proponente (impondo a obrigação de entrega) sendo
considerado falha gravíssima não sendo passível ainda de ser sanada com a
apresentação de catálogo, "folders", encartes, folhetos, entre outros, já que para
o caso, a apresentação dos referidos documentos não indicam, claramente, o
cumprimento dos requisitos técnicos mínimos, conforme disposto no termo de
referência (Anexo I).

Desse modo, considerando que a aceitabilidade da proposta da
proponente PARANA EQUIPAMENTOS S.A. não seguiu a vinculação ao
instrumento convocatório e, sobretudo, o julgamento objetivo, deve a decisão
que a aceitou e classificou ser revista, com a conseqüente desclassificação, pois,
patente a sua indeterminação.

11.3 - Da inaceitabilidade da proposta de preços apresentada pela
proponente VÍANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.

A proponente VÍANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA classificou-se
em segundo na presente licitação, contudo, conforme os fundamentos abaixo,
também deve ter a sua proposta desclassificada.

Em que pese a proponente em questão tenha descrito o seu
equipamento, apresentando, em sua maioria, como atendidos os descritivos
técnicos mínimos do edital, esta deixou de constar se o equipamento possui
INJEÇÃO ELETRÔNICA e não constou a norma de emissão PROCONVE MAR
I, consoante exigência do edital.

Ou seja, diversamente da proponente PARANA
EQUIPAMENTOS, a proponente VÍANMAQ até descreveu o bem que ofereceu,
entretanto, deixou de constar informações essenciais do seu produto, o que
também não pode ser sanado via documentos anexos, tais como: catálogo,
"folders", encartes, folhetos, entre outros, pois estes, como explicado, não tem o
poder de vincular juridicamente a proposta da proponente.

Por tais razões, pelos mesmos fundamentos acima
apresentados, especialmente os princípios da vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo, entendemos que a proposta comercial da
proponente VÍANMAQ não pode ser aceita e, por conta disso, deve ser
desclassificada pois encontra-se indeterminada.

11.4 - Da inabilitação da proponente PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.

Rua Santo Antônio, n® 310. Centro - Jardim Alegre - PR
(43) 99925-0082 - Tim | (43) 98453-4022 - Oi

E-mail: fobianoadv 1983@gmail.com
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Fabiano alexandro de Souza

ADVOGADO
OAB/PR n" 66.589

Analisando a documentação de habilitação apresentada pela
proponente PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. observa-se que esta apresentou,
para fins de habilitação, a comprovação de inscrição estadual (CICAD) em nome
de empresa diversa da que participou do certame, vejamos:

RECEITA
ESTADUAL DO PARANA

GOVERNO DO ESTADO
r.-íh

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

|nscrtgao no CAD/ICMS
Í011t260-88

Inscrição CNPJ

79.630.174fl3001-98

Início das Atividades

10/1986

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial
TiUibdo Estabelecimertto

Endereço do Estabelecimento RUA CORONEL ANTONIO R DOS SANTOS. 1835 - HAUER - CEP 81630-250
FONE: (41) 2103-2348 - FAX: (41) 2103-2294

Município de Instalação CURITIBA - PR. DESDE 101198$
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL I NORMAL - DIA 12 DO MES'1. DESDE 06/2018
Natureza Jurídica 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

Atividade Econômica Prindpa! do 4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E
Estabelecimento EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO: PARTES E PECAS

Atiyídade(s) Ecor>õmica(s)
Secundària(s; do Estabelecimento

4662-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS. EQUIPAMENTOS PARA
TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUÇÃO; PARTES E
PECAS

4687-7/03 - COMERCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS

Insimção
000.003.299-91

030,029.799-88

Quadro Societário

Nome Completo / Nome Empresarial
ROGÉRIO MACEDO BORIO

FRANCISCO CORAiOLA BORIO

Qualificação

PRESIDENTE

DIRETOR

Este CICAD tem validade até 15/04/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento podemo ser ccmfirmados via
Internet wviiw.fazenda.Dr.QOv.br

^  EstadodoPasú
II Secretaila de Estado da l^enda
y  Receita Estadu^ do F9ianá

CAO/ICMS NO 101112a>e8

EnsOdo Etetronicamente via Internet
16/03/K22 10:48:47

^ Dados baismiodw de fama seguia
^  Tecnologia CaEWR

O edital, no item 10.7 e 10.7.2 assim dispõe:

10.7 A documentação relativa á REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA consistirá em:

Rua Santo Antônio. n° 310. Centro - Jardim Alegre - PR
(43) 99925-0082 - Tim | (43) 98453-4022 - Oi

E-mail: fabianoodv]983@gmail.com
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Fabiano Alexandro de Souza
ADVOGADO

OAB/PR n° 66.589

(...)

10.7. 2 Prova de inscrição no Cadastro de
Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao
domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu

ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual. Grifei

Observa-se que pela vinculaçâo às regras do edital e ao
julgamento objetivo a proponente PARANA EQUIPAMENTOS não poderia ter
sido declarada habilitada já que, conforme ilustrado acima, o documento
apresentado (CICAD) para fins de habitação se deu em nome de CURIPEÇAS

^  - COMERCIO IMP. E EXP. DE PEÇAS E TRATORES USADOS S/A, empresa
totalmente estranha ao certame.

Diante disso, sem mais delongas, considerando ser impossível
sanar este erro material, forçoso concluir pela Inabilitacão da empresa
PARANA EQUIPAMENTOS, já que não comprovou possuir a inscrição estadual
nos moldes exigidos pelo edital ao qual encontrava-se vinculada.

11.5 - Da inabilítação das proponentes PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. e
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.

Ainda invocando os fundamentos do princípio da vinculaçâo ao
instrumento convocatório apresentamos abaixo as razões pelas quais a
proponente PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. deve ser declarada inabilitada e
a proponente VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, do mesmo modo, caso,
eventualmente, seja, supervenientemente, declarada vencedora do certame, o

^  que evidentemente não se espera.

O edital no item 17.3, Anexo IV e item 7.4 do Anexo I requer
que a apresentação da declaração de suporte técnico seja assinada e com
FIRMA reconhecida.

Da análise das declarações apresentadas pelas empresas
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. e VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
percebe-se, claramente, que ambas não cumpriram a exigência do edital pois
apresentaram a mencionada declaração SEM o reconhecimento de firma na
assinatura do representante legal, requisito essencial para a aceitabilidade do
documento e, conseqüente, habilitação.

A falha denota erro formal, isto é, o defeito incide no modo como
o documento foi apresentado. A declaração deveria ser assinada e firmada e não
foi.

Nesse sentido, podemos afirmar que o que salva o documento
não é a natureza do erro (se formal ou material) mas, sim, como tal erro se
apresenta. Logo, temos que somente o erro essencial é capaz de causar a

Rua Sento Antônio, n° 310, Centro - Jardim Alegre - PR
(43) 99925^3082 - Tim) (43) 98453-4022 - Oi

E-mail: fabianoadv 1983@gmail.com
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Fabiano Alexandro de Souza
ADVOGADO

OAB/PR n" 66.589

nulidade ou desconstituiçáo do documento. Constitui-se erro essencial todo
aquele que compromete as qualidades essenciais do documento.

Eis que o erro formal apresentado compromete a qualidade do
documento já que além de não atender as exigências do edital (que julgou
essencial o reconhecimento de firma) não é passível de ser sanado pois a
providência do reconhecimento de firma deveria ter sido tomada antes da data
estabelecida para a apresentação da documentação.

Desse modo, por mais esta razão, a pregoeira deve inabilitar a
empresa PARANA EQUIPAMENTOS e, caso eventualmente, em razão deste
recurso, declare vencedora do certame a proponente VIANMAQ, pelas razões
já declinadas, deve ela também ser declarada inabilitada ante os fundamentos
aqui apresentados.

III - Da representação perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

A recorrente VENEZA não pretende acionar a Corte de Contas
para fazer valer o seu direito.

Contudo, ante os fundamentos apresentados, caso a r. decisão
não seja revista, mantendo classificadas as propostas das proponentes
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. e VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA e
habilitada a empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A., desde já, cientifica o
município que procurará defender o seu direito seja junto ao TCE-PR, mediante
representação ou na justiça comum, por meio do remédio constitucional
adequado.

IV - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:

a) que seja conhecido e provido o presente recurso
administrativo para desclassificar as propostas comerciais das proponentes
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. e VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA;

b) que seja declarada inabilitada a proponente PARANÁ
EQUIPAMENTOS S.A. e, ainda, a declaração de inabilitação da empresa
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, caso seja supervenientemente declarada
vencedora do certame;

c) que em não havendo reconsideração de decisão por parte da
pregoeira, seja o presente recurso administrativo encaminhado à autoridade
superior, devidamente informado, para que possa deliberar definitivamente
sobre a demanda; e

d) por fim, convém ressaltar que caso este recurso administrativo

Rua Santo Antônio, n® 310, Centro - Jardim Alegre - PR
(43) 99925^082 - Tim | (43) 98453-4022 - Oi

E-mail: fabianoadvl983@gmail.com
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Fabiano Alexandro de Souza

ADVOGADO

OAB/PR n" 66.589

não seja o suficiente para reverter a decisão questionada, pela recorrente, será
promovida representação perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou
na justiça comum, por meio do remédio constitucional adequado.

Nestes termos.

Requer e espera deferimento.

Jardim Alegre-PR, 4 de abril de 2022.

FABIANO Assinado de forma digital

ALEXANDRO DE
^  DE SOUZA:03967780970

SOUZA:0396778097 Dados: 2022.04.04 15:11:10

O  -03'00'

Fabiano Alexandro de Souza

OAB/PR n° 66.589

Rua Santo Antônio. n° 310. Centro - Jardim Alegre - PR
(43) 99925-0082 - Tim | (43) 98453-4022 - Oi

E-mail: fabianoadvl 983@gmail.com
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Licitação Planalto PR - Carla

De:

Enviado em:

Para:

Assunto:

Anexos:

Diego Munarim <munarim_diego@pesa.com.br>
quarta-feira, 30 de março de 2022 15:08
licitacao@planalto.pr.gov.br
Documento CICAD

Outiook-xzpetadn.jpg; Outlook-wlmleoka.jpg; Outlook-qe3uggmk.jpg;
Outlook-c5jvbfwd.jpg; Outlook-Ojmcsnby.jpg; CICAD PEOO (2).pdf

Boa tarde!

Segue em anexo documento com o cnpj correto da empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Att.

Diego Munarim

DVM - Vendas Externas Cascavel

Fone: (45) 9.8803 - 0506

munarim diego@pesa.com.br

CONHEÇA UMA NOVA PESA

r\ r n n



RECEITA
ESTADUAL DO

PARANÁ
PARANA
GOVERNO DO ESTADO

SfCRETARIA DA RAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS

10107473-05

Inscrição CNPJ

76.527.951/0001-85

Início das Atividades

08/1946

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial PARANA EQUIPAMENTOS S/A

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento AV BR-116,11807 - HAUER - CEP 81690-100
FONE: (41) 2103-2348 ■ FAX: (41) 2103-2357

Município de Instalação CURITIBA - PR, DESDE 08/1946

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

0-. « A. , ATIVO - REGIME NORMAL / CENTRALIZADOR - DIA 12 DO MES+1, DESDESituação Atual Qg,2018

Natureza Jurídica 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

Atividade Econômica Principal do 4662-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA
Estabelecimento TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PECAS

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

Quadro Societário

Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial

026.657.759-80 BERNARDO CORAIOLA BORIO

030.029.799-88 FRANCISCO CORAIOLA BORIO

Qualificação

DIRETOR

DIRETOR

Este CICAD tem validade até 15/04/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazen da. or. a ov. br

.  Estado do Paraná

11 Secretaria de Estado da Fazenda
'/ Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS NO 10107473-05

Emitido Eletronicamente via Internet

16/03/2022 10:49:05

» Dados transmitidos de forma segura
^  Tecnologia CELEPAR
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.525/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

Eu, Carla Sabrina Rech Malinski, portadora do CPF: 068.626.699-40, na
atribuição de Pregoeira do município de Planalto, estado do Paraná, nomeada
pela portaria 02/2022 de 03/01/2022, declaro que recebi de PAFRANA
EQUIPAMENTOS inscrita no CNPJ: 76.527.951/0001-85, Declaração de

Suporte Técnico, Declaração de Garantia /Fornecimento e Contrarrazões de
Recurso referentes ao Pregão Eletrônico n°023/2022.

Sem mais para o momento, segue em duas vias, que assinadas pelas
partes confirmam o que acima consta.

Planalto - PR, 06 de abril de 2022.

"(haxio '^oSu.fYvy^'
Carla Sabrina Rech Malinski - Pregoeira

Diego Munarin

CPF: 047.315.759-40

DATA E HORA: 06/04/2022 às 15:15 (quinze horas e quinze minutos)

n 3 ̂:o



ILUSTRÍSSIMA SENHORA CARLA SABRINA RECH MALINSKl PREGOEIRA DO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N° 088/2022

PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. pessoa jurídica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n°. 76.527.951/0001-85, com sedeà Rodovia
BR 116, n° 11.807, Km 100, bairro Hauer, Município de Curitiba, Estado do Paraná,
neste ato representada por seu representante legal, comparece à presença de
Vossa Senhoria, para apresentar

CONTRARRAZÕES AO RECURSO

interposto pela empresa VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA, o faz
com base nas razões fáticas e jurídicas doravante aduzidas.

I - SUPORTE FÁTICO

Após a realização do certame licitatório, a sociedade empresária
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. foi habilitada e sagrada vencedora do certame e,
inconformada com o resultado, a empresa VENEZA EQUIPAMENTOS SUL
COMÉRCIO LTDA interpôs recurso administrativo, alegando em síntese que
vencedora PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. não atendeu aos ditames do Edital,
devendo sua proposta ser desclassificada.

Contudo, o recurso interposto pela Recorrente não fora provido e, ainda
não se conformando como julgamento, a licitante pugna pela reconsideração da

Página 1 de 5

G301



m

decisão recorrida, a qual não merece a guarida intentada. Seu indeferimento, por
conseguinte, é medida que se impõe, conforme passamos a demonstrar.

II - SUPORTE JURÍDICO

Em que pese as argumentações apresentadas pela Requerente o seu
pedido não merece prosperar, pois na sessão de julgamento das propostas de
preços, a comissão licitante ao apreciar os documentos apresentados para
habilitação aceitou os apresentados pela licitante PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.,
consagrando a competitividade esperada.

Nada obstante, convém destacar que as normas que disciplinam as
licitações públicas devem ser interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração.

Ou seja, existe o firme entendimento de que deverá prevalecer o
julgamento da proposta, sendo mais importante atingir o resultado pretendido, sem
privilegiar o processo burocrático, com a interpretação abrangente do artigo 43, §
3°, da Lei 8.666/1993 e o artigo 64 da Lei n° 14.133/2021 {Nova Lei de Licitação),
permitindo que o Pregoeiro determine a realização de diligencias necessárias a
complementação dos documentos de habilitação, inclusive aqueles que não
foram juntados devido a eventual equívoco ou falha.

É neste sentido o mais recente entendimento do Tribunal de Contas da
União, em iulaamento proferido pelo Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues no
Acórdão n° 1211/2021 em 26 de maio de 2021. veiamos:

Acórdão 1211/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro Walton
Alencar Rodrigues) Licitação. Habilitação de licitante. Documentação.
Documento novo. Vedação. Definição. A vedação à inclusão de novo
documento, prevista no art. 43, § 3°, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da
Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), não alcança documento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando
apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais
comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o
qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

1. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição
pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios
da ísonomia e Igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação
do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus
documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do
interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado
almejado (fim).

2. O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação,
deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das
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propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts.
8°, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que
a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3°, da Lei
8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), NÃO
ALCANÇA documento ausente, comprobatório de condição atendida
pelo licítante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com
os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco
ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

Isto, pois, tem-se que admitira juntada de documentos que apenas visam
atestar condição já existente à época da abertura da sessão de julgamento,
certamente não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes, "ou
seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para
sanear os seus documentos de habilitação, resulta em objetivo dissociado do
interesse público, com a prevalência do processo ímeio) sobre o resultado

almejado (fim)"\

No presente caso a alegação da Recorrente de que a Recorrida deve ser
desabilitada, pela ausência de alguns documentos de habilitação (cópia de RG e
CPF de outorgante, certidão adicional de falência e eleição dos administradores),
fere frontalmente o entendimento do TCU, pois, por óbvio são documentos que
atestam condição pré-existente a sessão pública, devendo, caso assim entenda
necessário, o Pregoeiro determinar a juntada de tais documentos.

A necessidade de tal diligência inclusive é expressa na nova legislação
de licitações:

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a
substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de
diligência, para:
I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados
pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da
abertura do certame;
II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de
recebimento das propostas.
§ 1° Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a
todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

Inclusive, nos termos do Parágrafo Segundo do referido artigo 64 da Lei
14.133/2021, não caberá a exclusão de licitação por motivo relacionado à

habilitação caso tal fase - de habilitação - ocorra antes do julgamento e iá

tiver sido encerrada:

Acórdão 1.211/21 - Plenário do TCU
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§ 2° Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido
encerrada, não caberá exclusão de iicítante por motivo relacionado à
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o
julgamento.

Neste sentido, as regras do certame licitatório devem ser interpretadas
de modo que, sem causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no
certame, possibilitem a participação do maior numero de concorrentes.

Ainda, com o intuito de compatibilizar a segurança da Administração na
boa execução contratual e a ampla participação no certame licitatório, devem-se
restringir as exigências àquilo aue for estritamente necessário à execução do

obieto licitado.

Ademais, o entendimento da Recorrida sobre os temas abordados na

presente manifestação está em absoluta harmonia com as decisões prolatadas pelo
Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, vejamos:

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Tratando-se de licitação, o maior número de
concorrentes induz propostas com orecos menores, não havendo

justificativa para a limitação imposta pelo edital: parte da mão de obra
terceirizada a ser contratada não demanda qualquer especialização, e aquela que
o exige pode ser substituída se os indicados não demonstrarem a expertise
suficiente. Caso em que o interesse público parece estar melhor protegido pela
medida liminar deferida no âmbito do tribunal a quo do que pela pretensão de
ver suspensos os respectivos efeitos. Agravo regimental não provido.
(AgRg na SS 2.203/CE, Rei. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado
em 12/04/2010, DJe 07/06/2010) (grifamos)

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO. EXIGÊNCIA
AUSENTE NO EDITAL. MANUTENÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO. - O impetrante alega
que a comissão de licitação ao não inabilitar as propostas de 03 concorrentes
procedeu de forma ilegal, porquanto, não atendeu ao aviso da Secretaria de
Fiscalização e Outorga referente à Concorrência em questão no que pertine à
exigibilidade dos proponentes em prorrogar os prazos de validade das propostas
de técnica e preço até o dia 1° de setembro de 1997. - Edital que não previu a
exigência criada no decorrer do processo. - A Instituição de novas regras no curso
do procedimento licitatório afronta os princípios constantes da Lei no 8.666/93,
não vinculando os licitantes. - "O interesse público recíama o maior número

possível de concorrentes, configurando ilegalidade a exigência

desfiliada da lei básica de regência e com interpretação de cláusulas
editalícias ímoondo condição excessiva para a habilitação.YResp
5.601/DF, Rei. Min. Demócrito Reinaldo). - Mandado de segurança denegado.

Outrossim, a competitividade é um valor a ser perseguido nas
contratações públicas. Neste sentido, a Constituição Federal inadmite a
contemplação de cláusulas restritivas à participação dos interessados em seu art.
37, XXI:
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"ressalvados os casos especificados na legislaçao, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos
termos da lei, o qual somente permitirá exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações."

A fim de salvaguardar o caráter competitivo das licitações, ao fixar as
qualificações técnicas atinentes à contratação, as exigências cabíveis são aquelas
indispensáveis ao cumprimento do contrato, sob pena de violação do princípio da
competitividade.

Assim, resta evidente que as razões até então expostas são suficientes
para demonstrar a improcedência dos fundamentos recursais, motivo pelo qual
requer a improcedência do Recurso interposto, mantendo-se a decisão recorrida.

III-REQUERIMENTO FINAL

DIANTE DO EXPOSTO, e pelo que mais for apreciado pela Autoridade
de Agente Público, requer-se seja negado provimento ao pedido de reconsideração
interposto por VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA mantendo-se
incólume a decisão recorrida.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Curitiba, 6 de abril de 2022.

par/ínA^uipamentos s.a.
Neste ato representada por Diego Munarin
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EDITAL DE PREGÃO N® 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 088/2022
MODALIDADE; PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de máquina escavadeira Hidráulica nova para atender as
necessidade da Secretaria de Agricultura do Município de Planalto -PR,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus
anexos..

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO SUPORTE TÉCNICO

Como representante legal da empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A, inscrita no CNPJ sob o
n® 76.527.951/0001-85, com sede a Rodovia BR 116 KM 100 - BAIRRO HAUER CEP n®
81690100 , Fone (41) 2103-2500, cidade de CURITIBA, Estado do PARANÁ, declaro que
nossa empresa dispõe de assistência técnica autorizada, a uma distância máxima da sede do
município de 200 km, objeto do Pregão Eletrônico n® 023/2022, descritas no Anexo I do
Edital, conforme a seguir relacionadas:

Dados da filial representante da marca Caterpiliar
NOME: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 277 KM 590, JARDIM MARIA LUIZA
CEP: 85818-560 - CASCAVEL PR.

CNPJ; 76.527.951/0005-09

(X) Declaro de que a assistência técnica durante o período de garantia será prestada ON SITE
(no locai) com prazo máximo de até 04 (quatro) dias consecutivos para atendimento, sem ônus
de deslocamento e hospedagem.

Curitiba, 29 de março de 2022.

NOME: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 116, KM 100 N 11807-BAIRRO HAUER
CEP: 816990100 - CURITIBA PR.

CNPJ: 76.527.951/0001-85

REPRESENTANTE LEGAL:

DIEGO MUNARIN

RG N» 9.477.333-4-SSP/PR

CPF N* 047.315.759-40

E-MAIL: MUNARIM DIEGO@PESA.COM.BR

CONTATO: (45) 9.8803-0506 OU (45) 2101-2500

í>ÁRA^i fiiiTOSS.A.
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m SERVENTIA DISTRITAL DE PLANALTO-PR
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Selo Digital n°F2B4X6IqtGvN!:.sr^2bsüâa2âv.
Consulte essesejjLeichttpsV/seleTunafpeTcorfr^
Reconheço ppr Sem^anç»^a assinatura de^EGO MUNARIN. *0001'
FECT027LM-Í8^D-12Í. tóu fé. PlanaUo-ParanáÁOfi de abril de 2022. Em
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EDITAL DE PREGÃO N° 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 088/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de máquina escavadeira Hidráulica nova para atender as
necessidade da Secretaria de Agricultura do Município de Planalto -PR,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus
anexos.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA/FORNECIMENTO

A empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS 8.A, com sede na Rodovia BR 116, KM 100, N 11807 -
BAIRRO HAUER, CEP: 81690100, C.N.P.J. n° 76.527.951/0001-85, por Intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a). Diego Munarin, portador (a) da Carteira de Identidade n°
9.477.333-4 e do CPF n" 047.315.759-40, DECLARA, sob as penas da Lei, que se obriga a
oferecer garantia de funcionamento da máquina, objeto deste edital, conforme constante no
Anexo I do presente Edital, garantia pelo prazo de 1 ano e garantia estrutural de no mínimo
2 anos, contados da solicitação da máquina, sendo que durante o período de garantia sempre
através de representantes autorizados, devendo realizar 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, sem qualquer ônus para a
administração.

Curitiba, 29 de março de 2022.

NOME: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 116, KM 100, N 11807 - BAIRRO HAUER
CEP: 81690100 - CASCAVEL PR.

CNPJ: 76.527.951/0001-85

REPRESENTANTE LEGAL:

DIEGO MUNARIN

RG N" 9.477.333-4 -SSP/PR

CPF N° 047.315.759-40

E-MAIL: MDNARIM DlF.GO(g)PESA.COM.BR

CONTATO: (45) 9.8803-0506 OU (45) 2101-2500
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município de planalto
CNPJ; 76.460.526/0001-15

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE Praça São Francisco de Assis, 1583
PtANAJgQ 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO 23/2022

Ratificando-se os termos da decisão apresentada pela Ilustre

Pregoeira, entendo que o Recurso interposto pela empresa VENEZA
EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA não merece prosperar, pelas razões

já apresentadas pela pregoeira.

Haja vista, que a declaração de garantia com reconhecimento de firma
não altera a proposta apresentada e nem a condição da empresa, sendo que,

por cautela, a empresa Recorrida PARANA EQUIPAMENTOS S.A promoveu a
sua juntada posteriormente.

Bem como, a juntada errônea do CICAD em nada atrapalhou o
andamento do certame, sendo possível identificar a empresa por outros meios,
como por exemplo, o próprio contrato social e, de igual forma, o documento

correto foi juntado posteriormente, e o mesmo havia sido emitido em
16/03/2022, com validade até 15/04/2022, tratando-se, assim, de documento

já existente e que somente não havia sido juntado por lapso da empresa.

Além disso, o procedimento licitatório dever ter por norte assegurar a

contratação da proposta mais vantajosa para a Administração, assegurando
igualdade de oportunidade de participação aos interessados.

Entendo que referidos princípios foram respeitados no processo
licitatório e, não obstante a isso, a proposta da empresa Recorrente é muito
superior á da empresa que sagrou-se vencedora.

Resumidamente, a empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A
apresentou proposta final de R$ 779.000,00, a empresa VIANMAQ (segunda
colocada), apresentou proposta final de R$ 818.000,00 e a Recorrente
apresentou proposta final de R$ 826.400,00.

Desta forma, o princípio da economicidade nas compras públicas
restou preservado, não havendo motivos plausíveis para inabilitar as duas

primeiras classificas e declarar vencedora a terceira colocada, pagando valor
quase R$ 50.000,00 mais caro.

Portanto, a fim de atingir o interesse público e respeitados os princípios

da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, entendo que as
empresas PARANA EQUIPAMENTOS S.A e VIANMAQ EQUIPAMENTOS

LTDA, devem permanecer habilitadas no certame, e, portanto, nego provimento
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-w- município de planalto
CNPJ: 76.460.525/OOOM 5

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

municTpio de Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ao recurso interposto pela empresa VENEZA EQUIPAMENTOS SUL
COMÉRCIO LTDA.

Planalto/RR, 08 de abril de 2022.

LO I l
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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município DE PLANALTO
*  CNPJ:76.450.525/000M6
I  Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
V  E-maíl: planalto(Q)planalto.pr.gov.br
OE Praça São Francisco de Assis, 1583
g  85750-000 PLANALTO - PARANÁ

DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO N'' 23/2022

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa VENEZA
EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA, a qual pretende sejam inabilitadas
as empresas PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A e VIANMAQ EQUIPAMENTOS
LTDA.

Em suma, a Recorrente alega que ambas as empresas apresentaram

proposta com a descrição incompleta do produto que pretendem entregar, bem
como que a empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A que sagrou-se
vencedora apresentou documentação errônea quanto ao CICAD e também que
faltou reconhecimento de firma da assinatura aposta na declaração de garantia.

Entendo que o recurso interposto pela Recorrente não merece

prosperar, pelos seguintes motivos:

Recentemente o TCU proferiu o Acórdão n° 2443/21, julgado em

06/10/21, onde o Plenário reforçou o entendimento já existente no

Acórdão 1211/21, restando pacificado o posicionamento de que é
permitida a juntada de documento que não altere a substância das
propostas.

O artigo 47 do Decreto n° 10.024. de 20 de setembro de 2019 prevê a
possibilidade do pregoeiro solicitar eventuais documentos faltantes dos
llcitantes que não alterem a substância da proposta:

Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e
das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a

substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e

acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para

fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei
n° 9.784, de 29 de ianeiro de 1999.

Há de se destacar, que a declaração de garantia com reconhecimento
de firma não altera a proposta apresentada e nem a condição da empresa,

sendo que, por cautela, a empresa Recorrida PARANA EQUIPAMENTOS S.A

promoveu a sua juntada posteriormente.

Além disso, a juntada errônea do CICAD em nada atrapalhou o
andamento do certame, sendo possível identificar a empresa por outros meios,
como por exemplo, o próprio contrato social e, de igual forma, o documento
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município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: pfanalto@pianalto.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE Praça São Francisco de Assis, 1583
gLANAlTO 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

correto foi juntado posteriormente, e o mesmo havia sido emitido em

16/03/2022, com validade até 15/04/2022, tratando-se, assim, de documento

já existente e que somente não havia sido juntado por lapso da empresa.

Do acórdão acima mencionado pode-se extrair a seguinte conclusão do
relator:

"Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar
condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os
princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a
desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para

^  sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo
dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o
resultado almejado (fim)"

No que tange a suposta proposta errônea, entendo que a proposta com
o descritivo mínimo do produto a ser ofertado atinge à finalidade pretendida,
visto que o descritivo constante no edital da licitação é o mínimo a ser atendido
pelo objeto que será entregue, tendo, ainda, outros meios de aferir se o produto
atende à especificação requerida no edital.

Assim, a fim de atingir o interesse público e respeitados os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que as empresas PARANA
EQUIPAMENTOS S.A e VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, devem

permanecer habilitadas no certame, e, portanto, nego provimento ao recurso
interposto pela empresa VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA.

Planalto/PR, 08 de abril de 2022.

ó-
áfla Sabrina Recn Malinski

Pregoeira
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