
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 09/11/20221 Edição: 212 | Seção: SiPtg» tu

Órgão: Prefeituras/Estado do Paraná/Prefeitura Municipal de Planalto

AVISO DE UCITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 92/2022

O MUNICÍPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei Federal n° 10.520
de 17 de julho de 2002. Decreto Municipal de n" 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente. à Lei n"
8.666/93 e complementares. em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, n® 1583. fará realizar
Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob n® 092/2022. conforme descrito abaixo:

OBJETO: Aquisição de máquina retro escavadeira 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.

VALOR TOTAL R$ 471.666.66 (quatrocentos e setenta e um mil seiscentos e sessenta e seis

reais e sessenta e seis centavos).

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBiMENTO DOS LANCES: Dia 25 de novembro de 2022. a
partir das 09h00min.

FORMALiZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Setor de
Licitações do Município de Planalto, através do Portal de Licitações do Município de Planalto, através de
solicitação via e-maiL lícitacaoi§)planalto.pr.gov.br ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

SiSTEMA ELETRÔNICO: www,comprasgovernamentais.gov.br

Planalto - PR. 7 de novembro de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito

Esle conteúdo não substitui o publicado na versão certificada
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Veneza Equipamentos Sul JOHN DEERE

EDITAL DE PREGÃO N" 092/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 368/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de máquina retro escavadeira 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

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ã pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO N" 092/2022

Pelo presente instrumento, a empresa Veneza Equipamentos Sul Comércio Ltda., CNPJ n°
29.644.666/0001-64, com sede na Rodovia BR 277, Curitiba — Ponta Grossa, nr. 2160, Bairro
Mossunguê, na Cidade de Curitiba no estado do Paraná, através de sua representante legal infra-
assinada, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de
mícroempresa, 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.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.

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.

Curitiba/PR; 41 3165.6600 - Rod. Br 277, n22160 Mossunguê [PR | Brasil [CEP: 82305-100
Cascavel/PR: 45 3122.8820 - Rod. Br 277, s/n. Km 599,5 Santos Dumont | PR | Brasil | CEP: 85806-600
Palhoça/SC: 48 3283.4172 - Rod BR-101, s/n. Km 214, Centro|SC| Brasil | CEP: 88131-390
www.VenezaEquipamentos.com.br
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Veneza Equipamentos Sul

4) Declaramos, para os devidos fíns 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 responsável legal da empresa é o Sr. Patrick Maicon
Motta, Portador do RG sob n° 2998192/SESP/SC e CPF n° 034.771.679-29, cuja função/cargo é
Gerente Comercial, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

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-mail: r0sana.calaca@vene2anet.com

Telefone: (41) 3165-6601 (41) 99223-9771

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 Patrick Maicon Motta, portador do CPF/MF sob n.°.
034.771.679-29, para ser o responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de
Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico n° 092/2022 e todos os atos necessários ao
cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro
de Preços/Contrato.

Planalto, 25 de Novembro de 2022.

A M A A-r\ir--riMA Assinado de forma digital por
ROSANA CRISTINA rosanacristina

CALACA:75219280910 calaca:752192809io
Dados; 2022.11.23 17:51:47 -03'00'

^9 644 66«0M144'
VENEZA EQUffVUNEMnMI

Rosana Cristina Calaça
Analista Administrativa Comercial

RG: 5.182.568-3/SSP/PR

CPF: 752.192.809-10

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LIDA.

Râd.M 277 fi* 2160

Momu«9u« -cePK306.100

L. CwKia.pR J

Curitiba/PR: 41 3165.6600 - Rod. Br 277, n52160 Mossunguê |PR [ Brasil |CEP: 82305-100
Cascavel/PR: 45 3122.8820 - Rod. Br 277, s/n, Km 599.5 Santos Dumont | PR | 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



Veneza Equipamentos Sul JOHN DEERE

EDITAL DE PREGÃO N" 092/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 368/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de máquina retro escavadeira 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.

DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO

A pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO N" 092/2022

Pelo presente instrumento, a empresa Veneza Equipamentos Sul Comércio Ltda., CNPJ rf
29.644.666/0001-64, com sede na Rodovia BR 277, Curitiba - Ponta Grossa, nr. 2160, Bairro
Mossungué, na Cidade de Curitiba no estado do Paraná, através de sua representante legal infra-
assinada, DECLARA, de que se vencedora, fornecerá curso de formação da máquina adquirida para 02
(dois) operadores designados pelo adquirente, com 08 horas de carga horária, o qual será ministrado
por técnico especializado do fabricante e/ou distribuidor da marca, com emissão de certificado ao
participante, sem ônus a esta instituição.

O curso será iniciado em até 10 dias após a entrega do Objeto e terá duração de 08 (oito) horas, e será
prestado na cidade da Contratante.

Planalto, 25 de Novembro de 2022.

ROSANA CRISTINA RMANtctis™/
CALACA:75219280910 calaca:752192809io

Dados: 2022.11.23 17:52:29 -03'00'

Rosana Cristina Calaça
Analista Administrativa Comercial

RG: 5.182.568-3/SSP/PR

CPF: 752.192.809-10

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA.

sulcoméih:iol.tda
Rad.Mt277n*2ieO

MBHunguS - C£P «SÍW-IOO

L. CurtHM.PR J

Curitiba/PR: 41 3165.6600 - Rod. Br 277, n^2160 Mossungué |PR | Brasil |CEP: 82305-100
Cascavel/PR: 45 3122.8820 - Rod. Br 277, s/n. Km 599,5 Santos Dumont | PR | Brasil | CEP: 85806-600
Palhoça/SC: 48 3283.4172 - Rod BR-101. s/n, Km 214, Centro|SC| Brasil | CEP: 88131-390
www.VenezaEquipamentos.com.br
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Veneza Equipamentos Sul JOHN DEERE

EDITAL DE PREGÃO N" 092/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 368/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de máquina retro escavadeira 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

DECLARAÇÃO SUPORTE TÉCNICO

Ã pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO N" 092/2022

Como representante legal da empresa Veneza Equipamentos Sul Comércio Ltda., inscrita no CNPJ sob
o n'' 29.644.666/0001-64, com sede a Rodovia BR 277, Curitiba - Ponta Grossa, nr. 2160, Bairro
Mossungué CEP n° 82305-100, Fone (41) 3165-6601, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, declaro
que nossa empresa dispõe de assistência técnica autorizada, a uma distância da sede do município de
123 km, objeto do Pregão Eletrônico n° 092/2022, descritas no Anexo I do Edital, conforme a seguir
relacionadas:

Veneza Equipamentos Sul Comercio Ltda, situada à Rod BR-277, Km-599,5, sn. Bairro Santos
Dumont no Município de Cascavel - PR CEP 85806-600, Fone: (45)3122.8820, CNPJ:
29.644.666/0002-45, Email: wagner.bataglia@.venezanct.com. pessoa de contato Sr. Wagner, possui
corpo técnico (mecânicos) treinados e capacitados pelo fabricante, conforme carta do fabricante John
Deere, do produto ofertado e disponível para a execução e também Assistência Técnica para serviços
de reparos e manutenção, bem como fornecimento de peças e componentes, dispondo de estoque para
pronto atendimento sempre que solicitado, se responsabilizando pelos serviços e prazos pactuados.

(X) Declaro de que a assistência técnica durante o período de garantia será prestada ON SITE (no
local) com prazo máximo de até 03 (três) dias consecutivos para atendimento, sem ônus de
deslocamento e hospedagem.

Planalto, 25 de Novembro de 2022.

A M A /-nif—i-iMA Assinado de forma digital porROSANA CRISTINA rosanacristina
CALACA:75219280910 calaca:752i92809io

Dados: 2022.11.23 17:52:08 -03'00'

Rosana Cristina Calaça
Analista Administrativa Comercial

RG: 5.182.568-3/SSP/PR

CPF: 752.192.809-10

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA.
Curitiba/PR: 41 3165.6600 - Rod. Br 277, 0^2160 Mossungué \PR \ Brasil
Cascavel/PR: 45 3122.8820 - Rod. Br 277, s/n, Km 599,5 Santos Dumont
Palhoça/SC: 48 3283.4172 - Rod BR-101, s/n. Km 214, CentroISCj Brasil |
www.Vene2aEquipamentGS.c0m.br

VENEZA EQUIPAMENTOS
SUL COMÉRCIO LTDA

Rod. ÍR 277 n* 2160

MoMungu* •CEPt230$-l00
L. cwaa». PR

jCEP: 82305-100
I PR 1 Brasil 1 CEP: 85806-600
CEP: 88131-390
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DocuSign Envelope ID: 9FDC63A9-F18C-4F77-B68D-22AB168BC303

i John Deere Brasil Ltda

Rodovia Engs Ermenio de Oliveira Penteado,
KM 57,5

CEP 13330-000 - Indaiatuba - 5P

Thomas Moreira Spana
Gerente de Vendas - Brasil

Brasil - Construção

DECLARAÇÃO

JOHN DEERE BRASIL Ltda., inscrita no CNPJ/MF n^ 89.674.782/0004-09,

sediada na rodovia Engenheiro Ermenio de Oliveira Penteado, KM 57,5, CEP
13337-300, cidade de Indaiatuba, estado de São Paulo DECLARA que
VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO S/A, com sede situada na Rodovia
BR 277, n9 2160, Bairro Santo Inácio, CEP 82305-100, na cidade de Curitiba,

estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 29.644.666/0001-64, e suas
respectivas filiais em Cascavel/PR, na Rodovia BR 277, KM 599,5, S/N, Bairro

Santos Dumont, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 29.644.666/0002-45; e em
Palhoça/SC, na Avenida Gentil Reinaldo Cordioli, S/N, Bairro Jardim
Eldorado, inscrita no CNPJ/MF sob o nS 29.644.666/0003-26 é nosso

Distribuidor autorizado para vendas dos produtos John Deere Construção
(Retroescavadeiras, escavadeiras Hidráulicas de Construção, Tratores de
Esteira, Pás-Carregadeiras e Motoniveladoras), atendimento de peças
originais e serviços de assistência técnica, com profissionais treinados na

Fábrica.

Declaramos também que, os produtos John Deere, acima citados, possuem
garantia de fábrica de 01 (um) ano e garantia de fornecimento de peças para
os equipamentos mencionados acima, por pelo menos 5 anos, emitida pelo

fabricante da marca.

Declaramos ainda que o fornecimento de produtos e peças exclusivos da
linha de equipamentos de construção John Deere, além de serviços
especializados e certificados pelo fabricante, bem como os efeitos desse

fornecimento, são de responsabilidade única e exclusiva de Veneza

Equipamentos Sul Comércio Ltda nos Estados do Paraná e Santa Catarina.

INDAIATUBA- SP, 05 de janeiro de 2022.

Docubioned oy:

893053189318482.

THOMAS MOREIRA SPANA

Gerente de Vendas- Brasil

John Deere Brasil- Construção

Confidential with Personal Information

C/'
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22/09/2022 17:09

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

29.644.666/0002.4S

FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO |
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA)
•**»**•«

PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

46.62.14)0. Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e
peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS ^
33.14-7418 • Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
33.14-7.17 • Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção,
exceto tratores

46.14.1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.69-9-99 • Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
64,63-84)0. Outras sociedades de participação, exceto holdings
74.90-1.04. Atividades de intermediação e agencíamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

ROD BR.277
NUMERO

SN

COMPLEMENTO

KM 599.5

CEP

85.804-600

BAIRRO/DISTRITO

SANTOS DUMONT

MUNICÍPIO

CASCAVEL

ENDEREÇO ELETRÔNICO

JOSENILTON.LEITE(gVENEZANET.COM
TELEFONE

(81)2129-4200

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

24/04/2018

MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/09/2022 às 17:09:07 (data e hora de Brasília).

0191
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Veneza Equipamentos Sul

EDITAL DE PREGÃO N" 092/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 368/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

JOHN DEERE

OBJETO: Aquisição de máquina retro escavadeira 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.

DECLARAÇÃO DE ENTREGA TÉCNICA

Á pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO N® 092/2022

Pelo presente instrumento, a empresa Veneza Equipamentos Sul Comércio Ltda., CNPJ n''

29.644.666/0001-64, com sede na Rodovia BR 277, Curitiba - Ponta Grossa, nr. 2160, Bairro

Mossunguê, na Cidade de Curitiba no estado do Paraná, através de sua representante legal infra-

assinada, DECLARA, de que a entrega técnica será efetuada no local determinado pelo órgão e ou

instituição, por técnico especializado, para transmitir informações técnicas sobre operação, o emprego,

a manutenção básica e a segurança do equipamento a todos interessados enviados pelo adquirente.

Planalto, 25 de Novembro de 2022.

r>/-vr A M A r-iMA AssInado deforma digital porROSANA CRISTINA rosanacristina

C ALAC A:75219280910 calaca:752i 928091 o
Dados: 2022.11.23 17:53:12 -03'00'

Rosana Cristina Calaça
Analista Administrativa Comercial

RG; 5.182.568-3/SSP/PR

CPF: 752.192.809-10

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA.

VEI^ZA EQUfl»AMENT(»
9(A. COMÉRCIO LTDA

Rod.iR2T7n*2180
IMwwgut •(%PK30$-100

L. CoMw - PR ^

Curitiba/PR: 41 3165.6600 - Rod. Br 277, n^2160 Mossunguê IPR | Brasil ICEP: 82305-100
Cascavel/PR: 45 3122.8820 - Rod. Br 277, s/n. Km 599,5 Santos Dumont 1 PR | Brasil [ CEP: 85806-600
Palhoça/SC: 48 3283.4172 - Rod BR-101. s/n. Km 214, CentrolSCl Brasil 1 CEP: 88131-390
vvww.VenezaEquipamentos.com.br
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Veneza Equipamentos Sul JOHN DEERE

EDITAL DE PREGÃO N" 092/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 368/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de máquina retro escavadeira 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

DECLARAÇÃO DE GARANTIA/FORNECIMENTO

À pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO N" 092/2022

A empresa Veneza Equipamentos Sul Comércio Ltda., com sede a Rodovia BR 277, Curitiba - Ponta

Grossa, nr. 2160, Bairro Mossunguê CEP n° 82305-100, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CNPJ

sob o n° 29.644.666/0001-64, por intermédio de sua representante legal a Sra. Rosana Cristina Calaça,

portador da Carteira de Identidade n° RG: 5.I82.568-3/SSP/PR e do CPF n° 752.192.809-10,

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, pelo prazo de 1 (um) ano e

garantia estrutural de 2 (dois) 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.

Planalto, 25 de Novembro de 2022.

ROSANA CRISTINA Assinado de forma digital por ROSANA OQIU
/-A. A^A ^ CRISTINACALACA:75219280910 VENEZA EQUIPACALACA:75219280910 Dados;2022.11.2317:52:52-0300' SULCOi^RCM
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CONHEÇA A NOVA

RETROESCAVADEIRA310L

realmente soltamos a nossa imaginação. Para começar,
imaginamos mais potência do motor e maior produtividade.
Controles de baixo esforço. Sistema hidráulico responsivo.^ ̂
Durabilidade incomparável. E uma manutenção periódica mais
fácil, com custos operacionais reduzidos. E então, a gente
conseguiu realizar todas essas melhorias, e muito mais. Bem-
vindo a sua nova máquina favorita.

...



MAIS POTÊNCIA DO
MOrORDOQUEA310K

Aprovado no campo

Os motores John Deere 4.5L são alguns dos mais
robustos e confiáveis que já construímos. As
retroescavadeiras da série L possuem um projeto
de motor de camisa úmida com camisas de cilindro

substituíveis garantindo um excelente arrefecimento,
redução de consumo de óleo e menor desgaste dos
anéis. Isto significa componentes do motor melhor
resfriados e maior vida útil comparado com os
projetos de bloco fundido.

Alcance novos níveis de altitude

Para maior desempenho em altitudes e condições
extremas, nossa configuração de motor de
alta altitude realiza o trabalho facilmente.
Oferecendo injeção piloto para facilitar a partida
em climas frios, cabeçote de quatro válvulas para
"admissão" excepcional em grandes altitudes,
e Turbocompressor de geometria variável (VGT)
que compensa automaticamente as mudanças de
altitude.

Manutenção simples

Você pediu que a manutenção periódica e os reparos
de máquina fossem mais simples e que pudessem
ser feitos por você mesmo. Os nossos comprovados
sistemas de alto desempenho, como bombas de
combustível mecânica e bombas hidráulicas de

engrenagem muito robustas ajudam a colocar sua
máquina em operação rapidamente e você nem
precisa tirar ela do local de trabalho ou deixá-la
paralisada. Com tamanha confiabilidade, o que mais
você pode esperar de uma retroescavadeira?

Cabine confortável

A estação do operador inclui assento giratório de
tecido de luxo com suspensão mecânica, com várias
configurações lombares, totalmente ajustáveis apoio
para os braços, para-brisa frontal expansiva e mais
espaço para as pernas. Para ser ainda mais eficiente
e reduzir a fadiga do operador, opte por controles da
retroescavadeira de baixo esforço.

Economize tempo e dinheiro

Os pontos de manutenção do mesmo lado e ao nível
do solo tornam as verificações e os reabastecimentos
diários muito mais rápidos. Filtros de troca rápida,
intervalos de manutenção prolongados, indicadores
de nível de fácil leitura, tanque de combustível não
metálico e pinos graxeiros de fácil acesso aumentam
o tempo de atividade da máquina e reduzem custos
operacionais.



Troca de marchas suave

A transmissão PowerShift'", padrão de quatro
velocidades, oferece mudanças de marcha
automáticas sem embreagem, minimizando a
fadiga e maximizando a produtividade.

Trabalhe em espaços apertados

O comprimento total compacto da máquina
permite uma manobrabilidade extra em locais
de trabalho com pouco espaço. Precisa de mais
alcance? A opção de lança extensível ajudará você a
alcançar mais longe.

Tração AWD ao toque de um botão

O sistema opcional de tração mecânica nas rodas
dianteiras (MFWD). com patinagem limitada,
proporciona uma tração segura em diversas
condições de solo.

Interface de diagnóstico

O monitor exibe claramente uma grande quantidade
de informações vitais e gerais sobre a máquina, além
de diagnósticos integrados da maioria dos sensores
e interruptores, para aumentar, ainda mais, o tempo
de atividade da máquina.

Proteção do bloqueio do diferencial

Quando ativada através do monitor, a proteção
do bloqueio do diferencial impede o engate em
velocidades de deslocamento altas, evitando o
conseqüente desgaste dos componentes do eixo.

Desempenho do conjunto de transmissão

A transmissão responsiva de quatro velocidades
padrão de fábrica oferece produtividade, velocida
des de deslocamento acima de 35km/h

Operação suave

Funções de controle de deslocamento opcionais,
tais como o amortecedor de impactos, suavizam
o movimento da máquina sobre terrenos
acidentados. Deste modo, é possível garantir que o
material carregado chegará ao seu destino, em vez
de ficar pelo meio do caminho. Isto também ajuda a
reduzir a fadiga do operador.

Intervalos de manutenção extendidos

Os intervalos de manutenção de 2.000 horas do
óleo hidráulico e de 500 horas do motor permitem
que a 310L permaneça em operação por mais
tempo entre as trocas. 'A configuração do motor para
Altas Altitudes possui um intervalo de troco de óleo
de 2S0 horas

Inspeções diárias mais fáceis

Os pontos de manutenção do mesmo lado e
ao nível do solo tornam as verificações e os
reabastecimentos diários muito mais rápidos.
Visores de nível de fácil leitura e pinos graxeiros
de fácil acesso ajudam a aumentar o tempo
de atividade da máquina e a reduzir os custos
operacionais.

Controles de fácil manuseio

A nova alavanca de controle, com design "palm-
on-top", torna a operação ainda mais fácil e
confortável. A desconexão da embreagem está
integrada na alavanca de controle, o que é ideal
para operações de empilhamento ou carregamento
de caminhões.
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Fabricante e Modelo

Padrão de Emissão Não Rodoviário

Cilindrada

Classificações de potência com ventilador fixo
Potência bruta na rotação nominal
Potência bruta máxima

Torque bruto máximo
Potência nominal líquida (ISO 9249)
Pico de potência liquida (ISO 9249)
Elevação de Torque Líquido

Classificações de potência com ventilador viscoso
Potência bruta na rotação nominal
Potência bruta máxima

Torque bruto máximo
Potência nominal líquida (ISO 9249)
Pico de potência líquida jlSO 9249)
Elevação de Torque Líquido

Lubrificação

Filtro de Ar

John Deere PowerTech

4045HBZ01 turboalimentado

Brasil MAR-I

4,5 L (276 poP)

John Deere PowerTech"

4045TBZ01 turboalimentado

EPATIer3/EU Estágio II

4,5 L1276 poP)

63 kW 184 hp) a 2200 rpm
66kW(eB hp) a 2000 rpm
355 Nm (262 Ib.-ft.) a 1.300 rpm
62 kW (83 hp) a 2000 rpm
344 Nm (254 Ib.-ft.) a 1.200 rpm
36%

N/A 65 kW (87 hp) a 2200 rpm
N/A 66kW188hp|al980rpm
N/A 371 Nm (274 Ib.-ft.) a 1.600 rpm
N/A 64 kW (86 hp) a 1850 rpm
N/A 365 Nm (269 Ib.-ft.) a 1.600 rpm
N/A 32%
Sistema de pressurizado com filtro Sistema de pressurizado com filtro
roscado e arrefecedor
Duplo estágio, tipo seco, com
elemento de segurança e válvula
de evacuação

roscadoe arrefecedor
Duplo estágio, tipo seco, com
elemento de segurança e válvula
de evacuação

John Deere PowerTech" PIus

4045HBZ02 turboalimentado,
especifico para o país
Nâo-certificado; otimizado para
altas altitudes, use (HALT)
4,5 L (276 poP)

65 kW (88 hp) a 2250 rpm
68 kW (92 hp) a 2000 rpm
387 Nm (285 Ib.-ft.) a 1.300 rpm
65 kW (87 hp) a 1960 rpm
377 Nm (278 Ib.-ft.) a 1.300 rpm
46%

65 kW(88 hp|a2250 rpm
68 kW(92 hp)a2000 rpm
387 Nm (285lb.-ft.)al.300 rpm
68 kW (91 hp) a 1960 rpm
382 Nm (282 Ib.-ft.) a 1.300 rpm
40%

Sistema de pressurizado com filtro
roscado e arrefecedor
Duplo estágio, tipo seco, com
elemento de segurança e válvula

Tipo do ventilador

Classificação do líquido de arrefecimento do motor
Radiador de óleo do motor

Transmissão

Conversor de torque
Medido com pneus traseiros 19.5L-24

Engrenagem 1
Engrenagem 2
Engrenagem 3
Engrenagem 4

Eixos

Oscilação do eixo dianteiro, de batente a batente

Carga permitida no eixo

SAEJ43

Dinâmico

Estática

Uitimate

Diferenciais

Eixo com Tração Dianteira Mecânica (MFWD)
Eixo Traseiro

Direção (ISO 5010)
Eixo

Raio de giro interno
Com fí-elo acionado

Sem freio acionado

Raio de curva na extremidade da caçamba
Com freio acionado

Sem freio acionado
Voltas no volante da direção (batente a

batente)

Eixo com Tração Dianteira Mecânica (MFWD)

Padrão acionado por correia

-40»C{-40''n
Úleo - água

Tipo padrão sucção controlado por sucção /
.r= (w!cr«c«l controlado por temperaturatemperatura (viscoso)

-40» C1-40® F)
Óleo - água

(viscoso), taxa variável opcional
-40®C(-40® F)
Óleo-água

Transmissão PowerShift" de 4 velocidades, engrenagens helicoldais, com reversor hidráulico padrão;

bloqueio elétrico da embreagem na alavanca da máquina
Estágio único, duas fases com relação de estol de 2,63:1,280 mm (11')
Motor Padrão

Frente Ré
5.3 km/h (3,3 mph) 6,8 km/h (4,2 mph)
9,8 km/h (6,1 mph) 12,4 km/h (7.7 mph)
20,3 km/h (12,6 mph) -
36,8 km/h (22,9 mph!

22 graus

Dianteiro sem tração

5000 kg (11.000 Ib)
7000 kg (15.4001b)
20 500 kg (45.200 Ib.)
32 500 kg (71.700 Ib.)

Tração Dianteira Mecânica
IMFWD)
5000 kg (11.0001b)
8500 kg (18.700 Ib)
23 500 kg (51.800 Ib.)
37 000 kg (81.600 Ib.)

Traseiro

6000 kg (13.200 Ib)
9500 kg (20.900 Ib)
26 000 kg (57,30010.)
39 500 kg (87.100 Ib.)

Diferencial aberto (convencional); ou automático com patinagem limitada - personalizado ou opcional
Acionado por pedal, com bloqueio mecânico acionado 100% hidraulicamente
Direção hidráulica hidrostática e com sistema de emergência
Dianteiro sem tração Tração MFWD

3,51m(11ft.6pol.)
4,11 m (13 ft. 6 pol.)

3,53m(11ft.7pol.)
4,14 m (13 ft. 7 pol.)

10,13 m (33 ft. 3 pol.) 10,14 m (33 ft. 3 pol.)
10,99 m (36 ft. 1 pol.) 11,01 m (36 ft.1 pol.) í

3,2 2,7

Os comandos finais planetários externos e resistentes, para aplicações severas, distribuem a carga de
impacto sobre 3 engrenagens

0200



Freios

Serviço

Estacionamento

Bomba Principal
Vazão da bomba a 2.200 rpm

Retroescavadeira

Carregadeira
Pressão de Alívio do Sistema

Retroescavadeira

Carregadeira
Controles

.  Retroescavadeira

Carregadeira

Hastes polidas, cromadas e com tratamento térmico;

Servoassistido, com disco em banho de óleo, montado dentro do eixo, auto ajustável e com equallzação automática
Aplicado por mola, liberado hidraulicamente. multldlscos em banho de óleo, independente dos freios de

Centro aberto, engrenagem simples

106 L/m (26 gpm)
106 L/m (28 gpm)

24 993 kPa (3.625 psi)
22 063 kPa (3,200 psi)

Padrão manual, com 2 alavancas; controle pilotado com padrão se seleção opcional
Alavanca de controle simples, com Interruptor de bloqueio elétrico da embreagem padrão; função auxiliar
manual (segunda alavanca) opcional

Lança da carregadeira (2)
Caçamba da carregadeira (1)
Lança da retroescavadeira (1)

Braço da retroescavadeira (1)
Caçamba da retroescavadeira (II
Giro da retroescavadeira (2)

Braço extensível da retroescavadeira (1)

Sapata estabilizadora da retroescavadeira (2)
Eixo sem tração (1)
Tração MFWO n)

Tensão

Capacidade do alterna dor
Controles Manuais da Retroescavadeira com duas

alavancas

Retroescavadeira Controles Pilotados

pinos de articulação (buchas substituíveisl de aço temperado
Dlõmetro Diâmetro da hoste

80 mm 13,15 pol.) 50 mm 11,97 pol.)
90mm{3,54pol.) 50 mm (1,97pol.)
110 mm [4,33 pol.) 56 mm (2,20 pol.)
110 mm (4,33 pol.) 63 mm (2,48 pol.)
80 mm (3,15 pol.) 50 mm (1,97 pol.)
80 mm 13,15 pol.) 45 mm (1,77 pol.)
63 mm (2,48 pol.) 32 mm (1,26 pol.)
80 mm 13,15 pol.) 50 mm (1,97 pol.)
70 mm (2,76 pol.) 42 mm (1,65 pol.)
67 mm (2,64 pol.) 42 mm (1,65 pol.)

EPATier2/EUEstágio II BrasilMAR-l
,  , altas altitudes, use (HALTI

12 volts 12 volts 12 volts

90amps 90amps 120amps

120amps 120amps 120amps
10 halógenos: 4 diant, 4 tras, e 2 laterais (32.500 lúmens cada); Pisca pisca direciona) e alerta: 2 diant e 2 tras;
_Earada_ejina|ejras trasejra^e.2^r tras.; cabine (10 luzes): Cabine parcial (6 iíqhtsj

Cabine totalmente fechada, montada com isolamento, ROPS / FOPS, acesso esquerdo / direito, com teto
moldado; quarto de cabine opcional (vidro frontal apenas) ou capota (sem vidro)

altos altitudes, use (HALTI
12 volts

Eixo Dianteiro sem tração
Com MFWD - Convencional

Com MFWD - Patinagem limitada
Com MFWD - Patinagem limitada

Curso

790 mm (31,10 pol.)
744 mm (29,29 pol,
821 mm (32,32 pol.)
553 mm [21,77 pol.)
892 mm (35,12 pol.)
310 mm (12,20 pol.)
1062 mm (41,81 pol.
500 mm (19,69 pol.l
210 mm (8,27 pol.)
210 mm (8,27 pol.l

Capacidade de Recarga
Sistema de Arrefecimento

Eixo Traseiro

Óleo do motor (incluindo filtro vertical roscado)
Conversor de torque e Transmissão
Tanque de combustível (com abastecimento no

nível do solo]
Sistema Hidráulico

Reservatório Hidráulico

Carcaça da Tração MFWD

Eixo

Planetária (cada)

Dianteiro

11L-16F-3I12I

12-16.5 NHSno)

12.5/80-1813 (12)

12.5/80-1814 (12)

ia5L-24R-4nD)

19.5L-24R-4 (10)

19.51-24 R-4 (10)

21L-24R-4 (10)

21 L (22,2 qt)
18L(19qtl
13L(13,7qt)
15.1 L (16 qt)

155,2 L (41 gal)

102,2 C (27 gal)
37,1 L (9,8 gal)

6.5L(6,9qt)
0,9 L (1 qt)
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Com tanque de Combustível cheio 075 Ib.) Operador,
e Equipmento

Padrão com cabine, Eixo com tração nas 4 rodas, e
para-choque

Típica com cabine, Eixo com tração nas A rodas, e
Contrapeso de 205-kg (4501b.)
Componentes Opcionais {diferença de peso entre o
equipamento padrão e o equipamento opcional)

Cabine

Eixo dianteiro padrão com rodas
Lança extensível

mrnmé^^^mÊÊOÊmssmmí
A Vão livre do solo, mínimo
B Comprimento Total. Transporte
C Largura sobre os pneus
D Altura até o Topo da CabIne/ROPS
E Distância entre eixos

Eixo Dianteiro sem tração
Eixo com Tração Dianteira Mecânica (MFWD)

6898 kg (15.207 íb)

7103 kg (15.659 Ib)

263 kg (580 Ib)
-168 kg (-370 ib)
191 kg (420 Ib)

305 mm (12 pol.)
7.09 m (23 ft.3pol.:
2,18 m (7 ft. 2 pol.)
2,74m(9ft. Opoi.)

2,11 m (6 ft. 11 pol,)
2,14 m (7 ft. O pol.)

As especificações da retroescavadeira consideram a caçamba de 762 mm x 0,28 m' (30" x 10 pés')
Tamanhos de caçamba 305-762 mm (12-30pol.)
Força de escavação

Cilindro da caçamba A8,5 kN (10.910 Ib.)
Cilindro do braço 30,9 kN (6.950 Ib.)

Arco de giro 180 graus
Controles do operador 2 alavancas
Ângulo de nivelamento 14 graus
Ângulo de recuo das sapatas estabilizadoras 18 graus



310L

Dimensões"é'desempenho da retroescawadelra
(Continuado} ,, , _ _ ^ _ ■'
As especificações da retroescavadeira consideram a caçamba de 762 mm x 0,28 (30"

p Altura de carregamento, posição de
carregamento do caminhão

G Alcance a partir do centro da articulação de giro
H Alcance a partir do centro do eixo traseiro
.  Profundidade de escavação (máxima, padrão

SAE)
J  Profundidade de escavação (SAE)

610-mm 12 ft.) Fundo plano
2440-mm (8 ft.l Fundo plano
Largura das Sapatas Estabilízadoras, Posição de
Transporte
Abertura das sapatas estabilizadoras, posição de
operação
Largura total das sapatas estabilízadoras,
posição de operação

N Rotação da caçamba
^  transporte

P Angulo de despejo máximo da caçamba
Q Ângulo de recuo ao nível do solo

Capacidade da caçamba
Largura
Peso
Força de desagregação
Capacidade de Levante, Altura Máxima
P Altura máxima ate o pino de articulação da

caçamba
S Altura de despejo da caçamba a 45°
T Alcance na altura máxima com a caçamba a 45°
y Profundidade de escavação com a caçamba

nivelada
y Comprimento da linha de centro do eixo

dianteiro até a borda cortante da cacamba

Com Retroescavadeira padrão

3,18 m (10 ft.Spol.l
5.42 m (17 ft. 9pol.)
6,48 m (21 ft. 3 pol.)
4,27 m (14 ft. O pol.)

4,23 m (13 ft.llpol.l
3,90 m (12 ft.9pol.|

2.18 m (7 ft.2pol.)

3,10 m 110 ft 2 pol.)

3,53 m (11 ft. 7 pol.)

190 graus

45 graus
40 graus
Serviço pesado caçamba longa
0.96 m' {1.25j3rda^}
2184 mm [86 pol.)
480 kg (1.058 Ib)
39,6 kN (8.908 Ib.)
2860 kg (6.306 tbj

3.43 m (11 ft.3pol,)

2,63 m (8 ft. 7 pol.)
862 mm (33.9 pol.)

106 mm (4,2 pol.)

2,10 m (6 ft. 11 pol.)

X10 pés^r
Com o Lança extensível Opcional
Recolhido

3,51 m 111 ft.epol.j
5,49 m (18 ft. O pol.)
6,55 m (21 ft. 6 pol.)
4,30 m (14 ft. 1 pol.)

4,25 m (14 ft. O pol.)
3,93 m (12 ft. 11 pol.)
2,18 m (7 ft.2pol.)

3,10 m (10 ft 2 pol.)

3,53 m 111 ft. 7 pol.)

190 graus
3,44 m (11 ft. 3 pol.)

Multiuso
0.96 m^ (1.25jarda')
2184 mm (86 pol.)
800 kg (1764 ib)
37,0 kN (8,3141b.)
2578 kg (5.684 Ib)
3,43 m (11 ft. 3 pol.)

2,63 m (8 ft, 8 pol.)
728 mm (28,6 pol.)

166 mm (6,5 pol.)

2,08 m (6 ft. 10 pol.)

lUWWttliltUlIJlWHBeBIWBBWWa

Extendido

4.17 m (13 ft. 8 pol.)
6,51 m (21 ft. 4 pol.)
7,57m(24ft. 10 pol.
5,36 m (17 ft.7pol.|

5,33 m (17 ft. 6 pol.)
5,07 m (16 ft. 8 pol.)
2.18 m (7 ft.2pol.)

3,10 m (10 ft. 2 pol.)

3,53 m (11 ft. 7 pol.)

190 graus
3,44 m (11 ft. 3 pol.)

As capacidades de elevação são os valores máximos em kg ((bsl, de acordo com a norma SAE J31. As figuras mostradas representam a força de levante máxima
disponível. As capacidades de elevação consideram as sapatas estabilízadoras abaixadas e os pneus tangentes ao solo.

ELEVAÇÃO PADRÃO ELEVAÇÃO PADRÃO ELEVAÇÃO PADRÃOELEVAÇÃO PADRAO
Com braço padrão Com 1.06-m (3 pés 6 pol.)

Braço extensível, Recolhido
Com 1.06-m (3 pés 6 pol.)

Braço extensível. Estendido

tS89l3,S02|

|^7}noÍÃ,8»l^ 15S9 (3,4371
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*16? T B.0021
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Suporte do distribuidor
Trabalhando de acordo com a sua necessidade, o especialista do seu distribuidor pode monitorar, interpretar e analisar dados e diagnósticos, recomendar manutenções
preventivas, fornecer treinamento, caso você deseje administrar os dados de sua residência.

Análise de fluídos

O objetivo da análise de fluidos é monitorar as condições dos principais componentes ou compartimentos da máquina. O histórico das análises permite o planejamento de
intervenções preventivas, evitando paradas não programadas para manutenção.
A análise de fluidos é uma abordagem proativa da manutenção da máquina e é uma parte importante dos nossos acordos de manutenção preventiva.

Peças de desgaste

A John Dfiere oferece uma linha inovadora de peças de desgaste para o mercado. Entre eles, estão os mais populares, como dentes para Caçamba da Série TK. de fádl e rápida
instalação.

Olsponíbilídadede peças
Quando uma peça do equipamento falha, os prejuízos tendem a aumentar.
Por isso, temos orgulho da nossa excelente disponibilidade de peças e do serviço rápido, na hora em que você precisa. Nosso Centro de Distribuição de Peças está estrategicamente
localizado em Campinas - São Paulo, próximo a grandes rodovias e ao lado do maior aeroporto de cargas do Brasil. Será possível enviar e receber milhares de peças, com velocidade
e baixo custo, para distribuidores em todo o país. a fim de garantir agilidade aos nossos clientes. A John Oeere está totalmente focada em manter sua produtividade, com alto
desempenho.

m

Vida útil do material rodante

a nossos tratores de esteira, oferecemos a opção das exclusivas buchas SC-2'', que prolongam a vida do material rodante por meio deste revestimento que é 25% mais
..uro do que o Cromo.

Plano de manutenção John Deere e cobertura adicional

Além de oferecer a comodidade e segurança de que você terá todas as manutenções de seu equipamento realizadas conforme sua programação, os planos de manutenção e
cobertura adicional John Deere oferecem a confiabilidade para que seu equipamento esteja em condições perfeitas de trabalho, no maior tempo possível, aumentando, assim,
a sua disponibilidade. Programe a manutenção do seu equipamento e saiba,
com antecedência, quais investimentos serão feitos. Plano de manutenção John Deere e cobertura adicional PIus Care, juntos, oferecem tudo aquilo que o equipamento e seu
proprietário necessitam, para fazer cada vez melhor o trabalho, com tranqüilidade, segurança e confiabilidade.

SIMM

Quando você adquire um pacote de manutenções periódicas, antecipadamente, assegura a disponibilidade de um técnico e garante que a previsibilidade dos custos
operacionais não sejam impactados por manutenções corretivas, mesmo com um número elevado de horas.

Plüs Care

Este é um plano adicional, opcional da John Deere, que oferece proteção extra durante todo o contrato de manutenção periódica do seu equipamento. Com o PIus Care, você
garante custos fixos em peças e mão de obra, além do período normal de garantia, auxiliando no planejamento e gerenciamento da frota.

Banco John Deere
o Banco John Deere financia equipamentos agrícolas há mais de 10 anos. Agora, também oferece linhas de crédito para equipamentos de construção. Obtenha mais
informações com o seu distribuidor John Deere.

0204



Equipamento Adicional
Chave: # Standard ▲ Opcional ou Especial Consulte o seu concessionário JohnDeere para mais informações.

Reservatório de expansão do líquido de
arrefecimento com indicador de nível baixo
Correia serpentina com tensor automático
Ventilador de arrefecimento tipo sucção
Filtro de combustível trabalho severo com

sensor de água no óleo
Extensão de escapamento cromada
Aquecedor do líquido de arrefecimento do
motor de 1000 Watts

Transmissão PowerShift"": Conversor de torque
com alavanca de controle da transmissão (TCLj,
com intertravamento de segurança na posição
neutra II' até 4' marchai
Arrefecedor de óleo da Transmissão
Duto de amostragem de óleo remoto da
transmissão
Bloqueio do diferencial, acionado
eietricamente por pedal, com opção de ligar/
desligar a proteção
Redutores finais planetários
Freios de serviço hidráulico servoassistidos
(conforme a norma ISO 3450): Embutidos
no eixo, multidiscos em banho de óleo,
autoaiustáveis, com equalização automática
Freio de estacionamento/emergência com
controle por interruptor elétrico (conforme a
norma ISO 3450]: Aplicado por mola. liberado
hidraulicamente, multidiscos em banho de
óleo, independente dos freios de serviço
Direção hidrostátíca e modo manual deemergência
Eixo Dianteiro sem tração
Eixo dianteiro com tração (MFWD) com
diferencial aberto: Controle elétrico de

acionamento / eixo vedado
Eixo dianteiro com tração (MFWD) com
diferencial de patinagem limitada: Controle
elétrico de acionamento / eixo vedado
Frenagem automática do eixo dianteiro com
tração MFWD (apenas em 4® marchai
Proteção do eixo de acionamento da tração

4,27m(14'0"|

Braço extensível, 1D6-m |3pés. 6 pol.l extensão

Controles da retroescavadeira por 2
alavancas mecânicas padrão ISO (Deerel
Controles da retroescavadeira por 2
alavancas mecânicas padrão ISO
Controles da retroescavadeira por 2
alavancas padrão de seleção por função
Pino de travamento da articulação localizado
na cabine do operador
Sapatas estabilizadoras com 2 válvulas de
anticavitação
Acopladores da Retroescavadeira para
caçambas John Deere. Case, and CAT
Válvula auxiliar da retroescavadeira para
martelos hidráulicos e compactadores com
tubulação auxiliar
Pinos de articulação traseiros Serviço Pesado

escavaçao
^  Controle por alavanca simples com botão de

desconexão elétrica da embreagem
i  Indicador de nível da caçamba
^  Barra de bloqueio de manutenção da lança

do carregador
^  Sistema hidráulico auxiliar da carregadeira

com controle por 2 alavancas
k  Caçamba multiuso

^  Bomba de engrenagens simples, com 106 L/min
(28 gal./min) de vazio, sistema de centro aberto

I  Reservatório hidráulico dedicado

I  Sistema 12 volts
^  Alternador de 90 A (com controles manuais

de retroescavadeira de alavanca dupla}
^  Alternador de 120 A (com controles piloto de

retroescavadeira)
.  Bateria simples, com capacidade de reserva

de 180 min e 750 CCA
Bateria dupla, com capacidade de reserva de
360 min e 1.500 CCA

k  Batteriadesconectada

Caçamba anti-derramamento da

carregadeira (reversão)
Função de retorno automático à posição de

Luzes halógenas (10), 32,500 lúmens
(4 luzes dianteiras/serviço, 4 luzes de serviço
traseiras, e 2 laterais}
Luzes direcionais/Pisca-pisca (2 dianteiras e
2 traseiras)
Sinaleira traseira (2)

Cabine aberta ou fechada, com estrutura

ROPS/FOPS com desenho modular (nível 2) e

teto moldado (atende às normas ISO 3449 e

ISO 3471/SAE J1040): montada sobre coxins
Carpetes do assoalho moldados, padrão
Carpetes do assoalho moldados, premium
Tomada 12 volts

Compartimento do lado direito com trava

Suporte do manual do operador (somente capota)
Manual do operador no teto

(cabine fechada apenas)
Espelho retrovisor dianteiro interno
Espelhos retrovisores externos

Acelerador de mão acionado por cabo
P - Pedal Acelerador suspenso
interruptor de partida
inclinação da direção, com ajuste ilimitado
Dispositivo de segurança da máquina
(acionado através do monitor)
Indicador digital das horas de
funcionamento do motor, RPM do motor e
voltagem do sistema elétrico

Sistema de monitoramento com alertas

visuais e auditivos: restrição do filtro de ar
do motor / baixa tensão do alternador /

pressão de óleo do motor / restrição do filtro
hidráulico / acionamento do freio de

estacionamento / Temperatura de
pós-tratamento / temperatura do óleo da
transmissão / combustível / horímetro /

informações de diagnóstico da máquina
através de 4 botões / interface com o

operador via LCD:
Cabine aberta: Assento giratório com acabamento
em vinil e suspensão mecânica, ̂uste lombar e
^io para os braços (totalmente ajustáveO
Cabine semiaberta Assento giratório com tecido
de luxo e suspensão mecânica, ajuste lombar e
apoio para os braços (totalmente ajustávei),
para-brisa dianteiro ellimpador dianteiro.
Cabine fechada com 2 portas de ar-
condicionado: Assento giratório, de luxo,
com tecido de luxo e suspensão mecânica,
ajuste lombar, forro, luz do teto, portas em
ambas as laterais, vidro laminado de

segurança escurecido, limpadores de
para-brisa (1 traseiro e 1 dianteiro), lavador
do para-brisa dianteiro, entrada de ar fresco
e desembaçador/pressurizador/ aquecedor
(aquecedor de 11,7 kW [40,000 BTU/h]) /
(ar-condicionado de 7,6 kW [26,000 BTU/h]
livre de CFC (refrigerante R134a)
Rádio AM/FM /faixa de informações sobre
clima (apenas com cabine)

•  Chassiinteiríço, com estrutura totalmente soldada

•  Pontos de amaração (2 dianteiros e 2 traseiros)
•  Graxeiros remotos para o eixo dianteiro

• Tampa dianteira
▲  Para-choque dianteiro para aplicações severas

Contrapeso dianteiro de 205 kg (450 Ibs) ou
340 kg (750 Ib.)

_  Tanque de combustível de 155,2 L (41 gal,|,
com abastecimento ao nível do solo

•  Capô de fácil abertura, com 2 posições
•  Estrutura estendida da grade do radiador

Caixa de ferramentas removível, com aba
Para cadeado
roteçâo antivandalismo para travamento

_  do monitor, capò do motor, caixa de
ferramentas, reservatório hidráulico e

tanque de combustível
•  Alarme de fé
^  Para-iamas traseiros resistentes, de

cobertura total

•  Proteção da haste da válvula do pneu
Chapa de proteção da lança da
retroescavadeira
Sistema de comunicação sem fio JDLink""

•  (disponível em países específicos; consulte o
seu concessionário para detalhes)

'Consulte seu concessionário para obter informações
sobre linha de caçambas e garfos para múltiplas
aplicações severas

A conflQursçSo real da máquina poda drfenr da imagem. Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.
A potência líquida do motor é com equipamenio padrão, incluindo filtro de ar, sistema de escape, alternador e ventilador de arrefecimento, nas conduões de teste

especificadas por ISO 92A9 Nenhuma redução é necessária até 1.500 m 15000 pésl de altitude e até 3.050 m HO 000 pésl com turbocompiessor de compensação de
altitude opcional. Especificações e design sujeitos a alterações sem aviso prévio Onde aplicável, as especificações estão de acordo com os padrões (SO Exceto onde

indicado de outra forma, essas especificações são baseadas em uma unidade com 19.5-2A pol. Pneus traseiros sem câmara tOPR (RA) e pneus dianteiros >2.5 / 80-1812PR,
caçamba da carregade.ta de 0,96 m3 (1.25 jarda cúbical e caçamba da retroescavadeira de 762 mm x 0,28 m3 (30 pol. X10 pés cúbicosi.
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JOHN DEERE

Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas
são meramente ilustrativas. Certas ilustrações e fotos de produtos podem incluir acessórios,

opções e informações relacionados a valores, créditos eseguros, indisponíveis para algumas regiões.
As características, especificações, quantidades, itens opcionais igualmente são sujeitos
à disponibilidade em determinadas regiões. Para mais informações, entre em contato

com o distribuidor John Deere de sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar
as especificações e o projeto de todos os produtos descritos nesta publicação sem prévio aviso.

CPC 00058 PROCONvt

Outubfo/2021 JohnDeere.com.br/Construcao
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Veneza Equipamentos Sul JOHN DEERE

EDITAL DE PREGÃO N" 092/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N** 368/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de máquina retro escavadeira 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

PROPOSTA COMERCIAL

(uso obrigatório por todas as licitantes)

A empresa Veneza Equipamentos Sul Comércio Ltda., estabelecida na Rodovia BR 277, Curitiba -
Ponta Grossa, nr. 2160, Bairro Mossunguê, na Cidade de Curitiba no estado do Paraná Telefone: (41)
3165-6601 ou (41)99223-9771 e E-mail: rosana.calaca@,venezanet.com. inscrita no CNPJ sob n°
29.644.666/0001-64, neste ato representada por Rosana Cristina Calaça, Analista Administrativa
Comercial, RG. RO: 5.182.568-3/SSP/PR, CPF: 752.192.809-10, Rua João Bettega, n° 644, bloco 4,
apto. 605 - Bairro: Portão, Curitiba / Paraná, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao
Edital de Pregão Eletrônico n° 092/2022 em epígrafe que tem por objeto a Implantação de Aquisição
de máquina retro escavadeira 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

RETROESCAVADEIRA, nova, sem
uso, ano de fabricação 2022, peso
operacional de 7.103 kg, equipada
com motor diesel, com potência
líquida de 86 HP, transmissão com 4
marchas frente e 2 marchas trás,
tração 4x4, freios multidisco em

banho de óleo, caçamba da
escavadeira de uso geral com
capacidade de 0,28m^, caçamba da
carregadeira de uso geral com
capacidade de 0,96m', cabine com
certificação ROPS conforme a ISO
3471 de 2008 e FOPS conforme a

ISSO 3449 de 2005 e com ar

condicionado e com sistema de

gestão de frota com:
1- Monitoramento e controle da

Marca e

Modelo

Marca

John

Deere

Modelo

310L

Unidade

UN

Qtde
Preço

Unit. RS

471.660,00

Preço Total
RS

471.660,00

Curitiba/PR: 41 3165.6600 - Rod. Br 277, n22160 Mossunguê jPR | Brasil jCEP: 82305-100
Cascavel/PR: 45 3122.8820 - Rod. Br 277, s/n, Km 599,5 Santos Dumont | PR [ Brasil | CEP: 85806-600
Palhoça/SC: 48 3283.4172 • Rod BR-101, s/n. Km 214, Centro|SC| Brasil | CEP: 88131-390
www.VenezaEquipamentos.com.br

ROSANACnSTINA

CALACA:7S2I»80

910
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Veneza Equipamentos Sul JOHN DEERE

localização da máquina;
2- Monitoramento de horas de

funcionamento / horas ociosas;
3- Monitoramento do consumo de

combustível;
4- Fornecimento de dados dos níveis

de carga;
5- Alertas sobre código de falhas.
Vidros com película de proteção
solar, com transparência a ser
definida no momento do pedido.
Adesivos conforme padrão fornecido
pelo MAPA. Com faróis para
trabalhos noturnos. Garantia total de

1 ano.

TOTAL 471.660,00

Valor total R$ 471.660,00 (Quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta Reais).

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

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital
e seus anexos.

Demais dados de acordo com o Edital.

Planalto, 25 de Novembro de 2022.

ROSANA CRISTINA
Assinado de forma digital por
ROSANA CRISTINA

CALACA:7521 9280910 CALACA:75219280910
Dados: 2022.11.23 17:51:00 -03'00'

Rosana Cristina Calaça
Analista Administrativa Comercial

RG: 5.182.568-3/SSP/FR

CPF; 752.192.809-10

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA.

f29644 666/0001<4l
SULCOMÉRCiO LTDA

Rod.BR277n*2iaC

MoMungue-CEP(2305-100

L  CuriH» - PR J

Curitiba/PR: 41 3165.6600 - Rod. Br 111, n^2160 Mossunguê |PR | Brasil |CEP: 82305-100
Cascavel/PR: 45 3122.8820 - Rod. Br 277, s/n, Km 599,5 Santos Dumont | PR | Brasil | CEP: 85806-600
Palhoça/SC: 48 3283.4172 - Rod BR-101. s/n, Km 214, Centro|SC| Brasil | CEP: 88131-390
wvvw.VenezaEquipamentos.com.br
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a JOHN DEERE
John Deere Brasil Ltda

Av. Horst Frederico Heer, 1880
Bairro Europark Comercial
CNPJ 89.674.782/0014-72

Indaiatuba, SP - Brasil

Indaiatuba - SP, 19 de Julho de 2022

Assunto: Atendimento às Normas Regulamentadoras Brasileiras

A quem possa interessar,

As máquinas da John Deere produzidas na Fábrica de Construção de Indaiatuba-SP
listadas no Item í, atendem aos requisitos das normas regulamentadoras Brasileiras,
citadas no Item 2.

Item 1 - Modelos de Máquina

Retroescavadeiras modelo 31 CL
Pás-Carregadeiras modelos 444G, 524K-II, 544K-II, 624K-II, 644K, 724K.
Tratores de Esteira modelos 700J-II, 750J-II, 850J-II
Motoniveladoras modelos 620G, 670G, 770G

Item 2 ~ Normas Regulamentadoras
a. NR12/2018 ~ Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.
b. Inmetro Resolução 299/2012 - Requisitos de Conformidade de Baterias.
0. Contran 9.503/1997 - Código Brasileiro de Trânsito.
d. Contran 587/2016 — Regras para Registro de Máquinas Autorizadas a Trafegar em Vias

Públicas e Número de Identificação de Produto de 17 dígitos.
e. Contran 454 2013 - Limites de Dimensões e Peso para Tratores
f. Contran 643/2016 — Utilização de Faixas Refletivas em Veículos
g. Conama 401/2008 - Limite de Elementos Químicos em Baterias Vendidas no Brasil.
h. Conama 433/2011 — Requisitos Relacionados à Emissões de Gases em Veículos Fora

de Estrada.

1. NBR iSO 3449/2007 - Estruturas Protetoras Contra Objetos Cadentes (FOPS)
j. NBR ISO 3471/2015 - Estruturas de Proteção na Capotagem (ROPS)

Rafael Hessel

Supervisor de Engenharia do Produto

0^

02Ü3



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: 25/11/2022 10:10:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
CNPJ: 29.644.666/0001-64

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

cr^
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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 Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do_ Fornecedor
CNPJ: ~29~6~44~66~6/ÕÕ0Í-64 DUNS®:"" 9175985~8Í
Razão Social: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: VENEZA EQUIPAMENTOS

■Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 25/11/2022 10:09
CPF: 068.626.699-40 Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI

O"
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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 Ativas

dp_ Fornecedor
CNPJ: '29.644766670001-64 DUNS®:"" 9\7'5985S1
Razão Social: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: VENEZA EQUIPAMENTOS

■Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 25/11/2022 10:09
CPF: 068.626.69940 Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI
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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

do Fornecedor
CNPJ: ^ 29.644766670001-64 DUNS"®:"" "9175985^1
Razão Social: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

Nome Fantasia: VENEZA EQUIPAMENTOS

^ituação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastradoSituação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 25/11/2022 10:09
CPF: 068.626.699-40 Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI

(yrr

0214



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: 29.644.66670001-64 DÜNS®:~ ̂ "917598581
Razão Social: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

^ome Fantasia: VENEZA EQUIPAMENTOS

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/08/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MEL Não

Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados^
I - Credenciamento

^  II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade

FGTS Validade

Trabalhista (hitp://www.tst.jus.br/certidao) Validade

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade:

Receita Municipal Validade:
VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:

12/03/2023

27/11/2022

10/05/2023

16/02/2023

12/01/2023

31/05/2023

Emitido em: 25/11/2022 10:09
CPF: 068.626.69940 Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI
Ass:

1  de 1
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Município de Bocaina do Sul

Bocaina do Sul/SC, 25 de Maio de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que possuímos o equipamento abaixo
discriminado, sendo fornecido pela empresa Veneza Equipamentos Sul
Comércio Ltda, CNPJ n° 29.644.666/0001-64, distribuidor autorizado pelo
fabricante John Deere Brasil Ltda.

^  01 (uma) Retroescavadeira, marca John Deere, modelo 310L, chassi
^  1BZ310LACMD005929.

01 (uma) Escavadeira, marca John Deere, modelo 200G, chassi
1F9200GXPMD020421.

Salientamos ainda que os equipamentos acima citados, tem
apresentado excelente desempenho, satisfazendo plenamente aos serviços
para os quais foi destinado.

Apresentamos ainda a nossa satisfação quanto a assistência técnica,
reposição de peças quando solicitado, tanto por parte da John Deere Brasil
Ltda, quanto por parte da Veneza Equipamentos Sul Comércio Ltda.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Válido por 24 (vinte e quatro) meses.

Atenciosamente

JOÃO EDUARDO DELLA Assinado deforma digital por JOÃO
II ICTIM A rt-iA EDUARDO DELLA JUSTINA:02440886912J U STIN A:0244088691 2 Dados: 2022.07.07 08:36:42 -03*00'

Nome:

Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul - SC

Rua João Assink, n° 322, Centro Bocaina do Sul-SC - Cep: 88538-000

CNPJ 01.606.852/0001-90

Email: licitação@bocaina. sc. gov. br

Fone: 49-32280047

^2iG



BmjRUNA

PREFEITURA DE BITURUNA
Av. Dr. Oscar Geyer, 489 - Centro - CEP: 84640-000
CNPJ: 81.648,859/0001-03 - Fone: 0800 889 9817

www.bituruna.pr.gov.br - e-mail: prefeiíura@bituruna.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA, sito ROD. BR-277,
2160, KM 82, Bairro Santo Inácio, Município de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o
n.^ 29.644.666/0001-64, forneceu para a Prefeitura de Bituruna/PR, 10 (dez) Retroescavadeiras,
marca John Deere, modelo 310L, chassis 1BZ310LAHMD005998, 1BZ310LACMD006031,

1BZ310LAJMD006030, 1BZ310LAVMD006029, 1BZ310LAVMD006032, 1BZ310LAHMD006066,
1BZ310LACMD005977, 1BZ310LAVMD005978, 1BZ310LAHMD005922, 1BZ310LAJMD005797,
através do contrato n.- 109/2021, tendo a mesma plena IDONEIDADE técnica no fornecimento,

cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, pelo que declaramos estar apta a
cumprir obrigações semelhantes, nada tendo que a desabone.

Certificamos, que até o presente momento, não temos nada que desabone os atos comerciais da
empresa acima.

Por ser a expressão da verdade datamos e assinamos o presente Atestado.

Bituruna, 04 de julho de 2022.

RODRIGO Assinado deforma
digitai por RODRIGO

ROSSONI:04 ROSSONI:04n 7922963
1 1-7rmn^O Dados: 2022.07.041 1 7922963 11:45:43-03'00'

RODRIGO ROSSONI

Prefeito Municipal

(yrr

0217



CONSTRUÇÕES SCHOROEDER EIRELI

CNPJ: 10.249.046-0001-00

BIGUAÇÚ SC, 28 de MARÇO de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que possuímos 01 (Um) Retroescavadeira
marca Jonh Deere, modelo 310L.

Salientamos ainda que o equipamento acima citado, tem apresentado
excelente desempenho, satisfazendo plenamente aos serviços para os quais foi
destinado.

Apresentamos ainda a nossa satisfação quanto a assistência técnica,
reposição de peças quando solicitado, tanto por parte da John Deere Brasil Ltda,
quanto por parte da Veneza Equipamentos Sul Comércio Ltda.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Válido por 24 (vinte e quatro) meses.

Atenciosamente

ALEXANDRE MENDES Assinado de forma digital por

SCHOROEDER:061303 —
00956 Dados; 2022.03.28 14:06:44 -03'00'

Empresa CONSTRUÇÕES SCHOROEDER EIRELI

CNPJ: 10.249.046/0001-00

End: Rua: QUINTINO BOCAIÚVA, N° 600, BIGUAÇÚ, SC, CEP 88.161-072

Telefone: (048) 3066-1853

E-mail: ilnanceiro@schoroeder.com

Qrr
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município de MARACA3Á
ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO DO MUNICÍPIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO
LTDA, com sede na rodovia BR 277, Ponta Grossa. N° 2160, Bairro Mossunguê, Curitiba - PR, CEP 82305-100,
inscrita no CNPJ sob N" 29.644.666/0001-64, prestou serviço de fornecimento dos itens: 02 (duas)
Retroescavadeiras, marca John Deere, modelo 310L, chassis 1BZ310LAPND006205 e

1BZ310LAPND006379 (PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2022), 01 (uma) Escavadeira, marca John Deere,
modelo 210GLC, chassi 1F9210GXVND522480 e 01 (uma) Pá Carregadeira, marca John Deere, modelo
444G, chassi 1BZ444GAPMDX00064 (PREGÃO PRESENCIAL N^ 009/2022), no município de Maracajá/SC,
sempre atendendo as exigências propostas pelos editais citados a cima, não havendo nada que desabone a sua
conduta até o presente momento.

Maracajá- SC, 01 de julho de 2022,

Rejahe Pereira dos Santos
Secretaria de administração e finanças

AV. GETÚLIO VARGAS, 5301 CENTRO I CEP 88915-000
rONE: (48) 3523.11111 WWW.MARACA3A.SC.COV.BR

0219^
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VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MFn° 29.644.666/0001-64
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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VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRaO LTDA
CNPJ/MF n° 29.644.666/0001-64
JUCEPAR (NIRE) 41208702117

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 Mossunguê, 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:

111- AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

Ill.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:
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VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF 29.644.666/0001-64
JUCEPAR (NIRE) 41208702117

5^ Alteração e Consolidação do Contrato Social

SÓCIOS N° COTAS ■Vo 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 fins e efeitos de direito.

02$
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VENEZA ECpiPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF n° 29.644.666/0001-64
JUCEPAR (NIRE) 41208702117

5' Alteração e Consolidação do Contrato Social

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF n° 29.644.666/0001-64
JUCEPAR (NIRE) 41208702117

5^ Alteração e Consolidação do Contrato Social

CAPÍTULO 1

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 socieJ 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
VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA

CNPJ/MF n" 29.644.666/0001-64
JUCEPAR (NIRE) 41208702117

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

Rodovia 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

Qtv-
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VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF n° 29.644.666/0001-64
JUCEPAR (NIRE) 41208702117

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 (lun real) cada quota,
totalizcmdo o montante de R$ 5.790.000,00 (cinco milhões, setecentos e noventa mil

Qrn-
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VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF n° 29.644.666/0001-64
JUCEPAR (NIRE) 41208702117

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;

^ responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das quotas que possuir, mas
todos respondem solidariamente pela integraHzação 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.

CAPÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 6° - A administração da Sociedade caberá aos sócios, JOÃO PAULO BEZERRA
DE MELO e MARCOS HACKER DE MELO, em conjunto ou isoladamente,
respectivamente, os quais ficam de logo empossados e dispensados de prestar
caução; investidos de todos os poderes inerentes às suas funções 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.
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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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VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MFn° 29.644,666/0001-64
JUCEPAR (NIRE) 41208702117

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 reuniões dos sócios quotistas deverão ser lavradas atas circunstanciadas, a

serem averbadas e arquivadas no registro público mercantil.

§ 6° - Os sócios quotistas reunir-se-ào 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 tipo 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.

O-
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5^ Alteração e Consolidação do Contrato Social

Art. 10 - Os sócios quotistas, na proporção das quotas que detiverem 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 - E 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.

CAPÍTULO 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
^0^ 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 continuar.

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.

O"
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5^ Alteração e Consolidação do Contrato Social

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 pagcunento 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 Vil

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.

Qyy
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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
unanimidade dos sócios.

Art. 26 - Verificada ou deliberada a dissolução, os sócios quotistas elegerão o
liquidante, estranho ou não à Sociedade, ditando-Ihe a forma de liquidação e a sua

Crr^
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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,
juntamente 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

O-
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5' Alteração e Consolidação do Contrato Social

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

n n .
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA consta assinado

digitalmente por:

identificação D0(S)ASSINANTE(S)

I
Nome

03749451443 ROMULO FÁBIO COSTA ALVES

05168454461 MARCOS HACKER DE MELO

07638788478 JOÃO PAULO BEZERRA DE MELO I

CERTIFICO O REGISTRO EH 14/09/2020 09:02 SOB N' 20205158986.

PROTOCOLO: 205158986 DE 10/09/2020 09:52.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004294122. HIRB: 41208702117.
VEMEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

AMIA CXSMERCIAL
DOPARANA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÃRIO-GERAL

CURITIBA, 14/09/2020

www. eoipresafaeil .pr.gov.br

A validade deflte documento, se impreaso. fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ; VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO
LIDA, COMO ADIANTE SE DECLARA:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que aos
doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (12/08/2022). 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 LTDA. 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, e suas filiais legalmente constituídas, 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 Barros 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 Rodovia BR-277. Curitiba. Ponta Grossa. n° 2160, Galpão A, Mossunguê, 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°

202Q5158986, e Certidão Simplificada atualizada emitida em 02/08/2022. sob n°
PRC2212343941. 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. em Livro Próprio n° 094. às folhas

001- 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 restituidos, 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 ouaís poderão aaír em conjunto 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/PR. inscrito no CPF/MF n"
029.170.699-10, residente e domiciliadc 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, ApC 1513, Blgorritho, Curitiba, Paraná; 3)
PATRICK MAICON MOITA, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da Cédula de
Identidade RG n° 2998192/SESP/SC, inscrito no CPF/MF n'' 034.771.679-29, residente e

Qrr

Rua ProF. Pedro Viriato Parigot de Souza. 3901 Lj. 1015 - Curitiba/PR - CEP 81280-350
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domiciliado na Rua Doutor Eugênio Bertoli, n° 3062, Casa 04, Santa Felicidade, Curitiba,
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 dl 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° 762.192.809-10, residente e domiciliada na
Rua João Bettega, n" 644, Apt" 605, Bloco 04, Portão, Curitiba, Paraná; 6) MARAISA
ANGÉLICA DOMINGUES FERREIRA, brasileira, solteira, gerente de filiai, portadora da
Cédula de identidade RG n° B5923790/SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n°
044.257.429-07, residente e domiciliada na Rua João Casagrande, n° 214, Casa 38,
Campo Comprido, Curitiba, Paraná, CEP: 81.230-02. e 7) GEOVANIA CRISTIANE
SPECHT. brasileira, solteira, coordenadora comercial, portadora da Cédula de Identidade
RG n° 1052788121/SESP/RS. inscrita no CPF/MF sob n° 915.463.890-91, residente e
domiciliada na Rua Raposo Tavares, n"" 1084, Apt® 42 C. Pilarzinho, Curitiba, Paraná.
CEP: 82.100-000, aos quais confere poderes amplos e gerais, para o fim especial de
promover a participação da Outqrgante 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
MOITA, WILSON SOLER FILHO, MARAISA ANGÉLICA DOMINGUES FERREIRA, e
GEOVANIA CRISTIANE SPECHT 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 o 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; c) 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® 00000000051440161-1, no valor de

Rua Prof, Pedro Víriato Parigot de Souza, 3901 Lj. 1015 - Cuntiba/PR - CEP 81280-330
carl:orio@campocomprido.com.br | www.cartoriodocampocomprido.com.br | 3373 7330
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R$ 27,31 (vinte e sete reais e trinta e um centavos) emitida nesta data. O presente ato
acha-se protocolado sob n^ 04003/2022, do protocolo geral. Eu, Wanessa Teixeira
Soares Escrevente, que digitei, Eu Renato Farto Lana, Tabelião que subscrevi, dou fé e
assino. R$ 109,38 = 444,32 VRC; Funrejus: R$ 27,31; ISSQN -4%: R$ 4,37, FUNDEP -
5% R$ 5,47 - Seio Digital FUNARPEN R$2,04. (a.a.) JOÃO PAULO BEZERRA DE
MELO, Renato Farto Lana. Nada mais. Traslà^da em seguida. Está conforme o original
ao qual me reporto e dou fé. Eu. /m- ^Wanessa Teixeira Soares,
Escrevente, fiz extrair, conferi, subscrevi e.assino èm público e raso.

Em testemunho da verdader

V\ferí^

FUNARPEN - SELO DIGITAL N« F404X.WHqtd.utra2-CNxQn.PNTub
Valide o selo em https://selo.funarpen.com.br/consulta

\

\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

CNPJ/CPF: 29.644.666/0001-64

ALVARA N° 1.558.105

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para
Localização, conforme processo N° 20-103977/2020, a:

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

ROD. CURITIBA PONTA GROSSA BR-277 - N°: 002160

IND. FISCAL: 19.140.002.000-9 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:10 09 789.963-0

Taxação; COM SERV

Forma de Atuação: ATIVIDADE DESENVOLVIDA FORA DO ESTABELECIMENTO, ESTABELECIMENTO
FIXO

As atividades soiicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada
G.46.6.2-1/00-00 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção;

partes e peças

N.77.3.2-2/01-00 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
N.77.3.9-0/99-00 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e Industriais não especificados anteriormente,

sem operador

G.45.3.0-7/05-00 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
G.46.6.9-9/99-00 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e

peças

G.45.3.0-7/02-00 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
^ C.33.1.4-7/17-00 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e

construção, exceto tratores

C.33.1.4-7/08-00 Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de
cargas

K.64.6.3-8/00-00 Outras sociedades de participação, exceto holdings
G.46.1.4-1/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e

aeronaves

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL N° 11095/2004.

^^RA FUNCIONAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA O ESTABELECIMENTO DEVERÁ TAMBÉM POSSUIR O
CENCIAMENTO/AUTORIZAÇÂO/CERTIFICADO VIGENTE EXPEDIDO/EXIGIDO PELO(S) ORGÃO(S) ABAIXO RELACIONADO(S)

a0(S) OUAL(IS) COMPETE A FISCALIZAÇÃO:
» CB • SMMA • LISA.

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
CURITIBA, 25 DE MARÇO DE 2021

IMPORTANTE :
• A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos

termos do Decreto n® 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser
confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará
Comercial - dados.

• É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração
de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na
legislação.

A partirda versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuaçãOf'iBl 88F5 FED9 4BA6-0 AA20 6C7F 7F82 53BB 7
e código CNAE. r • • • . . . .

DIVISÃO DE ALVARA E ATENDIMENTOS
ASSINADO ELETRONICAMENTE

1 de 1

Documento impresso em 26/10/2022. Este Alvará de Licença para Localização corresponde à última emissão vigente.
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Prefeitura Municipal de Curitiba

Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Av. Manoel Ribas, 2727 - Mercês - Fone: 3350-9159

Documento emitido

eletronicamente.
Sua autenticidade poderá ser
comprovada acessando o
original em:
https;//sima.curiliba.pr.gov.br
/extrato/consultar

Autorização Ambiental de Funcionamento

Solicitação: AFU - 22003200 - Autorização Ambiental de Funcionamento

Data: 02/09/2022 N° Extra:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, integrante do SISNAMA, no uso das atribuições a ela conferidas por
meio da^Lei Municipal 6817/1986, Lei Municipal 7671/1991, Lei Municipal 15852/2021 e considerando as demais
legislações vigentes, MANIFESTA/CONCEDE/APROVA a presente Autorização Ambiental de Funcionamento à:

Nome: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

CNPJ:29644666000164

Rua: ROD. CURITIBA PONTA GROSSA BR-277 Predial: 002160

N° Unidade: Indicação Fiscal: 19140002 - O Inscrição Imobiliária:

Bairro: SANTO INÁCIO Zoneamento: i - ZS1 - ZONA DE SERVIÇOS 1
Tipo de Unidade / Forma de Atuação

ESTABELECIMENTO FIXO

As atividades deverão ser exercidas conforme o tipo de unidade ou forma de atuação informado acima

Código Descrição
331471700

Observação

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção,
exceto tratores

Quaisquer transtornos ambientais e a licença ambiental poderá ser cassada sem ônus para a PMC.

Esta Autorização Ambiental, juntarnente com o respectivo ParecerTécnico, deverão ficar no tocai onde a atividade é
desenvolvida, para que a fiscalização possa ter acesso às suas informações, do ojntrário fica o empreendimento sujeito
ás penalidades previstas em lei.

A presente licença concedida não isenta o empreendimento de ações futuras por parte desta SMMA no caso de
constatação de irregularidades ou do registro de reclamações de poluição ambiental. Neste caso. o responsável pelo
empreendimento deverá tomar medidas complementares necessárias para solucionar problemas, no praro imediato.

# ATENÇÃO PARA O Decreto Municipal 340/2022: A renovação das Autorizações Ambientais deverá ser requerida com
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da data da expiração do prazo de validade.

Quaisquer alterações ou expansões nos empreendimentos, deverão ser comunicados a esta Secretaria.
Licença Ambiental emitida de acordo com ParecerTécnico anexo, parte integrante deste documento.

Data de Emissão: 06/09/2022

Data de Validade: 06/09/2024

(?YV~

06/09/2022 11:25 Página: 1/1
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 29.644.666/0001-64

Certifíca-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-
Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes
privados no Poder Executivo Federai

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CE/S) apresenta a relação de empresas e pessoas jísicas que
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração
Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições
previstas na Lei n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos
de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:13:38 do dia 11/11/2022 , com validade até o dia 11/12/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: HfSEIrmíSvTGit36IUID

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Qrr

1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 29.644.666/0001-64

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:48:05 do dia 22/09/2022, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/F?D=lNABlLITADO:5

Código de controle da certidão: 5UNC220922084805

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

cr^
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: JOÃO PAULO BEZERRA DE MELO

CPF/CNPJ: 076.387.884-78

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identifícado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidÔneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:52:01 do dia 22/09/2022, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=lNABILITADO:5

Código de controle da certidão; 8R18220922085201

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo; MARCOS HACKER DE MELO

CPF/CNPJ: 051,684.544-61

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis ínidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:55:25 do dia 22/09/2022, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/F?D=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: AXXU220922085525

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(yrr
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22/09/2022 09:00 https://servicos.tce.pr.gov.br/seívicos/stv_certidaoTCexibicao.aspx?numControle=126867740

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

CNPJ: 29.644.666/0001-64

Requerente: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadorla de
Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas
julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do
requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução
Normativa n° 68/2012;

»^b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas
anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme Inciso I, do art. 1®, da
Lei Complementar n® 113/2005.

Certidão emitida em 22/09/2022 08:59:36, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.qov.br mediante digitação do
código de controle.

Código de controle desta certidão: 126867740

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço n® 92, de 15/12/2014.

https://servicos.tce.pr.gov.br/servicos/srv_certidaoTCexibicao.aspx7numControles126867740 1/1
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 028179830-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 29.644.666/0001-64
Nome: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/02/2023 • Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.prqovhr

Página 1 de 1

Emitido via Internet Pública (19/10/2022 08:15:28)

(T'
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^PÓBLICA FEDERATIVA DO BRASILCOMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANA
1'OFICIO DISTRfBUIOOR,PART. E CONTADOR JUDICIAL OO 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.1distribuldorcurlliba.coin.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 • TÉRREO - CEP 80530-906

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LÚCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI

KARINA BA VARO ALVES

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:

-- -V-v .-t:

CNPJ.29.644.666/0001 -64

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de

29/12/62) a 08/11/2022.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 10 de novembro de 2022 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

Emitida por: LUiZ
Lei n»19.803 de 21/De2/18
Tabeia XVi dos Distribuidores n° VI ietra a (R$ 38.16)

ofício DISTRIBUIDOR

Digltaiiy signed
byJOSE BORGES
DA CRUZ
FiLHO;31628532
904

Date:
2022.11.10
13:17:32 BRST

Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuldorcuritlba.com.br/autentica usando o codigo 808F0B3E

0^
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Número do pedido: 1808865
FOLHA: 1 / 1

rODER JUDICtÁWO

TRIBUNAL DE [USTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO FALèNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçaO JUDICIAL N^: 1808865

A vista dos registros constantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder
Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados peio{a) requerente, NADA
CONSTA distribuído em relação a:

NOME; VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA

Raiz do GNPJ: 29.644.666

Certidão emitida às 11:48 de 11/11/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.

2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Certidão expedida em consonância com a Lei n^ 11.101/2005, com a inclusão das classes

extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;

5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado
e/ou destinatário;

6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de
registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço

.httDs://esai.tisc.lus.br/sco/abrirCadastrQ.dn

A autenticidade da certidão poderá ser confirmada no endereço eletrônico httDs://certeDroc1a.tisc.ius.br/dQwnload



11/11/2022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Palhoça

0012815042

C E RTI DÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO N°: 117716 FOLHA; 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina da Comarca de Palhoça, com distribuição anterior à data de 10/11/2022, verificou-se NADA CONSTAR em
nome de:

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA, portador do CNPJ: 29.644.666/0001-64.

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conseiho Nacional de Justiça:

b) os dados informados são de responsabiiidade do solicitante e devem ser conferidos peio interessado e/ou
destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eietrônico http://wvwv.tjsc.jus.br/portal, opção
Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capitai, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da
Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei n® 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 -
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO; A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tJsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela Internet e sua validade é de 60 dias.

Palhoça, sexta-feira, 11 de novembro de 2022.

PEDIDO N°:
0012815042

Cf^
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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®: 9.966.201

CNPJ: 29.644.666/0001-64

Nome: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

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- ITBl e Contribuição de

.^^elhoria), 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

htíps://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.
confirmada no endereço

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 13:45 do dia 14/10/2022.

Código de autenticidade da certidão: 17E36EE5D2A54E955BA278A424CF6BB4C2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 12/01/2023 - Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
CNPJ: 29.644.666/0001-64

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 16:56:43 do dia 22/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2023.

Código de controle da certidão: 7BE6.20B5.A5EA.4796
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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JUÇEPAR

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ^

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LIDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Protocolo: PRC2213323320

NIRE (Sede)
41208702117

CNPJ

29.644.666/0001-64
Data de Ato Constitutivo

01/12/2017

Início de Atividade

01/12/2017

Endereço Completo
Rodovia ROGOVIA BR-277. CURITIBA-PONTA GROSSA, N» 2160, GALPÃO A. MOSSUNGUÊ - Curitiba/PR - CEP 82305-100

Objeto Social
COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUÇÃO, PARTE E PECAS COMERCIO DE

aluguel de maquinas E equipamentos PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUÇÃO, SEM OPERADOR
ALUGUEL DE EMPILHADEIRAS PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE

pavimentação e Construção prestacao de serviços de manutenção de empilhadeiras prestacao de
AGENCIAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUÇÃO PRESTACAO DE

SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE EMPILHADEIRAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 1) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE
"^"^^P^CAO E CONSTRUÇÃO, PARTE E PECAS 2) E DE EMPILHADEIRAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1) MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM, MINERACAO E CONSTRUÇÃO, PARTE E PECAS 2) E DE EMPILHADEIRAS E PARTICIPACAO EM
OUTRAS SOCIEDADES, BEM COMO DE EMPREENDIMENTOS DETERMINADOS, COMO ACIONISTA OU QUOTISTA, OSTENSIVA OU
OCULTACOMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR

Capita! Social
R$ 11.580.000,00 (onze milhões e quinhentos e oitenta mil reais)
Capital Integralizado
R$ 11.580.000,00 (onze milhões e quinhentos e oitenta tfííl reais)

Porte

Demais

Prazo de Duração
Indeterminado

Dados do Sócio

Nome CPF/CNPJ
JOÃO PAULO BEZERRA DE 076.387,884-78
MELO

Nome CPF/CNPJ
MARCOS HACKER DE 051.684.544-61

^'í^í^ELO

Participaçãb-no,óapitalv4.'v Espécie de sócio
R^5.790.00q.0p '; , . "Sócio

^#5.79().000^C
'^Espécie db>eóclo
36ció ;■

Administrador
S

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador
Nome
JOÃO PAULO BEZERRA DE MELO
Nome
MARCOS HACKER DE MELO

[CPF ^
[076.387.884-78
[CPF , ■/'
^51.684.544^61'

Têrmirio do mandato
Indélerminado

j Término do mandato
f  Indeterminado

Ultimo Arquivamento
Data
14/09/2020

Número
20205158986

V Ato7even|p/jj , /ív, -5^00ay^02f- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO
^ NOMBEMPRÈèiVRIAL)

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

CNPJ: 29.644.666/0004-07
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 - NIRE: 41901854097
Endereço Completo
AVENIDA ARAUCARIA, N» S/N . UGOA - FAZENDA MONTE ALEGRE, Telêmaco Borba, PR, CEP: 84279000
2 - NIRE: 42901227751 CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx
Endereço Completo
RODOVIA BR 101, N» S/N, KM 214 , CENTRO. Palhoça, SC, CEP: 88131390
3 - NIRE: 41901458655 CNPJ: 29.644.666/0002-45
Endereço Completo
RODOVIA BR 277, N® S/N, KM 599,5 , SANTOS DUMONT, Cascavel, PR, CEP: 85804600

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/10/2022, às 11:08:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código AF8NTPEZ.

1 de 2
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JUCEPAR

Governo do Estado do Paraná

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacíonài de Registro de Impresas Mercantis - SINRÉM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Continuação

Nome Empresarial: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: PRC2213323320

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

2de2

(y
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ESTADO DO PARANÁ

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS

1GB-SPCIP CENTRO

CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - CVCB

3.1.01.22.0001144136-06
A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná

vistoriou a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, e a certifica por estar em conformidade
com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO ITDA |
Nome Fantasia: VENEZA ÊQÜrPAMENTÕS SUL "
CPF/CNPJ: 29.644.666/0001-64

Código da Atividade Econômica (CNAE):
4614/1-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS,

EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES
6463/8-00 - OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
3314/7-08 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA

TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS
3314/7-17 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
4669/9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

7739/0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7732/2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR,

EXCETO ANDAIMES

4662/1-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM,
V1INERAÇÃ0 E CONSTRUÇÃO
Logradouro: RODOVIA BR-277 Número: 2160
Complemento: GALPÃO A Bairro: MOSSUNGUE Município: CURITIBA-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Area Total: 5.132,82lií ' ^^''^AÍt^TotaiTó^OÕ^
Área Vistoriada: 3.000,00 m^ Altura Área Vistoriada: 6,00 m
Ocupação: C-2 - COMÉRCIO COM MÉDIA E ALTA CARGA DE INCÊNDIO (ACIMA 300MJ/M2)
Capacidade de Público: 314 PESSOAS
Uso de GLP: MÁXIMO 2 RECIPIENTES P-13KG NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO
Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:

ALARME DE INCÊNDIO
HIDRANTE E MANGOTINHOS

EXTINTORES DE INCÊNDIO
ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

OBSERVAÇÕES

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A assinatura fica dispensada nos termos da NPT 001 Parte 01.

A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prcvfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos.'

Número autenticidade:

0253



ESTADO DO PARANÁ

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS

1GB-SPCIP CENTRO

Esla cenificação perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação
ie prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificaçâo/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

CURITIBA, PR, 31 DE MAIO DE 2022

SOLDADO PAULO HENRIQUE RIBAS DE OLIVEIRA 3° SARGENTO RAFAEL NASCIMENTO FONTANA
Vistoriador Chefe da SPCID

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrcvFogo.
A assinatura fica dispensada nos termos da NPT 001 Pane 01.

A Mitenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos.'

Número autenticidade;
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ESTADO DO PARANÁ

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS

ICB-SPCIP CENTRO

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB

3.1.01.22.0001144136-06
A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná

licencia a edifícaçào/estabeiecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a
legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL
CPF/CNPJ: 29.644.666/0001-64

Código da Atividade Econômica (CNAE):
4614/1-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS,

EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES
6463/8-00 - OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
3314/7-08 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA

TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS
3314/7-17 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
4669/9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

7739/0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7732/2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR,

ÉXCETO ANDAIMES
4662/1-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM,

MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO
Logradouro; RODOVIA BR-277 Número: 2160
omplemento: GALPÃO A Bairro: MOSSUNGUE Município: CURITIBA-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Área Total: 5.132,82 m^ Altura Total: 6,00 m
Área Vistoriada: 3.000,00 m^ Altura Área Vistoriada: 6,00 m
Ocupação: C-2 - COMÉRCIO COM MÉDIA E ALTA CARGA DE INCÊNDIO (ACIMA 300MJ/M^)
Capacidade de Público: 314 PESSOAS
Uso de GLP: MÁXIMO 2 RECIPIENTES P-13KG NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO
Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:

ALARME DE INCÊNDIO
HIDRANTE E MANGOTINHOS

EXTINTORES DE INCÊNDIO
ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Projeto Técnico NIB: 1243561/7072

OBSERVAÇÕES

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

0^
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ESTADO DO PARANÁ

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS

1GB -SPCIP CENTRO

Esla licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação
ie prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabeiecimenlo/área de risco/evento a qualquer tempo.

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 30 de Maio dc 2023

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrcvFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfago.pr.gov,br através do link "Verificar Autenticidade Documentos.'

Numero autèntici 0^
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04/11/2022 16:44 Emissão do CICAD

à.
RECEITA
ESTADUAL DO

PARANÁ
PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS

90772356-95

Inscrição CNPJ

29.644.666/0001-64

Início das Atividades

02/2018

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento ROD CURITIBA PONTA GROSSA BR.277, 2160 • SANTO INÁCIO - CEP 82305-100
FONE: (41)3165-6600

Município de Instalação CURITIBA - PR, DESDE 02/2018

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+I, DESDE 06/2018

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

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

4530-7/02 ■ COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

4530-7/05 ■ COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
PARTES E PECAS

Quadro Societário

Tipo Inscrição Nome Completo/Nome Empresarial

CPF 076.387.884-78 JOÃO PAULO BEZERRA DE MELO

CPF 051.684.544-61 MARCOS HACKER DE MELO

Qualificação

SÓCIO-ADMINISTRADOR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 04/12/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.Dr.aov.br

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS NO 90772356-95

Emitido Eletronicamente via Intemet

04/11/2022 16:44:48

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

0^
https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS11D.asp?elncludeLinkFacij=S&eGadicms=9077235695&eUser=4J8CL34C 1/1

:1257



Voltar Imprimir

CAÊMA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição; 29.644.666/0001-64
Razão SocialíVENEZA equipamentos sul comercio ltda
Endereço: rua bom jesus de iguape 1537 / hauer / curitiba / pr / 8I610-040

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.

VaÍidade;29/10/2022 a 27/11/2022

Certificação Número: 2022102901085220097205

Informação obtida em 31/10/2022 17:47:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Cr^
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Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.644.666/0001-64

Certidão n": 40655232/2022

Expedição: 18/11/2022, às 11:11:31

Validade: 17/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n® 29.644.666/0001-64, 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 providenciarios, 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

(f
0259



26/10/2022 17:43
about:blank

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO OE INSCRIÇÃO

29.644.666/0001-64

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA OE ABERTURA

01/12/2017

NOME EMPRESARIAL

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VENEZA EQUIPAMENTOS

PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e
peças

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS '
33.14-7-08 ■ Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
33.14-7-17 ■ Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção
exceto tratores

45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e cámaras-de-ar
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e cámaras-de-ar
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

ROD CURITIBA PONTA GROSSA BR-277
NUMERO

2160

COMPLEMENTO
********

CEP

82.305-100
BAIRRO/DISTRITO

SANTO INÁCIO
MUNICÍPIO

CURITIBA
UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONTROLADORiA@VENEZANET.COM
TELEFONE

(41)3165-6600

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO OADASTRAL

01/12/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
********

Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/10/2022 às 17:42:23 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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DocuSign Envelope ID: 9FDC63A9-F18C-4F77-B68D-22AB168BC303

John Deere Brasil Ltda

Rodovia Engs Ermenio de Oliveira Penteado,

KM 57,5

CEP 13330-000 - Indaiatuba - SP

Thomas Moreira Spana
Gerente de Vendas - Brasil

Brasil - Construção

DECLARAÇÃO

JOHN DEERE BRASIL Ltda., inscrita no CNPJ/MF nS 89.674.782/0004-09,
sediada na rodovia Engenheiro Ermenio de Oliveira Penteado, KM 57,5, CEP
13337-300, cidade de Indaiatuba, estado de São Paulo DECLARA que
VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO S/A, com sede situada na Rodovia
BR 277, ns 2160, Bairro Santo Inácio, CEP 82305-100, na cidade de Curitiba,

estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 29.644.666/0001-64, e suas
^  respectivas filiais em Cascavel/PR, na Rodovia BR 277, KM 599,5, S/N, Bairro

Santos Dumont, inscrita no CNPJ/MF sob o nS 29.644.666/0002-45; e em
Palhoça/SC, na Avenida Gentil Reinaldo Cordioli, S/N, Bairro Jardim
Eldorado, inscrita no CNPJ/MF sob o nS 29.644.666/0003-26 é nosso

Distribuidor autorizado para vendas dos produtos John Deere Construção

(Retroescavadeiras, escavadeiras Hidráulicas de Construção, Tratores de
Esteira, Pás-Carregadeiras e Motoniveladoras), atendimento de peças
originais e serviços de assistência técnica, com profissionais treinados na

Fábrica.

Declaramos também que, os produtos John Deere, acima citados, possuem
garantia de fábrica de 01 (um) ano e garantia de fornecimento de peças para
os equipamentos mencionados acima, por pelo menos 5 anos, emitida pelo
fabricante da marca.

Declaramos ainda que o fornecimento de produtos e peças exclusivos da
linha de equipamentos de construção John Deere, além de serviços

^  especializados e certificados pelo fabricante, bem como os efeitos desse

fornecimento, são de responsabilidade única e exclusiva de Veneza

Equipamentos Sul Comércio Ltda nos Estados do Paraná e Santa Catarina.

INDAIATUBA- SP, 05 de janeiro de 2022.

^  DocuSlct

aÔ3C531f

DocuSfgned by:

pw-q
893CS3189318482..

THOMAS MOREIRA SPANA

Gerente de Vendas- Brasil

John Deere Brasil- Construção

Confidential with Personal Information

0^
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Veneza Equipamentos Sul JOHN DEERE

EDITAL DE PREGÃO N" 092/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 368/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

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

ANEXO - II

PROPOSTA COMERCIAL

(uso obrigatório por todas as licitantes)

A empresa Veneza Equipamentos Sul Comércio Ltda., estabelecida na Rodovia BR 277, Curitiba -
Ponta Grossa, nr. 2160, Bairro Mossunguê, na Cidade de Curitiba no estado do Paraná Telefone: (41)
3165-6601 ou (41)99223-9771 e E-mail: rosana.calaca@venezanet.com. inscrita no CNPJ sob n°
29.644.666/0001-64, neste ato representada por Rosana Cristina Caiaça, Analista Administrativa
Comercial, RG. RG: 5.182.568-3/SSP/PR, CPF: 752.192.809-10, Rua João Bettega, n® 644, bloco 4,
apto. 605 - Bairro: Portão, Curitiba / Paraná, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao
Edital de Pregão Eletrônico n° 092/2022 em epígrafe que tem por objeto a Implantação de Aquisição
de máquina retro escavadeira 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 Unidade Qtde

2  RETROESCAVADEIRA, nova, sem UN 1 449.000,00
uso, ano de fabricação 2022, peso Marca
operacional de 7.103 kg, equipada
com motor diesel, com potência John
liquida de 86 HP, transmissão com 4 Deere
marchas frente e 2 marchas trás,
tração 4x4, freios multidisco em Modelo
banho de óleo, caçamba da
escavadeira de uso geral com 310 L
capacidade de 0,28m^ caçamba da
carregadeira de uso geral com
capacidade de 0,96m^ cabine com
certificação ROPS conforme a ISO
3471 de 2008 e FOPS conforme a

ISSO 3449 de 2005 e com ar

condicionado c com sistema de

gestão de frota com:
1- Monitoramento e controle da

Curitlba/PR: 41 3165.6600 - Rod. Br 277, n^ZlòO Mossunguê |PR | Brasil |CEP: 82305-100
Cascavel/PR: 45 3122.8820 ■ Rod. Br 277, s/n, Km 599,5 Santos Dumont | PR | Brasil | CEP: 85806-600
Palhoça/SC: 48 3283.4172 - Rod BR-lOl, s/n. Km 214, Centro|SC| Brasil | CEP: 88131-390
www.VenezaEquipamentos.com.br

Unidade Qtde
Preço

Unit. R$

449.000,00

Preço Total

R$

449.000,00



Veneza Equipamentos Sul

localização da máquina;
2- Monitoramento de horas de

funcionamento / horas ociosas;
3- Monitoramento do consumo de

combustível;

4- Fornecimento de dados dos níveis

de carga;
5- Alertas sobre código de falhas.
Vidros com película de proteção
solar, com transparência a ser
definida no momento do pedido.
Adesivos conforme padrão fornecido
pelo MAPA. Com faróis para
trabalhos noturnos. Garantia total de

1 ano.

TOTAL I 449.000,00

Valor total R$ 449.000,00 (Quatrocentos e quarenta 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.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital
e seus anexos.

Demais dados de acordo com o Edital.

Planalto, 25 de Novembro de 2022.

n^r-AKtA y-m/--i-miA Assinado de forma digital por
ROSANA CRISTINA rosanacristina

CALACA:75219280910 cauca:7S2192809io
Dados: 2022.11.25 11:19:04 -03'00'

Rosana Cristina Calaça
Analista Administrativa Comercial

RG: 5.182.568-3/SSP/PR

CPF: 752.192.809-10

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA.

^9644666/0001-64^
SU. COMÉRCIO LTDA

Rod.BR2r7n*21«J

Mawungu«-CEPKaCKI-IOO
L  CuflB». PR J

Curitiba/PR: 41 3165.6600 - Rod. Br 277, nS2160 Mossunguê jPR j Brasil jCEP: 82305-100
Cascave!/PR: 45 3122.8820 - Rod. Br 277, s/n, Km 599,5 Santos Dumont j PR j Brasil | CEP: 85806-600
Palhoça/SC: 48 3283.4172 - Rod BR-101, s/n. Km 214, Centro|SC[ Brasil | CEP: 88131-390
www.VenezaEquipamentos.com.br

cr
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Pregão/Concorrência Eletrônica

987775.922022 .6640 .4701 .4410568958

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
NO 00092/2022

As 09:00 horas do dia 25 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legai 123 de 21/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei No 10.520 de 17 de julho de 2002 e no
Decreto No 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo N" 368/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão No
00092/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de máquina retro escavadeira 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 editai, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item; 1

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Potência Operacional Mínima: 100 CV, Capacidade Mínima Carregadeira: 1,3 M3, Capacidade
Mínima Escavadeira: 0,2 M
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Vator Máximo Aceitável: R$ 471^666,6600 Situação: Aceito e Habilitado
'  ;abllidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
1  rvalo mínimo entre lances: RS 100,00

Aceito para: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de RS 449.910,0000 e com valor negociado a R$
449,000,0000 . ' a -p

Histórico

Item: 1 - Retroescavadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNP3/CPF Fornecedor

06.224.121/0004-46 SHARK MAQUINAS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA

ME/EPP
Equiparada

Não

Declaração
ME/EPP

Valor GlobalQuantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

R$ 471.000,0000 R$ 471.000,0000 25/11/2022
08:11:32

Marca: NEW HOLLAND CONSTRUC

Fabricante: NEW HOLLAND CONSTRUCTION

Modelo / Versão: B95B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 Retroescavadeira, nova, ano 2022, cor amarela, combustível diesel, com cabine mais
ar-condicionado e isulfimada, e demais características conforme descrito em prospecto.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.644.666/0001-64 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL Não Não 1 R$ 471.660,0000 R$ 471.660,0000 23/11/2022
COMERCIO LTDA 17:57:36

Marca: lOHN DEERE

Fabricante: JOHN DEERE BRASIL SA

^  Modelo / Versão: 310L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA, nova, sem uso, ano de fabricação 2022, peso operacional de 7.103
kg, equipada com motor diesel, com potência líquida de 86 HP, transmissão com 4 marchas frente e 2 marchas trás, tração 4x4, freios
multidisco em banho de óleo, caçamba da escavadeira de uso geral com capacidade de 0,28m3, caçamba da carregadeira de uso gerai
com capacidade de 0,96m3, cabine com certificação ROPS conforme a ISO 3471 de 2008 e FOPS conforme a ISSO 3449 de 2005 e com
ar condicionado e com sistema de gestão de frota com: 1- Monitoramento e controle da localização da máquina; 2- Monitoramento de
horas de funcionamento / horas ociosas; 3- Monitoramento do consumo de combustível; 4- Fornecimento de dados dos níveis de carga;
5- Alertas sobre código de falhas. Vidros com película de proteção solar, com transparência a ser definida no momento do pedido.
Adesivos conforme padrão fornecido pelo MAPA. Com faróis para trabalhos noturnos. Garantia total de 1 ano.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.063.653/0010-24 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS Não Não 1 R$ 471.666,6600 R$ 471.666,6600 24/11/2022
LTDA. 13:33:47

Marca: JCB

Fabricante: ICB

Modelo / Versão: 3CX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA 4X4, nova, ano 2022, última série, zero hora. Equipada com tração
4x4, motor turbo diesel com potência nominal de no mínimo 85 Hp transmissão com conversor de torque com no mínimo 04
velocidades à frente e 04 velocidades à ré, peso operacional mínimo de 5.500 kg. carregadeira frontal com caçamba de no mínimo 1,0
m3 de capacidade vofumétrica, força de desagregação de no mínimo 4.599 kgf, profundidade de escavação de mínimo 4.348m. Freios a
disco múltiplos banhados a óleo. Sistema de iluminação para trabalho noturno. Cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado.
Garantia de 12 (doze) meses da entrada em operação, frete CIF
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)
Valnr Hn I anra >*lValor do Lance CN

R$ 471.666,6600

R$ 471.660,0000

R$ 471.000,0000

R$ 470.000,0000

R$ 469.000,0000

R$ 468.900,0000

R$ 467.000,0000

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

PJ/CPF

05.063.653/0010-24

29.644.666/0001-64

06.224.121/0004-46

05.063.653/0010-24

06.224.121/0004-46

05.063.653/0010-24

06.224.121/0004-46

Data/Hora Registro

25/11/2022 09:00:06:607

25/11/2022 09:00:06:607

25/11/2022 09:00:06:607

25/11/2022 09:03:52:740

25/11/2022 09:07:17:433

25/11/2022 09:07:48:183

25/11/2022 09:09:56:260

n2GG
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R$ 465.000,0000 05.063.653/0010-24 25/11/2022 09:10:22:560
R$ 464.400,0000 29.644.666/0001-64 25/11/2022 09:10:59:967

R$ 464.000,0000 06.224.121/0004-46 25/11/2022 09:11:08:287
R$ 463.900,0000 05.063.653/0010-24 25/11/2022 09:11:20:883
R$ 463.500,0000 29.644.666/0001-64 25/11/2022 09:11:21:290

R$ 463.000,0000 05.063.653/0010-24 25/11/2022 09:11:31:477
R$ 462.600,0000 29.644.666/0001-64 25/11/2022 09:11:45:490

R$ 462.000,0000 06.224.121/0004-46 25/11/2022 09:11:48:503

R$ 461.000,0000 05.063.653/0010-24 25/11/2022 09:12:12:880

R$ 460.000,0000 06.224.121/0004-46 25/11/2022 09:12:22:740

R$ 459.000,0000 05.063.653/0010-24 25/11/2022 09:12:48:373

R$ 458.100,0000 29.644.666/0001-64 25/11/2022 09:12:58:607

R$ 458.000,0000 06.224.121/0004-46 25/11/2022 09:13:04:970

R$ 457.000,0000 05.063.653/0010-24 25/11/2022 09:13:36:110

R$ 456.400,0000 29.644.666/0001-64 25/11/2022 09:13:57:837

R$ 456.000,0000 05.063.653/0010-24 25/11/2022 09:14:17:370

R$ 455.400,0000 29.644.666/0001-64 25/11/2022 09:14:32:783

R$ 455.300,0000 05.063.653/0010-24 25/11/2022 09:14:53:597
R$ 454.500,0000 29.644.666/0001-64 25/11/2022 09:15:19:760

R$ 454.000,0000 05.063.653/0010-24 25/11/2022 09:15:39:750

R$ 453.600,0000 29.644.666/0001-64 25/11/2022 09:16:36:357

R$ 453.500,0000 05.063.653/0010-24 25/11/2022 09:17:11:287

R$ 453.330,0000 29.644.666/0001-64 25/11/2022 09:18:15:933

R$ 452.000,0000 05.063.653/0010-24 25/11/2022 09:18:30:400

R$ 451.800,0000 29.644.666/0001-64 25/11/2022 09:18:42:980

R$ 451.500,0000 05.063.653/0010-24 25/11/2022 09:18:53:690

R$ 449.910,0000 29.644.666/0001-64 25/11/2022 09:19:26:593

R$ 449.000,0000 05.063.653/0010-24 25/11/2022 09:19:51:537

Eventos do Item

Evento Data

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Observações

Abertura ^09^03^08^ Item aberto para lances.
Encerramento Item encerrado para lances.

09:21:52

Encerramento

etapa aberta

Recusa de

proposta

Abertura do
prazo -

Convocação
anexo

Encerramento do

' vocação

^09^21^5p aberta encerrada.
25/11/2022 da proposta. Fornecedor: ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 05.063.653/0010-24, pelo melhor
10:58:44 449.000,0000. Motivo: é possível constatar que a proponente não conta com os requisitos mínimos

especificados nesse pregão, bem como não anexou o catálogo da maquina

25/11/2022 Convocado para envio de anexo o fomecedor VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
11:13:57 29.644.666/0001-64.

25/11/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA,
11:20:34 CNPJ/CPF: 29.644.666/0001-64.

Aceite de

proposta

Habilitação de
fornecedor

25/11/2022 individual da proposta. Fornecedor: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
11-22-50 29.644.666/0001-64, pelo melhor lance de R$ 449.910,0000 e com valor negociado a R$ 449.000,0000. Motivo:

valor proposta reajustada

25/11/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
11:23:16 29.644.666/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

CNPJ/CPF:

Troca de Mensagens

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Data

25/11/2022
09:00:07

25/11/2022
09:00:08

25/11/2022
09:00:46

25/11/2022
09:00:56

Mensagem

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas
foram ciassifícadas 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.

Bom dia Prezados licitantes Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico no 092/2022.
Alguns avisos importantes:

O modo de disputa será ojnodo "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. n

https.7/www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

"2G7
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Pregoeiro 25/11/2022
09:01:14

Pregoeiro 25/11/2022
09:01:23

Sistema 25/11/2022
09:03:08

Sistema 25/11/2022
09:21:52

Sistema 25/11/2022
09:21:55

Pregoeiro 25/11/2022
09:24:06

Pregoeiro 25/11/2022
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Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

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 Decreto no 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 no 10.024/19, na hipótese de necessidade de envio de documentos
COMPLEMENTARES após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em
formato digital, 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 no 10.024/2019, o qual dispõe da necessidade de
negociação, solicito as empresas, desconto nos respectivos itens inicialmente ganhos.

Para ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA é possível redução no
valor do item ganho inicialmente?

Bom dia Sr Pregoeiro. Infelizmente esse é o valor mínimo que consigo chegar.

Para ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. - ok

Senhores iicitantes, por favor, aguardem enquanto verifico o SICAF, e posteriormente aos documentos
de Habilitação e Proposta Inicial anexadas.

Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/11/2022 às 11:00 horas, no chat da Plataforma
COMPRASNET.

Peço que aguardem iogados, visto que após encerrar a conferência dos documentos, estarei
convocando para envio da PROPOSTA FINAL ATUALIZADA (item 11 do edital) cedendo o prazo de 02

(duas) horas para envio destas.

Segundo o laudo de especificação de máquina tipo Retroescavadeira realizado pela empresa
especializada em engenharia mecânica AVANT ENGENHARIA para o município de PLANALTO utilizado
para embasar esse edital, é fundamental que a máquina possua um sistema de gestão de frotas com

os seguintes recursos:

1- Monitoramento e controle da localização da máquina; 2- Monitoramento de horas de funcionamento
/ horas ociosas; 3- Monitoramento do consumo de combustível; 4- Fornecimento de dados dos níveis

de carga; 5- Alertas sobre código de falhas.

Na proposta comerciai enviada pela JCB, a máquina conta com o sistema LIVEUNK, que segundo o
fabricante (https://www.jcb.com/pt-br/suporte-ao-ciiente/livelink) possuí os recursos de:

1- Histórico de manutenção; 2- Monitoramento de horas de funcionamento / horas ociosas; 3- Alertas
críticos da máquina.

Dessa forma, é possível constatar que a proponente não conta com os requisitos mínimos especificados
nesse pregão, bem como não anexou o catálogo da maquina, e em decorrência disso deve ser

desclassificada.

Para VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA - VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA, é
possível redução no valor?

bom dia! Já estamos no limite de nossa margem, infelizmente não conseguimos baixar mais.

Para VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA - não conseguem chegar ao valor da primeira
colocada ?

Para VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA - Se for possível, peço que envie na proposta
reajustada, que estarei convocando.

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@planaito.pr.gov.br
Senhor fornecedor VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.644.666/0001-64,

solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Comunico a todos que a documentação apresentada pela empresa convocada comprovam o
atendimento das exigências fixadas no Edital.

Assim que a empresa anexar a proposta reajustada, estaremos realizando a habilitação da mesma.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
29.644.666/0001-64, 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'.

Foi informado o prazo finai para registro de intenção de recursos: 25/11/2022 às 12:00:00.

Eventos da Licitação

Evento

Alteração equipe

Abertura da sessão

pública

Julgamento de
propostas

Abertura do prazo

Fechamento do prazo

Data/Hora

10/11/2022 10:06:37

25/11/2022 09:00:07 Abertura da sessão pública

Observações

25/11/2022 09:21:55 Início da etapa de julgamento de propostas

25/11/2022 11:23:18 Abertura de prazo para intenção de recurso

25/11/2022 11:23:32 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/11/2022 às 12:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os iicitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
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resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto No 10.024 de 20 de setembro de 2019.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:28 horas do dia 25 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Preqoeiro
e Equipe de Apoio. ^ ^
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Pregoetro Oficial ^
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