
ESTADO DO PARANÁ 
	

Solicitação Nr.: 219612017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Data: 	 0611112017 

Nr. por Centro de Custo 4 

& j 33 	[7 	Folha 1/1 

Execução de Serviço 	 - 

1 ExeJção de Obra 

1 Compra 	 SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS 

SOLICITANTE: 

de Custo: 160 - MICRO-ONIIBUS VOLARE 09 PLACAAYI-3983 Código da Dotação 

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 04.01i.014:3.3.9030.39.99.00.00 -I1512017) 

de: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

do Solicitante: JOSE DE OLIVEIRA 

de Entrega: DEPARTAMENTO MUN, DE OBRAS E VIAÇÃO - 

ação: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO DA FROTA Identificação: OBRAS 

MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO láU J 001 

Ot wacates: 

TENS SOLICITADOS ,  

	

Item 	1 Quantidade 	1 Unid. 	 Especificação 	 IPreço Unhl. Previsto 	Preço Total Previsto 

	

1 	 1 UN 	M.0. FARAMrrRI ZAÇO MÓPULO rio MOTOS vo:;.rRz W 	 O •OG 00 	 000 

Preço Total: 

Soicitante: JOSE DE 

Cruz Machado. 6 de Novembro de 2317. 

Responsável pelo Setor Compras 

CNPJ: 76.339.68810001-09 	TelefonefFax: 5541222 554 1222 

Av. Vitoria, 167 

C.E.R: 84620-000 	Cruz Machado - PR 



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.33968810001-09 
Av. Vitorio, 187 
C.E.P.: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

O(a) Prefeito Municipal, EUCLIDES PASA, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, 
especialmente a Lei Nr. 8666193 e suas alterações legais, resolve: 

01 - Autorizar a  abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado: 

A - Processo Nr.: 260/2017 
8 - Modalidade: Dispensa de Licitação p/ compras e Serviços 
C - Forma de Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
D - Forma Pgto./ Reajuste: 
E - Prazo EntregalExeo.: 10 dias 	 O i 9002 c - Local de Entrega: SEDE DO CONTRATADO 

- Urgência: 

H - Vigência: 03 meses 

- Objeto da Licitação: A presente dispensa de Fcitação visa a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços, sendo 
parametrização do motor, para manutenção corretiva do veicuto microõnibus Volare W9, placa AYl 3963, pertencente 

Secretaria de Saúde desta municipalidade, sob número 160. 

- Observações: - Coleta 43312017 

K - Convidados: 

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

kesp!!!I 	Cõdigo da Dotação 	1 	Descrição da Dolação 	 Í Compl do Elemento ] Valor Previsto 

04.01.2,014.3,3,90.39.00.00.00.00 MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DE POSTOS E HC 3390.3999.99.00.00 	 $ 500.00 
Fonte de Recurso, 1000 - Recursos Livres 

Total Previsto 	 3.500,00 

Cruz Machado, 24 de Novembro de 2017. 

PREFEITO MUNICIPAL 



Ciuz mochodo\0j/ 
Prefeitura 	LI / 

iii " Ia ki '.ini .i1 1 1 	F INI ' .in. 

Solicitação de Parecer Contábil 

Solicitação 26012017 

Venho através do presente, soNcitar PARECER CONTÁBIL em atendimento à Secretaria de 
Saúde — Contratação de empresa objetivando a aquisição prestação de serviços para 
manutenção corretiva do veiculo microônibus Volare W9, placa AYF 3983, pertencente à 
Secretaria de Saúde desta municipaHdade, sob número 160. 

093 

PREVISÃO 

de 

TOTAL APROXIMADO 

Cruz Machado, 24 de Novembro de 2017. 

Requisitante 

Comi ssio Pc rmancnte de L ic LaÇaO 
A. Vitória. 67 -  PAndur - Centro - CFP: 84,620-000- lei (C)3154-1 1 2 1  

C:ruz :V] uchaclo - PR 



TJe 

Cr. Machado 
'Semeando oh,Wro' 

iJí,Ifl,crde2fllflO3o 

Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Av, Vitória, 167 1 Centro 84620-000 

(42) 3554-1222 
www.pincm.pr.gov.br  

Cruz Machado, 24 de Novembro de 2017. 

Parecer Contábit n°307/2017 

Referente à Solicitação n°260/2017 - Secretaria Municipal de Saúde 

Atenção à solicitação da Sra. Vera Maria Benzak, presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, para verificar a existência de recursos orçamentários. 

Em Atenção à solicitação da Sra. Vera Maria Benzak, presidente da Comissão Permanente 
de Licitações, para verificar a Certifico que: 

X) E-IA recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) 
especificada (s) abaixo (s); 

- NÃO 1-IA recursos orçamentários para pagamento das Obrigações; 	 .•?n1 í buiJjO4 
- Despesas Extra Orçamentária; 

Recursos orçamentários: 2017 

Cód. 
Reduzido 

FUnidade 
Orçamentária j 

Projeto/ 
Atividade  Elemento Despesa Recurso Saldo Disponível Valor Previsto 

120 04.01 2.014 3.3.9039000000 1.000 R$ 3.628,66 R$ 3.500,00 

Total R$ 3.500,00 

Jeiferson R. Mazur 
Contador 

CRC PR 056342/0-8 



- 

ORDEM DE SERVIÇO 

f4úrnero: 00010449 

_26/0/20h7 

fje fechamento:  

IJNI-TURBOS LTDA 

BR-476 KM 359, 4875 -CURO VERDE - UNIAO DA VITORIA - PR 

- Ut-TURBOSHOTMïL COM 

Chent 	(163) PREFEI URA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO () 

Endereço: AVENIDA VITÓRIA, 129 - CENTRO - CRUZ MACHADO - PR 

CPF/CNP* 763396 &8 OOO i09 RG/IE rone:(42)3ss11222ce( . /1i)9127t6lt  Valor total: 	 350 
LOnU, ydgarnenco Auardanoo Autodzaca 

Paca AY13983 	 7 1 
Vecu!o MICRO Ô'HBUS VOLARE W9 

ObservBço 

SERVIÇOS UTILIZADOS 

17027 	 M'O. - PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO DO MOTOR 
	

3 500000 	1,000 UM 	 3500,00 

Total SERVIÇOS: 3.500,00 

Valor total: 	 3.500,00 

PREFETUPfl, MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
fl 

UNI-TURBOS LIDA 	. t/ 

LrveSystm Sistema gerenc,aI empresartai v2017.21.53 



Balak & Cia LtLIa 

Rua Francisco Fernandes Luiz 
AUTO PEÇAS E OFICINA MEC. 	Bairro: São Joaquim 

União do Vitória - PR 

SAO JOAQUIM 	CEP: 84.600-000 
Fone: (42)3524.6803 

ORÇAMENTO 
DATA: 06111/2017 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 	 03 É) 006 
VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS VOLARE W9 

- 	- V - 
= -- 
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-- 	 -- 	 - - 	-- 	
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VALOR TOTAL 
	

R$ 3780,00 

v: & 

Pc 

Baiak & Cia Uda 



ftfl.JN*7*I')2 
Rua 12 de maio, 522- Centro 

Uno da Vitáda - Pr 

Cep 84.600-000 

Fone: 42)3522-2D66 

DATA: 06/11/2017 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

VEÍCULO: MICRO ÕNIBUS VOLARE W9 

UUUutP 

ORÇAMENTO  
QTD 	 DESCRIÇÃO 	 V UNIT 	V TOTAL 

MC, PARAMETR2AÇÃC MÓDULO DO MOTOR 	 R$ 	3675,00 RS 	3675,00 

- 	 TOTAL: R$ 	3.675,00 

í5257739210001 t1 

RE1ccr- RETWCA flE 
MOHy: 
...... 

o..... 
Centro - Cp 64610L.0 

CiC .Jitóra 

RMOCAR 
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Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
Av, VitÓri 167— Centra - Cruz Maçhado— PR - C EP 84620-000-- Te l.: (42) 3554-1222 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

O 80009 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

N° 105/2017 

OBJETO: 

A PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO PARAMETRIZAÇÃO DO MOTOR, 
PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICROÔNIBI)S VOlARE W9, PLACA AYI 
3983, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICiPALIDADE, SOB NLJMERO 
160. 



k 
Prefeitura Municipal de Cruz Machado 

Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
Ã Vitória, 167— Centro - Cruz Machado - PR CEP: 84620-000 - Tel.: (42)3554-1222 

EDITAL. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 105/2017 
OBJETO: A PRESENTE DISPENSA DE LICI FAÇÃO VISA A LONTRAFACÃO DE EMPRESA 

OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO PARAMErRIZAçÃO DO M(flOR. 

PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE W9, PLACA AVI 

3983, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, SOB NÚMERO 
160. 

U'juu 
A Secretaria de Administração Municipal em atendimento à soIicitaço da Secretaria de Saúde visa à contrataçâo de 
empresa para manutenção corretiva do microônibus AYI - 3983, pertencente à Secretaria de Saúde. Desta "laneira, 
vem proceder à abertura de processo de Dispensa de Licitação, fundamentado no Art. 24, inciso 11 da Lei (1 °  8.666/93, 
atualizada pela Lei n°9648/98. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Tendo em vista que é de suma importância a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de 
'—mão de obra, sendo parametrização do noto!-, para manutenção corretiva do veículo micrônibus Yolarc Votare Paca 

AYI - 3983, pertencente à Secretaria de Saúde desta municipalidade. Torna-se necessário a realização desta dispensa, 
haja vista que o referido veículo é utilizado no transporte de pacientes para centros hospitalares de outras cidades pai -a 
tratamento médico, sendo imprescindível que o mesmo esteja em plenas condições de uso, zelando assim pela 
segurança dos munícipes que fazem uso deste. Dessa forma se faz necessário que a administração pública contrate com 
alguma empresa que atenda esta especificidade do produto pedido, para o bom funcionamento da referida Secretaria. 

RAZÃO DA ESCOLHA 

A empresa prestadora do produto foi selecionada através de pesquisa feita e considerada adequada por atender 
a especificidade dos itens pedidos, bem como apresentou todos os requisitos solicitados. Dadas às condições 
apresentadas, a escolha recaiu sobre a empresa UNITURBOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 03.643099/0001-38, 
localizada em União da Vitória, Paraná. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Os valores contados dos itens estão compatíveis com os valores de mercado para este objeto sendo R$ 
—'3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) perfazendo montante total. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato/aquisição correrão por conta da seguinte dotação 
Orçamentária: 

Unidade Orçamenta!: 04.01 
Projeto/Atividade: 2.014 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.000000 

DA HABILITAÇÃO 

Para habilitação, será necessária a apresentação dos documentos conforme abaixo relacionados: 

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, "o caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado ri 	 Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
Av. Vitória, 167—Centro - C n,r Machado - PR - CEP: 84620-000 - flJ.: (42) 3554-] 222 

3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNP,]); 
2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal; 	 t 3. Prova de regularidade pala com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante; 	U t) 

4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante; 
5. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de 

Débitos - CNI); 
6. Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS (CRF); 
7, Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme exigido pela Lei n° 12.440111. 

DAS SANÇÕES 

O inadimplemento dos prazos e condições deste Edita] sujeitará a licitante às sanções administrativas previstas 
lia Seção II do Capítulo IV da Lei Federal n.° 8,666/93. 

FUNDAMENTO LEGAL 

A presente Dispensa, encontra respaldo legal no Art. 24. inciso II da Lei n 8,666193. atualizada pela Lei n° 
9.648/98, em razão de tratar-se de contratação de pequeno valor: 

"Artigo 240  - É dispensável a licitação: 

( ... ) II - para outros serviços e compras de valor até 0% (dez por cento) do limite 

previsto na alínea FFaI do inciso II cio artigo anterior e para alienações, nos casos 

previstos nesta Lei, desde que t1O se reflrarii a parcelas de um mesmo serviço, compra 

ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de urna só vez; (Redão dada 

998 

DA RESCISÃO 

Para a rescisão do contrato, aplicar-se-à no que couber as disposições previstas no Art. 77 ao 80 da Lei Federal 
'i. °  8.666/93. 

DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste 
instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. 

ANEXO DO EDITAL 

Integra o presente edital, dele fazendo parte corno se transcrito em seu corpo: 

a) Anexo 1 - do Objeto 

b) Minuta do Contrato 

Encaminha-se o presente à apreciação deste Setor Jurídico pai -a os fins previsto no pai'ági -afo único do art. 38 da Lei 
8.666/93. 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
--- L! 	4, Vitória, 167—Centro—Cruz Machado— PR— CEP : 84620-000— Te].: (42) 5554-222 

Cruz Machado. 07 de Dezembro de 1 017, 

UtUuJ- 

Prefeito 

Eue!ides Pasa 



J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO 

LItL: 	Av. Vitória, 167- Cruz Machado-Pr CEP:84620-000 
CNPJ 7633968810001-09 - Cruz Machado - PR 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012017 	 O 30913 
PROCESSO DE DISPENSA N ° 10512017 

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado :  Estado do Paraná. 

CONTRATADO: Uni Turbos Ltda EPP 

OBJETO: A presente dispensa de licitação visa a contratação de empresa objetivando a 
prestação de serviços, sendo parametdzação do motor, para manutenção corretiva do 
veículo microônibus Volare W9, placa AVI 3983, pertencente à Secretaria de Saúde desta 
municipalidade, sob número 160. 

VALOR TOTAL: R$ 3.50000 (Três mil e quinhentos reais). 

PRAZO DE CONTRATO: 3meses 

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 24 Inciso 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADO 

Município de Cruz Machado 	 Uni Turbos Ltda EPP 



Prefeitura de Cruz Machado 
Avenida lTftória 167 

CNPJ 76339688/0001-09 

Ui 14  
PORTARIA N 139/17 

Buclídes Pau Prefeito Municipal de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, conforme o Artigo 77° Item V da 
Lei Orgânica do Município, RESOLVE; 

A composiçáo dos membros da Comissão 
Permanente de Licitações a  qual passará a conter os seguintes membros: 

VERA MARIA BENZAIC ICRAWCZYK inscrita no 

CI'? n0066263.159-74 - Presidente 
LILIAN MACIEL DE OLIVEIRA inscrita no CPF 

sob ri0  026.180.45943 - Membro 
ADÉLIA SEDLACZE}C inscrita no CPF sob n° 

846913.019-68 - Membro 
NIVALDO BIJDIN - inscrito no CPF sob n° 

026.181.609-83 - Membro 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz 
Macl-tado/Pr, em 04 de maio de 2017. 

Prefeito Municipal 



Jr a 

Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Avenida Vitória, 167 

CNPJ 7633968810001-09 
Cruz Machado - Fr .- fone (42)3554-1221 

PORTARIA N° 140,2017 

ík 
UJ Ud 

Suclides Pan Prafeito Municipal 4. Cruz Machado - Estado 
do Psrsnâ, no uso de suas atribuç8es l.5ais, considerando a L& 
Federal n0 10.52012002 e os Decretos Municipais n° iOSOJOl o 
2162113. Resolve; 

»ESIGNA1t 

MI. V - Para aviar como Pregoeiro em Rcitaoes na modalidade de pregão no dinbfto do Município 
de Cruz Machado - Estado do Paraná: 

VERA MARiA EENZAK ICRAWCZXK - Servidora pública municipal, exercendo o cargo de 
provimento em comisso de Secre*ic Municipal de Fazenda e Planejamento, inscrita no CPF 
sob n° 066.863.159-74 

Parágràfo único —.0 pregoeiro designada por esta portaria é responsável pela conduçAo dos trabalhos 
e a tomada de decisn relativa aos procedimentos licitatôrios na modalidade pregão a serem 
realizados ptlb Município de Cruz Machado no Exercício Financeiro de 2017. 

MI. 2° - Picam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio os servidores: Lilian 
Macielde Oliveira inscrita no C?F ri0  02$.180.459-63, Adélia Sedlaczek inscrita no cr n0  
846.9101 9-68, Mônica, T. Venci nscLita no CPF no 592.952.609-53, Rosemari Chaíkoski 
inèrtato CPF no 039.660.819-11 e Nivaldo Budin - inscrito no CPF sob no  026.I91.609-83 
Mrnbro 

Pardérafo único '~  Em cada processo rn modalidade preflo, deverão atuar dois integrantes da 
Equpe de Apoio escdhidos pelo Prgr5. 

Registre-se e Publique-se; 

Edificio da ?refeitnra Municipal de Cnz M3cnb, em 04 de maio 4.2017. 

CL 
Euclides Pesa" 

Prefeito Municipal 



- 	UM-TURBOS LTDA ME 

CNPJ N° 03 643 099/0001 - 38 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 	FL 01/02 

UNI-TURBOS LTDA ME, pessoa juridica de direito privado, 
estabelecida à Rua Coronel João (jualberto, 305, Centro, em União da Vitória (PR), CNPJ sob n °  

• 

	

	03643099/0001-38, Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 
41204277209, em 15/02/2000, por seus sócios, LUIS CARLOS CARVALHO, brasileiro, 

-  casado, do comércio, residente e domiciliado à Rua Coronel João Gualberto, 305, apt. 05, 
Centro, em União da Vitória (PR), portador da Carteira de Identidade n °  3.740.092-0/SSP/FR, 
inscrito no CPF sob n° 689130.109 - 25; e SLLMARÀ CARVALHO, brasileira, casada, do 
comércio, residente e domiciliada à Rua Coronel João Gualberto, 305, apt. 05, Centro, em LJnão 

	

• 	da Vitória (PR), portadora da Carteira de Identidade n° 18 R - 311 1.206/SSP/SC, inscrita no 
• 

	

	CPF sob n°  729.206.459 - 00; RESOLVEM, por este instrumento de Primeira Alteração 
Contratual, modificar seu Contrato Social, com base nos termos das seguintes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - O Capital Social de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fica pela 
presente elevado para o valor de R$ 30000,00 (trinta mil reais), cujo o aumento na importância 

• 

	

	 de R$ 10000,00 (dez mil reais), será subscrito e integralizado neste ato pelos sócios, da seguinte 
forma 

	

• 	1 - O sócio LUIS CARLOS CARVALHO, subscreve RS 5.000,00 (cinco mil reais), do 
do aumento de capital a integralizar no prazo de 12 (doze) meses, em moeda corrente na-
cional, a partir desta data; 

II - A sócia SILMARA CARVALHO, subscreve R$ 5000,00 (cinco mil reais), do 
do aumento de capital a integral izar no prazo de 12 (doze) meses, em moeda corrente na-
cional, a partir desta data; 

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
dividido em 30.000 (trinta mil) cotas de R$ 1,00 (um real) cada urna, fica assim distribuído entre 
os sócios: 

Cotas 	 R$ 

1 - LUIS CARLOS CARVALHO 	50 	 15.000 	 15.000,00 

II - SILMARA CARVALHO 50 15.000 15.000,00 

TOTAIS 100 30.000 30.000,00 



UNI-TURBOS LTDA ME 	 -; 

CNPJN°03643099/0001-38 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 	FL 02102 

CLÁUSULA TERCEIRA - O endereço da Sociedade que era à Rua Coronel João Gualberto, 
305, Centro, em União da Vitória (PR), fica a partir desta data, alterado para a "RODOVIA BR 
476 - KM 225, N° 4250, BAIRRO OURO VERDE, EM UNIÃO DA VITORIA (PR); 

CLÁUSULA QUARTA - As demais cláusulas do Contrato Social não atingidas direta e 
indiretamente por este instrumento, permanecem inalteradas e em pleno vigor; 

E, por estarem justos e contratados, de pleno e integral acordo, 
lavram, datam e assinam o presente instrumento de Primeira Alteração Contratual, em três vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

União da Vitória (PR), 14 de julho de 2000. 

1 
M &t  

LUIS CARLOS CARVALHO 	 S1LMA1A CARVALHO 

Testeman 

RENATO STASIAK 
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UNI-TURBOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecida na Rodovia BR 476, Km 225, n. °  
4250. bairro Ouro Verde, em União da Vitória (PR), CEP 
84600-000, inscrita no CNPJ sob n.° 03643.09910001- 
38, com seu contrato social registrado e arquivado na 
MM. Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR, 
sob NIRE n.° 41204277209, em 1510212000 è újtirna 
alteração contratual arquivada sob nP 001684884, em 
19/0712000; por seus sócios: 

LUIS CARLOS CARVALHO, brasileiro, natural de 
Palmas (PA), casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, nascido aos 0210511969. filho de Leonides 
Càrva!ho e Maria Jacy Carvalho, empresário, residente e 
domiciliado na rua André Holovaty, 271, bairro São 
Pedro, em Porto União (50), CEP 89400000, podador 
da Carteira de identidade RG n.° 3.740.092-0/S3P/PR, 
expedida em 1010911982 e inscrito no CPF sob n° 
689A30A09-25, tendo ingressado na sociedade em 
1410212000; e 

SILMARA CARVALHO, 	brasileira, 	natural de 
Catanduvas (PR), casada sob o regime de comunhão 
parcial de bens, nascida aos 04/0911968. filha de 
Adroaldo Francisco da Rosa e Niiza Rebonato da Rosa, 
empresária, residente e domicihada na rua André 
Holovaty, 271, bairro São Pedro em Porto União (SC),  
CEP 89400-000, portadora da Carteira de identidade RG 
n.° 18.aR3.111.2061s8p,sc,  expedida em 0610511990 e 
inscrita no CPF sob n.° 729.206.459-00, tende 
ingressado na sociedade em 1410212000; 

RESOLVEM, assim alterar o contrato social: 

1.0 - Pelo presente instrumento, o capital social no valor de R$ 3000000 (trinta 
mil reais), fica elevado para R$ 5000000 (cin q üenta mil reais), cujo aumento no 
valor de R$ 20 000 1 00 (vinte ruI reais) será subscrito e integral zado pelos socos 
da seguinte forma: 

- O sócio LUIS CARLOS CARVALHO, subscreve R$ 10.000.00 (dez mil reais), 
do aumento de capitai, cuja mtegralização efetua, neste ato, em 'moeda corrente 
nacional': 
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í. ...... 

fRCsócia SILNIARA CARVALHO, subscreve R$ 10.00000 (dez mil reais), do 
aumento de capital, cuja integrahzação efetua, neste ato] em moeda corrente 
nacional'; 

•g Único - Em virtude da presente alteração, o capital 
social, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), dividido em 50.000 
(cinqüenta mil) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre 
os sócios: 

Socto 	 - 	 ] N 
° otas 	Valor em R$ 

1 LUIS CARLOS CARVALHO 
- 	 E 50,06L 25 000j____ 25000,00 

2 SILMARA_CARVALHO 	 50,00 	25.000 	25.000,00 

LJJ9TL 	.. 	.................................. E 	5O.00i 	50.00QOO 

2. 0  - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas DLI transferidas a 
terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente; 

fi Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
cotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade 
de cotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes 
exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 60 
(sessenta) dias contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a 
critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de 
preferência, a cessão das cotas se fará na proporção das cotas que então 
possuirem. Decorrido esse prazo sem que seja exercício o direito de preferência 
as cotas poderão ser livremente transferidas; 

- Fica prevista à possibilidade da implantação do Conselho Fiscal, sem 
prejuízo dos poderes da reunião composto por três ou mais membros e 
respectivos suplentes, conforme determinações do art. 1066 e seguintes da Lei 
n.° 10.40612002; 

4? - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; não 
respondendo em hipótese alguma subsidiariamente pelas obrigações sociais, 
conforme ad. 997, VIII da Lei n. °  10.406; 
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- A sociedade será administrada somente pelo sócio LUIS CARLOS 
CARVALHO, o qual fica investido na função de Sócio-Administrador. 
autorizado, de forma privativa e individual, o uso do nome empresarial e a 
representação ativa e passiva judicial e extrajuclictal, ficando dispensado da 
prestação de caução, vedado, rio entanto. seu emprego em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de .qualquer dos colistas 
ou de terceiros; 

Primeiro: Fica prevista a possibilidade de administrador no sócio, 
conforme art 1061 da Lei n.° 10.40612002, que ficaráTinvestido no cargo mediante 
termo'd'Ø'oe ncï Livro de atas da administração, que deverá ser assinado nos 
trinta dias seguintes à sua designação, ficando submetido às mesmas condições 
acima estabelecidas.; 

Ç Segundo: Nos atos que importam alienação ou transferência de bens 
imóveis, participações secretárias e seus respectivos direitos, é obrigatória a 
anuência unânime dos sócios administradores 

- Ao término de caia exercício-social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, no prazo 
legal e de acordo com a legislação aplicável, cabendo aos sócios, na proporção 
de suas cotas, os lucros ou perdas apurados; 

Único: Poderá a sociedade, proceder o levantamento de Balanços 
intermediários no decorrer do ano civil, de forma mensal, trimestral ou semestral. 
a critério dos sócios, podendo também efetuar a distribuição do lucro contábti 
apurado no período, mesmo antes de findo o ano social. 

7.0  - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando foro caso; 

8.0 - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios; 

- Os SÔCIOS poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a fRuia de 
"pró-labore", como contraprestação dos serviços efetivamente prestados pelo 
Sócio-Administrador à sociedade, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes; 
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g'rT A sociedade será administrada somente pelo sócio LUIS CARLOS 
CARVALHO, o qual fica investido na função de Sócio-Administrador, 
autorizado, de forma privativa e individual o uso do nome empresarial e a 
representação ativa e passiva judicial e exirajudicial, ficando dispensado da 
prestação de caução, vedado, no entanto. seu emprego em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas 
ou de terceiros, 

Primeiro: Fica prevista a possibilidade de administrador no sócio, 
conforme art. 1061 da Lei n.° 10406I2002, que fica ráTinvestidô no cargo mediante 
termo de"Øõsse nô livro de atas da administração, que deverá ser assinado nos 
trinta dias seguintes à sua designação, ficando submetido às mesmas condições 
acima estabelecidas; 

Ç Segundo Nos atos que importam alienação ou transferência de bens 
imóveis, participações societárias e seus respectivos direitos, é obrigatória a 
anuência unânime dos sócios administradores: 

- Ao término de cada exercido-social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, no prazo 
legal e de acordo com a legislação aplicável, cabendo aos sócios, na proporção 
de suas cotas, os lucros ou perdas apurados: 

4 Único: Poderá a sociedade, proceder o levantamento de Balanços 
intermediários no decorrer do ano civil, de forma mensal, trimestral ou semestral, 
a critério dos sócios, podendo também efetuar a distribuição do lucro contêM 
apurado no período, mesmo antes de findo o ano social 

- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso; 

8.0 - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios; 

9° - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a títujo de 
pró-labore, como contraprestação dos serviços efetivamente prestados pelo 

Sócio-Administrador à sociedade, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes; 
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UNI-TURBOS LItA-NIE, pessoa furidica de direito 
privado, estábelecida na Rodovia BR 476, Km 225, n.° 
4250, bairro Ouro Verde, em União da Vitória (PR), CEP 
84600-000, inscrita no CNPJ sob ri, °  01643.09910001-
38, com seu contrato social registrado e arquivado na 
MM. Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR, 
sob NIRE n. 41204277209, em 1510212000 è última 
alteração contratua' arquivada sob n.° 001684884, em 
1910712000: por seus sócios: 

LUIS CARLOS CARVALHO, brasileiro, natural de 
Palmas (PR), casado sob o regime de comunhão parcial 
de - bens, nascido aos 0210511969, filho de Leonides 
Cárvalho e Maria Jacy Carvalho, empresário, residente e 
domiciliado na rua André Holováty, 271, bairro São 
Pedro, em Porto União (SC), CEP 89400-000, portador 
da Carteira de Identidade RG ri" 3 740 092.-0/SSPIPR 
expedida em 10/0911982 e inscrito no 0FF sob rt° 
689130.109-25, tendo ingressado na sociedade em 
1410212000; e 

SILMARA CARVALHO, 	brasileira, 	natural de 
Catanduvas (PR), casada sob o regime de comunhão 
parcial de bens, nascida aos 0410911968. filha de 
Adroaldo Francisco da Rosa e Nilza Rebonato da Rosa, 
empresária, residente e domiciIida na rua André 
Holovaty, 271, bairro São Pedro, em Porto União (80), 
CEP 89400-000, portadora da Carteira de Identidade RG 
ny 18 . aR3 . 111 . 206,ssP/sc,, expedida em 0610611990 e 
inscrita no CPF sob n ° 729 206 459-00 tendo 
ingressado na sociedade em 1410212000; 

RESOLVEM, assim alterar o contrato social. 

1.0 - Pelo presente instrumento, o capital social no valor de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais), fica elevado para R$ 50.00000 (cinqüenta mil reais), cujo aumenta no 
valor de R$ 20 000.00 (vinte mil reais) será subscrito e integralizado pelos socos 
da seguinte forma: 

- O sócio LUIS CARLOS CARVALHO, subscreve R$ 10.00000 (dez mil reais), 
do aumento de capital, cuja integralização efetua, neste ato, em moeda corrente 
nacional': 
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.ARA CARVALHO, subscreve R$ 10.000 1 00 dz rifl' reais), do 

aumento de capital, cuja integralização efetua, neste ato, em 'moeda corrente 
nacional":  

Ç Único - Em virtude da presente alteração, o capital 
social, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), dividido em 50.000 
(cinqüenta mil) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre 
os sécios: 

Sócio ,•' 	 - 	 N.° Cotas 1 " Valor omR$ 
1 	 LOS cAVÃ[HO 	 50,06 LTõoo 	25 000,00 
2 SILMARA_CARVÁLI-tO 	' 	so,00r 25.000 	2000 oO! 

TOTAL 	- 	 &oóbõ-r —  5006bôb7 

1 0  - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas DLI transferidas a 
terceiros sem o consentimento dos outros sácios, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente; 

O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
cotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade 
de cotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes 
exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 60 
(sessenta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a 
critério do sócio alienante Se todos os sócios manifestarem seu direito de 
preferência, a cessão das cotas se fará na proporção das cotas que entao 
possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, 
as cotas poderão ser livremente transferidas; 

- Fica prevista a possibilidade da implantação do Conselho Fiscal, sem 
prejuízo dos poderes da reunião composto por três ou mais membros e 
respectivos suplentes, conforme determinações do art. 1.066 e seguintes da Lei 
n.° 10.40612002; 

4•0 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integraflzação do capital social; não 
respondendo em hipótese alguma subsidiariamente pelas obrigações sociais, 
conforme art. 997, VIII da Lei n.° 10406; 
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- A sociedade será administrada somente pelo sócio LUIS CARLOS 

CARVALHO, o qual fica investido na função de Sócio-Administrador, 
autorizado, de forma privativa e individual o uso do nome empresarial e a 
representação ativa e passiva judicial e extrajudicial, ficando dispensado da 
prestação de caução, vedado, no entanto. seu emprego em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas 
ou de tercSros 

Primeitp Fica prevista a possibilidade de administrador não sócio, 
conforme art. 1061 da Lei nY 10.40612002, que fica ráinvestidõ no cargo mediante 
termo d'Øbse nõ livro de atas da administração, que deverá ser assinado nos 
trinta dias seguintes ã sua designação, ficando submetido às mesmas condições 
acima estabetecicias; 

§ Segundo: Nos atos que importam alienação ou transferência de bens 
imóveis, participações societárias e seus respectivos direitos, é obrigatória a 
anuência unânime dos sócios administradores; 

6? - Ao término de cada exercício-sociat, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do  balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, no prazo 
legal e de acordo com a legislação aplicável, cabendo aos sócios, na proporção 
de suas cotas, os lucros ou perdas apurados: 

Único: Poderá a sociedade, proceder o levantamento de Balanços 
intermediários no decorrer do ano civil, de forma mensal, trimestral ou semestral, 
a critério dos sócios, podendo também efetuar a distribuição do lucro contáb$l 
apurado no período, mesmo antes de findo o ano social 

7,0 - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso; 

8.0 - A sociedade poderá a qualquer tempo. abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios; 

- Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a titu'o de 
"pró-Jabor&, como contraprestação dos serviços efetivamente prestados pelo 
Sócio-Administrador à sociedade, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes; 
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10.0 - Falecendo ou interditado qualquer soco, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e/ou o incapaz, ficando os demais 
sócios, caso a participação seja posta à venda, com o direito de preferência que 
deve ser exercido em até sessenta dias, mediante notificação Inexistindo 
interesse daqueles em permanecer na sociedade ou dos sócios remanescentes 
adquirirem as cotas, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base 
na situação patrimoniat da sociedade, ria data da resolução verificada em 
balanço especialmentelevantado; 

§ Único Para a apuração do haveres, boa convencionado, o teor do ad 
1031 § 2T° dá Lei n.° 10.40612002, que não precisa ser feito necessariamente em 
dinheiro, podendu ser feita através de entrega de bens, em até 36 (trinta e seis 
meses), incidindo sobre o saldo apurado juros simples de 05% ao mês e para 
a correção monetária será utilizado o iNPC, conforme faculdade do art 406 
da L& nY 1040612002; 

11?- Fica prevista a possibilidade de exclusão de sócio por justa causa, na forma 
dos arts. 1030 e 1085, parágrafo único da Lei n° 1040612002, sendo estipulado 
que os deveres do sócio para evitar a justa causa, dentre outros, são: agir com 
diligência. ser leal á sociedade e aos demais sócios; votar no interesse da 
sociedade: manter sigilo sobre livros e documentos: zelar pela continuidade dos 
negócios !  

12.0 - O(s) Administrador(es) dec!ara(m), sob as penas da Lei, de que não 
estâ(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, 
mi em virtude dh r,nnrIenaço criminal, 011 flO( e enrnnfi'nr(erii) nnb os nfr'ir 
d&a c pena que vede, ainda que temporalmente, o acesso a cargos públicos. ou 
pc cr?ÍDU tainiontar de prevaric&1ço. poiLu suborno, concussão, pccuow, ou 
centra a economia popular, contra o sistema financeira naciona', contra normas 
de defesa da concorçénc8, contra as relações de consumo, fé pública, ou 
propriedade; 

13.0 - Os sócios declaram para os fins do art 5:' da Lei 9,841199 que: 
a) se enquadra na situação de MICROEMPRESA; 
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercido, não 
excederá o limite fixado no inciso 1 do art. 1 0  da Lei n.° 9841199, observado o 
disposto rio Parágrafo 1 ' do mesmo artigo; 
e) não se enquadra em qualquer das hipóteses de excuso r&acionadas no 
art. 1 °  da mesma Lei: 

7u; 
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14. 0- A vista das modificações ora ajustadas, 
CONSOLIDADO passa a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de "UNI-
TURBOS LTDA-ME', tendo sua sede e domicilio no Município de União da 
Vitória, Estado do Paraná, a Rodovia BR 476) Km 225, n.° 4250, bairro Ouro 
Verde, CEP 84600-000; 

CLÁUSULA SEGUNDA A sociedade tem como objeto social, a exploração dos 
ramos de: 

- Comercio varejista de peças e acessórios para veículos automotores e 
- Prestação de sertuços de repwaço e manutenção de veículos 

automotores e de suas peças e acessórios; 

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da sociedade é por tempo 
indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01 de março de 2000; 

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R$ 50,00000 (cinqüenta mil reais), 
dividido em 50000 (cinqüenta mil) cotas de R$ 100 (um real) cada uma, já 
totalmente integraUzado em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído 
entre os sócios: 

L Sóc 	 - VaIoreniR$ N°Cotas 
1 LUIS CARLOS CARVALHO 	 50,00 25 090 25 000,00 
2 SILMARA_CARVALHO 	 50,00 25 000 25 000,00 

E TOTAL 	 _100,Ç0 - 50.000 50.000,00 

CLÁUSULA QUINTA - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a 
sua aquisição se postas à venda formalizando, se realizada a cessão delas, a 
alteração contratual pertinente; 

Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
cotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discrim1nando a quantidade 
de cotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes 
exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 60 
(sessenta' dias. contados do recebimento da nnfificar.n flIi em  O27fl minr a 

o CONTRATO SOCIAL 
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possuírem, Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, 
as cotas poderão ser livremente transferidas: 

CLÁUSULA SEXTA - Fica prevista a possibilidade da implantação do Conselho 
Fiscaè, sem prejuízo dos poderes da reunião composto por três ou mais membros 
e respectivos suplentes conforme determinações do ar, 1066 e seguintes da Lei 
n.° 10.40612002; 

CLÁUSULA SÉfIMA -A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do captai 
social; no respondendo em hipótese alguma subsidiariamente pelas obrigações 
sociais, conforme art. 997;Vlll da Lei n° 10406, 

CLÁUSULA OITAVA - A sociedade será administrada somente pelo sócio LUIS 
CARLOS CARVALHO, o qual fida investido na função de Sócio-Administrador, 
autorizado, de forma privativa e individual, o uso do nome empresarial e a 
representação ativa e passiva. judicia' e extrajudicial, ficando dispensado da 
prestação de caução, vedado, no entanto, seu emprego em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas 
ou de terceiros; 

_Primeiro: Fica prevista a possibilidade de administrador não sócio, 
conforme art. 1061 da Lei n.° 10.40612002, que ficará investido no cargo mediante 
termo de posse no livro de atas da administração, que deverá ser assinado nos 
trinta dias seguintes à sua designação, ficando submetido às mesmas condições 
acima estabelecidas; 

§ Segundo: Nos atos que importam alienação ou transferência de bens 
imóveis, participações societárias e seus respectivos direitos, é obrigatória a 
anuência unânime dos sácios administradores; 

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em ai de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, no prazo legal e de acordo com a legislação apircável, cabendo aos 
sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados; 

s Único: Poderá a sociedade. proceder o levantamento de Balanços 
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CLAtJSULA DECHVIA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercido 
socia l , os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) 
quando for o caso; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir 
ou fechar filia ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por 
todos os sócios; 

CLÁUSULA DÉÕIMA SEGUNDA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar 
uma retirada mensal a título de 'pró-labore, como contraprestação dos serviços 
efetivamente prestados pelo Sócio-Administrador à sociedade, observadas as 
disposições reguiamentarés pertinentes, 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou o 
incapaz, ficando os demais sócios, caso a participação seja posta a venda com o 
direito de preferência que deve ser exercício em até sessenta dias, mediante 
notificação. Inexistíndo interesse daqueles em permanecer na sociedade ou dos 
sócios remanescentes adquirirem as cotas, o valor de seus haveres será apurada 
e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, na data da resolução, 
verificada em balanço especialmentelevantado :  

_Único: Para a apuração de haveres, fica convencionado, o teor do art. 
1031 § 29 da Lei n.° 10.40612002, que não precisa ser feito necessariamente em 
Jinheiro, podendo ser feita através de entrega de bens, em até 36 (trinta e seis 
meses), ucidindo sobre o saldo apurado juros simples de 0,5% ao mês e para 
a correção monetária será utilizado o tNPC, conforme faculdade do art. 406 
da Lei n.° 10.406/2002 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica prevista a possibilidade de exclusão de 
sócio por justa causa, na forma dos arts. 1030 e 1085, parágrafo único da Lei n 1  

10.406/2002, sendo estipulado que os deveres do sócio para evitar a justa causa, 
dentre outros, são: agir com diligência, ser leal à sociedade e aos demais sócios; 
votar no interesse da sociedade; manter sigilo sobre livros e documentos; zelar 
pela continuidade dos negócios; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas 
da Lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, 
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 
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cargos púbflcos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno 
concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeira 
nacional, torflrá normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou propriedade; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Os sócios declaram para os fins do art. 5. 1  da Lei 
9.841(99 que: 
a) se enquadra na situação de MICROEMPRESA; 
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, no 
excêdeëà o limite fixadó fio inciso 1 do •art. 2 0  da Lei n.° 9841190. observado o 
disposto no Parágrafo 1.0  do mesmo artigo; 
c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no 
aíi. 3•0  da mesma Lei; 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Para as questões advindas, quer pelo 
descumprimento das cláusulas aqui pactuadas, quer por divergências entre os 
sócios, fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para 
que lá as dúvidas sejam esclarecidas: declinando de outro, ainda que privilegiado 
ou especial. 

E. por assim estarem justos e contratados e de pleno e 
integral acordo, assinam o presente instrumento de segunda alteração contratual, 
em três vias de igual teor e forma. 

União da Vitória (PR), 20 de agosto de 2004. 

/UIS  CARLOS, CARVALHO 
	

SILMARA CARVALHO 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

N 	1 ESCRLrORIO REGIONAL DE UNffiC DA VITORIA 
L cE11T1fl0011HEGS1goEM 21/01/2005 
f 	SODt4tIMEflO:20050191551 	 . 

Prntocoio 05/019155-1 	,. (.- t 	.--- 
iTITI TJIffl3OS IDLIA 	 MARIAIUFRr7A{0r'Fs sAf 

L_- 
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em dinheiro, podendo ser feita através de entrega de bens, em até 36 (trinta e 
seis meses), incidindo sobre o sadc apurado juros sirnpes de 05% ao mês 
e para a correção mondada será utilizado o fNPC, conforme faculdade 
do art 406 da Lei n° 10À06/2032: 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - F!ca prevista a possibilidade de exclusão 
de sócio por justa causa, na forma dos arts. 1330 e 1085, parágrafo único da 
Lei n° 1 0406)2002. sendo estipulado que os deveres do sócio para evitar a 
justa causa, dentre outros, são: agir com diligência, ser leal à sociedade e aos 
demais sócios : votar no interesse da sociedade, manter sigo sobre livros e 
documentos: zelar pela continuidade dos negócios; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Para as questões advindas, quer pelo 
descumprimento das clàusulas aqui pactuadas, quer por divergências entre os 
sõcios, fica eei!o o foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paranà, 
para que lá as dúvidas searn esclarecidas; declinando de outro, ainda que 
privilegiado ou especial. 

E. par assim estarem justos e contratados e de pleno 
e integral acordo, assinam o presente instrumento de terceira alteração 
contratual, em três vias de igual teor e forma. 

União da Vitória (PR), 20 de dezembro de 2011 

LUIS CARLOS CARVALHO 

L-- 

SILMARA CARVALHO 

:. 	 .

. JUNTA COMERCIAL 00 PAPMIA 

	

njI 	AGENCIA REGIONAL DE UNIÃO DA VITORIA 
GE1t91JCO O REGISTRO EM 	9 '[j,2 

	

t 	Sai, 	 Zfl 

	

'EI 	Protocolo 118882562 DE 22112/201  

SS6A6TL40 MOITA 	 . 

CRErAR]OGR/'t 	 kde fará Pcketo 
1 PR Rt245484 



UNI-TURSOS LTDA-EPP 

CNPJ N° 03.643.09910001-38 	 2 

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

LUIS CARLOS CARVALHO, brasileiro, natural de 
Palmas (PR), casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, nascido aos 0210511969, filho de 
Leonides Carvalho e Maria Jacy Carvalho, 
empresário, residente e domiciliado na rua André 
Holovaty, 271 bairro São Pedro, em Porto União 
(50), CEP 89400-000, portador da Cadeira de 

identidade RG n,° 3.740092-01Il/PR, expedida em 
1010911982 e inscrito no CPF sob n.° 689.130109-25, 
tendo ingressado na sociedade em 1410212000: e 
SILMARA CARVALHO, brasileira, natural de 
Catanduvas (PR), casada sob o regime de comunhão 
parcial de bens, nascida aos 0410911968. filha de 
Adroaldo Francisco da Rosa e Nilza Rebonato da 
Rosa, empresária, residente e domiciliada na rua 
André Holovaty. 271 !  bairro São Pedro ]  em Porto 
União (SC), CEP 89400-000, portadora da Carteira de 
Identidade RG n. °  18,'R-3,111,206/11/SC,  expedida 
em 06/06)1990 e inscrita no CPF sob n.° 729.206.459-
00. tendo ingressado na sociedade em 14/0212000; 
sócios representando a totalidade do capital social da 
sociedade empresária limitado, denominada "UNI-
TURBOS LTDA-EPP", pessoa juridca de direito 
privado, com sede estabelecida na Rodovia BR 476, 

Km 225 !  n.° 4250, bairro Ouro Verde, em União da 
Vitória (PR). CEP 84600-000, inscrita no CNPJ sob 
r1.0 03.643.09910001-38, com seu contrato social 
arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do 
Paraná - JUCEPAR. sob NIRE ri. 0  41204277209, em 
15102/2000 e última alteração contratual arquivada 
sob ri  20090350022 !  em 2113112009; 

RLSOLVEM, por este Instrumento de terceira 
alteração contratual, assim alterar o contrato soda], 
nos seguintes termos: 

1.0 - O sócio LUIS CARLOS CARVALHO que era residente e domiciliado na 
rua André Holovaty, 271 !  bairro São Pedro. em Porto União (30), CEP 89400-
000, passou a residir no endereço localizado na rua Nicola Codagnone, 33, 
bairro Cidade Nova, em Porto União (SO), CEP 89400-000; 

2.° - A sôcia SILMARA CARVALHO que era residente e dcrrircihado na rua 
André Holovaty. 271, bairro São Pedro, em Porto União (30), CEP 89400-000, 

7:<; 	 'ag /7 
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passou a residir no endereço localizado na rua Nicola Codagnone, 33, bairro 
Cidade Nova, em Porto União (SC), CEP 89400.000; 

3•0 - Pelo presente insirurnento, o capital social no valor de R$ 50.00000 
(cinquenta mil reais), fica elevado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo 
aumento no valor de R$ 50.00000 (cinquenta mil reais) será subscrito e 
integralizado pelos sócios na forma abaixo: 

- O SÓCIO LUIS CARLOS CARVALHO subscreve RS 2500000 (vinte e cinco 
mil reais). do aumento de capital, neste ato, pelo aproveitamento, de sua 
participação proporcional, na conta 'LUCROS ACUMULADOS: 
II - A sócia SILMARA CARVALHO subscreve R$ 2500000 (vinte e cinco mil 
reais), do aumento de capital, neste ato, pelo aproveitamento, de sua 
participação proporcional, na conta 'LUCROS ACUMULADOS: 

4.° Diante das deliberações acirra tomadas, o capita] social no valor de RS 
100.00000 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) cotas de R$ 1,00 
(um real) cada uma, fica assim distribuido entre os sócios: 

Só c i o 	 N.° Cotas Valor em 

i LUIS CARLOS_CARVALHO -- 	5000 - 	50000 	50 000,00 
2 iILMÃKÕÃRVA1HO 	 -- 50,00 	Só_000 	50 000,00 

TOTAL 	- 	 10000 	100.000 	10000000 

- A partir desta data, a sociedade terá como objeto social, a exploração dos 
ramos de: 

- Comércio varejista de peças e acessórios para veículos 
automotores e motocicletas; 

- Prestação de serviços de reparação e manutenção de veículos 
automotores e motocicletas e de suas peças e acessórios; 

- A administração da sociedade caberá somente ao sócio LUIS CARLOS 
CARVALHO, com os poderes e atribuições de gerir os negócios da sociedade, 
representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante 
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em 
geral, bem como praticar todos os demais atos necessários á consecução dos 
objetivos ou á defesa dos interesses e direitos da sociedade autorizado o uso 
do nome empresarial sofadaulente: 

Parágrafo Primeiro - É vedado o uso do nome empresarial em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor 
de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
mÕveis da sociedade sem :jutorznção dos de mais sõcios 

Parágrafo Segundo - EacuiLa-se ao administrador, atuando 
isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período 

Pq2!7 
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determinado, através de instrumento piblico ou particular com assinatura 
reconhecida em cartÓrto, devendo o instrumento de mandato especificar os 
atos e operações a serem praticados: 

Parágrafo Terceiro - Fica prevista a possibilidade de administrador não 
sócio, conforme art 1061 da Lei n.° 1040612002. que ficará investido no cargo 
mediante termo de posse no livro de atas da administração, que deverá ser 
assinado nos trinta dias seguintes á sua designação, ficando submetido às 
mesmas condições acima estabelecidas; 

Pará grafo Quarto - O administrador declara sob as penas da Lei, que 
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, 
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 
e pena que vede, ainda que temporalmente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 
propriedade. 

7•0 - Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, a empresa 'UNI-
TURBOS LTDA-ME". inscrita como micícempresa, conforme o que determina 
a Lei Complementar 123/2006, neste aio, revoga expressamente a cláusula 
décima de seu contrato social, consolidado na segunda alteração contratual, 
arquivado nessa Junta Comercial em 21101 12005, sob n. °  20050191551; 

8.0 - À vista das modificações ora ajustadas, o CONTRATO SOCIAL 
CONSOLIDADO, passa a ter a seguinte redação: 

UNI-TURBOS LTDA-EPP 

CNPJ N. 0  03.643.09910001 -38 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

Pelo presente instrumento, as partes 
LUIS CARLOS CARVALHO, brasileiro, natural de 
Palmas (PR), casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, nascido aos 0210511969, filho de 
Leonides Carvalho e Maria Jacy Carvalho, 
empresário. residente e domiciliado na rua Nicola 
Codagnone, 33, bairro Cidade Nova, em Porto União 
(SC), CEP 89400-000, podador da Carteira de 
Identidade RG n.° 3.740092-011I/PR expedida em 
1010911982 e inscrito no CPF sob n.° 689.130109-25; 
e SILMARA CARVALHO, brasileira, natural de 
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Catanduvas (PR), casada sob o regime de comunhão 
parcial de bens, nascida aos 0410911968, filha de 
Adroaldo Francisco da Posa e Nilzs Rebonao da 
Rosa, empresária, residente e domicilisda na rua 
Nicora Codagnone, 33, bairro Cidade Nova! em Farto 
União (SC), CEP 89400-000. portadora da Carteira de 
identidade RG n.° 18YR-3i 11 206/l11SC, expedida 

em O6/OCI1990 e inscrita no CPF sob n.° 729.208.459-
00, sacies representando a totalidade do capital 
social da sociedade empresária limitada. denominada 
"UNI-TURBOS LTIJA-EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede estabelecido na Rodovia BR 476, 
Km 225, n.° 4.250, bairro Ouro Verde, em União da 
Vitória (PR). CEP 84600-000, inscrita no CNPJ sob 
n . 03.643.09910001-38, com se'.' contrato social 
aíqucvado na MM. Junta Comercial do Estado do 
Paraná - JUCEFAR, sob NIRE n.° 41204277209; 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade empresária limitada gira sob o nome 
empresarial de "UNI-TURBOS LTDA-EPP', tenda sua sede e domicilio na 
Rodovia BR 476 Km 225 n.° 4.250, bairro Ouro Verde, em União da Vitória 

(PR), CEP 84600-000: 

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem corno objeto social, a exploração do 
ramo de. 

- Comércio varejista de peças e acessórios para veículos 
automotores e motocicletas; 

- Prestação de serviços de reparação e manutenção de veicules 
automotores e motocicletas o de suas peças e acessórios; 

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da sociedade é por tempo 
indeterminado, tendo sido seu inicio de atividades em 01 de março de 2000; 

CLÁUSULA QUARTA - O capital social no valor de R$ 100000,00 (cem mil 
reais), dividido em 100.000 (cem mil) cotas de R5 1.00 (um real) cada uma, fica 
assim distribuido entre os sócios:

%Sócio 	 , 	, - 	 N.° Cotas 	Valor em 

50,00 .._0.00050000,0J 
L2SILMARA CARVALHO 	- 	50,001 -. 50.000 

TOTAL 	 100,00± 	100.000 	100000,00 
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CLÁUSULA QUINTA --As cotas são rndv&veis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sécios, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para 
a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, 
a alteração contratual pertinente, 

único. O SÓCIO que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de 
suas cotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a 
quantidade de cotas oostos à v nd:a o preço. Forma e prazo de pagamentn. 
paa que estes exerçam ou renunciam ao direito de preferência, que deverão 
fazer dentro de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação ou 
em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sécios manifestarem 
seu direito de preferência, a cessão das cotas se fará na proporção das cotas 
que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de 
p.refeênca as cotas pc'dorüo ser tivrcmoruc trasferidas 

CLÁUSULA SEXTA - Fica prevista a possibilidade da implantação do 
Conselho Fiscal sem prejuizo dos poderes da reunião composto por três ou 
mais membros e respectivos suplentes, conforme determinações do art. 1.066 
e seguintes da Lei n.° 10.405/2302; 

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capitar 
social, não respondendo em hipótese alguma subsidiariamente pejas 
obrigações sociais, conforme ar!, 997, VIII da Lei n° 10.406; 

CLÁUSULA OITAVA - A adntnistração da sociedade caberá somente ao 
sócio LUIS CARLOS CARVALHO !  com os poderes e atribuições de gerir os 
negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra 
judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades 
privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos 
necessários à consecução dos objetivos ou á defesa dos interesses e direitos 
da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente; 

Parágra fo Primeiro - E vedado o uso do nome empresarial em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor 
de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade sem autorização dos demais sécios: 

ç4çrafp_Seundo - Faculta-se ao administrador, atuando 
soladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período 
determinado, através de instrumento público ou particular com assinatura 
reconhecida em cartório, devendo o instrumento de mandato especificar os 
atos e operações a serem praticados; 

rufo Terceiro - Fica prevista a possibilidade de administrador não 
sócio, conforme art. 1061 da Lei n.° 1 0.406i2002, que ficará investido no cargo 

, 	
I'ag 517 



UNITURBOS LTDA-EPP 	 O 
CNPJ N.°  03.643.09910001 -38 

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

mediante termo de posse no livro de atas da administração, que deverá ser 
assinado nos trinta dias seguintes á sua designação, ficando submetido às 
mesmas condições acima estabelecidas; 

jj rafoQtiaflo- O administrado ,  decJora sob os penas •da Lei, que 
não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, 
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 
e pena que vede, ainda que temporalmente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime íalimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrõncia, contra as relações de consumo, fé pública, ou 
propriedade. 

CLAUSULA NONA - Ao término de cada exercido social, em 31 de dezembro, 
o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo 
à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, no prazo legal e de acordo corri a legislação aplicável, cabendo aos 
sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados; 

Único: Poderá a sociedade, proceder o levantamento de Balanços 
intermediários no decorrer do ano civil, de forma mensal ]  trimestral ou 
semestral, a critério dos sócios, podendo também efetuar a distribuição do 
lucro contábrl apurado no penado, mesmo antes de findo o ano social: 

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos 
OS sócios: 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar 
uma retirada mensal a titulo de "prá-labore" como contraprestação dos 
serviços efetivamente prestados pelo Sócio-Administrador á sociedade, 
observadas as disposições regulamentares pertinentes: 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou O 
incapaz, ficando os demais sócios, caso a participação seja posta á venda, 
com o direito de preferência que deve ser exercido em até sessenta dias, 
mediante notificação lnexistindo interesse daqueles em permanecer na 
sociedade ou dos sócios remanescentes adquirirem as cotas. o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, na data da resolução, verificada em balanço especialmente 
Fevar -itado 

Único Para a apuração de haveres ]  fica convencionado, o teor do art. 
1031 § 2 0  da Lei n° 1040612002, que não precisa ser feito necessariamente 

I'ag 6.'7 



— 	 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

ContribWIlte 

OonfTra os dados de JdentJffoao de Pessoa Jurídica e, se houver quaquer diverncia, providencie junco 
RFB e SEJa atueIizaço cadastrar. 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

J0EiecbAo 	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE S3TUAÃj RrL J 

1 NE 	l4PEEsA R Ct 
l»NITURSOS LTDA-FPP 

TITL:o D0ã 	L?cIENvo ENOME DE aern,euEJ 
UM-TORSOS 

CODIDO E C5ECç O D ATICiSADS ECDNÇZA Pi'CIPAL 
4580.7-03 - Com r_!vazjo de pe;aa e a te EEÔrEQS no vos para ve  IuIos  automotores 

[Z3aoEtescRcÀo DAS ASIVIDAOES EMaãi0cusIs 
4541 .2-05 - Com erCo a va reio h. pe;ae e ato Ecôrios para m 0(001 cEIa a e molon E tes 
45.20-0.01 - SowI ;Õa de mã nute lIção • reparação meoânrça de ve icut os a utonlotoros 

L4! .45.9.00 _Mctea ao a reparação de nlotootoletes e cotonetas 

E DEEDal;AODA NATLaSn SICA 
200-2. Soctedade EmpresárIa Limrtada 

OSRÁDOVRO 	 - 	MiMECO 	COMPLEMENTO 

aAIRCao; SCI7O 	 \iJMC PIO 	 1 	ur 
84.000.000 	 CLORO VERDE 	 UNJAO DA VFTORFA 

EPEÇOEL rNE  _ 

FADE 	rioesPOpffiÂVEL 099) 

'IsAIVA;OaAL _ 1 
MOOVO De 5ff 	cXSCA0ASrRNL 

Aprovado pela Jnstruço Normativa RFB n° 1,634, de 06 de maio de 2016- 

090338 

Lmitdo no dia 24/11/2017 ás 1 5S3:2O {data e hora de Brasilia). 	 Pàgine: 1/1 

PdI:íjal 	 vete, 

T: 	prepara' Pqina 
L2 para Empressão 

A RFH agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade ouso,iCatLi. 

https://www.rec&tatazenda .govbr/PessoaJuridíca/CN PJ/cnpjrevafcnpjrsvacompçovanteasp 	 111 



S MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria -Gerar da Fazenda Nacional 

fl 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 	 J ti 	0 
DA UNIÃO 

Nome: UNI-TURBOS LTDA - EPP 
CNPJ: 03.643.0991D001 .38 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilIdade do sujeito passivo doem, identificado nue vierem a ser apuradas, é certicado que 
nâo constam pendêncas em seu nome, rerativas a créditos tributários administrados pela secretaria 

a Receita Federal do Brasil (R FB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto é Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacionst (PGFN). 

Esta ceitidão é vãlida Pata o estabelecimento rnalriz e suas liliais e, rc caso de ente rodeei r vo para 
todos os órgãos e ftjndos públicos na  administração direta a ele vinculados. Refere -se situaçào do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PCFN e abrange inclusive as comribuiçães scciais previsms 

nas alineas 'a a 'd' co parégrafo Único do ai. II da Lei n 1 8.212, de 24 de julho de 1 

A aceitaçâo desta certidão está condicionada à verificaçâo de sua autenticidade na lnternet nos 
and ereos c h ftp; //vnAv receita, taze Ida .gov br> ou <li ttp:í(wnw. p0fn .fa la nd a. 1.1 to. 

Certidão emffida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n 5  1.751,de 021102014. 
Emitida às 15:51:50 do dia 26(1012017 chora e data de Brasilia> 
válida até 2410412018. 
Código de controle da certidão: D7885356.3329.FO3F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 
GOVERNO 00 ESTADO 

Certidão Negativa 	 o de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  

N°017259724-05 

Certidão fornecida para o CNPJIMF: 03.643.09910001-38 
Nome: UNI-TURBOS LiDA EPP 

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 tributâria, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 24/03/2018. Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
flna.r.ov.r 

1 de 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL UNÍAO DA VITORIA 	 Data 0811212017 OPhOZmin 

SECRETARIA DE FINANÇAS 	 Número 
	va i  

idade 

[14011 	f7/0i/2Qi) 

41. UiU J 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome / Razão Social 

UNI-TURBOS LTDA-EPP (MATRIZ) CNPJ: 03.643.099/0001-38 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

Comprovação Junto à 
	

Finalidade 

n Q ncr 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições 
abaixo caracterizadas. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Inscrições 

Contribuinte: 28277- UNI.TURBOS LTDA-EPP (MATRIZ) 
Endereço: Rodovia DR-476, 4.250- Bairro OURO VERDE - Compi. KM 225- CEP 84.600-000 

Econômico: 8454 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
Endereço: Rodovia BR476, 4.250- Bairro OURO VERDE Conipl. KM 225- CEP 84.600-000 

Imóvel: 26466 [02.02.099.0030.001] - Matricula 23404 
Endereço: Rodovia BR-476, SIN - Bairro OURO VERDE - CEP 84.600-000 

CÁd, d,- r,.,+,,I 
- 

D,AAOSHJNG91 K3071 

A validado do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. 

União da Vitória (PR), 08 de Dezembro de 2017 

Ru SA CRUZ MCHAOO. 205- CENTRO 
1i1i 	Ca Vitúria (FR) - CF; S4600-000 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: UNI-TURBOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 03.643.099/0001-38 
Certidão n ° : 140690733/2017 
Expedição: 24/11/2017, às 16:18:04 
Validade: 22/05/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que UNI-TtJRBOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) 

no CNPJ sob o n °  03.643.099/0001-38, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 

Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, acrescentado pela Lei n °  12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n o  1470/2011 do Tribunal Superior de 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (de is) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal dc Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (httn://www.zst.ius.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 julado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



o 

CAIXA 
CAIXA CCGN MICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRU 

Inscrição: 	 0643199f000l -38 
Razão Social: 	 cal TURBOS UrDA CR, 

Endereço; 	 RUA ROR SR 476 	225 1 25C / DURO VERDE UNEAC) DA VITORIA) PR 1 84600 -000 

A Caixa Econ6m11a Federa', no USO da atribuição que lho 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 reg u lar perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 

o prasente Certificado no servrã de prova contra cobrança de que isguer débitos referentes a contribuições e/ou 
encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 19/1112017 a 18/1212017 

Certificação Número: 201711 19G435405889S322 

Informação obtida 11 24/11/2017, às 15:57:11, 

A uti lizaçã o deste Certificado para os rins prevktos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site 
da Ca)xa: www.caixagov.br  

9 	q 
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Prefeitura Municipal de Cruz Machado-PR 
Avenida Vitória, 129, Centro, Cruz Machado/PR 

Telefone: (42) 3554.1222 
CNPJ n° 76.339.68810001-09 

PARECER JURIDICO 	 44 

Assunto HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO. 
Interessado: COMISSÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES PREFEITURA DE CRUZ 
MACHADO 
Ref.: Processo Licitatóric' n°237/2017. 
Modalidade: DISPENSA ri0  105/2017. 

Atendendo a consulta da Comissão de Licitação, à luz 
dos institutos jurídicos e legais pertinentes á espécie, examinei o assunto epigrafado 
e, s.m.j., sobre ele, tenho as seguintes observações a Lazer, a saber: 

Cuida o presente parecer de consulta formulada pela 
Comissão de Licitação e Contratos do Município de Cruz Machado, sobre 
homologação do processo licitatório realizado para serviços de manutenção e 
funcionamento do motor, para a manutenção corretiva do veículo microônibus 

Volare W9, placa AYI 3983, pertencente a Secretaria de Saúde municipal. 
É o relatório. 

O artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, prevê a dispensa 
de licitação quando: II- Pata outros serviços e compras de valor até 10 % (dez por 
cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um 
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma 
só vez. 

Assim, atendidas as exigências legais e estando em 
conformidade com o disposto no artigo 14 da Lei 8.666/93 e Lei de 
Responsabilidade Fiscal, entendemos como regular o presente processo. É o 
parecer. 

Cruz Machado/PR, 08 de dezembro de 2017. 

'PIO 



TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Processo de Dispensa: 105/2017, 	 e uU 

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado. 
CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA em conformidade ao 
disposto no artigo 24 inciso FI da Lei Federar 8.666/93 em especial ao disposto no artigo 26 da 
Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO n°260/2017. 

Autorizo em consequência, a proceder-se á prestação dos serviços nos termos da adjudicação 
expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito: 

OBJETO: A presente dispensa de licitação visa a contratação de empresa objetivando a 
prestação de serviços, sendo parametrização do motor, para manutenção corretiva do 
veículo microônibus Volare W9, placa AYJ 3983, pertencente á Secretaria de Saúde desta 
municipalidade, sob número 160. 

Favorecido Uni Turbas Ltda EPP, CNPJ: 03.643.09910001-38 

Valor Total R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais). 

Fundamento Legal Artigo 24 Inciso II da Lei n °  8.666193. 

Justificativa Anexa nos autos do processo de dispensa de licitação n°105/2017. 

Elemento de Despesa 33.90.39.00.0000 

Dotação orçamentária: 04.01 2.014.3.3.90.39 

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade rega], em especial à prevista no caput do 
artigo 26 da Lei Federal no 8.666193, e que, após, seja o presente expediente devidamente 
autuado e arquivado. 

Cruz Machado-PR, 08 de Dezembro de 2017. 

Prefeito Municipal 



PORTARIAN° 285/2017 

 o r 	e Diano Oficial 
Lei ifI360/202 

Decreta n' 190212012 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO 
Disponível em wwwprnc rn.prgov.hr  

ar c ruznl ac ad o. p r. ov. b 

PREFEPTURAMUNrC[PAL DE CRUZ MACHADO - PARANÁ 
Avenida Vitória, 167 - Centro - CEP 84620-000 

Resr.onsvei: Sueli CrisLran Gabsk 	 6 E-mail: diariooficiel@pmcm.pc  gov.br 	 U 9 

DATA: 06 DE DEZEMBRO DE 2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO, ESTADO DOPARANÁ, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: 

CONCEDER 

À CAROLINA TONKIO DE JESUS 
(trair, a ° 	1), portadora da Cai -teira de 

Trabalho n° 4359776/00 I0-PR, exercendo 
o cargo de Enfermefro, Licença, por motivo 
de Doença em Pessoa da Família (esposo), 
em conformidade com a Lei Complerncn-
tar n°00112006, artigo 84, Seção 1. capítu-
lo IV, por unir periodo de 30.0 (trinta) dias, 
sem remuneraço, coníbrrne requerimento 
protocolado sob ri 0  2281/2017, a c.antar do 
dia 01 de dezembro do ano cai curso. 

Registre-se e Publique-se, 

Edificio da Prefeitura Municipal de Ci-uz 
Machado/Pr, em 06 de dezembro de 2017. 

EUCLJDES VASA 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N 286/2017 

DATA: 07 DE DEZEMBRO DE 2017, 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE suAs ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS, RESOLVE: 

REVOGAR 

As Portarias a meros: 	1 95/201 7 e 
269/20 1 7, que designou Segundo Turno 
nos Centros M unic pais de Educaço 1 a-
fantil, a partir do dia 13 de dezembro da 
ano em Curso. 

Registre-se e Publique-se: 

Edificio da Prefeitma Municipal dc Cniz 
Machad...P R, cm 07 de dezembro de 2017. 

EUCLIDES POSA 
Prefeito Municipal 

e,  
a 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITA- 
ÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
260/2017 

PROCESSO DE DISPENSA N° 10512017 

CONTRATANTE: Município de Cruz Ma-
chado. Estado do Po r2tná 

CONTRATADO: I.íniiL!rhos Ltdu EPP 

OBJETO: A presente dispensa de licitaçila 
visa e contrataço de empresa objetivando 
a prestaço de serviços, sendo parametri - 
zaço do motor, para inantctcnçío corretiva 
do veículo mi crod ai bus i la re W9, placa 
AVI 3983, pertencente à Secretariado Sa(,-
de desta mLlnicipafldadc. sob n(miero 160 
VALOR TOTAL: R$ 3.500.00 (Três mil e 
quinhentos reais). 
PRAZO DE CONTRATO: 3rnuses 

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 
24 Inciso II 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

Uni Turbos Lida EPP 
CONTRATADO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DIS- 
PENSA DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO 

Processo de Dispensa: 105/2017, 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

À vista dos e lemcfl los coti E idos ire) presei] te 
processo dcv idamente ias ti ctdo CONS - 



Cruz.  Machado, 07 dc Dezembro de 2017. 

Vera Maria Beuzalc Krawczyk 
Pres den e ela Cl.' 

Pc rmanccem i reiterares todas as denia is CONTRATA NT E. Pre fei tu r -a Muni e paI de 
condições constantes tecerá[ originário. 	CÇLIZ MachLdo 

CONTRATO N° 175/2017  
PROCESSO N° 224/20]? 

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 
Valor Total R$ 3500,00 (Trás mil e qui- 	 104/2017 
nhentos reais). 
Fundamento Legal Artigo 24 Inciso li da CONTRATANTE: Prtfeitura Municipal de 
Lei & 8.666/93. 	 CrUZ Machado 

DERANDO que o PARECER fURDICO 
prevê a DISPENSA em çonfonnidade ao 
disposto no artigo 24 inciso II da Lei Fe-
deral 8666/93, em especial ao disposto no 
artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PRO-
CEDIMENTO ADMINISTRATIVO n 
260/2017. 

Autorizo cm consequncia, a proceder-se 
à prestação dos serviços nos termos da 
adjudicação expedida pela Comissão Per-
manente de Licitação, confonue abaixo 
descrito: 

OBJETO: A presente dispensa de licitação 
visa a contrataço de empresa objetivando 
a prestação de serviços, sendo parametrí-
zação do motor, para manutenção corretiva 
do veiculo mcroônibus Volare W9, placa 
AYI 3983, pertencente à Secretaria de Saú-
de desta municipalidade, sob número 160. 
Favorecido Uni Turbes Ltda E??. CNPJ: 

_.03.643.099/0001-38 

CONTRATADA: Cirurira São Felipe 
Produtos Para Satde LTÏDA - EPP 

OBJETO: É objeto de sur li eira ção seleção 
de sociedade ernp resá ri a para aq Lii .5 içã O de 
meninas e eq uipanicntos Ii ospit:alares. 
detonadas para o Posto de Saúde de 3 ri - 
tana e Centro de Saúde Di. Carlos Renato 
Passos, através de recursos provenientes da 
emenda parlamentar: 19670011, em seus 
itens conforme especificações constantes 
do Anexo Ido edital. 	 j 9g7 
APLICAÇÃO DE MULTA: Compctc 
Contata ri te. 

DO PRAZO: 06 (,eis) "leses. 

FORO: Comarca de União da Vitória, Es-
tado do Paraná. 

Munie pio de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

Cirã rgi e a São Felipe Produtos Para Sri (ide 
CONTRATADA 

Justificativa Anexa nos autos do processo CONTRATADA: Altermed Material Médi-
de dispensa de licitação n° 105/2017. 	co l-{ospitalar LTDA 

Elemento de Despesa: 13.90.39.00.00.00 

Dotação 	 orçamentária: 
04,01.2.014.3 .3.90,39 

Determino, abida, que seja dada a devida 
publicidade legal, em especial à prevista 
no caput do artigo 26 da Lei Federal ir 
8.666/93, e que, após, seja o presente cApo-
!iente devidamente autuado e arquivado. 

Cruz Maehado-PR, 08 de Dezembro de 
2017, 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO 236/2017 
LICITAÇÃO 09/2017 

A Comissão Permanente de Lici-
tações Municipal através do Departamento 
de Compras e Licitações resolve: 

1. Retificar o Edital 10912017, no Anexo 
1-A Especificação e Valor Estimado para 
inclusão do item 4 na planilha; 

OBJETO: Faleces desta licitação a seleção 
de sociedade empresária para aquisição de 
materiais e equipamentos hospi talarcs. 
destinados para o Posto de Saúde dc. Sn - 
tona e Centro de Saúde D, Carlos Renato 
Passos, através cio recursos provenientes da 
emenda parlamentar: 196700 1, em seus 
itens conforme especificações constantes 
do Anexo 1 do edital. 

APLICAÇÃO DF MULTA: Compete 
Contratant,. 

DO PRAZO: 06 (seis) messes, 

FORO: Comarca de União da Vitória, Es-
tado do Paraná. 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

AI temi cd Material Médico E{usp i te Far 
LTDA 

CO N1R ATA D A 

CONtRATO N! 176'2017 
PROCESSO N°224/2017 

RE PREGÃO ELETRÔNICO N 
104/20 i 7 

CONTRATO N°177/2017 
PROCESSO N°224/2017 

REF PREGÃO ELFTR4ICO N 
1042017 

CONTRATANTE: PreIiturrr Municipal de 
Cruz Machado 

CONTRATADA: DC ]Tear( Defibri]ado-
res e Sistemas Médicos LTDA 

OBJETO: E objetodesta licilação a seleção 
de soe edade ciii presá ri a para aq is i ção de 
cc] ui pailicn tos hospital res, desi ii 'ados para 
o Posto de Saúde de Saniana e Centro de 
Saúde Di. Carlos Renata Passos, através 
de recursos provenientes da emenda parla-
mentar: 19670011, eu, seus itens conforme 
especiflcaçôes constantes do Anexo 1 do 
edital. 

APLICAÇÃO DE MI1T.TA: c:ompcte 
Co nr rata cite. 

DO PRAZO: 06 (seis) nlescs. 

FORO: Comarca de União da Vitória, Es-
tado do Paraná. 

Mun cípio de Cruz. M r:rcliad o 
CONTRATANTE. 



CE;: 54 .E09,000 - L'niàra da V'l&ia - Pa:and. 	i 	
L Ad INANIU N f'&l 

a' URMO DE ADrrlvC DE 251714.051 	PROCESSO LIC:TATORIO N' 55/2015 

00 CONtRATO 14.' 0651201513424) 	. 	DISPeNSA N 17/2016 
COhICORRÈNCIAN' 01,2015 	r 	 TERMOAOITiVO N'O? 

PROCESSO Nu 0607/516 	 CONTRATANrO: 1/UNICiPIO DE PORTO VITÕ, 
'CJETO DO ADITAMENTO: on Prccrcleçds do 	RIA CONTRATADA. CIAERASNET CSNTRAL ralo deVgeuci3,Seecuz 	 CRASILE IRA E INTERNET LTDA OBJETO: 
ONTRATANTE: Nl_aicpo de Unido d VNdu 	- ourra,eçf o do e. a sai pzesa para rezer a 

tre ONTRATAOO: COA Cacetaições LIda ME 	o de lira de 'eScuse Ide ribra OI:s de 05 nrLOs 

1t221 	 r:o Cer,lro Mund/par de Sad de Acaju rbeira. e 
'EJETO DO CONTaTO ccrJrareço ou uma 	cnnvnuedade dcc seraiços da in!eniel coralro de 

zonas Ccreu calco Lagon Dourada, de arda. e Valer de con!rulaçk para ali 3 	de 
Ia crido de V:lÕria . PR ria ínrunle az dez frasco de 20 7. Bane legal ?zl. 55 da Lei 
Ptà.JM4ncja 	de 	acorde 	r.: o Ter. O ser iya CjvsuLA SEGU OCA JuSTI 0 ICAT 1. 
nprcodeco PAC 208805:25'2. prolelo v:\  . Fazoe necessã 'lo o p'eue ore A&ryo uca 
Elo ENO E e. Pia ei ha e .'Aamorie, Ce vez que o doas, neeaila der —ralas, 
lo ao pueser4e preeeo. 	- me ule.oção das abeidades rcr.'.efras da ad r. 
ROGAÇÃO dasP RAIO DE VIGE N' 
UÇÃO: Ourjorme eçlicitsçd, 	;ze- i 

nielraçln em bne ando de popzlaça, ale;dida. 

edsa pev sucrea da Mrmicipal de elreada da camu.iicaçlo 	Lilersel 'jRivado a 

nrn. o Prezo de Vi 	no&Eoezuçio a —tardada Fibra Õiice. - CLÁusuLa. TEAC El, 
PA -00 \'ALOR . Pelc.e ssreo prosiados a lê 

s 06  Jornal O Comércio 
Terça-feira, 12 de Dezembro de 20171 Ed. 5979 

UVIDNE POLHMANN Por Mariana Honesko 
1 marranaJornaI000mercic.com  

O descanso de uma guerreira 
Morte de empresária enluta Vale do Iguaçu. Simone tratava o linfoma 

5/5 EIt4 FA EP ___________ 

È FLP 

A notícia deixou uma comunidade 

;nteira de luto. Simone Polhmann, 

50, morreu no final da tarde do do-
mingo, 10. A empresária, estimada 

Par muitos por conta de sua torça 

e de toda sua luta contra o linfoma, 

á deixa saudade, sob forte como-

ção, no cemitério público da cidade. 

Simone deixou o esposo, Pedro, 

que esteve ao seu lado em todos 
os momentos, bem como filhos do 

coração, amados por ela, Intensa-

mente. Deixou também dezenas 

de peludirtos', cães de raça e 

sem raça, amados pela empre-

sária que por eles, rro escondia 

sua paixão. Tanto ora assim, que 

Simone atuou como protetora vo-
lvi ntária e assinava a administra-

çâo da Pousada Quatro Patas, em 

Porto União. 

O jo 	O Comércio contou a 
histúr i ar _.... Simone em diversas 

edições. A mais recente e completa 

foi em 2015, quando a reportagem 

contou que ela precisava encantar 

sua familia biológica. Na ocasião , a 

tentativa era para que o tratamen-

to, que envolvia o transplante do 

medula, tivesse maior chance de 

dar corto. Simone era filha adotiva 

do casal, Frita e Joana Polhurariri, 
pais que lhe deram afeto, carinho, 

dedicação, exatamente como se faz 

com um filho de sangue. 

Simone Dão encontrou nenhum 

fmiiltlar sanguíneo. Em 2015, em-

bora tivesse fé, ela mesmo definiu 

a dificuldade ao jornal O Comércio, 

como achar urna agulha no pa-

llioiro", falou, na entrevista. Mes-

mo assim, neste ano, a empresária 

recebeu o transplante de medula. 

Em julho. Na ocasião, a intervenção 

Ioi muito comemorada na região  

e sambem pela equipe do hospital 

em Curitiba. Seria preciso um ano 

de cuidado intenso para confirmar a 

eficácia da operação. 

A empresária deixa uni legado 

de luta, de esperança & de alegria. 

Resta procurar seu perfil na rede 

social para entender, apenas oilian-

do para as fdtos, quem foi Simone 

Polhmann. 

O SENAR-PO e a Emater urriram torças para promover 

a CapeCitação iniciei dos novos voemo nisles aprDvados 

em concurso e contratados pela empresa estatal no ano 

passado. Segundo o coordenador estadual de métodos 

da extensão da Enater. Roberto Carlos Guiniarães, trata' 

se de tini curso de integração funcional, que serve para 

iniroduzir os Irovos colaboradores em suas funções e 

baa1ar os conl:eciil,entos. jã que são contratados pessoas 

Com formação em diversas ãrees. como agrônomos. 

veterinãrio 5. zooler,cistas assisteMes sociais, ecorioniistas 

domësticos entre oufros. A oapacftação Contou com 230 

horas divididas entre selembro do 20 e novembro de 

2017 e envolveu 143 partícipantes. Dentre as novidades 

esta a apendizagem baseada em proMemas. 

Ouves inovações Pr,vo!vem cinco oficinas com 

iní'tzratos, das cuais c SENAR-PR parrisipou integralmente. 

Curso na modalidade. Educação a Distancia {EoD) pela 

escola de gestão do Governo 00 Eot&lo •Mentarrng' (termo 

inglês para tutoria) no qual cada participante escolhe uru 

extensioniste com veste eXerifncia para conversar com, 

tirar dúvidas sobre a reafdade da extensão rural, 

i / 9 
Uf) tffi 	 -,à 5  

Preparando o futuro 

Nova turma da p.xtensioriistas da Emater recebe 

formação em novo lormato desenvolvido em parceda 

COm O SENAR'PB 

Termina hoje a campanha Papai Noel dos Correios! em União da Vitória. Quem tem interesse na adoção de uma 
cartir,tie, pode procurar até o final da tarde desta terça a agencia que fica na Avenida Manoel Ribas. Só que como 

o prazo é realmente o último, é preciso adotar e já comprar o presente da criança apadrinhada. 

sisemafaep.org . br 

M)NIUYiV LIC rvritv VtVNiR 
PORTO VITÕRIA. CNPJ 75.5Ba.3BaPXol.O2 

EXTRATO DE CO44TR4TO N IStROl? 
PCOCESSO LC1TATORIO N' 12512017 

PROCESSO COMPRA N' 124/2017 
TOMAOAOR PREÇOS N 020t? 

CONTRATANTE MUNipio DE PORTO VI- 

Pai  d Nelsora Ju iraior 
io K. Muepei Cicatanle 

MeNUS1 E ACOSTA ENoENFqiA 
E CoNsuLToRiLTDAME 

COR): 26.552.770V200.3l CONTRATADO 

PREFEITURA MUNIciPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Av. UiLória, te? - Crauz Mhada-Pr 
CEP84520.001 CNPJ 7U.32U.5Be,Vo0i.00 

Cruc 5) achado - PR 

EXTRATO DL DISPENSAOE LICITAÇÃO 
PROCLSSOADMINISTRATIVO 25212017 
PROCESSO DE OIOPCNSAN' 1057017 

)NTRATANTL: M:ir,cipio de Cruz 1/achar 

lo LbCAL: Le1 1USS2 - Art. 

Muraicípio de Cez Machado 
CONTRATANTE 

Unr Turws Lide EPP 
CONTRATADO 

PREFEITURA MUNiCIPAL 
DE UNiÃO DAVLTORFA - PR 

I'TERMO DEADITAMeNTO DE 2017 {407) 
DO CONTRATO N 27512017 124221 

PREGÃO PaSSENCIAL O' 080.2014 
PROCeSSO OE COMRÇ N.' 2541201/ 

oeJETo DO AOITN.IENTO: da S,r<'reasdz 
Ou&hie.. 
CON TRATA NU: Mac ici zis de Ur,'bc da Vaõ: 
- PR 
CON1RATA0A NESON DOS SANTOS 1/Eh 

OLE .ME 

adiarei  árias. 
DA SUPRESSÃO DO DuAh2TITATIVO: 

raureniu ao irn n'si. 
FUNDAMENTO LEGAL: Acigo 55'. 
',da ia n1 E. 655193 çoe 	5 evora roce. 

2017. 

II da v Faderal 'o.' 

00' afIe Terrraz 
Vilõda. 



Jornal O Comércio 
Terça-feira, 12 de Dzembuo de 2017 F Ed. 5979 1  Ui  gr 

7 TERMO OBADITIVO - O 4410 
CO CONTRATO 4' 71.0017 (39191 
REGAO ELETPONIDO N' 17120b? 

PROCESSO DE COMPRA r 19.120s7 
OBJETO CO CONTRATO: CONTRATAÇÃO OS EMPRESA ESPSCIALIZAOA EM EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RODADA EIA PRAÇAS, RUAS E LOORACOUROS 00 ML5 NICIPIO DE UNOS DA
I~Td Ea- VITÕRIA- PARANÁ, CONFORME ESPEC.!FICAÇÕES CObOTIDAS NESTE E! IIAL 0 SEUS ILNSXOS. 
CONTRATADO: UNLAO PRESTADDRA DE SE.R'/IÇOS LZDA - EP 
DO PRAZO DE ViGbdCLA'EXECU$O O prflo de v;gúocia a qun se relera CilasIrla 1? do Termo 
de Cotara s' 712017 13019). ra Prnr:ocado par lais 03 irrãa) meses, a irtiar Isi, ES 7 e 
terminaram 00)03/2010. 
00 VALOR: Pos odoado na Contraio fla 

71/20171391 filo velra messal de 5$ 40.000.00 (Cuaranra 
r,ava mil reais). 
FrJNDPJAENTO LEGAL: A4o 57', Ilcias EL da Lei Federal ri.'  856593 osm ruas eltareçoas. 
FORO: Ccwaros de Orgão da  SORTE 

tirito da Mtària. OS de dacembre de 2017, 

CAMAMUNlCiPAL DE CRUZ MACHADO 
Estado do Pazanã 

A'.t Pra sdeole Celdiio Varças sI a. Cerl:s 
FocetFaz )O42 3551.1404 - CEP 8400c'-001 

CruoiVa chedn'PR 
5- 

DOU  
. osnera_cm@,lobs.cam 

EXTRATO 06 CONTRATO NOV2OI 7- CMCM. 
Psocaaac n? 112111. 

Data da Namolagação: CO de dezembro 
2117. 
Dais da AvJicaçãs: OS da dnzembzo de 2017. 
CC-NTP,ATAbOTE: 
Câmara Msn pai de Cr -uc MaCoado- Enbado 
Pararrã. 
CNPJ sob O a' Dl 507 271;OOD'-0hj 
001 TRATADO: 
DALGALLO MIJSIC CENTER LTDA 
11a1)0a Moocel Ribu, 091-aaie 

mereaL a contar da aesOa lura 

'arca de União da VeOria , Estado de Pata::ã 

CÁP4ARA MUlClPAL CRUZ MACHADO 
OONTRATANTE 

DALOALLO MUSIC CENTER LTOA. 
CONTR ATA O A 

grDBAPIGJJ 
embalo !nIeIuOmnto 

144 IS Ws3c 04 ~ l 955753sS 

PREFErURM 5JN:CflM. 
DE U4IÃODAViTÓRLA- PR 

2 TERMO DE ADFTIVO - ID 4413 
CO CONTRATO N 0101552015 )354g} 

pREako PRESENCLAL N SOi2OlÇ 
PROCESSO DE COMPRANr  O2T10l8 

O&ETC 00 CONTRATO; Evenwat o-,ci-
maMo de Forma parcelada de pedra N.sordde 
Empa, pedra 4-A, pedra filIada rf 2, e, ia pra-
risada. b'dte %. fidia n 5  0. p0 de brita e ra Cofio 

ccobsnna eepacdr;açflea e quanflieflúrna 
de sctdips no Aneso r - Termo de Reterão do do 
pra teMe Edital. 
CONTRATADO: REVESTICAL EXIBA.ÇÂO E 

Súmelade Rsqçadmesco 
da Auto&ep0o Ficreslel 

)A pr)0oiturn k4-scip da Ur0o da V'róda torna 
público alua raqteareu ea iuin rtental do 
°arnná - lAR a arsbdcaçãQ Flnrealel da usaram 
I DA coube de vagelnçao nadiva cEm fins de ii-
lioade pãoliúa no mur4cip de União da 'ilõeia 
• Estado da Pesanã. Foi determinado eeiudo do 
inpacio a,biqtal Moa tão rol deterainado es-
laco de NsoaSIa amNensal. 
UnodaViffida, 07 da dezembro de 2017. 

EUIA AI 
Av. "ard e  IS? - Cru: Matbado-Rr 

CEP:04020.0430 ONPJ 76.339.05&Xflll-09 
Cruz MaSI-ado -PR 

10 LEGAL: Lei 6.0103 - ?jL 24 

t4nicipio do Cruz Machado 
CONTRATANTE 

Aroikd 
CONTRATADO 

REPUBLICA FEDERATiVA DO BRASIL 
2 °  TABELIONATO DE 10145 E PROTESTOS 

Rua Sela de Selembra, a' 162. Ceniro. 
1 	do - sc -CEP; 69400-000 

Era: (42)3522-2142 
FuI. i0to; radoa)0nçaeocom.b; 

NATU.AEADO TILO : ;ICbIADE INDICAÇÃO 
PROTQCDrLO N 5 : 10100 
Ni)MERO DO T)TLLO 4567B 
VENCiMENTO 20.11.201? 
APRESENW4TE :SANCO 00 BRASL S.A 
CREDOR FAUSTO CONS'JLTOPOA Fi10El 
RA LTDA 
O5DDR ;AOELAR JOSE KOLAKOWSKI 
CNPJ : 19 .75a.061I0 0h31 22 
Ao estar da rdulo serão acresddos 0515100 ropa 

pedir do vancimenlo. 
Seas da 1aoalizaçu: RS 111 
UqLdYa apIs a intImação: RS 16,50 
Ccfldrlflrc R$ 0,00 
Diligorda: RS 33)00 
ECOLSI: RS 16.50 
E pos aio ter sida ancoatya&5 O renpanaáe)0. E-
dando .,e.,taer, ara , a parou do publLSeção 
devIa. a aoeihr ou pagar no Edduo tegad (3 
dia is), slndamdsa, desde (9, quarto á pcsaibi-
lidada de niarecimanto de 'espolia escrita no 
mmo an prazo, sob pena de, a, não o fazeM o, 
ser lanrado e eeq E.. o pratasto. 
PaI' UMto_ 50- 12 DE DEZEMSRO DE 2Ol? 

OICNIZIO$')DA 
Escrevente Subsbl'jto. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ MACFtCC 
Eada Os Parado 

Av. Preajoan la CarOLa Vargas a/ a' Cersfro 
FonelFau 104213554-1404 - CEP 64620-000 

traz Meclnado,'PR 
E-rail: oemsaa:oisbo com 

EXTRATO CE CONTRATO N'D3)1017- 0141M 

Cala da Ad Udoa050: SOda decembro de 1017. 
CONTRATANTE. 
Câmara Municipal da Cruz Machado- Estado do 
Paanã. 
CNJ sob c n'o T .5OT.27ZV0D1 -90 
CONTRATADO; 
VINICLUS GUrLH_;RME Dos SANTOS AFIE  - 
M tAT 10 A . R I 
Rua Alireda Saíra o, 473. acre 12 
Ires -Parrrsã- CEP: 94.130-OCO 
CNPJ : 97.MG.Sr101Dd-71-  
ORNA  : Mui tição de EqUpa manloa de ac.s  a 
vidnt para aluaLeação da Os lema do plaflã rio da 
Cdnia,-a Municipal. 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO- 
RI 1)0 78,U0.m mil, qaaocazUoa e nerarda e 
01:0 reais} 
PRAZO DE ENTREGA; 
30 )rdcluldias 
PRAZO DE VECENCIA: 
03[tzts merea), a  contar da ausireatara da ccn-
freio. 
APLICAÇÃO DE MULTA: 
CorsaelaA Contra Lan ta. 
FORO: 

Comz rca de União da V:hda E alado do Parauú 

CAMASA MUNICIPAL CRUZ MACHADO 
C4TRATANTE 

VINIC.US O O SANTOS lNFORMt,TUCAME 
CC NTRATADA 

/ 9H oràho4o 	4 
Prrv 15(10 130 ou )lo)E 

Jpão gidu 1 i'}a'hIc 

klea: plegar, 5 a trabalha a cabidos que 
aale]am relacIonadas â sua profissão estão 
baneflsiadas. Mudanças ,Iam surgir, por iano, 
procura Se a dnpiar. Cor: p  ink_ 

Toarot O Irnualiso cuilisá mais dedicação, mas 
vacOterd euer5ia da suara para.  lar coula do 
-ara. As pasceatas colara Irr com a Proteção 
Ias astretas. Dar: amaraM. 

Ofimeos: Trabalhes aos rapo Umzera novos 
aprerrdivadas lauto pare .A qrss'sto para anos 
castasas da se raió. Cuida da saúde: Tique alada 
com dores a S©raLorr:b ,anco. 

Câncer: Mac mais seu lado prOIbo para resolver 
asaran tas da dia a dia, seis ria baboso 
casa. O astial é paslruu paro 0,9 arrizu r 55155 
coisas. Coe; solo. 

Lato: Não vai ser íãcii troar, no' trabulro, rasa 

apoate ria tro;a da ida/au paro soentandar com 
cata au, ais cl isoles. Se astã só, um eu-amor 
pode reaoataoar agora. Cor. huanos. 

01 gera: som araaianio pesa onaiprar sigo para 
o'as nu dar o Nínrel ro passa pata cn,içu Isnar 
a casa própria, III uhar.ca da ;anue fluir um a 
firana que rito aap amua. Cor: prelo. 

LIbra: TesO Enm-aenao para lidar coral dirnhal:o. 
A sida anaurosa pede sagrEI 1 numa boa se vocO 

a fIcarIa mas aab raraçaa. te oaqream pai 
rolar. Cor: paul Nem 

Escorpião: É hara da osga Irizar ruas t'aar,ças, 
mas sem Cantar raça p laaoa aos otE,tos. Seu 
rd agnetiamo passam dava crasoar a anim ar 55 
cuisas Ia tida a dais. Co': litd 

Sa a  Etários Bom as frei para corar atrãc 
seus sonlroaiugu cedo. NLovui tatlarpaciânois 
para rraualhay aos saatidoras e preste atsr.çãa 
aos ais seara sautidre Cor: marram. 

te priçõrnlo: 0460 tenha mueo da 555am ir nona a 
reapcasabiiioadaa na trabalho, Araudru do seu 
circulo de 3m ipas pode tu intereasar Dar ancd, 
Cor ninho- 

AmuO rio: Coutiusue trabe]taar-ao duro a cai 
atingir as metas que traçai'. Puda se dar beta 
asas pessuas mais no liras SrI aap ariarate a. Cor: 
ternieso, 

Peiaas: Sue antação ler de a cresceu e 'c 
tal lUtarpalon saus sourrosira pcoiissão a aos 
negúctas. Lesa la do culrr ;eu is as radão a 
dete,a'lnaçã-,. cor; prata. 

tZ
evIsão do tempo 	Fsra' male 

6m 4 E Másima: 25' 

Manhãi Nabuirsidoda nasávol 
Tarde: Pasasa dusana 
tloiteFpoutaa nOvena 

Novelas 
TEMPO O E AT1Ac 
sernarda acude oro ,rarrn de La carnE. Liolnres 
lama contara irritação ar daaouhrir SUA
lndcio a Jrmti no raruo dita rola aprassntaç Sei. 
Bara ardo aa atiurace colrr Alzira par rIa arer 
recabar a herança da Calada o ousado antas. 

Artur disíassa quaaid a Calma 1 Ire adoce um 
jantar para coobec ar seus pais. Gazaldu 
persa aos teiMar fia acratas de Pc pato em se 
Empório. Josd Apasastu da cide reconhecer 
Tareco oorro sua Ruia. 

PESA-PEGA 
Erie corria a Lu Isa saIra a, latos aacoritrad fia 
por Loarca ça, que Oaanprc-m aturo I/,arla Pia. 
MaUaa a eta an Isa a Maria P1 a Que te ré que pedIr 
Sabias as, casam acto e soltara qa a Erio o alIce 
irá a m 1-la como ala, Sri e cirt ra ar ou os lata 

as Maria Pia a 'a la. Júlia a'Jsfi e 5 andra 
I orla e a He 	Agua Ido que chegou a hora da 

arMe a  ar Malagueta. -ri o perguiate a Lau, coça 
como elas tarão pare P,aar Mataaueta. 

O OttTRO LADO DO PAFII4SU 

Pabick .iaQc cIo as telas de Clara assoe um 
ou mpredar. Citas pa'Je para Pautck aj udo- Is 
a "aliar a Peflilas e escolhe a cana em orre 

0,-au com liael para comprar O advogada 
acarta os d Massa da corri psa da caaa com 
Sapo la a raa ge quando asas asa1 falaa da Ctast. 
Clara carta a Palmas. Patçiçk Oeflra qsi a Clara 
tente coe qeista' Tumas, antes de brusr Ira 
au a saarda. arcadas corre mera a sol ia da 
Clara, pua arra ao encontrar Juasfa. Clara au 
arpreesd a a, saber qea belas acredita 

ela esteja morta. Gasi 'a irrita com Renato por 
tentar Tomai como fIlha- JUaznal'aisl te Lalolin. 
Mariano tussa vender lama e sm traIda para 
Anraro acm Duna Itacal. 

Nivel do Rio Igotacu 

1,96 
1 9.hõras de.ontem 



ESTADO DO PARANÁ 
	

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
	

Nr.: 10512017-DL 

CNPJ: 	76.339.68810001.09 
Av. Vitoria, 167 	 Processo de Licitação: 	2 

C.E.P.: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 	 Data do Processo: 	 0711 

Fo!ha: 1/1 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

O(a) Prefeito Municipal, ELICLIDES PASA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666193 e alterações posteriores, a vista de parecer conclusivo exarado pela 
Comissão de Licitações, resolve: 

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

•. 	a) FrocessoNr.: 23712017 

b) Licitação Nr.: 10512017-DL 

o) Modalidade: Dispensa de Licitação p1 Compras e Serviços 

d) Data Homologação: 1211212017 

e ) Objeto da Licitação A presente dispensa de licitação visa a ooritrataçào de empresa objetivando a prestação de serviços, 
sendo parametrização do motor, para manutenção corretiva do veículo rnicroõnibus Volare W9, placa AVE 
3983, pertencente à Secretaria de Saúde desta municipalidade, sob numero 160. 

(em Reais R$) 
f) Fornecedores e tens declarados Vencedores (dia. cotação): 	Qtde de ter, 	MedeDesctoÇ3o 	Total dos rena 

008175. UNI-TURBOS LTDA 	 1 	 0,0000 	 3.50000 

1 	 3500,00 

Cruz Machado. 12 de Dezembro de 2017. 
PREFEITO 



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.688/0001-09 
Av. Vitoria, 167 

CEP.: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nr.: 1Õ512017-DL 

Processo Administrativo: 	26012017 

Processo de Licitação: 	23712017 

Data do Processo: 	 07(1212017 

Folha. 1/1 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÔRIO 

O(a) Prefeito Municipal, EUCLIDES PASA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Nr. 5.666193 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de 
Licitações, resolve: 

1 
01 -ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 

a)  ProcesscNr.: 23712017 

b)  Licitação Nr.: 105/2017-DL 

e) Modalidade: Dispensa de Licitação p1 Compras e Serviços 

d) Data Homologação: 12/1212017 

' 	 e) Data da Adjudicação: Sequência: O 

Objeto da Licitação Apresente dispensa de licitação visa a contratação de empresa objetivando a prestação de serviços, 
sendo parametrização do motor, para manutenção corretiva do veículo mioroânibus Volare W9, placa 
AYt 3983, pertencente à Secretaria de Saúde desta municipalidade, sob número 160. 

(em Reais R$) 
g) Fornecedores e Itens Vencedores: 

	
Qtde de Itens Média Descto (%) 	Total dos itens 

008175- UNI-TURBOS LTDA 
	

1 	 0,0000 	 350000 

1 	 3.500,00 

02-Autorizara emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s). 

Dctação(ões): 2014.3.390,39.000000.00 (120) Saldo: 128,66 


