
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI 
ATO CONSTITUTIVO 

000088 
FERNANDO FABIÁNO FAVERQ, brasileiro, natural de Tcledô/PR, sõlteiro, nascido em 
0211011991, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Toledo, Estado do 
Parana, A Rua Carlos Aldino Rippel, n° 62, Jardim Gisela, CEP 85905-094, portador do 
RG n° 8.824.005-7  SESP/PFk data de expedição 0310312008 e inscrito no CPF/MF sob 
o ri0  008.172.319-94, por este instrumento constitui a EMPRESA INDIVIDUAL IDE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA, doravante denominada EIREU, a qual se regera, de 
acordo com a Lei n° 10406102 e a Lei n° 12441111, observado nas omissões, as 
regras previstas para a sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

Do Nomé Empresarial, Sede  Objeto: 

Cláusula Priméirà: À EIRaI girará sob o nome empresárial de DISTRIBUIDORA DE 
LUBRIFICANTES PETRO OESTE El RELI 

Cláusula Segunda: A EIRELI terá foro e sede: na CÁciade de Toledo, Estado do ParanÍ, 
a Rodovia BR-467, S/N KM 78 A 850 MT VIAD, Sala 01, Jardim Europa CEP 85907-
06Q. 

Cláusula Terceira O ramo de atividade da empresa será o de Comércio atacadista e 
varejista de lubrificantes automotwos, peças, acessórios, pneus, pneumáticos, câmaras 
de ar para veículos automotores, extintores de incêndio (inclusive para veículos), tintas 
(inclusive auto motiva), vernizes, solventes, baterias para veículos, produtos saneantes 
para limpeza e higiene de veiculos e materiais para pinturas com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada, Serviços de manutenção, instalação e 
reparação mecânica em automóveis, caminhões, ônibus a outros veículos pesados, 
Serviços de reparações em sistemas de injeção eletrônica, Serviços de reforma e 
manutenção de estofados de veículos, Serviços de capotaria, funilatia e pintura em 
veículos; Serviços de manutenção e reparação de aparelhes de ar condicionado para 
veículos; Transporte rodoviário de carga; Fabricação de aditivos deusa industrial. 

Do Prazo .:de.  Duração, capital e Administração: 

Clausula Quarta A EIRELI iniciará suas atividades a partir do registro na Junta 
Comercial do Estado do Paraná e seu prazo de duração e por tempo indeterminado 

Cláúsula Quinta: O capitel será de R$.95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos 

Cláusula Sexta: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado, 
o qual responde exclusivamente pela integratizaçâo do capital 

Reservado à Junta Comercial 

CERTIEICO 0 REGISTRO EM 28105/2018 15:48 SOB N 41600714474. 
PROTOCOLO: 182067335 DE 1710512018. CÓDIGO DE VERIFICP,ÇÀ0: 
11802068273. N1GE: 41600714474. 
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1,unn coM ftSL 
Libertad Bogus 
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www.es,presafacil .pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos da verificação 
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ATO CONSTITUTIVO 

Clausula Sétima: A empresa será administrada pelo titular FERNANDO FABIANQ 00039 
FAVERO, já qualificado anteriormente, a quem caberá dentre outras atribuições, a 
representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a 
responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. 

Parágrafo Primeiro: Faculta-se o administrador, nos limites de seus poderes, constituir 
procuradores em nome da EIRELE, devendo ser especificado no instrumento de 
mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no 
caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. 

Parágrafo. Segundo: Poderão ser designados administradores não titular, na forma 
prevista no art? 1.061 da lei 10.40612002. 

Cláusula Oitava: O Administrador declara, sab as penâs da lei, dê que não está 
impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou 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 apropiledade. 

Da Prestação da contas Distribuição de Lucros e Pró-labore .  

Cláusula Nona Ao término de cada exercido social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a 
elaboração do inventário, do balanço patnmol-iial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo ao empresário os lucros ou perdas apurados. 

Parágrafo único. A EIRELÍ poderá distnbuir, antecipadamente, lucros ou dividendos 
apurados cortàbflmente õni períodos menores que doze meses. 

Clausula Décima O titular poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Da Sucessão e Apüração de.Haveres: 
- '---e.  

Clausula Décima Primeira. Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa 
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz Não sendo 
possível ou tnexistjndo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patnmonial da empresa, a data da resolução verificada 
sm balanço especialmente levântado. 

Reservado à Junta Comerciei 

CERTIFICO O REGISTRO EM 2810512018 15:48 SOB N' 41600714474. 
PROTOCOLO: 182067335 DE 1710512018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11802068273. NIRE: 41600714474. 
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI 
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SECRETÁIUA-SERÃL 
CURITIBA, 2810512015 
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificsç&o 



DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE ÉIRELI 
ATO CONSTITUTIVO 

000099 
Parágrafo 'únióo O mesmo procedimento será ác!õtàdo em outros Casos em que a 
EFRELI se resolva êttí relação ao seu titular,  

Dispoàlcôes Gerais:. 

Cláusula Décima Segunda: c:  titular da EIRELI declara, sob as penas da I&, que não 
participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade. 

Clausula Décima Terceira A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência., '.mediante'.dSiberaçâo assinada pelo titular. 

Cláusula Décima Quarta Fica estabelecido que a EIRELI qão lera Conselho Fiscal 

Cláusula Décima Quinta, Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com 
observância dos preceitos do Código Civil (Lei ri 0  1040612002) e de outros dispositivos 
legais aplicáveis. 

Cláusula Décima Sexta: Fica eleito o fora dá Comarca dó Mur'icipiõ de Toledo, Estado 
do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
instrumento. 

E, por 'estar assim justo e contratado, lavra, data è assina o presente instrumento 
particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, 
em 01 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpn-lo em todos os 
Seus. termos. 

Toledo., Estado do, Paraná 14 de Màío de 2018. 

a 
EERNÃNDO FÃBIANO FAVERÕ 

1!i 

Reservado à Junta .Corn'erçtai 
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CERTISICO O REGISTRO EM 2810512018 15:48 $08 E' 41600714474. 
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Erka Renata Ferrefra Catrarõ. 
:Ecreste 

cERTIFICO o REGISTRO EM 28/0512018 15:48 SOB 1V 41600714474. 
PROTOCOLO: 182067335 DE 1710512018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

cJ 11802068273. NIRE: 41600714474. 
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI 

CURITIBA, 28105/2018 
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



000092 

Governo do Estado do Paraná 	 Erapresa!*Fádll: 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Jt:NTACOMERct&t 	Junta Comercial do Estado do Paraná 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETR0 OESTE EIRELI 	 Proeccolo: PRC2002993580 

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária1 

NIRE (Sede) 	 CNPJ 	 Arquivamento do Ato 	Inicio de Atividade 
41600714474 	 30.572.270(0001-38 	 Constitutivo 	 28(0512018 

Endereço Completo 
Rodovia BR-467, N a(n, KM 78 A 850 MT VIAD.;SALA 01; Jardim Europa - Toledo/PR - CEP 85907-060 

Objeto 
comércio atacadista e varejista de lubrificantes automotivos, peças, acessórios, pneus, pneumáticos, câmaras de ar para veiculos automotores, extintores de incêndio 
(inclusive pare veicules), tintas (inclusive automotiva), vernizes, solventes, baterias para veículos, produtos aaneantea para limpeza e higiene de velculos e materiais 
para pinturas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Serviços de manutenção, instalação e reparação mecânica em automóveis, caminhões, 
õnibus e outros veicules pesados; Serviços de reparações em sistemas de injeção eletrônica; Serviços de reforma e manutenção de estofados de veiculas: Serviços de 
capotaria, funilaria e pintura em veicules; Serviços de manutenção e reparação de aparelhos de ar condicionado para veiculas; Transporte rodoviário de carga; 
Fabricação de aditivos da uso Industrial. 

Capital 	 Porte 	 Prazo de Duração 
R$ 95A00 00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) 	 ME (Microempress) 	 Indeterminado 
Capital Integralizado 
R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentas reais) 

Titular 
Nome 	 CPF 	 Administrador 	Inicio do Mandato 	Término do Mandato 
FERNANDO FABIANO FAVERO 	 008.172.319-94 	 5 	 1410512018 

Dados do Administrador 
Nome 	 CPF 	 Inicto do Mandato 	 Término do Mandato 
FERNANDO FABIANO FAVERO 	 008.17 	 Z14115512018 

último Arquivamento 	Situação 
Data 	 Número 	 AtbIventç.s 	 1 	ATIVA 
2810512018 	 20182067343 	 'fá] Sis - ENQUADRAMNTO DE 	 Status 

rts4ICROEMPESA 	 SEM STATuS 

rA 
Esta certidão foieaxjj iut  ramoj m06/Ó7/202q. â 1704 fl (horário de Brasilia). 

Se impressa, verificar sua aútfticida'ho https:/[vMw prsaIôll.prgovbr, como código XIÇV6MAMV. 

— 

PR 02002893 SãO 
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0310412020 	 https://autdigital.azevedobastos.not. br/home/comprovante/1  01280304201424110203 

REPCJBLIGA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
-JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa P8 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

 http:I/vw.azevedobastos.not,br 	 II 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca da João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N °  00312014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital; A8C12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES 
PETRO OESTE EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0310412020 15:05:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo como Art. 1 ° , 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI 
ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica©azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not ,br e informe o Código de Consulte desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1496637 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 0310412021 14:24:29 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 101280304201424110203-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8,935/94, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n °  13.10512015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°  10.13212013 e Provimento CGJ N 00312014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

0000Sbld734fd94f057f2d6Sfe6bW5bbe3efof3beaa34s3lcf6agecclacls3l b48a634a3cc9152a8f35425$9c08233355c9f9efab89cee90a95cb95f15fe 
acddfc372c9a293f432a1 1 c431b0495090cd 

CP 

https://autdigital.azevedobastos , not. br/home/comprovante/1o12ao3o42o144o2o3 



a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE JNSCRIÇAO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DEABERTURA 

MATRIZ CADASTRAL 
28/0512018 

NOME EMPRESARIAL 

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE ME  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 
4530-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.494-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 
47.414-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 
FIGO BR-467 	 S/N 	 KM 78 A 850 MT VIAD. SALA 01 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 
85$07.060 	 JARDIM EUROPA 	 TOLEDO 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(45) 3125-2550 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 2810512018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÁO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL r 	 -* 

000095 

12/06/2020 

Aprovada pela Instrução Normativa RFB n o  1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 1210612020 às 09:46:32 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 
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0810512020 	 Certidão Internet 

BRASIL 	Acesso à informação 	 Participe 	Serviços 

e Receita Federal W iÇe 	*1 

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

Legislação 	Canais 

000096 

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

Nome: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI 
CNPJ: 30372.27010001-38 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 

'1 
	 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a 1  a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br > ou chffp://www.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 211012014. 
Emitida às 13:27:14 do dia 0810512020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 04/11/2020.- 
Código de controle da certidão: D5IC.2F6A.4097.45C9 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta g Preparar página 
para impresdo 

e 
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Estado do Paraná 

J 	
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N°021823660-02 

000097 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 30.572.27010001-38 
Nome: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI 

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

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

Válida até 2310812020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
wv.fazenda.nr.pov.br  

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (2510412020 08:53:29) 



12/0612020 
	

Certidão 

MUNICIPIO DE TOLEDO 

ESTADO DO PARANÁ 	 000093 

CERTIDÃO NEGATIVA 2157912020 

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 

IMPORTANTE: POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA 
CERTIDÃO. 

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização 
descrita abaixo. 

VALIDADE: 0110812020, CÔD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4S2QEM4M4X8CESM 

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI 

INSCRIÇÃO EMPRESA 	 CNPJ/CPF 	 INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 ALVARA 

987184 	 30.572.27010001-38 	 967184 
ENDEREÇO 

ROD. BR  467, S/N - KM 78- JD EUROPA CEP: 85907050 Toledo - PR 
ATIVIDADES 

Comércio varejista de lubrificantes, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a 
varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio atacadista de 
tintas, vernizes e similares, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para 
veículos automotores, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e 
peças 

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 0210612020. 
Qualquer rasura invalidará este documento. 
Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br  
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Consulta Regularidade do Empregador 

voltaflmprhr 

0010099 

CA I  sa 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	30.572.270/0001-38 

Razão Social:DISTRIBUIDOftA DE LUBRIFICANTES PTRO OESTE EIRELI 

Endereço: 	RIDO BR-467 SN KM 78/ JARDIM EUROPA / TOLEDO / PR 185907-060 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 10/07/2020 a 08/08/2020 

Certificação Número: 2020071006015141349113 

Informação obtida em 14/07/2020 17:00:16 

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

https://consulta-orf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI (MATRIZ E 

FILIAIS) 
CNPJ: 30.572.270/0001-38 
Certidão n°: 15366757/2020 
Expedição: 04/07/2020, às 11:12:44 
Validade: 30/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 30.572.270/0001-38, 
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° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúví. 	 crdt@tvt . 	.hr 
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ANEXO — DECLARAÇÕES UNIFICADAS 000101 

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, ME OU EPP, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO 
NO INCISO XXXIII DO ART. 72  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DECLARAÇÃO DE 
COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 92,  INCISO III DA LEI 8.666193 

A/C Pregoeiro(a) do Município de CRUZ MACHADO - PARANÁ. 
PREGÃO ELETRÔNICO no. 3512020 
PROCESSO no. 9312020 

A Empresa DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI, inscrita no CNPJ fl 9  
30.572.270/0001-38, inscrição estadual N 9  90782378-45, com sede na RODOVIA BR-467, KM 78, 
S/N, CEP:85900-970, CAIXA POSTAL: 8, cidade de TOLEDO, estado de PARANÁ, por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr. JUSCILEI MARCELO MUMBACH, portador(a) da Cédula de 
Identidade n 9  8.514.020-5 e CPF sob n 2  057.934.449-55, DECLARA expressamente que: 

- Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente 
processo licitatário. estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos 
termos do artigo 87, inciso III da Lei ri' 8.666/93 93 e artigo 7 da Lei n 9  10.520/02; e participação 
em licitação ou contratação com os ôrgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos 
termos do artigo 87, inciso IV da Lei n 9  8.666/93 (conforme Súmula n 2  51 do TCESP);g.

r, 	 fliffirÊnu,1 01, 	Fk 	c_ 
- II - Não foi declarada inidônea por nenhum árgão público de qualquer esfera de governo, estando 
apta a contratar com o poder público enão foi apenada com rescisão de contrato, quer por 
deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos 
últimos 5 (cinco) anos. 

- Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 79  da Constituição Federal, não 
empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores 
de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 
anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n 9  8.666/93, acrescida 
pela Lei n 9  9.854/99 e declara ainda para fins do disposto nos incisos III e IV DO ART. 1 2  e no inciso 
III DO ART. 59  da CONSTITUIÇAO FEDERAL de 05 de outubro de 1988, que não possuo em 
minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado. 
IV 	- 	Declaração 	que 	cumprirá 	a 	cota 	de 	aprendiz 	a 	que 	está 
obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT. 
V - Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

VI - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela licitação, ou empregado empresa publica ou de 
sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no art. 18, xH, lei 13.080/2015 
e nos termos do inciso III, do artigo 9 0  da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Declaramos de que 
a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou 
ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula 
Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 

(45) 3125-2554 
administracao@petroeste.com.br  

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre - Toledo - PR - CEP 85907-060 — Caixa Postal 1512 
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Vil VII - Declaro ter conhecimento e aceitar as condições estabelecidas no Edital acima referido para 
cumprimento das obrigações do objeto da licitação; 

VIII - Declaro, nos termos do art. 4 2 , VII, da Lei n 2  10.520/2002, que cumprimos plenamente os 
requisitos de habilitação, e assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões 
que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à sua 
habilitação; 

IX - DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser 
MICROEMPRESA nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos 
previstos no §40  do artigo 3 0  da Lei Complementar n 0 123/2006. Declaro, ainda, que sempre que 
solicitado pela Administração Pública me comprometo a entregar balanços contábeis, informações 
sobre contratos e faturamento para fins de fiscalização quanto ao total de faturamento do exercício 
anterior e enquadramento como ME ou EPP, obrigação que permanecerá vigente ao longo de toda 
a execução do contrato e eventuais aditivos. O valor da receita bruta anual da sociedade, no último 
exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos 1 e II, art. 3/ da Lei Complementar n° 123/2006. 
Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3/, § 4 0 , incisos 1 a 
X, da mesma Lei. 

X - Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 
Iicitatórios, instaurados por este Mu iicípio, que o(a) responsável legal da empresa é o(a)Sr. 
JUSCILEI MARCELO MUMBACH, p rtador(a) da Cédula de Identidade n 2  8.514.020-5 e CPF sob 
n 2  057.934.449-55. cuja função /cargc &WOCURADOR E ANALISTA responsável pela assinatura 
do instrumento contratual. 
XI - DECLARAMOS, firmada pelo rep 

	
ffi 
	

destinação 
final ambientalmente adequada aos Prefeitura 

a reutilização ;  :a reciclagem, a 
dómiétéh1ês,ohâérvando normas 

operacionais esecíkjdeodo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 
minimizar os impactos ambientais adversos, conforme Lei n. 9  12.305/10 e Decreto n. 2  7.404/10, 
que dispõe sobre a logística reversa. 
XII - DECLARA: que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na 
Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, 
sob as penas da Lei. 
-Expressamente que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital 

Assume inteira responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu 
conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem corno na sanção penal prevista no art. 
299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar 
a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é 
público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. \C7 

1 - Que não foi declarada inidónea por ato do Poder Público; 

2-Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 

(45) 3125-2554 
administracao@petroeste.com.br  

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre - Toledo - PR - CEP 85907-060 - Caixa Postal 1512 

Municipal de 
recuperação 

incluirdoaçre.qpjIijrrierito; 
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3-Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos materiais fornecidos, quer por outro motivo 

igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

4-Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9 Oda Lei Federal n '8.666193 consolidada pela 

Lei Federal no 8.883194. 

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a 

comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos 

da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 20, e do artigo 

97 da Lei 8.666193, e suas alterações. 

 

JUSCILEI 
MARCELO 
MUMBACI 
57934449 

Assinado deforma 
digital por JUSCILEI 
MARCELO 

MUMBACH:05793444 

TOLEDO, 16 DE JULHO DE 2020. 

Dados: 2Õ20.07.15 
S 

 
13:25:00 O3O0T 

 

IS!RIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI 
S 	CNPJ n 2  30.572.27010001-38 

Jus c7MARQLO MUMBACH - REPRESENTANTE 
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RQØ11WN~Aà4 ~MEM 

 

e» 	 »» 

k 

(45) 3125-2554 
administracao@petroeste.com.br  

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre - Toledo - PR - CEP 85907-060 - Caixa Postal 1512 
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CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR PAXTIDOR, DEPOSITÁRIO 
PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL 

COMARCA DE TOLEDO - ESTADO DO PARANÁ 

VIVIAN BEATRIZ FORMIGHIERI 
DISTRIBUIDOR PÚBLICO 

AVENIDA ALMIRANTE BARR000, 3222- EDIFICIO DO FÓRUM - CEP 15.905-010 
FONE: (45) 3178-3242 	 - 	CNPJ: 02.565.32210001-03 

000104 

Vivian Beatriz Formighieri, Titular do Oficio do Distribuidor, Contador, 
Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Toledo, 
Estado do Paraná, na forma da lei, 

CERTIFICA, atendendo a pedido por escrito da parte interessada, 
que revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Toledo, 
Estado do Paraná, os registros e arquivos referente ao FORO JUDICIAL, neles 
constatei a INEXISTÊNCIA, específica de: 

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL (LEI 11.10112005), de responsabilidade de: 

- 	Dada e passada' nesta cidade e comarca de TOLEDO, Estado do 
PARANA, ao(s) 03dia(s) do mês de julho do ano de 2020. Buscas efetuadas 
desde a instalação da Comarca (1954). 

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. 

ESTADO DO PARANÁ 
COMARCA DE TOLEDO -FR 1 

Vivia Beatriz Formigloleri 	1  OFICIAL TITULAR 	 vj' 	Beatriz Forrnighieri 	A presente certidão foi expedida 

Dobu'dor. 	Contador. 	Pado, 	1 	Oficial 	 Toledo, 0310712020 
1 às 17:41 :56 Hs 

Avaliador 	I)spooittrio 	Pubico 

VIVIAN BEATRIZ Assinado de forma digital por 

FORMIGH lERl:68O 
VIVIAM BEATRIZ 
fORMIGHIERI:68097018934 

97018934 
- dadÔs 2020.07.05 10:3328 
-0300 

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: RI 4512 2,0I porfio, adicional 	 LORENA 

Página 1/1 

Autenticação Digital cõdigo: 101280607203571752892.1 	 Caflório Azevôdo Bastos 	 ,'_'" 
. 	Data:0510712020 17:18:44 	 . E 	Av.Prn,idanloep.ticiopeusua 1145 	 A - ' 	

Valor Total do Ato: R$ 45 	 - 	eaioro as Edo. João Pe,noa - P0 	 ,tJ•y 1 
• 4 Ram flinital Tino Normal r.- AKFRST22.03V8 	 •!,JA/ 	1831 3244.5404 -caUor oizevedoba,Ious,ot bo 	 0,  CO )nlAViuiWtÇ'dO CauZ':a.O 



REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

http://.azevedobastos .not.b r 
E-mail: cartcrio@azevedobastosnot.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

04010.1  

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes 3 . 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrei no Estado da 
Paraíba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial 
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação 
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES 
PETRO OESTE EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0610712020 17:19:44 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 100  e seus §§ 1°e2° da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI 
ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 101280607203571752892-1 
2Legislaçóes Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

0000Sbl d734fd94f057f2d69fe6bc05b3e9714d8e276091c7613dd830eb79375e1 d3b8f6cca39l 9131 b63b32OlSd8Slaab9f47f3cadfblfa3cT3f6bfl2c8 
1 bf485c9f9efab89cee90a95cb9ef1 Sfeacd 
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MUNICÍPIO DE TOLEDO 
	

OÜ 106 
ESTADO DO PARANÁ 

16.205.80610001-88 
RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1586- CENTRO - TOLEDO - PR 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO n"987184 
O Município de Toledo, conforme protocolo n° 3627912018 de 14/08/2018 concede alvará de licença para localização a: 

Nome 

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI 

CNPJ/CPE: 30.572.27010001-38 

Localização 

ROD. BR  467, SJN - KM 78 - JD EUROPA CEP: 85907060 Tolcdo - PR  

Atividades 
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificamos  

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos ruo omoscres. 

530.7:05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 

1741-5100 - Comércio varejista de tintas e materiais para pinisarE 

1679-6/01 - Comércio atacadista de tiotes. vemizes e similares. 

- Comércio atacadista de luboficantei. 

1530-7,01 - Comércio por atacado de peças e sentámos novos para veículos asitumutoret. 

1669-9/99 - Comércio atacadista de nutras máquinas e equipamentos isto especificados anteriormente; partes e peças. 

Comércio varejista de lubrificantes; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e cãmsrsa-de-ar; 
Comércio varejista de custas e materiais para pintura: Comércio atacadista de tintas, vensizes e sssnslares; Comércio atacadista do lubrificantes; Comércio por atacado de 
peças e acesss3ríos novos para veicules automotores; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados aoteriomsente; partes e peças 

Horário de funcionamento: Comercial 

Segunda à Sábado das 08:00 às 22:00  

	

Emitido em 	 Válido até 

	

1111/2019 	 . 	 20/11/2020 

Natureza Laudo Validade 

112019 	LAUDO DE VISTORIA DO BOMBEIRO 1152658-89 19/11:2020 — 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA SANITÁRIA PARA 
9/2018 441/2018 0510912020 

FUNCIONAMENTO 

- O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual. 
2- Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do 

.stabelecimento ou transferência de Local. 

3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será 

brigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente 

roce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro. 

Alvará emitido pela Internet em 21/11/2019. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br  



FOLHETO TÉCNICO 	 LUBRAX 

LUBRAX GRANS THF 
Lubrificante UTTQ para tratores e veículos pesados 000107 

Lubrax Grans THF é um Lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões 

de Tratores (UTTO Universal Tractor Transmissian 010, capaz de promover elevada proteção ao 

desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na 

aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30. 

Aplicações 

Lubrax Grans THF é indicado para uso transmissões do tipo powershíft ou sincronizadas, conversores 

de tcírque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que 
equipam diversos veículos corno tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de 

. 	construção e demais equipamentos pesados (off-road). 

Especificações 

Lubrax Gráns THF atende aos seguintes níveis de desempenho: 

1111! 
Características e Benefícios 

• Apresenta alta resistência  perda de viscosidade por cisalhamento, garantindo a manutenção 
dos níveis de proteção ao desgaste por longos períodos e sob condições severas de operação. 

• Possui aditivos modificadores de fricção de alta durabilidade e desempenho, proporcionando, 
o funcionamento suave da embreagem, assim como frenagens com baixo nível de ruído e 

trepidação, mesmo após longo período de uso. 



/9 A/K J )cbrvI J2) 

0108 

EM 
lwl 



000109 
Análises típicas*  

Ensaio 	 Grau 
20W-30 

Densidade 20/4°C 	 0,889 

Ponto de fulgor, °C 	 .238 

Ponto de fluidez, °C 	 -30 

Viscosidade a 40°C, cSt 	 85 

Saúde, segurança e meio ambiente 
A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam 

os riscos à saúde e preservam a meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e 
descartado conforme CONAMA 362105. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e 

à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores 
informações. 

SAC 0800 728 9001 — 	 qw'øTøJff 

Preservar o meio  

E 
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