
ESTADO DO PARANÁ 	 Solicitação Nr: 29112018 -5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Data: 	 16103/2018 
CNPJ: 76.339.68810001-09 	Telefone/Fax: 554 1222/ 554 1222  

Av. Vitoria, 167 

C.E.R: 84620-000 - Cruz Machado - PR 	 Nr. por Centro de Custo: 15 

Folha: 1/3 

Execução de Serviço 	 060001 
Execução de Obra 

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

SOLICITANTE: 

Centro de Custo: 276 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS Código da Dotação: 

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS RURAIS E T 07.01.2.010.3.3.90.30.39.99.00.00 (31312018) 

Unidade: 1 - Departamento de Serviço Rodoviario Municipal 

Nome do Solicitante: JOSE DE OLIVEIRA 

Local de Entrega: DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO - 

Destinação: LOTES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE Identificação: OBRAS 
MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO. 

Çrvações: 

ITENS SOLICITADOS: 

Item Quantidade Unid. j Especificação jPreço Uni). Previsto 1 Preço Total Previsto 1 
1 1 UN PEÇAS LOTE 01 - ESCAVADEIRA HI0RA0LICA HYUNDAI - EL 25.000,0000 25.000,00 

160 ANO 	ANO 2014 	(27220012) 

2 1 UN PEÇAS LOTE 02 MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR ANO 15.000,0000 15.000,00 

2013 (27220004) 

3 1 UN PEÇAS LOTE 03 MOTONIVELADORAS DRESSER R835 1990 15.000,0000 15.000,00 

FROTA 48 	(27180103) 

4 1 UN PEÇAS LOTE 04 MOTONIVELADORA DRESSER R835 1990 15.030, 0000 15.000,00 

FROTA 56 	(27180104) 

5 1 UN PEÇAS LOTE 05 MOTONIVELADORA FIATILIS SERIE O - PC 15.000,0000 15.000,00 

70 ANO 1990 - FROTA 08 	(27220014) 

6 1 UN Peças Lote 06 - Motoniveladora 140 M Huber Warco 15.000,0000 15.000,00 

1978, frota 092 	(27220102) 

7 1 UN Peças Lote 07 - Motoniveladora 140 5 Huber Warco 15.000,0000 15.000,00 

1980, frota 57 	(27220103) 

8 1 UN Peças Lote 08 - Motoniveladora 140 E Huber Warco 15.000,0000 15.000,00 

1980, frota 65 	(27220104) 

9 1 UN PEÇAS LOTE 09 MOTONIVELADORA DRESSER 140M 1985 15.000,0000 15.000,00 

FROTA 63 	(27220016) 

10 1 UN PEÇAS LOTE 10 CARREGADEIRA W20 1986 CASE FROTA 69 25.000,0000 25.000,00 

(27180097) 

Solicitante: JOSE DE 

Cruz Machado, 16 de Março de 2018. 

Responsável pelo Setor Compras 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 76.339.68810001-09 	Telefone/Fax: 554 1222 1664 1222 

Av. Vitoria, 161 

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

Solicitação Nr.: 	291/2018 

Data: 	 1610312018 

Nr. por Centro de Custo: 15 

Li] 
	

Folha: 2/3 

Execução de Serviço 

Execução de Obra - 	 - 

SOLICITAÇAO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS Compra 

Item 	1 	Quantidade 1 Unid. Especificação Preço Unit. Previsto Preço Total Previsto 

11 1 OS PEÇAS LOTE 11 	CARREGADEIRA 520 1990 CASE - FROTA 25.000,0000 25.000,00 

24 	(27180094) 

12 1 0W PEÇAS LOTE 12 CARREGADEIRA CASE 520 2002 CASE FROTA 25.000,0000 25.000,00 

51 	(27180095) 

13 1 05 PEÇAS LOTE 13 - 	CARREGADEIRA DOOSAN DL 200 2014 25.000,0000 25.000,00 

FROTA 168 	(27220011) 

14 1 UM PEÇAS LOTE 14 CARREGADEIRA DOOSAN 0L200 2001 FROTA 25.000, 0000 25.000,00 

135 	(27180101) 

15 1 UN PEÇAS LOTE 15 CARREGADEIRA 000SAN 0L200 2011 FROTA 25.000,0000 25.000,00 

136 	(27180102) 

16 1 tJN PEÇAS LOTE 16 - PA CARREGADEIRA MASSEY FERGUSON - 15.000,0000 15.000,00 

ANO 1996 - FROTA 09 	(27220013) 

17 1 0W PEÇAS LOTE 17 PA CARREGADEIRA 128 NEW ROLLAND ANO 25.000,0000 25.000,00 

2007 - FROTA 54 	(27220007) 

18 1 UN PEÇAS LOTE 18 CARREGADEIRA W20 1990 CASE FROTA 62 25.000,0000 25.000,00 

(27180096) 

19 1 0W PEÇAS LOTE 19 	RETROESCAVADEIRA 	CATERPILLAR ANO 20.000,0000 20.000,00 

2013 	- NUMERO DE FROTA 154 	(27220003) 

20 1 UN PEÇAS LOTE 21 - RETROESCAVADEIRA JCS 214E ANO 2007 20.000, 0000 20.000,00 

FROTA 67 	(27220009) 

21 1 UN PEÇAS LOTE 22 RETROESCAVADEIRA JOS 30 2007 FROTA 64 20.000,0000 20.000,00 

(27180100) 

22 1 (3W PEÇAS LOTE 23 RETROESCAVADEIRA JOB 30 2007 FROTA 68 20.000,0000 20.000,00 

(27220008) 

1 
(3W PEÇAS LOTE 24 RETROESCAVADEIRA LB110 NEWHOLLAND 20.000,0000 20.000,00 

FROTA 45 	(27220005) 

24 1 UN PEÇAS LOTE 25 RETROESCAVADEIRA 2008 LS110 20.000,0000 20.000,00 

NEWEOLLAND (27180098) 

25 1 OS PEÇAS LOTE 26 RETROESCAVADETRA LailO 2008 20.000,0000 20.000,00 

NEWHOLLAND FROT 99 	(27180099) 

26 1 0W PEÇAS LOTE 27 ROLO COMPACTADOR OS 5335 ANO 2002 25.000,0000 25.000,00 

CATERPILLAR (27220001) 

27 1 ON PEÇAS LOTE 28 ROLO COMPACTADOR OS 5330 ANO 2004 25.000,0000 25.000,00 

CATERPILLAR. 	(27180091) 
A 	1 

Solicitante: JOSE DE OLIVEIRA: ... . ....... .Lf_—.  ................... . 

Cruz Machado, 16 de Março de 2018. 

Responsável pelo Setor Compras 



ESTADO DO PARANÁ Solicitação Nr.: 	29112018 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Data: 	 1610312018 
CNPJ: 76.339.68810001-09 	Telefone/Fax: 554 12221554 1222  

Av. Vitoria, 167 
C.E.P.: 84620-000 	- Cruz Machado - PR 	 Nr. por Centro de Custo: 15 

Folha: 3/3 

Execução de Serviço 

Execução de Obra .. 	 - 

SOLICITAÇAO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇAO DE OBRAS/SERVIÇOS 1 Compra 

item 1 	Quantidade 	1  Unid. Especificação Preço Unit. Previsto 1 Preço Total Previsto 

20 1 UM PEÇAS LOTE 29 TRATOR ESTEIRAS D5E CATERPILLAR FROTA 15.000,0000 15.000,00 

47 	(27160105) 

29 1 UN PEÇAS LOTE 31 TRATOR ESTEIRA D53 1990 CCATERPILLAR 15.000,0000 15.000,00 

(27160092) 

30 1 UM PEÇAS LOTE 32 TRATOR ESTEIRA D5E 1990 CATERPILLAR 15.000,0000 15.000,00 

(27160093) 

31 1 UM Peças Lote 33 - Trator Valtra 1994 FROTA 200 5.000,0000 5.000,00 

(27220106) 

32 1 UN PEÇAS LOTE 34 BRITADOR MOTEL 0CM 2014 MOTOR MMM 10.000,0000 10.000,00 

2014 (27180107) 

33 1 UM PEÇAS LOTE 35 PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 550 - FROTA 15.000,0000 15.000,00 

89 	(27220010) 

34 1 - UN PEÇAS LOTE 36 - RETROESCAVADEIRA JCE 3CX 2017 - 20000,0000 20.000,00 

FROTA 202 	(27220107) 

35 1 UM PEÇAS LOTE 37 - ESCAVADEIRA HYIJNDAI R160 SÉRIE 5021 20.000,0000 20.000,00 

2017 - FROTA 203 	(27220106) 

36 1 UN PEÇAS LOTE 38 - RETROESOAVADEIRA JCB 4CM 2017 - 20.000,0000 20.000,00 

FROTA 204 	(27220109) 

37 1 UM PEÇAS LOTE 39 - MOTONIVELADORA NEW HOLLAMD RG140B 20.000,0000 20.000,00 

2017 - FROTA 205 	(27220110) 

36 1 UN PEÇAS LOTE 40 - 	Á CARREGADEIRA JCE 422 EX 2017 - 20.000,0000 20.000,00 

FROTA 205 	(27220111) 

39 1 UN PEÇAS LOTE 41 - ESCAVADEIRA HYUNDAI RiSO SERIE 5022 20.000,0000 20.000,00 

2017 - FROTA 207 	(27220112) 

O UM PEÇAS LOTE 42 - ROLO OOMPACTAOOR YTO LTO212H ANO 20.000,0000 20.000,00 

2015 - FROTA 199 	(27220113) 

Preço Total: 765.000,00 

Solicitante: JOSE DE 

Cruz Machado, 16 de Março de 2018. 

Responsável pelo Setor Compras 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

	

CNPJ: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 167 

	

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

SOLICITACÃO DE ABERTURA DE LICITACÃO 	 (10 

	

Excelentíssimo(a) 	PREFEITO MUNICIPAL 

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura 
de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi con-

firmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor. 

OBJETO DA LICITAÇÃO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada para o Registro de Preço objetivando 
fornecimento de peças para máquinas rodoviárias/equipamentos pesados da frota da Administração Municipal, sob 
controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras e Oficina Municipal, em seus itens conforme 
especificações constantes do Anexo 1 deste edital. 

°rocesso Adm. n°: 9912018 	 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 	 Registro de Preço 
,.,rma de Julgamento: MELHOR OFERTA TABELA 
Forma Pgto. / Reajuste: 
Prazo Entrega/Exec.: 5 dias 

Local de Entrega: DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO - 

Urgência: 

Vigência: 12 meses 

Observações: 

Convidados: 

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

IDespesa 	 Código da Dotação 	 1 	Descrição da Dotação 	 1 Compi. do Elemento 1  Valor Previsto 

	

313 	07.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00 	Conservação e Manutenção de Estradas e Vias 	3.3.90.30.25.00.00.00 	765.000,00 
Fonte de Recurso: 1504 - Outros Royalties e compensações Financeiras e Patr 

ITENS 

__________Descrição 
 

	

1 	1,000 UN PEÇAS LOTE OI - ESCAVADEIRA HIDRAULICAHYtJNDAI-SL16QANO ANO 	 25.000,0000 	25.000,00 
2014 (27220012) 

	

2 	1,000 UN PEÇAS LOTE 02 MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR ANO 2013 (27220004) 	15.000,0000 	15.000,00 

	

3 	1,000 UN PEÇAS LOTE 03 MOTONIVELADORAS DRESSER R835 1990 FROTA 48 	 15.000,0000 	15.000,00 
(27180103) 

	

4 	1,000 UN PEÇAS LOTE 04 MOTONIVELADORA DRESSER R635 1990 FROTA 56 	 15.000,0000 	15.000,00 
(27180104) 

	

5 	1,000 UN PEÇAS LOTE 05 MOTONIVELADORA FIATILIS SERIE B - FG 70 ANO 1990- 	 15.000,0000 	15.000,00 
FROTA 08 (27220014) 

	

6 	1,000 UN Peças Lote 06- Motoniveladora 140  Huber Warco 1978, frota 092 (27220102) 	 15.000,0000 	15.000,00 

Cruz Machado, 23 de Abril de 2018. 

q___----------------- 
Ordenador da Despesa 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 167 

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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 	000095 
1L! ço Unit. Máximol 	Total Previj 

7 1,000 UM Peças Lote 07- Motoniveladora 140S HuberWarco 1980, frota 57 (27220103) 15.0000000 15.000,00 

8 1,000 UM Peças Lote 08- Motoniveladora 140S HuberWarco 1980, frota 65 (27220104) 15.000,0000 15.000,00 

9 1,000 UM PEÇAS LOTE 09 MOTONIVELADORA DRESSER 140M 1985 FROTA 63 15.000,0000 15.000,00 
(27220016) 

10 1,000 UM PEÇAS LOTE 10 CARREGADEIRA W20 1986 CASE FROTA 69 (27180097) 25.000,0000 25.000,00 

11 1,000 UN PEÇAS LOTE 11 CARREGADEIRA W20 1990 CASE - FROTA 24 (27180094) 25.000,0000 25.000,00 

12 1,000 UN PEÇAS LOTE 12 CARREGADEIRA CASE W20 2002 CASE FROTA 51 (27180095) 25.000,0000 25.000,00 

13 1,000 UN PEÇAS LOTE 13- CARREGADEIRA DOOSAN DL 200 2014 FROTA 168 25.000,0000 25.000,00 
(27220011) 

14 1,000 UM PEÇAS LOTE 14 CARREGADEIRA 000SAN DL200 2001 FROTA 135 (27180101) 25.000,0000 25.000,00 

15 1,000 UM PEÇAS LOTE 15 CARREGADEIRA DOOSAM DL200 2011 FROTA 136 (27180102) 25.000,0000 25.000,00 

1,000 UN PEÇAS LOTE 16- PA CARREGADEIRA MASSEY FERGUSON - ANO 1996- 15.000,0000 15.000,00 
FROTA 09 (27220013) 

17 1,000 UM PEÇAS LOTE 17 PA CARREGADEIRA 12B NEW I-IOLLAND AMO 2007- FROTA 54 25.000,0000 25.000,00 
(27220007) 

IS 1,000 UM PEÇAS LOTE IS CARREGADEIRA W20 1990 CASE FROTA 62 (27180096) 25.000,0000 25.000,00 

19 1,000 UN PEÇAS LOTE 19 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR ANO 2013 20.000,0000 20.000,00 
- NUMERO DE FROTA 154 (27220003) 

20 1,000 UM PEÇAS LOTE 21 - RETROESCAVADEIRA JCB 214E ANO 2007 FROTA 67 20.000,0000 20.000,00 
(27220009) 

21 1,000 UM PEÇAS LOTE 22 RETROESCAVADEIRA JOB 3C 2007 FROTA 64 (27180100) 20.000,0000 20.000,00 

22 1,000 UN PEÇAS LOTE 23 RETROESCAVADEIRA JCB 3C 2007 FROTA 68 (27220008) 20.000,0000 20.000,00 

23 1,000 UM PEÇAS LOTE 24 RETROESCAVADEIRA LB1 10 NEWI-IOLLAND FROTA 45 20.000,0000 20.000,00 
(27220005) 

24 1,000 UM PEÇAS LOTE 25 RETROESCAVADEIRA 2008 LB1 10 MEWHOLLAND (27180098) 20.000,0000 20.000,00 

25 1,000 UM PEÇAS LOTE 26 RETROESCAVADEIRA LB1 10 2008 NEWHOLLAMD FROT 99 20.000,0000 20.000,00 
(27180099) 

26 1,000 UM PEÇAS LOTE 27 ROLO COMPACTADOR CS 533D AMO 2002 CATERPILLAR 25.000,0000 25.000,00 
(27220001) 

27 1,000 UM PEÇAS LOTE 28 ROLO COMPACTADOR OS 533D AMO 2004 CATERPILLAR. 25.000,0000 25.000,00 
(27180091) 

28 1,000 UM PEÇAS LOTE 29 TRATOR ESTEIRAS D5E CATERPILLAR FROTA 47 (27180105) 15.000,0000 15.000,00 

1,000 UM PEÇAS LOTE 31 TRATOR ESTEIRA D5B 1990 CCATERPILLAR (27180092) 15.000,0000 15,000,00 

1,000 UM PEÇAS LOTE 32 TRATOR ESTEIRA D5E 1990 CATERPILLAR (27180093) 15.000,0000 15.000,00 

SI 1,000 UM Peças Lote 33 - Trator Valtra 1994 FROTA 200 (27220106) 5.000,0000 5.000,00 

32 1,000 UM PEÇAS LOTE 34 BRITADOR MOVEL 0CM 2014 MOTOR MWM 2014 (27180107) 10.000,0000 10.000,00 
33 1,000 UN PEÇAS LOTE 35 PÁ CARREGADEIRA MICHIGAM 550 - FROTA 89 (27220010) 15.000,0000 15.000,00 

34 1,000 UM PEÇAS LOTE 36 - RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 2017 - FROTA 202 (27220107) 20.000,0000 20.000,00 

35 1,000 UM PEÇAS LOTE 37- ESCAVADEIRA HYUMDAI R160 SÉRIE 5021 2017- FROTA 203 20.000,0000 20.000,00 
(27220108) 

36 1,000 UM PEÇAS LOTE 38- RETROESCAVADEIRA JCB 4CX 2017- FROTA 204 (27220109) 20.000,0000 20.000,00 

37 1,000 UM PEÇAS LOTE 39- MOTONIVELADORA MEW HOLLAND RGI40B 2017- FROTA 20.000,0000 20.000,00 
205 (27220110) 

38 1,000 UM PEÇAS LOTE 40 - PÁ CARREGADEIRA JCB 422 ZX 2017- FROTA 206 (27220111) 20.000,0000 20.000,00 
39 1,000 UN PEÇAS LOTE 41 - ESCAVADEIRA HYUNDAI RISO SERIE 5022 2017 - FROTA 207 20.000,0000 20.000,00 

(27220112) 

Cruz Machado, 23 de Abril de 2018. 

Ordenador da Despesa 



ESTADO DO PARANÁ 	 Folha: 313 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 167 

C.EP: 	84820-000 	- Cruz Machado - PR 

090036 

	

Preço Unit. Mâxim 	Total Previsto [Uiidadjp4jpescriçâo  

40 	1,000 UN PEÇAS LOTE 42- ROLO COMPACTADOR YTO LTD212H ANO 2015 - FROTA 199 	20.000,0000 	20.000,00 
(27220113) 

Total Geral 	 765.000,0000 	765.000,00 

Cruz Machado, 23 de Abril de 2018. 

 - - -  

Ordenador da Despesa 

AUTORIZACÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

O(a) PREFEITO MUNICIPAL, EUCLIDES PASA, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas 
alterações legais, resolve: 

01 -Autorizar a abertura do Processo Administrativo de Licitação N° 9912018, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL. 

Cruz Machado, 23 de Abril de 2018. 
EUCLIDES PASA 

PREFEITO MUNICIPAL 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

	

CNPJ: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 167 

	

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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 	 0993 7 

	

Excelentíssimo(a) 	PREFEITO MUNICIPAL 

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura 

de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo- A existência de recursos orçamentários foi con-

firmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor. 

OBJETO DA LICITAÇÃO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada para o Registro de Preço objetivando 
fornecimento de peças para máquinas rodoviárias/equipamentos pesados da frota da Administração Municipal, sob 
controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras e Oficina Municipal, em seus itens conforme 
especificações constantes do Anexo 1 deste edital. 

	

Processo Adm. n°: 	9912018 	 Modalidade; PREGÃO PRESENCIAL 	 Registro de Preço 

de Julgamento: 

Forma Pgto. / Reajuste: 

Prazo Entrega/Exec.: 

Local de Entrega: 

Urgência: 

Vigência: 

Observações: 

MELHOR OFERTA TABELA 

5 dias 

DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO - 

12 meses 

Convidados: 

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

IDespesal 	 Código da Dotação 	 1 	Descrição da Dotação 	 1 Compi. do Elemento 1 Valor Previsto 

	

313 	07.01 .2.010.3.3.90.30.00.00.00.00 	Conservação e Manutenção de Estradas e Vias 	33.90.30.25.0000.00 	765.00000 
- 	 Fonte de Recurso: 1504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr 	 - 

Total previsto: 	 765.000,00 

ITENS 

	

I tem 1 	Quantidade Unid. 1 Descrição 	 11 Preço Unit. Máximoj 	Total Previsto 1 

	

1 	1,000 UN PEÇAS LOTE O1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICAHYUNDAI-SL16OANO ANO 	 25.000,0000 	25.000,00 
2014 (27220012) 

	

2 	1,000 UN PEÇAS LOTE 02 MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR ANO 2013 (27220004) 	15.000,0000 	15.00000 

3 	1,000 UN PEÇAS LOTE 03 MOTONIVELADORAS DRESSER R835 1990 FROTA 48 15.000,0000 15.000,00 
(27180103) 

4 	1,000 UN PEÇAS LOTE 04 MOTONIVELADORA DRESSER R835 1990 FROTA 56 15.000,0000 15.000,00 
(27180104) 

5 	1,000 UN PEÇAS LOTE 05 MOTONIVELADORA FIATILIS SERIE B - FG 70 ANO 1990- 15.000,0000 15.000,00 
FROTA 08 (27220014) 

6 	1,000 UN Peças Lote 06- Motoniveladora 140 M Huber Warco 1978, frota 092 (27220102) 15.000,0000 15.000,00 

Cruz Machado, 23 de Abril de 2018. 

- 	
-  - -  - 

Ordenador da Despesa 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 167 

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

SOLICITACÃO DE ABERTURA DE UCITACÃO 	
000008  

LpJ 	Quantidade Unid. Des&ião 	 - - 	- - 	 ] Preço Unit. Máximo l Total Prespj  

7 1,000 UM Peças Lote 07- Motoniveladora 1408 I-iuberwarco 1980, frota 57 (27220103) 15.000,0000 15.000,00 

8 1000 UN Peças Lote 08- Motoniveladora 140 5 Huber Warco 1980, frota 65 (27220104) 15.000,0000 15.000,00 

9 1,000 UN PEÇAS LOTE 09 MOTONIVELADORA DRESSER 140M 1985 FROTA 63 15.000,0000 15.000,00 
(27220016) 

10 1,000 UN PEÇAS LOTE 10 CARREGADEIRA W20 1986 CASE FROTA 69 (27180097) 25.000,0000 25.000,00 

11 1,000 UM PEÇAS LOTE 11 CARREGADEIRA W20 1990 CASE - FROTA 24 (27180094) 25.000,0000 25.000,00 

12 1,000 UN PEÇAS LOTE 12 CARREGADEIRA CASE W20 2002 CASE FROTA 51 (27180095) 25.000,0000 25.000,00 

13 1,000 UM PEÇAS LOTE 13- CARREGADEIRA DOOSAN DL 200 2014 FROTA 168 25.000,0000 25.000,00 
(27220011) 

14 1,000 UN PEÇAS LOTE 14 CARREGADEIRA DOOSAM DL200 2001 FROTA 135 (27180101) 25.000,0000 25.000,00 

15 1,000 UN PEÇAS LOTE 15 CARREGADEIRA DOOSAN DL200 2011 FROTA 136 (27180102) 25.000,0000 25.000,00 

S 1,000 UN PEÇAS LOTE 16- PA CARREGADEIRA MASSEY FERGUSON - ANO 1996 - 15.000,0000 15.000,00 
FROTA 09 (27220013) 

17 1.000 UM PEÇAS LOTE 17 PA CARREGADEIRA 1213 MEW HOLLAND ANO 2007- FROTA 54 25.000,0000 25.Q00,00 
(27220007) 

18 1,000 UM PEÇAS LOTE 18 CARREGADEIRA W20 1990 CASE FROTA 62 (27180096) 25.000,0000 25.000,00 

19 1,000 UN PEÇAS LOTE 19 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR ANO 2013 20.000,0000 20.000,00 
- NUMERO DE FROTA 154 (27220003) 

20 1,000 UM PEÇAS LOTE 21 - RETROESCAVADEIRA JCB 214E ANO 2007 FROTA 67 20.000,0000 20.000,00 
(27220009) 

21 1,000 UM PEÇAS LOTE 22 RETROESCAVADEIR.A JCB 3C 2007 FROTA 64 (27180100) 20.000,0000 20.000,00 

22 1.000 UM PEÇAS LOTE 23 RETROESCAVADEIRA JCB 3C 2007 FROTA 68 (27220008) 20.000,0000 20.000,00 

23 1,000 UM PEÇAS LOTE 24 RETROESCAVADEIRA LB1 10 NEWHOLLAMD FROTA 45 20.000,0000 20.000,00 
(27220005) 

24 1,000 UM PEÇAS LOTE 25 RETROESCAVADEIRA 2008 LB110 NEWHOLLAMD (27180098) 20.000,0000 20.000,00 

25 1,000 UN PEÇAS LOTE 26 RETROESCAVADEIRA 1-13110 2008 MEWHOLLAND FROT 99 20.000,0000 20.000,00 
(27180099) 

26 1,000 UM PEÇAS LOTE 27 ROLO COMPACTADOR CS 533D AMO 2002 CATERPILLAR 25.000,0000 25.000,00 
(27220001) 

27 1,000 UM PEÇAS LOTE 28 ROLO COMPACTADOR CS 533D ANO 2004 CATERPILLAR. 25.000,0000 25.000,00 
(27180091) 

28 1,000 UM PEÇAS LOTE 29 TRATOR ESTEIRAS D5E CATERPILLAR FROTA 47 (27180105) 15.000,0000 15.000,00 

1,000 UM PEÇAS LOTE 31 TRATOR ESTEIRA D513 1990 CCATERPILLAR (27180092) 15.000,0000 15.000,00 

1,000 UM PEÇAS LOTE 32 TRATOR ESTEIRA D5E 1990 CATERPILLAR (27180093) 15.000,0000 15.000,00 

31 1,000 UM Peças Lote 33 - Trator Valtra 1994 FROTA 200 (27220106) 5.000,0000 5.000,00 

32 1,000 UM PEÇAS LOTE 34 BRITADOR MOVEL CCM 2014 MOTOR MWM 2014 (27180107) 10.000,0000 10.000,00 

33 1,000 UM PEÇAS LOTE 35 PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C - FROTA 89 (27220010) 15.000,0000 15.000,00 

34 1,000 UM PEÇAS LOTE 36- RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 2017- FROTA 202 (27220107) 20.000,0000 20.000,00 

35 1,000 UM PEÇAS LOTE 37- ESCAVADEIRA HYUMDAI R160 SÉRIE 5021 2017- FROTA 203 20.000,0000 20.000,00 
(27220108) 

36 1,000 UM PEÇAS LOTE 38- RETROESCAVADEIRA JCB 4CX 2017 - FROTA 204 (27220109) 20.000,0000 20.000,00 

37 1,000 UM PEÇAS LOTE 39 - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B 2017- FROTA 20.000,0000 20.000,00 
205 (27220110) 

38 1,000 UN PEÇAS LOTE 40- PÁ CARREGADEIRA JCB 422 ZX 2017- FROTA 206 (27220111) 20.000,0000 20.000,00 

39 1,000 UM PEÇAS LOTE 41 - ESCAVADEIRA HYUMDAI R160 SERIE 5022 2017 - FROTA 207 20.000,0000 20.000,00 
(27220112) 

Cruz Machado, 23 de Abril de 2018. 

- ---- -  
Ordenador da Despesa 
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40 	1,000 UN PEÇAS LOTE 42- ROLO COMPACTADOR YTO LTO2I2H ANO 2015 - FROTA 199 	20.0000000 	20.000,00 
(27220113) 

Total Geral ------> 	765.000,0000 	765.000,00 

Cruz Machado, 23 de Abril de 2018. 

Ordenador da Despesa 

AUTORIZACÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

O(a) PREFEITO MUNICIPAL EUCLIOES PASA, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas 
alterações legais, resolve: 

01 - Autorizar a abertura do Processo Administrativo de Licitação N °  99/2018, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL. 

Cruz Machado, 23 de Abril de 2018. 
EUCLIDES PASA 

PREFEITO MUNICIPAL 



ESTADO DO PARANÁ 
	 Folha: 1/1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNN: 	76.339,68810001-09 

Av. Vitoria, 167 

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 e 
suas alterações legais, resolve: 

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

A - Processo Nr.: 9912018 

B - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 	 Registro de Preço 
C - Forma de Julgamento: MELHOR OFERTATABELA 

D - Forma Pgto.I Reajuste: 
E - Prazo Entrega/Exec.: 5 dias 

F - Local de Entrega: DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO 

- Urgência: 
El -Vigência: 12 meses 

- Objeto da Licitação: È objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada para o Registro de Preço objetivando 
fornecimento de peças para máquinas rodoviárias/equipamentos pesados da frota daAdrninistração Municipal, sob 
controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras e Oficina Municipal, em seus itens conforme 
especificações constantes do Anexo 1 deste edital. 

J - Observações: 

K - Convidados: 

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

kespesa 1 	Código da Dotação 	 Descrição da Dotação 	 { Compi. do Elemento 	Valor Previsto 

07.01 .2.010.3.3.90.30.00.00.00.00 Conservação e Manutenção de Estradas e Vias 	3.3.90.30.25.00.00.00 	785.000,00 

Fonte de Recurso: 1504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr 

[ Total Previsto: 	 765.000,00 

Cruz Machado, 23 de Abril de 2018. 

- 

PREFEITO MUNICIPAL 
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000011 
Solicitação de Parecer Contábil 

Solicitação 9912018 

Venho através do presente, solicitar PARECER CONTABIL em atendimento à requisição da 
Secretaria de Obras. 

OBJETO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada para o 
Registro de Preço objetivando fornecimento de peças para máquinas 
rocioviáriaslequipamentos pesados da frota da Administração Municipal, sob controle 
técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras e Oficina Municipal, em seus itens 
conforme especificações constantes do Anexo 1 deste edital. 

MODALIDADE: Pregão Presencial - Registro de Preços 

PERÍODO DE ATA: 12 meses 

PREVISÕES DE VALORES: R$ 765.000,00 

Cruz Machado, 23 de Abril de 2018. 

Requisitante 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 167 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel.: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - PR 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Av. Vitória, 2511 Centro!  84620-000 

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

Cruz Machado, 23 de Abril de 2018. 

000012 
Parecer Contábil 129/2018 

Referente à Solicitação n°099/2018 - Secretaria Municipal de Obras 

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

Certifico que: 

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

- NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das Obrigações; 

- Despesas Extra Orçamentária; 

Recursos orçamentários: 2018 

Cód. Unidade Projeto! Elemento Despesa Recurso Saldo Disponível Valor Previsto Reduzido Orçamentária Atividade 

313 07.01 2.010 3.3.90.30.00.00.00 1.504 R$ 2.312.297,33 R$ 765.000,00 

Total R$ 765.000,00 

Jefíerson R. Mazur 
1 ( 	Contador 

CRC PR 05634210-8 
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ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
CNPJ 76.339.68810001-09 

Avenida Vitória n 0251 CEP 84620-000 - Cruz Machado Pr. 

PREGÃO PRESENCIAL n°. 4912018 
PROCESSO n°. 9312018 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

Encontra-se aberta, na Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Vitória, 25111 0  andar, 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, com a finalidade de selecionar propostas objetivando 
Registro de Preço para o fornecimento de peças para máquinas rodoviárias/equipamentos pesados da frota 
da Administração Municipal, sob controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras e Oficina 
Municipal, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo 1 deste edital. 

Regem a presente licitação a Lei Federal n° 10.520102, o Decreto Municipal n° 1.050107, subsidiariamente 
a Lei Federal n° 8.666193, observadas as alterações posteriores, a Lei Complementar n° 12312006 e demais 
legislações aplicáveis. 

A abertura desta licitação ocorrerá no dia 11 (Onze) de Maio de 2018, às 09:00h (Nove) horas, no 
Auditório Municipal da Prefeitura, quando os interessados deverão apresentar os envelopes n° 01 - Propostas de 
Preços e n°02 - Documentos de Habilitação a Pregoeira. 

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, em meio magnético, mediante entrega de 
um CD vazio, de segunda a sexta-feira, no horário de 14:00 às 17:00 horas ou pelo endereço eletrônico 
http:/Mww.pmcm.pr.gov.br/. Ê necessário que, ao fazer download do Edital, seja informado à Comissão 
Permanente de Licitação, via e-mail - licitação©pmcm.pr.gov.br  - ou via fax - (42)3554-1222, a retirada do 
mesmo, para que possam ser comunicadas possíveis alterações que se fizerem necessárias. A CPL não se 
responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, 
pelos meios expostos, a retirada do Edital. Quaisquer dúvidas contatar pelos telefones (42) 3554-1222 ramal 243. 

Cruz Machado, 25 de Abril de 2018 

Prefeito Municipal 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 - 1 °Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 
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PREÂMBULO 
A Comissão Permanente de Licitação, com sede na Avenida Vitória, 251, 1 0  andar, Cruz Machado/PR, torna 	2 
público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo MAIOR DESCONTO SOBRE 
TABELA, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, em conformidade com a 
Lei Federal n°10520/02, o Decreto Municipal n° 1.050107, subsidiariamente a Lei Federal n°8.666/93, observadas 
as alterações posteriores, a Lei Complementar n° 12312006 e demais legislações aplicáveis. Os envelopes, 
contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste Edital, deverão ser entregues à 
Comissão Permanente de Licitação, no endereço supracitado, no dia e hora marcados, quando será realizada a 
sessão pública de abertura. 

1 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação n°: 
07.01 	2.01 O.3.3.90.30.00.00.00.00 	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 	 33903039990000 

ESTRADAS 

2- DO OBJETO 

2.1. É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada para o Registro de Preço 
objetivando fornecimento de peças para máquinas rodoviárias/equipamentos pesados da frota da 
Administração Municipal, sob controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras e Oficina 
Municipal, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo 1 deste edital. 

2.2 - O ramo de atividade da empresa deverá ser compatível com o objeto licitado; 

2.3 - Cabe destacar os quantitativos especificados no Anexo '1" - Termo de Referência são meras estimativas de 
consumo não obrigando o Município à aquisição total. 

3- LOCAL, DATA, E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

3.1 - A abertura desta licitação ocorrerá no dia 11 (Onze) de Maio de 2018, às 09:00h (Nove) horas, no Auditório 
Municipal da Prefeitura de Cruz Machado, quando os interessados deverão apresentar os envelopes n° 01 - 
Propostas de Preços e n° 02- Documentos de Habilitação a Pregoeira. 

2- Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de via postal, fax, email 
'-t'similares exceto remessa de desistência de recurso administrativo. 

4—DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a Pregoeira através de pelo menos um 
representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento 
licitatõrio no interesse da representada (conforme modelo). 

4.1.1 - A não indicação de representante implica aceitação dos procedimentos da Administração e, conforme o 
caso, revelia quanto aos atos que couberem a licitante. 

4.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o credenciamento será efetuado da 
seguinte forma: 

4.2.1 - No caso de sócio ou proprietário: 

4.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
4.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
Sociedades Empresariais; 
4.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações; 
4.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de Empresário Individual; 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 - 1 °Andar- Centro - CEP: 84.520-000 - Tel: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 
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4.2.1.5 - Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias, conforme o modelo anexo (Anexo VI); 
4.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar devidamente credenciado, sendo 
imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos seguintes documentos: 

4.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
4.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo representante legal da licitante, nos 
termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; 
4.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando á comprovação da condição do titular 
para delegar poderes ao representante a ser credenciado; 
4.2.2.4 - Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias, conforme o modelo anexo (Anexo VI); 

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as penas da Lei) que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo), com validade de 01 (um) mês, contado a partir da data de 
sua assinatura. 

zí1.1. A ausência de credenciamento não constituirá motivo de inabilitação do proponente ou desclassificação de 
sua proposta, também não o será, se o referido documento estiver inserido em quaisquer dos envelopes 
obrigatórios. 

4.1.11. Na ausência do credenciamento, o proponente ficará sem representante perante a Comissão, não 
podendo fazer consignar em ata suas observações, rubricar documentos, ofertar lances, bem como praticar os 
demais atos de um mandatário, persistindo esta situação até que a exigência do credenciamento seja atendida, 

4.2 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada declaração, sob as 
penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas ou empresa de 
pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementara n° 123106, conforme 
Anexo V. 

4.3 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada declaração 
subscrita pelo seu representante legal de que a empresa não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no § 
40, do artigo 30 , da Lei Complementar n° 123106, conforme Anexo V. 

4.4. É vedada a participação: 

de interessados que se encontrarem em processo de falência, concurso de credores, dissolução; liquidação ou 
recuperação judicial ou extrajudicial; 

b) de interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou 
punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal; 

c) de sociedades empresárias consorciadas. 

5—DA PROPOSTA DE PREÇO 

5.1 - A proposta de preços, gerada a partir das orientações constante no ANEXO III - Proposta de Preços 
Orientações do Sistema deste edital, que deverá ser apresentada nas duas formas descritas abaixo, uma forma 
complementa a outra e não a substitui, A NÃO ENTREGA EM UMA DAS FORMAS PODERÁ DESCLASSIFICAR 
O LICITANTE: 

5.1.1 - na forma eletrônica (CD-R, PEN-DRIVE ou outro meio de gravação de dados) para alimentação do 
sistema de apuração; OBS: O arquivo que deverá estar gravado será na extensão. COT, é o único que o sistema 
consegue reconhecer, se tiver dúvidas favor entrar em contato); 

5.1.2 - e na forma impressa assinada (a forma impressa poderá ser o relatório que será disponibilizado pelo 
próprio sistema Betha Auto Cotação, porém ficando ressalvado que a descrição a ser ofertada deverá ser o 

Coinisso Permanente de Licitação 
Av, Vitória, 251 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - T&: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 
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da realidade do objeto, podendo ser entregue relatório com a descrição contida no presente Edital, 
somente se este corresponder em sua integra/idade às especificações requisitadas), a ser entregue através 
do ENVELOPE N° 1, deverá ser compilada em 01 (uma) via, devidamente assinada pelo representante legal da 	_2 
Licitante, com poderes para tanto, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital, a 
ser preenchida contendo as seguintes especificações: 

Fora do Envelope identifica-lo: 

CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL n°. xxx12018 
ENVELOPE "01"— PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA: 
CNPJ: 

Dados da Emoresa: 

Obs: O endereço de e-mail, indicado na proposta de preços será considerado como endereço valido para o 
envio de Atas e Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado endereço da pessoa responsável 
pelo recebimento e envio destes documentos. 

b) Percentual (%) de desconto único sobre: a Tabela oficial de peças dos fabricantes dos equipamentos e/ou 
concessionárias (para o item peças), e da tabela de mão de obra (para o item serviços), e preço total em moeda 
corrente nacional (obtido através da aplicação do percentual de desconto sobre o valor do ITEM licitado, indicado 
no Quadro de Quantidade e Custos - Item 01 do Anexo II do presente Edital). Nos preços propostos deverão estar 
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: frete, transportes, tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 
licitação; 

b.1) A aplicação da redução (desconto), sobre os preços unitários da Tabela oficial de peças dos fabricantes dos 
equipamentos e/ou concessionárias, definirá os preços unitários propostos pela empresa; 

c) Indicação de marca ou procedência dos itens licitados, e das especificações claras e detalhadas, quando 
o caso; sofrendo penalidades se a vencedora entregar objeto diferente do especificado na proposta de preços. 

Se o item cotado for de origem de serviços e por este motivo não possuir marca determinada, a licitante poderá 
preencher o nome da empresa; 

d) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e será 
contado a partir da data do protocolo/entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador, 
sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. O prazo de 
validade das propostas ficará suspenso no caso de recurso administrativo ou judicial interposto na presente 
licitação, até o prazo máximo de 30 (trinta) dias. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente 
na proposta de preços sob pena de desclassificação se não conter tal dado. 

e) Prazo de Entrega: A solicitação dos itens objeto desta licitação será de acordo com a necessidade do 
Departamento solicitante, a empresa vencedora deverá entregar os itens solicitados em prazo não superior a 5 
(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da Autorização de Fornecimento emitido pelo Departamento 
de Compras do Município com os itens solicitados; 

5.2. A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve do Licitador todas 
as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tarefa de reunir os documentos solicitados no 
edital é de responsabilidade da empresa licitante que apenas poderá tirar dúvidas com licitador, e que o mesmo, 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 - 1 °Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 
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não será responsabilizado pela falta de documentos e não está obrigado a conferir a documentação antes da 
sessão marcada para a licitação. 
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta totalmente condizente 
para o fornecimento do objeto licitado. 

c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo vencedor da 
licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento do objeto licitado de acordo 
com as especificações propostas. 

5.3. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de 
preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

5.4. DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES 

4.1. Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens baseadas em 
ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico, preços irrisórios ou com cotação equivalente a zero. 

5.4.2. Que não constar expressamente as indicações abaixo, estas informações poderão ser apresentadas no 
modelo do Anexo 1, juntamente com a proposta de valores, realizadas no sistema auto-cotação: 

• Indicação de marca ou procedência dos itens licitados *obs.  Origem de serviços; 
• Prazo de Validade da Proposta de Preços; 

5.4.3. Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8 deste edital de licitação ou 
qualquer exigência do edital, mesmo que não explicita neste item. 

5.5. DA PROPOSTA ELETRONICA: 

5.5.1. O sistema auto-cotação, versão atualizada, vai ser necessário para a realização da proposta do processo de 
licitação, o mesmo está disponível para download no endereço www.pmcm.pr.pov.br ; 

5.6.2. Não é necessário cadastro no site da Prefeitura Municipal de Cruz Machado para a realização de download 
do edital e do arquivo para a realização da planilha de preços; Para o preenchimento da planilha de preços a 

tante deverá instalar o software "Compras-AutoCotação", em sua ultima versão (atualizada), desenvolvido pela 
etipresa Betha Sistemas; 

5.5.3. Os arquivos digitais não poderão ser editados em outro software que não seja o Programa 'Compras Auto-
Cotação", caso contrário não poderá ser lido no momento de abertura do certame. 

5.5.4. O licitante deverá preencher os dados, utilizando-se do software citado no item anterior, informando a marca 
e preço unitário do item/lote desejado, sendo que no seu preenchimento não poderá ser ultrapassado o preço 
máximo previsto, as demais informações solicitadas, tais como, dados bancários, prazo de validade da proposta, 
prazo de entrega e demais que forem necessárias, poderão ser colocadas no campo observação, ou em folha 
anexa a proposta de preços escrita. 

5.5.5. Depois de preenchidos as marcas e os valores no software Auto Cotação, a licitante poderá imprimir sua 
proposta, através da opção do software, a qual deverá ser assinada e introduzida no envelope n.° 1 - Proposta de 
Preços. 

5.5.6. Os arquivos eletrônicos devidamente salvos com os dados da proposta impressa deverão ser gravados em 
um disco tipo CD/PEN-DRIVE e deverá ser introduzido no envelope n.° 01 - Proposta de Preços. 
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5.5.7. O preenchimento do campo "marca" do produto ofertado é obrigatório, sob pena de desclassificação do item 
que não apontar a marca a critério da Pregoeira e da Equipe de Apoio. 

5.5.8. Os arquivos com os itens para cotação de preços estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.pmcm.pr.gov.br , no link licitações, juntamente com o edital do respectivo processo, conforme disposições a 
seguir: 

5.5.8.1. O arquivo será disponibilizado com o seguinte nome EX: AC_LICITACAO_PR_[n° do pregão]_[ANO]. 
COT. 

5.5.8.2. O arquivo deverá ser salvo no computador do licitante, que a cada alteração efetuada no programa Auto 
Cotação o sistema substituirá os dados, após a conclusão da proposta, este arquivo deverá ser gravado no CD 
pen drive, etc que deverá estar acompanhando a proposta escrita dentro do envelope 1. O arquivo que deverá ser 
.alvo tem que possuir descrição idêntica ao nome informado no item 5.5.8.1. 

5.5.8.3. Para a realização da cotação de preços deverá ser realizado o download do sistema auto cotação sempre 
na última versão que fica disponível no site da Prefeitura Municipal de Cruz Machado. 

5.5.8.4. No Anexo III deste edital estão descritas as orientações para a realização da Proposta de Preços pelo 
"Compras Auto-cotação" assim como instruções para baixar e instalar o software. 

5.6 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

5.7.1 - A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, com eficácia legal da publicação de seu extrato. 

5.6.2 - Nos termos do Art. 15, §4 0  da Lei Federal 8666193, alterada pela Lei Federal 8883194, durante o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Cruz Machado não será obrigado à aquisição/contratação, 
exclusivamente por seu intermédio, do objeto da Ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que 
permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à sociedade empresária 
detentora. 

DA HABILITAÇÃO 

6.1 - Para habilitação, deverá a sociedade (s) empresária (s), vencedora apresentar, no envelope n° 02 - 
Documentos de Habilitação, os documentos abaixo discriminados, em 1 (uma) via e em cópias autenticadas, 
obrigando-se a proponente a fornecer a Pregoeira os originais correspondentes em qualquer época que lhes 
forem solicitados. 

6.1.1 - Os proponentes interessados na autenticação das cópias por funcionário da unidade que realiza a licitação 
deverão comparecer e solicitar a autenticação, preferencialmente, com no mínimo uma hora antes do início da 
sessão de abertura da licitação. 

6.1.2 - Não serão aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido. 

6.1.3 - Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados ou fixos em pasta própria e 
numerados. 

6.1.4 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor 
não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de 
emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado de Capacidade Técnica. 
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6.1.5 - Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope indevassável, 
lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e ainda os dizeres: 

CPI-- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL n°. xxx/2018 
ENVELOPE "02"— DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA: 
CNPJ: 

Os proponentes deverão apresentar: 

6.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

6.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
.2.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se 

*atando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; 
6.2.1. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
6.2.1. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 

6.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
6.3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal; 
6.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante; 
6.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante; 
6.3.4.1. Caso a CND Municipal exija o comprovante de pagamento ou revalidação da mesma, este deverá 
acompanhar a CND; 
6.3.5. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de 
Débitos - CND); 
6.3.6. Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF); 

3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
'trtidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme exigido pela Lei n° 12.440111. 
6.3.8. Declaração conforme Acórdão 274512010 DO TCE-PR e Súmula Vinculante 13 do STF. (Anexo IX); 

6.4. DA QtJALIFICACÃO TÉCNICA E DEMAIS DOCUMENTOS: 

6.4.1. Alvará de Funcionamento como prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
6.4.2. Certidão Negativa de Falências e Concordatas do domicilio ou sede da licitante; 
6.4.3. Declaração da própria licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7. 0  da Constituição 
Federal e na Lei n.° 9.854199, podendo ser utilizado o modelo anexo (Anexo VI»; 
6.4.4. Declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade, expedida por órgão da 
Administração Pública de qualquer esfera de Governo, de acordo com o modelo constante no (Anexo VIII); 
6.4.5. Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica, mínimo (02) dois, fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando aptidão para o fornecimento pertinente e compatível em características, 
quantidades com o objeto da licitação; 
6.4.6. 6.4.6 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados 
na forma da Lei Federal n°6.404/76 e Lei Federal n° 10.406/2002, que comprovem a boa situação financeira da 
sociedade empresária, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados monetariamente, quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, 
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tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro 	- 
indicador que o venha substituir. 	 S) 

6.4.6.1. Se necessária à atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, juntamente com 
os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo Contador. 
6.4,6.2. As sociedades empresárias com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item 
mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso. 

6.4.6.3. Serão considerados aceitos como na forma da leio Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) publicados em Diário Oficial; ou 
b) publicados em Jornal; ou 
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente; ou 

9 por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
'—proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento. 

6.4.6.4. Os documentos relativos ao subitem 6.4.6. deverão ser apresentados contendo assinatura do 
representante legal da sociedade empresária proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no órgão de 
Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitira identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação 
do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - são 
indispensáveis. 

6.4.7. A capacidade Financeira da Sociedade empresária será avaliada mediante os seguintes indicadores 

Liquidez Corrente (LC) expressado da forma seguinte: 

Ativo Circulante 
LC = 

Passivo Circulante 

Para a capacidade econômico-financeira exigida, os participantes deverão atender obrigatoriamente, os seguintes 
requisitos: 

LC .................................................maior ou igual a 1(um) 

6.4.7.1.0 item 10.4.3 é somente considerado para fins de Qualificação Econômico-Financeira da proponente 

Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela concorrente não terá qualquer influência na sua 
classificação final. 

6.4.8. No caso da empresa apresentar índice contábil de Liquidez Corrente menor que 1 (um), porém positivo, é 
exigida obrigatoriamente a comprovação de possuir Capital Social integralizado de no mínimo 10% (dez inteiros 
por cento) do valor estimado da Contratação, exigência esta prevista nos parágrafos 2° e 3°, do art. 31 da Lei 
8.666193, e devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, e/ou através da 
apresentação do balanço Patrimonial do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da Lei Federal 
n° 6.404176 e Lei Federal n° 10.4061200. 

6.5 - Não tendo a sociedade (s) empresária (s), classificada como vencedora do certame apresentado a 
documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades 
previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada então a sociedade (s) empresária (s), seguinte 
na ordem de classificação, 
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6.6 - A documentação na fase pertinente, será rubricada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos 
representantes legais presentes e após examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados 
aqueles proponentes cuja documentação apresente irregularidades. 

6.7 - A documentação exigida para atender ao disposto nos itens 6.21, 622, 623, 6.3 e 6.41, poderá ser 
substituída, conforme disposto no parágrafo 3 0  do Art. 32 da Lei n° 8.666193, pelo Certificado de Cadastro Geral 
de Licitantes do Município de Cruz Machado - CRC, com validade plena; conforme Decreto 1.050107; com ramo de 
atividade compatível com o objeto licitado. 

6.8 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número do 
CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte (condição válida, 
também, para pagamento dos serviços, se for o caso): 

6.8.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo com 
u CNPJ, ou; 

6.8.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo com o 
número do CNPJ da filial, exceto quanto à certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio 
documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão 
de Débito relativo aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União e CNDT; 

6.8.3. Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os documentos 
deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

6.8.4. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles documentos 
que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 

6.8.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste, item, implicará na inabilitação do licitante. 

7—DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 

7.1 - Aberta a Sessão, os interessados, ou seus representantes legais, entregarão a Pregoeira, devidamente 
lacrados, os envelopes n°01 e n°02. 

- Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste Edital. 

7.3 - Serão abertos, pela Pregoeira, todos os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em que se 
procederá a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.3.1 - Havendo diferença entre o preço unitário e o seu correspondente preço global, prevalecerá o cotado em 
preço unitário cabendo a Pregoeira proceder á correção no valor global. 

7.3.2 - Os erros aritméticos serão corrigidos da seguinte forma: 

a) Em caso de discrepância entre o preço global e o preço unitário pela multiplicação do preço unitário pela 
quantidade, prevalecerá o preço unitário, sendo corrigido o preço total; 

b) Em caso de discrepância entre o valor por extenso e as respectivas cifras, prevalecerá o valor por extenso. 
Caso o proponente não aceite a correção dos erros a sua proposta será desclassificada. 

7.4 - No curso da Sessão, a Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores crescentes não superiores a 10% (dez por cento) da de menor preço. 
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7.5 - Não havendo, pelo menos 03 (três) propostas de preços escritas, nas condições fixadas no item anterior, a 
Pregoeira classificará, dentre os presentes, até o máximo de 03 (três), número que poderá ser ampliado em caso 
de empate, as melhores propostas subsequentes, para que seus autores participem de lances verbais quaisquer 
que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

7.6 - Para oferta de lances, a Pregoeira convidará, individualmente, os proponentes classificados, a partir do autor 
da proposta de maior preço, e as demais, em ordem decrescente de valor. 

7.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do 
proponente desta fase do certame, caso em que valerá para o julgamento o valor da proposta escrita. 

7.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os proponentes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

"-1.9 - Dos lances ofertados não caberá retratação. 

7.10 -. Ao final dos lances, caso haja redução de preço, o percentual apurado entre o valor final e o valor inicial, 
será igualmente deduzido dos valores unitários, ou seja, de cada item. 

7.10.1 - Após aplicação do percentual de desconto, conforme item anterior, o valor total apurado poderá sofrer 
arredondamento, que será sempre realizado para o valor menor imediato. 

7.11 - Caso não se realizem lances verbais, a Pregoeira examinará a proposta classificada em 10  (primeiro) lugar, 
QUANTO AO OBJETO E VALOR, e uma vez aceita a proposta dará sequência ao procedimento para análise do 
atendimento às condições de habilitação. 

7.12 - Após a etapa anterior, a Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo os documentos de 
"HABILITAÇÃO" do proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das 
condições de habilitação fixadas no item "6" deste Edital. 

7.13 - Caso o proponente classificado em 1 1  (primeiro) lugar seja inabilitado, a Pregoeira examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 

assificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital. 

7.14 - Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será declarado vencedor. 

7.15 - Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá a Pregoeira negociar, diretamente, com o proponente 
para que seja obtido preço melhor. 

7.16 - Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os proponentes forem inabilitados, a 
Administração poderá fixar aos proponentes, na forma do art. 48, § 31  da Lei n.° 8.666193, prazo para 
apresentação de nova proposta ou documentação, em Sessão Pública a ser definida pela Pregoeira. 

7.17 - Qualquer proponente, desde que presente ou devidamente representado na Sessão, poderá manifestar 
imediata e motivadamente, no final da mesma, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido prazo de 03 
(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais proponentes, desde logo, intimados para 
apresentarem contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo daquele 
recorrente. 

7.17.1 - Os recursos deverão ser entregues na Comissão Permanente de Licitação, em duas vias, sendo dado 
recibo em uma delas. 

Comissão Permanente de Licitação 
As'. Vitória, 251 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 

000022 



Prefeitura Muntpat de 

Cruz Machado 
\i rC3ct S na'-ao 

PREGÃO PRESENCIAL N°49/2018 
PROCESSO no. 93/2018 	 000023 

7.17.2 - Os recursos serão dirigidos a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por intermédio da 
pregoeira, que os receberá e encaminhará devidamente instruído. 

7.18- Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os porventura 
interpostos, a Comissão Permanente de Licitação remeterão processo ao dirigente da unidade requisitante, para 
homologação e adjudicação do objeto. 

7.19 - Nessa Sessão, a Pregoeira dará continuidade ao certame, atendendo às regras e condições fixadas neste 
Edital. 
7.20 - A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso, na Sessão, importará na 
DECADÊNCIA do direito e na continuidade do certame pela Pregoeira, atendendo às regras e condições fixadas 
no Edital, opinando pela adjudicação do objeto da licitação ao proponente vencedor. 

7.21 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e por 
dos os proponentes presentes. 

7.22 - É facultado a Pregoeira no curso do procedimento sanear falhas, fazer complementação de insuficiências 
ou ainda, realizar correções de caráter formal. 

7.23 - Por força dos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123106, será observado: 

7.23.1 - Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05 (cinco por cento) superiores à melhor 
proposta classificada; 

7.23.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar 
novo lance no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão; 

7.23,3 - O novo lance que porventura for manifestado respeitando o item anterior deverá ser inferior àquele 
considerado vencedor do certame, situação em que o objeto será adjudicado em favor da detentora deste novo 
lance, ou seja, a microempresa ou empresa de pequeno porte que tiver exercido seu direito nos termos do inciso 1 
do artigo 45 da Lei Complementar n° 123106; 

23.4 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 
'terior, serão convocadas as ME's ou EPP's remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

7.23.5 - No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, 
que se encontrem enquadradas no disposto no subitem 7.23.2, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

7.23.6 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.212, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

7.23.7 - O procedimento previsto no item 7.23 somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, em havendo empate entre duas ou 
mais propostas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio. 

7.24. Os envelopes de habilitação ou proposta dos proponentes que forem inabilitados ou desclassificados e que 
não forem retirados pelos mesmos, permanecerão em poder da Comissão pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo 
após esses prazos expurgados. 

8- DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO 
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8.1 - Será considerada vencedora a proposta de MELHOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM, de 
acordo com especificado no Anexo 1 deste Edital. 

8.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, a classificação farse-á, 
OBRIGATORIAMENTE, por SORTEIO, em ato público, na própria sessão, conforme disposto na Lei n.° 8.666193, 
ressalvada a observância da Lei Complementar n° 123106, quando for o caso. 

9- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÔRIO 
9.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o proponente que não apontar as falhas ou 
irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data de realização 
do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vicio não suspenderá o curso do certame. 

9.2 - O pedido de impugnação do presente edital deverá ser protocolado junto ao setor de Protocolos da 
refeitura Municipal de Cruz Machado, sendo posteriormente encaminhado à Comissão Permanente de Licitação. 

9.3 - A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do processo licitatório, ao 
menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Acolhida a petição contra o ato convocatório o 
mesmo será corrigido. 

10— DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto á 
interposição de recurso, a Pregoeira opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será 
submetido ã autoridade competente. 

10.2- A autoridade competente homologará o resultado da licitação ao vencedor do certame, convocando o 
adjudicatário para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos a contar da data 
em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto a CPL. 

10.3 - A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Ata de Registro de Preços, 
retomar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, 
rara fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação independentemente da cominação do Art. 81 da Lei Federal 

366/93. 

10.4 - Decorrido o prazo do item 10.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura 
o proponente convocado para assinatura da Ata de Registro dê Preços, será ele havido como desistente, ficando 
sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isoladamente ou conjuntamente: 

10.4.1 multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta; 

10.4.2 impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

10,4.3 A multa de que trata o item 10.4.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis. 

10.5 - A Administração Pública tem a faculdade de formalizar termo contratual, nos termos preceituados pela 
legislação específica ou, conforme o caso, executar a avença com fundamento no art. 62 da Lei 8.666193, 
podendo substitui-lo por outros instrumentos hábeis. 

11 - DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO 
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11.1 - As aquisições decorrentes do Registro de Preços serão formalizadas pela assinatura do documento hábil 
entre a licitante vencedora e a Secretaria Requisitante, nos termos do art. 62 da Lei 8666193, conforme o caso. 

11.2 - A licitante vencedora será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência do Registro de 
Preços. 

11.3 - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da Secretaria Requisitante, a qual deverá ser feita 
através do documento hábil. 

11.4 - A(s) cópia(s) da(s) Nota(s) de Empenho(s), deverá(ão) ser anexada(s) ao processo de administração do 
fornecimento. 

11.5 -A licitante vencedora fornecerá somente os objetos relacionados neste edital; 

- A Secretaria Requisitante não se responsabilizará pelo fornecimento à terceiros dos objetos contratados, 
mesmo que adquiridos por seus servidores. 

11.6 - Os objetos deverão ser de primeira qualidade, em atendimento as especificações discriminadas neste edital 
e estar dentro dos padrões de aceitabilidade. Comprovada a inferioridade, alteração ou inadequação de qualquer 
produto, responderá a licitante vencedora por danos causados oriundos da utilização dos mesmos. 

12- DA ENTREGA E DO PRAZO 

12.1. Deverão ser entregue os produtos, nas quantidades se especificações do edital conforme 
autorização de fornecimento (AF) emitida pela Prefeitura no depósito do pátio de Obras, sito a Rua 
Edmundo Otto, n. 176, bairro Matriz, em Cruz Machado. 

12.2. As entregas deverão acontecer no horário de funcionamento da requisitante, em horário pré-determinado, 
respeitando a presença do funcionário responsável pela conferência. 

12.3. As devoluções feitas pelas Unidades, nos casos de não adequação dos produtos às características de 
qualidade previstas no edital, deverão ser repostas em até 24 horas do horário da ocorrência. 

124 A empresa vencedora não poderá fornecer quantidades maiores do que as empenhadas, mesmo que sejam 
'..-.iolicitadas pelos setores. 

12.5. Os entregadores deverão apresentar-se uniformizados e identificados. 

12.6. O fornecedor deverá emitir recibo (em modelo padrão a ser fornecido pelo requisitante) em 03 vias por 
estabelecimento, ficando uma via com a unidade recebedora, uma via com o fornecedor e uma terceira entregue 
na Secretaria Requisitante, para conferência, imediatamente ao término de cada fornecimento, juntamente com a 
Nota Fiscal. 

12.7. Todos os produtos devem estar acondicionados de acordo com a legislação vigente. 

13-DAS OBRIGAÇÕES 

13.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA: 

13.1.1 - Entregar de forma sistemática e periódica, pelo preço contratado os produtos objeto deste edital, segundo 
as necessidades e requisições da Secretaria Requisitante. 

13.1.2 - Entregar o produto especificado na Requisição de Compras, de acordo com as necessidades e o 
interesse da Secretaria Requisitante, obedecendo rigorosamente os prazos e as condições estabelecidas neste 
edital. 
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13.1.3 - Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos termos da legislação vigente e exigências editalicias, 	14 
observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer 
cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Secretaria Requisitante. 

13.1.4 - Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do produto que não 
atenda ao especificado. 

13.1.5 - Entregar o produto no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que 
impossibilite assumir o estabelecido. 

13.1.6 - Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à Secretaria 
Requisitante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados. 

- Comunicar imediatamente à Secretaria Requisitante, quando for o caso, qualquer anormalidade verificada, 
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 

13.1.8 - Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega do produto, 
seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados. 

13.1.9 - Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto entregue. 

13.1.10 - Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não podendo, em 
nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento do produto a terceiros, sem o expresso 
consentimento da Secretaria Requisitante. 

13.1.11 - Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado 
do recebimento. 

13.1.12 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, securitários e outros 
advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Secretaria Requisitante de quaisquer ônus e 
responsabilidades. 

13.1.13 - Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua culpa ou dolo, 
, causar à Secretaria Requisitante ou a terceiros, durante a execução do contrato de fornecimento, inclusive por 

atos praticados por seus funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da Secretaria 
Requisitante, podendo este, para o fim de garantir eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências: 

a) dedução de créditos da licitante vencedora; 

b) medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante; 

13.1.14 - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

13.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA REQUISITANTE 

13.2.1 - Requisitar, por meio de Solicitação de Fornecimento (SF), já que é responsável pela fiscalização do 
Contrato de Fornecimento, o fornecimento dos produtos, conforme as necessidades da Secretaria Requisitante, e 
atestará o recebimento gradual do produto. 

13.2.2 - Conferir o fornecimento do produto, embora a licitante vencedora seja a única e exclusiva responsável 
pelo fornecimento nas condições especificadas. 
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13.2.3 - Proporcionar condições à licitante vencedora para que possa fornecer o produto dentro das normas 
estabelecidas. 

13.2.4 - Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade na entrega do produto e interromper 
imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

13.2.5 - Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado. 

13.2.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora. 
13.2.7 - Impedir que terceiros forneçam o objeto deste edital. 

13.2.8 - Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências editalícias. 

13.2.9 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora por meio de crédito em conta corrente bancária, mediante a 
.resentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente discriminada e acompanhada do correspondente 
atestado de entrega, emitido pelo Departamento de Abastecimento, por meio do fiscalizador designado. 

14— DAS PENALIDADES 

14.1-Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e 
inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666193, 
das quais destacam-se: 

a) advertência; 
b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução 
do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário 
em executá-lo; 
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de 
até 02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, 
facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vistas ao processo. 

Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade competente que deverá 
comunicar a Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrências para fins de cadastramento e demais 
providências. 

14.2.1. Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada. 

14.3 - Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos pagamentos 
devidos pela Administração. 

14.4. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do item 141, caberá recurso no prazo 
de (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

14.4.1. Da aplicação da penalidade definida na alínea "e" do item 141, caberá pedido de reconsideração no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 

14.5. O recurso ou pedido de reconsideração relativo ás penalidades acima dispostas será dirigido à autoridade 
gestora da despesa, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 
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14.6. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta aos licitantes que derem causa a 
tumulto durante a sessão pública de licitação ou ao retardamento dos trabalhos em razão de comportamento 	

i6 
inadequado e atitudes injustificadas e infundadas de seus representantes. 

15-DOS RECURSOS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

15.1 - As penalidades serão aplicadas por inadimplência total ou parcial, conforme determina o Decreto Municipal 
N° 047, de 28 de março de 2005, que regulamenta a aplicação de sanções administrativas em Licitações e 
Contratos Administrativos; a Lei n° 10.52012002 e a Lei n°8.666/1993 subsidiariamente. 

16- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1 - O pagamento pela aquisição objeto da presente Licitação será efetuado à contratada em até 30 (trinta) dias 
nós o recebimento dos produtos e aceitação da Nota Fiscal, mediante depósito bancário em sua conta corrente. 

16.2 - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele 
fornecido na fase de habilitação (item 4.2. a deste Edital). 

16.3 - O pagamento será efetuado conforme descrito no anexo "1", mediante apresentação da Nota Fiscal, com o 
comprovante de entrega no verso da mesma, devendo estar anexados à nota fiscal os comprovantes de 
regularidade com o FGTS e INSS. 

16.4 - Dar-se-á o prazo de cinco dias para execução dos processos administrativos e contábeis, até o efetivo 
pagamento. 

16.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 
pleito do reajustamento de preços ou correção monetária- 

17. DAS SANÇÕES 

17.1 - A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666193, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

- Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n° 10.520, 
de 17 de julho de 2002, a CONTRATADA que: 

• Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
• Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
• Fraudar na execução do contrato; 
• Comportar-se de modo inidÔneo; 
• Cometer fraude fiscal; 
• Não mantiver a proposta. 

17.1.2 - A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
CONTRATANTE; 
Multa moratória de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor total do contrato, por dia útil de 
paralisação do fornecimento, mesmo em caso de greve; 
Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto, sem prejuízo de indenização por perdas e danos que superem o valor da multa compensatória; 
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• Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do contrato, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 	 17 

• Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade CONTRATANTE, pelo prazo de 
até dois anos; 

• Impedimento de licitar e contratar o Município com o consequente descredenciamento pelo prazo de até 
cinco anos; 

• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

17.1.3 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, a 
ONTRATADA que: 

• tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

• tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
• demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

17.1.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

17.1.5 —A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à CONTRATANTE, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

18. DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO 

18.1. Admitido reajuste ou repactuação no termo de contrato, para restabelecer a relação que as parte pactuaram 
icialmente entre os encargos do contratado e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração, 

bjetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área 
econômica extraordinária e extracontratual. 

19— DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 - É facultado a pregoeira, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder, em qualquer fase da licitação, diligências 
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

19.2 - A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de 
acordo com o artigo 65, § 1 0 , da lei n. 8.666193. 

19.3 - A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste pregão, 
sujeitando-se, o licitante, às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n. 8.666193. 

19.4 - Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pela 
pregoeira Oficial e membros da Equipe de Apoio. 

19.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, que decidirá com base na legislação em vigor 
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19.6 - O município de Cruz Machado, através da autoridade competente, reserva-se o direito de anular ou revogar 
a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

19.7 - Quando for o caso, os produtos entregues, poderão ter no máximo 25% do seu prazo total de validade 
expirado. 

19.8 - O Contrato oriundo desse Processo Licitatório terá sua execução administrada e fiscalizada por um 
representante do Município de Cruz Machado, especialmente designado. 

19.9 - É de exclusiva responsabilidade do proponente ou interessado, a verificação no sitio do município de Cruz 
Machado: www.pmcm.pr.ciov.br  e no sitio da imprensa oficial do Município de Cruz Machado, nas edições das 
sextas-feiras, de eventuais alterações no presente edital. 

19.10 - Os vícios de ordem formal serão analisados e julgados pela Pregoeira, nos estritos termos do § 2 0  e § 30  - 
inciso 1 e II do art. 85 da lei n.° 15.60612007, podendo ser saneados e corrigidos se não infringirem a nenhuma 

-rma legal ou disposição constante deste edital, ou ainda se o licitante puder satisfazer as demais exigências 
italicias no prazo fixado por este instrumento convocatório. 

20. DO FORO 

20.1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça, no Foro da cidade de União da Vitória, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso 1, alínea 
"d" da Constituição Federal. 

21 - DOS ANEXOS 

Anexo 1— Termo de Referência e Valor Estimado. 
Anexo II - Modelo de Credenciamento, 
Anexo III - Modelo da Proposta Comercial. 
Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Preços. 
Anexo V - Modelo de Declaração de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP). 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Habilitação e Pleno Conhecimento. 
Anexo VII - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica. 

exo VIII - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo. 
IX - Declaração conforme Acórdão 274512010 DO TCE-PR e Súmula Vinculante 13 do STF 

Anexo X - Modelo do Termo de Autorização de Compra. 
Anexo XI —Modelo de Demonstrativo de Capacidade Financeira 

Dê-se-lhe a divulgação prevista na Lei n. 10.520102. 
E, para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital publicado em resumo no JORNAL O COMERCIO e 

afixado em local de costume da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO. 

Prefeitura de Cruz Machado, 25 de Abril de 2018. 

Prefeito Muni'cipai 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA E VALOR ESTIMADO 

1 - OBJETO: Lei 10.520102, art. 3 0 , II 

1.1. É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada para o Registro de Preço 
objetivando o fornecimento de peças para máquinas rodoviárias/equipamentos pesados da frota da 
Administração Municipal, sob controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras e Oficina 
Municipal, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo 1 deste edital. 

1.2. Deverão ser fornecidas peças Primeira Linha de Fabricação e a disputa do tipo Maior desconto. 

,3. MÁQUINAS R000VIÁRIASIEQUIPAMENTOS QUE ATUALMENTE COMPÕEM OS ITENS (registre-se que 
poderão ser incluídas posteriormente outras máquinas rodoviárias/equipamentos): 
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2. ESPECIFICAÇÕES 

2.1. Fornecimento de peças de Primeira Linha de Fabricação e materiais específicos a serem utilizados na 
execução dos serviços referidos na alínea anterior. 

a) As peças a serem aplicadas nas máquinas rodoviárias/equipamentos, por ocasião da realização das 
manutenções preventivas e corretivas, solicitadas pelo Departamento de Manutenção de Veículos deverão ser 
peças de reposição novas; 

b) Conforme Norma Técnica da ABNT NBR 1529612005 a peça de reposição também denominada peça de pós-
venda é destinada a substituir peça de produção original ou peça de reposição original, caracterizada pela sua 
adequação e intercambialidade, podendo ou não apresentar as mesmas especificações técnicas, características 
de qualidade (exemplo: material, resistência, tratamento de beneficiamento, desempenho e durabilidade) da peça 
de produção original, não sendo admitidas peças remanufaturadas; 

e) Caberá a CONTRATADA fazer o levantamento dos valores das peças e acessórios detalhando com clareza, 
descrevendo as quantidades, especificações, código da peça, apresentando o orçamento de Peças/da 
fabricante e/ou concessionárias e, caberá a CONTRATADA fornecer a preço final líquido com o desconto 
\rtado na licitação; 

d) Todo fornecimento somente será realizado após autorização de pelo menos um Fiscal do Contrato, mediante 
prévio orçamento; 

e) A CONTRATADA sujeitar-se-á à fiscalização das peças entregues, reservando-se à Prefeitura Municipal de 
Cruz. Machado, através da SMO, o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em 
condições satisfatórias; 

fl Os fornecimento de peças somente serão executados mediante solicitação escrita do Departamento de 
Compras, devendo a CONTRATADA se responsabilizar pelo transporte e entrega dos mesmos; 

3.1 - DAS OBRIGAÇOES DA LICITANTE VENCEDORA: 
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3.1.1 - Entregar em no máximo 5 (cinco) dias úteis os produtos da Autorização de Fornecimento, pelo preço 

	

contratado os produtos objeto deste edital, segundo as necessidades e requisições da Secretaria Requisitante. 	21 
3.1.2 - Entregar o produto especificado na Requisição de Compras, de acordo com as necessidades e o interesse 
da Secretaria Requisitante, obedecendo rigorosamente os prazos e as condições estabelecidas neste edital. 

3.1.3 - Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos termos da legislação vigente e exigências editalícias, 
observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer 
cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Secretaria Requisitante. 

3.1.4 - Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do produto que não atenda 
ao especificado. 

3.1.5 - Entregar o produto no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que 
impossibilite assumir o estabelecido. 

'111.6 - Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à Secretaria 
Requisitante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados. 

3.1.7 - Comunicar imediatamente à Secretaria Requisitante, quando for o caso, qualquer anormalidade verificada, 
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 

3.1.8 - Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega do produto, 
seja por vicio de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados. 

3.1.9 - Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto entregue. 

3.1.10 - Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não podendo, em 
nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento do produto a terceiros, sem o expresso 
consentimento da Secretaria Requisitante. 

3.1.11 - Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado 
do recebimento. 

".1.12 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, securitários e outros 
',,,.ddvindos da execução do objeto, de forma a eximir a Secretaria Requisitante de quaisquer ônus e 

responsabilidades. 

3.1.13 - Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua culpa ou dolo, a 
causar à Secretaria Requisitante ou a terceiros, durante a execução do contrato de fornecimento, inclusive por 
atos praticados por seus funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da Secretaria 
Requisitante, podendo este, para o fim de garantir eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências: 

a) dedução de créditos da licitante vencedora; 

b) medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante. 

3.1.14 - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

3.2 - DAS OBRIGAÇÕES da Secretaria Requisitante 

3.2.1 - Requisitar, por meio de Solicitação de Fornecimento (SF), já que ê responsável pela fiscalização do 
Contrato de Fornecimento, o fornecimento dos produtos, conforme as necessidades da Secretaria Requisitante, e 
atestara o recebimento gradual do produto. 
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3.2.2 - Conferir o fornecimento do produto, embora a licitante vencedora seja a única e exclusiva responsável pelo 
fornecimento nas condições especificadas. 

3.2.3 - Proporcionar condições á licitante vencedora para que possa fornecer o produto dentro das normas 
estabelecidas. 

3.2.4 - Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade na entrega do produto e interromper 
imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

3.2.5 - Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado. 

3.2.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora. 

3.2.7 - Impedir que terceiros forneçam o objeto deste edital. 

"112.8 - Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências editalicias 

3.2.9 - Efetuar o pagamento á licitante vencedora por meio de crédito em conta corrente bancária, mediante a 
apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente discriminada e acompanhada do correspondente 
atestado de entrega, emitido pelo Departamento de Abastecimento, por meio do fiscalizador designado. 

4—DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DA FISCALIZAÇAO/ ACOMPANHAMENTO 

4.1. As entregas deverão ser realizadas de acordo com o especificado no Anexo 1 - complementar, no qual 
constam as informações complementares dos itens, quanto à embalagem, entregas e controle, as quais deverão 
ser seguidas rigorosamente. 

4.2. As entregas deverão acontecer as segundas e sextas-feiras, em horário pré-determinado, respeitando a 
presença do funcionário responsável pela conferência nos locais determinados na AF - Autorização de 
Fornecimento. 

4.3. As devoluções feitas pelas Unidades, nos casos de não adequação dos produtos às características de 
qualidade previstas no edital, deverão ser repostas em até 24 horas do horário da ocorrência. 

...4. A empresa vencedora não poderá fornecer quantidades maiores do que as empenhadas, mesmo que sejam 
solicitadas pelos setores. 

4.6. Os entregadores deverão apresentar-se uniformizados e identificados. 

4.6. O fornecedor deverá emitir recibo (em modelo padrão a ser fornecido pelo requisitante) em 03 vias por 
estabelecimento, ficando uma via com a unidade recebedora, uma via com o fornecedor e uma terceira entregue 
na Secretaria Requisitante, para conferência, imediatamente ao término de cada fornecimento, juntamente com a 
Nota Fiscal. 

4.8. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

4.8.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n° 8.666193, o acompanhamento, a fiscalização, o 
recebimento e a conferência do objeto, serão realizados pela Secretaria Requisitante; 

4.8.1.1 - A Secretaria Requisitante atestará, no documento fiscal correspondente, o fornecimento do produto nas 
condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à licitante vencedora; 

4.8.1.2 - O recebimento definitivo dos objetos deste Termo de Referência, somente se efetivará com a atestação 
referida no item anterior. 
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5-DO PAGAMENTO 

5.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, após a liberação da Nota Fiscal pelo setor 
competente, creditado em favor da vencedora, através de ordem bancária contra a entidade bancária indicada 
expressamente pela sociedade empresária, em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá posteriormente 
à data de apresentação da competente nota fiscal eletrõnicalfatura, junto ao Departamento de Finanças e, em 
anexo a esta, o atestado de fiscalização emitido por servidor lotado no Departamento de Abastecimento, 
responsável pela fiscalização do contrato de fornecimento: BANCO: ...... AGÈNCIk ..........CONTA CORRENTE: 

LOCALIDADE: .......... 
5.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

5.3. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/ fatura deverá estar acompanhada da autorização de uso da Nota 
Fiscal Eletrônica. 

No caso da não apresentação da documentação de que trata o item 7.3 ou estando o objeto em desacordo 
com as especificações e demais exigências do Edital, fica a SA autorizada a efetuar o pagamento, em sua 
integralidade, somente quando forem processadas as alterações e retificações determinadas, sem prejuízo da•. 
aplicação à sociedade empresária, das penalidades previstas na legislação aplicável. 

5.5. A SA poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer titulo, lhes sejam devidas pela 
vencedora, por força dos termos que ajustem a contratação. 

5.6. Quando ocorrer a situação prevista no subitem 7.5, não correrá juros ou atualizações monetárias de natureza 
qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação. 

5.7. Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e, no caso de incorreção, serão devolvidos e 
o prazo para o pagamento contar-se-á da data de reapresentação da nota fiscal/fatura. 

6. LOCAL DE ENTREGA 

6.1. Deverão ser entregue os produtos, nas quantidades se especificações do edital conforme autorização 
de fornecimento (AF) emitida pela Prefeitura no depósito do pátio de Obras, sito a Rua Edmundo Otto, n. 
176, bairro Matriz, em Cruz Machado. 

.... CONDIÇOES DE ACEITE DAS PROPOSTAS 

7.1. Deverá conter o percentual de desconto sobre a TABELA DE PREÇOS OFICIAL DAS MONTADORAS para 
cada respectivo ITEM, O custo unitário de cada peça que poderá ser requisitada a aquisição através do presente 
Registro de Preços, será auferido com a aplicação do desconto oferecido sobre o valor da peça constante na 
Tabela de Preços da Montadora no dia da efetiva compra (na data da Emissão da Autorização de Fornecimento). 

PLANILHA DE CUSTOS/TABELA DES DESCONTOS EM (%) 
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Valor total Global: R$ 765.000,00 (Setecentos e sessenta e cinco mil reais) 

OBSERVAÇÃO: Os valores máximos apontados em cada ITEM servem apenas para efeito de alocação das 
Dotações Orçamentárias e gastos máximos a serem realizados em cada linha (marca) de veículos durante a 
vigência do contrato, não sendo parâmetro para efeito de julgamento das propostas. 
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ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

A 	empresa 	.................................................................inscrita 	no 	CNPJ 	sob 	n° 

	

.................................sediada 	na 	..............................................cidade 	de 	................................... 
estado 	..................telefone(s) 	..............................................................e-mail 	para 	contato 

..................neste ato representada pelo (a) Sr(a) ...................................portador da 
cédula de identidade RG ..................................residente e domiciliado na .................................inscrito 
no CPF sob o n° ..................................................detentor de amplos poderes para nomeação de 
representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à 
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...........................................portador da cédula de identidade RG ..............................e inscrito no 
CPF sob o no ..................................com o fim específico de representar a outorgante perante Prefeitura 
de Cruz Machado, no Pregão Presencial n° 12018, podendo assim retirar editais, propor seu 
credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos 
de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos 
que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

de 	de 

Outorgante (reconhecer firma) 

Outorgado 

ANEXO III 

ORIENTAÇÃO PARA GERAÇÃO! REDAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS EM PROGRAMA 
ESPECÍFICO DO MUNICÍPIO - SISTEMA AUTO COTAÇÃO 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Te!: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 



Prefeitura Mt 	pa de 

Cruz Machado 
Ct:tz jachac3c Sçrncandc' cs 

.. ... 	2 

PREGÃO PRESENCIAL N°4912018 
	 000039 

PROCESSO n°. 9312018 

1° Passã: Acessár o site da PieteitUra no 
	 - 	 -,--- -. 

20 Passo: abrirá a seguinte tela, as licitaçõe 
estão ordenadas por ordem decrescente de 
data, (da data mais recente para a menos 
recente). Para baixar o edita!, clica-se na 

5* Passo: deverá colocar a senha, que 
digitou quando fez o cadastro, se não lembrar 
deverá solicitar nova senha. 

s*l 
30 Passo: Abrirá a seguinte tela, solicitando o 
número do CPF - setor pessoa tísica - ou do 
CNPJ -se for pessoa juridica, após 
preencher o dado solicitado, dita-se em 
login:  

&t 	t.  

6° Passo: A proposta para o sistema auto 
cotação, está no arquivo download, é s6 
baixar e salvar em seu computador para abrir 
no sistema auto cotação. Oba: Ao baixar o 
arquivo para download deverá extraí-4o da 
pasta compactada para que o sistema auto 
Cotação possa reconhece-to 

flZtfl tLitM a 

0V 

7iasso: Para o primeiro acesso ao site 
deve-se reatar o cadastro necessário, caso 
ainda não tenha realizado, se já fez  
cadastro deverá seguir o passo seguinte - 

'7°  Passo - Entre do Site 
www.pmcrn.pr.gov.br ,clique no ícone 

Refila Compras Auto Cotação: 
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Cruz Mazhz,do 
	

nem-vinde ao Assistente de InstalaçO 
de Autocotoaoo. 

I 	lÇm,flÇA 

II 4CDO)A!Pj 

ria . 

30  Passo- Irá abrir uma pasta rio inferior da 
teIa, (dependendo do navegador de Internet), 
clicar no ícone e abrir ou executá-lo: 

É Wç*,wçen,ndê,,duk õ,I4a aSrarnrte de 
w,aiAtq ,t,iacoflkeulsaç3 

.alwçneIc,wt..c*L CnAi'ça pst 
cuhreai ct 

MENÇ; (step,gareãpriatprr t&dâao, 
ãrdatzflEMdnL 

OÇMIqUaPME 	raditr6nsSepadd.t d4,e 

pek1drheditd. 

Eseeà& a,Mla de 
ateAUnt.eaowIin,iüdS 

9 ° Passo - Faça o download do programa 
Sistema de Auto Cotação, e salve em pasta 
especifica para posterior instalação, ou 
realize a instalação imediatamente, se 

!dpreferir.  
III 	fl1flI 

5.kcii,me iijma cpçk, 
as, sçcsaat,dSd? 

100  Passo — Execute a instalação, clicando no 
arquivo após fazer o download e dique em 
avançar em 
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Eu 	pafl oMen.kklo. 
Or tIat& Irsd.oiaci,ros icw 

Inst&aç&. Tírmkrndo 

DÀtiSntmlQo(a.iía&uMl@tfl4ca3 
Ma4oa3nju tiia o,rdheno m 

í.ag IP)* 

Uq.jecrntaci.kprnftntii oiit,e4eIv.tdç& 

17 

15 0  Passo- dique em Avançar, novamente- 

Qsta, ~aea&k*,a 	a,J4at? 	 BETHA 

18° Passo- dique em Instalar 

180  Passo •- dique em Concluir e Feche 
todas as telas Ira aparecer o ícone BETHA 
AUTO COTAÇÃO na Tela Principal (Área de 
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200  Passo - Preencher os dados do 

21° Passo - Acesse "Arquivo", "AbriC, e 

240  Passo - Após preencher a marca e o 
preço unitário de cada item, você devera 
salvar os dados cadastrados, para isso dique 
em Arquivo e depois Salvar. 

fl fl_ 4tfl 	4 

cl 
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isso - Agora chque em Arquivo e 
Dados do Fornecedor 

220  Passo - Localize o arquivo 
.AC_LICITACAOJR_108_2014.COT., 
selecione o arquivo e dique em abrir: 

230  Passo - Agora coloque as marcas e os 
valores unitários de cada dom que você for 
cotar o valor total será automático, utilize a 
tecla tab para pular de campo, após colocar 
todas as marcas e valores chque no botão 
gravar. 

19° 
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250  Passo — Agora realize uma conferencia 
para verificar se esta tudo certo, então dique 
em Arquivo, depois Abrir e veja se suas 
informações de cotação estão corretas, se 
não estiver, devera corrigi-la, depois de 
corngl-las dique em Arquivo e depois Salvar 
eOk. 

26 0  Passo — Agora é só imprimir a proposta, 
para isso dique em Arquivo e depois 
Imprimir para iniciar a impressão dique no 
ícone impressora no canto superior esquerdo 
da tela e pronto só falta assinar todas as 
paginas e carimbar. Sua cotação já esta feita 

27° Passo — Para finalizar copie o arquivo, 
AC_LICITACAO_ 	_ PR_1O82014 COT em que 
você fez a cotação, mas lembre-se os 
arquivos estão no local que você indicou no 
sistema (o exemplo da figura abaixo é 
(C:MDõcuments 	 and 
Settings\Prefeitura_1 5\Meus 
documentos\ARQUIVOS PARA REGISTRO 
DE PREÇOS), e depois de copiar os arquivos 
coloque junto com a proposta impressa 
dentro do envelope Pode ser em mídia Cd, 
Pari Drive ou Disquete, mas se em disquete 
favor fazer duas copias para garantir.  
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MINUTA DA ATA 
(não preencher) 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° ------------- / ....... -
PROCESSO no ****12018 
VALIDADE: XXX (xxxxxx) MESES 

A Comissão Permanente de Licitação, doravante denominada CPL, e, neste ato, UNIDADE 
GESTORA, na forma do disposto nos artigos 40  e 13, do Decreto n° 7.96212002, através de sua Presidente, Dra. 

e 	 a 	 sociedade 
empresária..................................................................................estabelecida 	na 	Rua/Avenida 

.....................................................................n° 	..............CNPJ 	ri0 	..................................................pelo 	seu 
`representante 	infra-assinado 	Sr . 	......................................... 	CPF 	n° 	...............................R.G. 	n° 

................................doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do Art. 15 da lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal 8.883 de 9 de junho de 
1994, Lei Federal n° 10.52012002 e Decreto Municipal n° 7.59612002, de 0210812002, Decreto Municipal n° 
7.96212003 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado da PREGÃO PRESENCIAL n° 
XXX/2018, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio n° XXX/2013, 
firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei 8.666193, suas alterações 
posteriores e as condições seguintes: 

CLÁUSULA 1— DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem como objetivo o registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresas 
especializadas ( ... ), conforme especificações constantes do Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório 
n° XXX/2018, Pregão Presencial n° XXXI2018, para atender demanda da Secretaria de Requisitante, doravante 
denominada UNIDADE REQUISITANTE. 

CLÁUSULA II - DOS PREÇOS REGISTRADOS 

2.1. Os preços da empresa classificada no certame licitatório encontram-se indicados no quadro abaixo: 

: rw 
. 

CLÁUSULA III - DA VALIDADE DA ATA 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, com eficácia legal da publicação de seu extrato. 

3.2 - Nos termos do Art. 15, §4 0  da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883194, durante o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Cruz Machado não será obrigado à contratação, 
exclusivamente por seu intermédio, do objeto referido na cláusula 1, podendo utilizar, para tanto, outros meios, 
desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à sociedade 
empresária detentora. 

3.3 - Os quantitativos mencionados na presente Ata de Registro de Preços são apenas para efeito de limites 
máximos. A UNIDADE REQUISITANTE reserva-se no direito de contratar as quantidades conforme sua 
necessidade durante o período de vigência da referida Ata. 
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3.4 - Em cada contratação decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições 
constantes do Edital do Pregão Presencial n° XXX/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

CLÁUSULA IV - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

4.1 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela assinatura de documento 
hábil entre o FORNECEDOR e a UNIDADE REQUISITANTE interessada, nos termos do art. 62 da Lei 8666193, 
conforme o caso. 

4.2 - O FORNECEDOR da Ata de Registro de Preços será obrigado a atender todos os pedidos efetuados 
durante a vigência desta, mesmo que o término do contrato dele decorrente estiver previsto para data posterior à 
do seu vencimento. 

3 - Toda contratação deverá ser efetuada mediante solicitação da Unidade Requisitante interessada, a qual 
-deverá ser feita mediante assinatura de documento hábil, nos termos do art. 62 da Lei 8666193. 

4.4 - A cópia da Nota de Empenho ou outro de documento hábil deverá ser anexada ao processo de 
administração da ata. 

4.5 - A Administração Pública tem a faculdade de firmar termo contratual, a partir e durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços, nos termos preceituados na legislação especifica ou, conforme o caso, executar a avença 
com fundamento no art. 62 da Lei 8666193. 

CLAUSULA V - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 

5.1 - O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado à UNIDADE GESTORA e à UNIDADE. 
REQUISITANTE seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual 
não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela UNIDADE 
REQUISITANTE, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e 
demais penalidades previstas na licitação. 

5.2 - Para efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo que 
,enha a ser suportado pela UNIDADE GESTORA e UNIDADE REQUISITANTE, decorrentes do não 

cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele atribuídas contratualmente 
ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando a, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela 
UNIDADE GESTORA a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, 
honorários advocaticios e outros. 

5.3 - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas 
como de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao conhecimento da UNIDADE 
GESTORA, esta comunicará ao FORNECEDOR por escrito para que tome as providências necessárias a sua 
solução, diretamente, quando possível, o qual ficará obrigado a entregar à UNIDADE GESTORA a devida 
comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, 
conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pelo 
FORNECEDOR não o eximem das responsabilidades assumidas perante a UNIDADE GESTORA, nos termos 
desta cláusula. 

5.4 - Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da 
UNIDADE GESTORA, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pelo FORNECEDOR, independentemente 
do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento à UNIDADE GESTORA, mediante adoção de das 
seguintes providências: 

a) dedução de créditos do FORNECEDOR; 
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b) medida judicial apropriada, a critério da UNIDADE GESTORA. 

CLÁUSULA VI - DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

6.1 - O preço registrado será suspenso nos seguintes casos: 

a) quando o FORNECEDOR, convocado para a contratação, não apresentar documentação de habilitação regular 
nos termos do Edital: suspensão até a comprovação da regularização, se não for caso de reincidência; 

b) quando o FORNECEDOR, convocado para executar o objeto, não tiver condições de executá-lo parcial ou 
totalmente: suspensão de 90 (noventa) dias, contados da data da convocação, se não for o caso de reincidência e 
o FORNECEDOR tiver comunicado à Unidade Gestora em tempo hábil, os motivos da sua impossibilidade, 
permitindo a convocação do fornecedor seguinte. 

2 - O preço registrado será cancelado nos seguintes casos: 

6.2.1 - Pela UNIDADE GESTORA: 

a) quando o FORNECEDOR não cumprir as exigências do Edital, salvo a hipótese de suspensão da letra "a" do 
subitem 61; 

b) quando o FORNECEDOR não formalizar a contratação decorrente do registro de preços ou não retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa; 

c) quando em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto contratado, decorrente do registro de 
preços, salvo a hipótese de suspensão da letra "b" do item 6.1; 

d) quando o FORNECEDOR não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese em que esses se tornarem 
superiores aos praticados pelo mercado; 

e) por razões de interesse público; 

f) na hipótese de reincidência de fato que tenha dado origem à suspensão; 

todos os preços forem cancelados, hipótese em que se revogará a presente Ata de Registro de Preços; 

h) quando o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de preços; 

i) a detentora não retirar qualquer Ordem de Serviços, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua 
justificativa. 

6.2.2 - Pelo FORNECEDOR 

a) mediante solicitação por escrito, antes de ser convocado por meio de instrumento hábil, comprovando estar 
impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata; 

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 
maior. 

6.3 - O cancelamento ou a suspensão, pela UNIDADE GESTORA, de preço registrado, será precedido de regular 
processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

6.4 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita mediante 
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da 
presente Ata de Registro de Preços. No caso de não localização do FORNECEDOR, a comunicação será feita 
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mediante publicação no Órgão Oficial do Município por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir do prazo estipulado na publicação, facultada à Administração a aplicação das penalidades 
previstas no Edital e na legislação pertinente. 

6.5 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
antecedência de 30 (trinta) dias úteis, facultada á Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não 
aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA VII— DA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO 

7.1 - A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em cada caso, pelo 
Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatório informar à Comissão Permanente de Licitação/Sistema 
de Registro de Preços, os quantitativos das contratações. 

__ 1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial será, igualmente, 
autorizada pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto. 

CLÁUSULA VIII - DAS COMUNICAÇÕES 

81 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão 
feitas sempre por escrito. 

CLÁUSULA IX - DAS MULTAS E PENALIDADES 

9.1 - O FORNECEDOR, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, ensejando 
o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução do 
contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedido de licitara contratar com 
o Município e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Licitantes do Município de Cruz Machado, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta Ata de Registros de Preços e demais 
condições legais. 

9.2 - Os casos de não execução do objeto desta Ata de Registro de Preços, erro ou imperfeição na execução, 
atraso injustificado e inadimplemento, sujeitarão o FORNECEDOR às penalidades previstas no artigo 87 da Lei 

.666193, das quais se destacam: 

a) advertência; 

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor da solicitação, por dia de atraso injustificado na 
execução do objeto, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado para o fornecimento, pela recusa injustificada do 
adjudicatário em executá-lo; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no 
prazo de até 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 
reabilitação, facultado ao fornecedor o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

9.3 - Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do item 9.2, caberá recurso no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 
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9.3.1 - Da aplicação da penalidade definida na alínea "e' do item 9.2, caberá pedido de reconsideração no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 

9.4 - O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido à autoridade 
gestora da Ata, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis. 

9.5 - A aplicação de penalidades previstas para os casos de não execução do objeto, erro, imperfeição, atraso 
injustificado, inadimplemento e demais condutas ilícitas será de competência da Unidade Gestora da Ata, na 
pessoa da autoridade competente, nos termos do artigo 19 do Decreto Municipal 796212003. 

9.6 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 
regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla 
defesa. 

- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 
devidos pela Administração. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia 
prestada ou deverá ser recolhida pelo FORNECEDOR, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 
aplicação da sanção. 

9.8 - Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pela UNIDADE GESTORA ao 
FORNECEDOR, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para efeitos 
de execução judicial, nos termos do artigo 586 do CPC. Reveste-se das mesmas características qualquer 
obrigação definida nesta Ata corno de responsabilidade do FORNECEDOR e que, por eventual determinação 
judicial ou administrativa, venha a ser paga pela Administração. 

9.9 - As multas e penalidades previstas nesta Ata não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento 
não exime o FORNECEDOR da sua responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos 
causados à Administração por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 

9.10 - Após a adjudicação do objeto, o FORNECEDOR será convocado a assinar a Ata de Registro de Preços 
dentro do prazo de no máximo 10 (dez) dias consecutivos, a contar da data da referida convocação feita pela 
Unidade Gestora da Ata, sob pena de aplicação das penalidades definidas pelo artigo 87 da Lei 6.666/93. 

LÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 - Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial n° XXXI20I8, seus anexos e a proposta da sociedade 
empresária 	classificada em 1 0  lugar no certame supranumerado. 

10.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8666193, alterada pela Lei Federal 
8883194, pelo Decreto Municipal n° 1.450107 no que não colidir com a primeira, Decreto n° 796212003 e nas 
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

CLÁUSULA Xl - DO FORO 

11.1, Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado de Paraná, para dirimir eventuais conflitos de 
interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a 
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por haverem assim pactuado e estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de 
Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Cruz Machado, -de 	 __ de 2016 
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Prefeito Municipal 

EMPRESA 
Representante Legal 
Cargo 

'testemunha 1 	 Testemunha 2 

Ass. 

CI.: 	 CI.: 

C.P.F.: 	 - 	- 	C.P.F.: 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (EPP) 

A 	empresa 	.....................................................................................inscrita 	no 	CNPJ 	sob 	o 	n° 
por 	intermédio 	de 	seu 	representante 	legal 	Sr.(a) 

portador do Documento de Identidade n° ...................................... 
inscrito no CPF sob o n° ..................................DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais 
para qualificação como ..........................................................(incluir a condição da empresa: Microempresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3 0  da Lei Complementar n° 12312006 e 2006 e Lei Municipal n° 
13.74112012 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 40 deste artigo, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto 
tt art. 43, § 1 0  da Lei Complementar n°. 123106, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o 
direito à contratação, estando sujeita ás sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666193. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

(local e data) 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 

A empresa .................................................................inscrita no CNPJ sob n° ......................................... 
sediada na ..............................................cidade de ...................................estado ..................telefone(s) 
.............................. ................................ e-mail para contato ..............................................neste ato representada 
pelo(a) Sr(a) ................................., portador da Carteira de Identidade n° ............................e do CPF n° 

...........declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos 
no presente Edital do Pregão Presencial n° 12018, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e 
anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos. 

kcal e data) 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 

Comisso Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 - ]'Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 



Pretetura .Mut1Ypat de 

Cruz Machado 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 4912018 
PROCESSO no. 9312018 

000952 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

i nscrito  no CNPJ n° 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

portador da Carteira de Identidade n° 
..........................e do CPF no .............................................DECLARA, sob as penas da Lei, em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 70  da Constituição da República, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

(local e data) 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Te!: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 



Prefeitura Munlcipat de 

Cruz Machado 
Cnn Vach& Setne-andc c-.-jturc 

PREGÃO PRESENCIAL N°4912018 	 000053 
PROCESSO no . 93/2018 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(Nome da empresa), sediada (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° ............................por 
intermédio do seu representante legal o Sr.(a) ......................., portador da Carteira de Identidade n° 
............ . ............... e do CPF n° ....................DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das 
condições impeditivas, especificando: 

1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
2- Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 
3 - Que não 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; 
4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9 0  da Lei Federal n° 8.666193 consolidada 

?la Lei Federal n°8.883/94. 

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. 

(local e data) 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 - ]'Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 



Prefetíra Munktpai de 

cruz Machado 
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PREGÃO PRESENCIAL N°49/2018 
PROCESSO n o. 93/2018 	 000934 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

...................inscrita no CNPJ N° ...................................sediada na rua 

........................cidade ............/ Paraná, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)........................... 

portador(a) da Carteira de Identidade n °  ......... ........ e do CPF n° .......................................DECLARA sob as penas da lei 

que não possui em seu quadro societário cõnjuge, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 

itoridades ou servidores comissionados da própria pessoa jurídica, conforme Acórdão 274512010 do Tribunal de Contas do 

-Paraná e Súmula Vinculante 13, do STF. 

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 como 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. 

de ..... ...... de2018. 

Representante Legal 

Comissão Permanente d.e Licitação 
Av. Vitória, 251 - ]'Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 



Pretiizura MuntpaL de 

Cruz Machado 
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000055 
PREGÃO PRESENCIAL N°49/2018 

PROCESSO no. 9312018 

ANEXO  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 
(não preencher) 

Objeto: ( ... ) 

Pelo presente instrumento, composto por duas vias de igual teor e forma, a Prefeitura de Cruz Machado, 
inscrita no CNPJ sob o n° ...................................... através da Secretaria Requisitante neste ato representada 
pelo seu Secretário Sr . ...................................... brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Cruz 
Machado/PR, nos termos do art. 62 § 2 0  da Lei n° 8.666193, AUTORIZA a entrega do produto abaixo 
especificado, que serão fornecidos pela Empresa ......................................sediada em ...................................... 

3crita no CNPJ sob o n° ......................................neste ato representada por ....................................., inscrito no 
iPF/MF sob o n° ...................................... 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

Item Especificações 	 Quantidade Marca 	Valor 	Valor Total 
Unitário 

1 

Valor Total da aquisição acima especificada: R$ ........................... 

As condições e obrigações decorrentes do presente Termo de Autorização de Compra, especialmente em relação 
às obrigações das partes, forma de execução, prazo de execução, acompanhamento e fiscalização, condições de 
pagamento, sanções, valores das multas e casos de rescisão, obedecerão ao disposto no Edital do Pregão 
Presencial n° 12018 e seus anexos. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação 
orçamentárian °  ................................................................ 

-,cretaria Requisitante 

De acordo: Empresa ......... 

Declaro para os devidos fins que recebi uma cópia da Nota de Empenho n° 	emitida em favor de minha 
empresa em —1 

— 
12013, decorrente da adjudicação e homologação do resultado do Pregão Presencial n° 

02312018, bem como ma via do presente Termo de Autorização de Compra, cujos termos concordo plenamente, 
dando-lhe o devido cumprimento. 

Cruz Machado.......de .............................de 2018. 

Empresa: 

CNPJ: 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória. 251 - 1 °Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - TeL (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 
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PREGÃO PRESENCIAL N°4912018 
PROCESSO n°. 9312018 

ANEXO Xl 	 44 
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA - INDICE DE SOLVENCIA GERAL (50) 

MODELO 

À Comissão de Licitação 
Ref.: Edital n° XXX/2018 
Declaramos que as demonstrações anexadas no pregão presencial n° ........... conforme índice abaixo 
correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do ultimo exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar 
as demonstrações financeiras que comprovarão o índice do quadro abaixo: 

o as demonstrações 

fl Tipo de índice - Fórmula 	 Valor em Reais 	 !índice 
LC= AC/PC 

AO = Ativo Circulante 
LC = Liquidez Corrente 
PC = Passivo Circulante 

Obs: A empresa Licitante que apresentar Liquidez Corrente menor de 1,0 (um vírgula zero) e Liquidez Geral 
menor que 1 0(um vírgula zero), acarretará no julgamento de sua habilitação. 
Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2(duas) casas decimais, desprezando-se as demais. 

_______ em 	de 	de 2018. 

Contador 
(nome, RG, CRC n° e assinatura) 

Representante Legal 
(assinatura do representante legal da empresa) 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 



PREGÃO PRESENCIAL n°. 49/2018 
PROCESSO n o. 9312018 

.r Dhano Oficial 
ATOS DO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - PARANÁ 
Avenida Vitória, 251 - Centro - CEP 84620-000 

Responsável: Susil CrIstIarsa Gebsk 

E-mail: diarlooficla1mcm.pr.gov.br  

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

Encontra-se aberta, na Comissão Perma-
nente de Licitação, situada à Av. Vitória, 
25111 0  andar, LICITAÇÃO NA MODALI-
DADE DE PREGÃO PRESENCIAL, com 
a finalidade de selecionar propostas obje-
tivando Registro de Preço para o forneci-
mento de peças para máquinas rodoviárias/ 

equipamentos pesados da frota da Admi-
nistração Municipal, sob controle técnico 
e operacional da Secretaria Municipal de 
Obras e Oficina Municipal, em seus itens 
conforme especificações constantes do 
Anexo 1 deste edital. 

Regem a presente licitação a Lei Fede-
ral n°  10.520/02, o Decreto Municipal n° 
1.050/07, subsidiariamente a Lei Federal 
n° 8.666/93, observadas as alterações pos-
teriores, a Lei Complementar no 123/2006 
e demais legislações aplicáveis. 

A abertura desta licitação ocorrerá no dia 
11 (Onze) de Maio de 2018, às 09:00h 
(Nove) horas, no Auditório Municipal da 
Prefeitura, quando os interessados deverão 
apresentar os envelopes n° 01 - Propostas 
de Preços e n° 02 - Documentos de Habili-
tação a Pregoeira. 

O Edital completo poderá ser obtido pelos 
interessados na CPL, em meio magnético, 
mediante entrega de um CD vazio, de se-
gunda a sexta-feira, no horário de 14:00 às 
17:00 horas ou pelo endereço eletrônico 
http://www.prncm.pr.gov.br!. É necessário 
que, ao fazer download do Edital, seja in-
formado à Comissão Permanente de Licita-
ção, via e-mail - licitaçãopmcm.pr.gov. 
br - ouvia fax - (42)3554-1222, a retirada 
do mesmo, para que possam ser comuni-
cadas possíveis alterações que se fizerem 
necessárias. A CPI, não se responsabilizará 
pela falta de informações relativas ao pro-
cedimento àqueles interessados que não 
confirmarem, pelos meios expostos, a reti-
rada do Edital. Quaisquer dúvidas contatar 
pelos telefones (42) 3554-1222 ramal 243. 

Cruz Machado, 25 de Abril de 2018 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
98/2018 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N °  
19/2018 

CONTRATANTE: Município de Cruz Ma-
chado, Estado do Paraná. 

CONTRATADO: ENGEPEÇAS EQUIPA-
MENTOS LTDA 

OBJETO: A presente inexigibilidade de 
licitação visa a contratação de empresa au-
torizada pelo fabricante para prestação de 
serviços e fornecimento de peças para revi-
são de 500 horas da máquina Retroescava-
deira JCB 3CX, pertencente á frota do De-
partamento de Obras desta municipalidade. 

VALOR TOTAL: R$ 4.081,24 (Quatro mil 
e oitenta e uni reais e vinte e quatro cen-
tavos) 

PRAZO DE CONTRATO: 03 meses 

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 
25 Inciso 1 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

Engepeças Equipamentos LTDA 
CONTRATADO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXI- 
OJBILIDADE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO 

Processo de Inexigibilidade: 19/2018. 
Interessado: Secretaria de Obras 



(42) 3522-1889 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Ar. Vitória, 261 - Cruz Marulhada P1 
CEP 54620.000 

CNPJ 76.339.668I0001.09 - Cruz Meriredo -88 

EXTRATO DE INEXICISILIDADE 
DE UCITAÇM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 9812018 
PROCESSO DE INEXIOIBLDADE ~18 

CONTMT/NTE: Municipio de Cruz Machado, 

CONTRATADO: ENOEPEÇAS EQUIPAMEN- 

OBJETO: A presente Inasigit/lidade de ticitaçdo 
eisa e corlrataçde de empresa autorizada pelo 
fabricante paro prestação de serviços e forneci-
mento de peças para revisar, de 500 horas da 
máquina Retroaacevadeira JCE OCX, perten-
ceste à frota do Dopaftamrvlc de Obras desta 
municipalidade. 
VALOR TOTAL: RS 4.081,24 Quate mi e oitenta 
e rim reais "Ate e quabo contavoat 
PRAZO DE CONTRATO: 03 avesso 

CONTRATANTE - CONTRATADO 
Muoiclpio da Orno Machado 

Erçepaços Equlpameatoa LTDA 

MUNICIPIO DE PORTO VITORIA 
PORTO VEÓRIA-PARANA 
CNN 75.08826510001-02 

EXTRATO DE CONTRATO 4 °  6512015 
PROCESSO LtCITATORIO ti' 44/2018 

'TOCESSO COMPRA ai' 3012018 
DISPENSA til 0912018 

b4(Tfl4TE: MUNICIPIO DE PORTO VI- 

EVERTON RODRIGO 'TlJRKOT 

a oeceaaidaue do ctarm do saude no Moriclpro 
da Porto Vitória, visto que a única Famteztatca 
concersada pedia e000aração do carpo. PRA-
ZO DE VIGÊNCIA, 08 (sacranta) dias. VALOR: 
R$ 7.896 ,00 (neta mil, novecentos e consola e 
ORO raain). /PIJC.OÇAO DE MULTA Compete 8 
Cveraolavle FORO: Comarca de Ueito da Vitória, 
Estado do Parreiz,- Porto Vitor'a PR ZOde abri' 
da 2018. - 

(nas Nielaen Jaunlor- Prefeito Municipal 
Evasioe Rodrigo TorPor. CPF: E10.401.755-52 

CONTRATANTE 'CONTRATADA 

717, 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ti' 34t2015 

PROCESSO DE COMPP,AI4a 25008 
PEGAO PRESEI4C AO N0  2412015 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PORTO VITÕ- 

CONTRATADO: ANORIELE SCNNEIDERICNPJ 
1e,74ato'au01-a romovabrde R$ 5,58090 
(oito mil, quinhantoo e oltenle reata), e RESTAU- 

dTE ELA0tFIONETEMORE1S LIDAS/EI 
CNN: 07.490.16e/000l-82. coro o valor da R$ 
22.296,00 (vinte a sea mil, droenton e noventa 
e reis reeto). OBJETO: Contratação de empresa 
pare fornecimento de refeições (p0 buffet livre 
acompanhado de um toco ou refrigerante de 259 
ml para servidores do musicipio da Posto Vilória 
qco se deslocam à cidade de União da Vitória, 
tesa coma participação em avente, coagreanra, 
nam'aitioa. rnpecileçteo, corderaaciao e mon 
iva que ocorram no Maricipio do Porto Vitória. 
PRAZO DE VIGÊNCIA 12 (doze) rrroaev ação 
aaoinatrre do Ocorrais. FORO: Comarca da 
UrJaodawório EatadodcParerrb. Porlol/tórlo 
PR 25 de abrlt da 2016- 

Ricardo ConSISto da Olvelra • Preloeiro. 

MUNICIPIO DE PORTO VITÓRIA 
PORTO VITÓRIA-PARANÁ 
CNPJ 751688Offt0001 -02 

EXTRATO DE CONTRATO ti' 52/2018 
PROCESSO LICITATORID ti' 2212016 

PROCESSO COMPRA 4' 33/2018 
PREDAD PRESENCIAL ti' 22/2018 

CONTRATANTE, MUNPP) DE PORTO VI-
TÓRIA 
CONTPJeTADD: J L SOLUÇÕES PJIBIENTAtS 
LTDA ME .- CNPJ: 09.421,6341000140 - DE' 
JaTO: Aouldcao Da 600 5/' De Oeornembrana 

De Porto Vitória. PRAZO DE 

PR, 

Kurerdielaen Jenior Prefeito Mcnicipal 
J L Solaçõea Aerrbtantals Ldta ME 

CNPJ: 00,425.0341000140 
CONTRATANTE • CONTRATADA 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREOAO PRESENCIA- N -  38/2018 
PROCESSO ti°  f4t2015 

Horarologo a Licitação es modalidade Pregão Pretendei ad 3912016, que tem por objeta o Registra de 
Preços pera tomecimarsto de botadas aotoraotivao, de acordo com es condições, qneatdadeo e evitn-
cies estabelecidas reste edital a seus arenas, erra rever da empresa EL Comércio de Boteriaa Lada - ME, 
inacdta es CNPJ/MF sob em° l7.113.17381000-lf, com o Valer Otobat de gO 124,943,at (Caaro errinta 
e qaatao mil novecentos o qaarenra e toca reais) para que produza os efeitos legais soa termos do Nt, 
43. Inciso IV da Lei Federal n,°  8,550192 a oaea alleraçdea paaaerfoms. 
EXTRATO DE CONTPfi,TD, CONTRATANTE Preleltora Munldpot de Urras da Vitória- PMliItoo San- 
to Rorada, CONTRATADO (A): OL Comtrctr rir soterrar junte- ME - Valor global: R$ 134,943,00 (Can- 
to o Insta e quaba tdl rovacesteo r queimara a Irús reina). Teatro de Contato n°7612018- Seqaêtoa 

DATADA HOMOLOGAÇÃO: 24104l2018, DATADE ASSINATURA : 2410412016. 
F.,_._J DE VI0034CIA: 12 (doca) meses. FUNDAMENTO LEGAL: Lei MunIcipal ri' 438212014; Lei 
Fade/ai ad 10.52012002; lei Complementar e' 12312006, e suas alterações,  eptcardo-se, aubaidiaria-

'~ m ruia e a  Lei  rf 8.666 de 21108193. FORO: Cornosca de UrSo da Vilória. 
Usar da Vitória - PR, 24 da abri de 2018 

ditam Saobs Rosada- Praleito 

Jornal O Comércio 07 Quinta-feira, 26 de Abril de 20181 Ed. 6052 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
DE INE300ISUD/DE DE LICITAÇÃO 

AD M IN IS TRAÇÃO teU ti ICIPAL 
DE CRUZ telPaSIlPDD 

Processo da Ireolgibllidade: 10/2018. 
Interessado: Secretada da Dbeaa 
A viota dos olamentas estima no praaasrte 
processo deddoemele 1.sWicrudo, CONSIDE-
mANDO que o PARECER JURIDICO prata a 
INEXIOIEILIDADE em conloomtdada ao disposto 
co artigo 26 inciso 1 da Lei Federal 8,66803, e 
ao 100 das atdbaiçieo qae ma lerem contendas, 
em eaeeciai ao dloeoato no arliso 25 da LeI de 

sarelçoa 000 letaloa da as 
toda Cominn6a Pemmsvorrãa 

elsa a coatretajas da evrpr000 aaaodzada pelo 
iabr/ccnta pera praslaçoo da aenidaon tomeci-
recato da peque pera revistar de 500 baton da 
iiàquina Rartonoca/edaira JOB 3CX, pegou. 
caa(e à frota do Daparlemerato de Obren deste 

Favorecida: ENOEPEÇAS  EQUIPAMENTOS, 

reato e note e quatro centavos) 
Fomdasrieolo Legal Migo 25 ledor 1 da Lei 
8.06/103. 
Jovtficeiira Mera troa ouIas do processo de 'e 
oigãiiidode de licitação  1912018, 
EJemanto 	de 	Despesa: 	Para 	0ev 
çoa 3.3,60.39,00.00.93 a para paç 
3,3,80,30.000,00 
Dotação orçamentótia: 07,01 2.OIE.3,3.96.30 
37,01.29103.190.30 
Delerrrniao. aInda, que aaja dada a devida pot 
cidode lago!, em eopecial à peaolata no cspat 

de 2018 

ESTADO DO EMPANA, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

COIPJ 76,330,580l0001-19Avanlda Vitória rf251 
CEP 04520-000-Cruz Machado Pr. 

PREGÃO PRESENCIAL e. 49/2016 
PROCESSO 1°. 0312016 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Enceróa-ae aberto, na Comlaato Partmassste 

tAL, coro a çsaCdadp de aelectoner 
objellrando Reolalsa da Preço pare o 
do da peças para aiàquiaao eadouiá' 

ração Municipal, sob controlo fáceico e opera-
cloro! da Semorunia Mueicipsa de Ostras. Otdaa 
Mualcipol, em oasv ileso coetorme aspacilce-
çdea c000torles do Naco Identoeãta( Regam 
a presente licitação a Lei Pedalar ri' 10,620102. 
o Decreto Municipal e' 1.090417, autaidieria-
mente e Lei Pegarei n 0  6.688/93, ohoararadaa ao 
eltraçóas posteriores, a Lei Complementar o' 
12312008 e demais legislações epOcévata, ri 
abertura deeta Ucilaçae acormrt ao duo II (Orce) 
de Maio de 2015, ha 09:90is (Nove) horas, cc 
Aoditódo Mrnicieat da Profeitura, eaaodo os in- 

se Hoaritaçao a Fre5aare. U torras comprroo 
,oderó ser obddo petea interessados na CPL. 
em rala,o mago86cs, madona ro'Jrega da um 
CD vazio, da oegorda a reata-leIra, na harério 
do 14:00 às 1793 lonas ou pala endereço ela-
/trico lrtIp'J/eeor,o.pvicin.pr.gae.be/. E racesaaria 
lan, 00 rezar rinwotoad da Edital seja hforvsa-
do à Comissão Permanente de Llcilaçto, via 

a-iooil - rcllaçfo8/pracon.pr.rov.br  ou rola faz 
- (42)3564-1222,5 coitada do marres, para que 
p0000m ser comeolcador pegatveio attasuçõea 
que se Ozerem necessárias. A CPL coo se Ias 
pornabllizare pela latia de islormaçoea relativos 
ao proredlmeeta àquelas boteraavudoa que tão 
coetrmaram, palra meles eapastos, a retirada do 
Edital Quaisquer dúvidas corntatot pelos tutelo' 
rea (42) 3664.0222 romsl 249. Cruz Mecrasdo, 

REPÚBLICA PEDEPJ,TIVADO BRASIL 
2vTABELIOO4ATO DE NOTAS E PROTESTOS 

Rua Seta da Setembro, a' 152.Censo. 
Porte Lkdso-SC- DER eS400-020 

Pana/Fac: (42) 3622-2542 
Eed, Elatrõnico: csrtoriocoats86oeve.com .5r 

EDITALCEINTISM41ÃO 
cOço publica pare coabecimeato da parte a 
bem meia pseae lrdaraaoen que  'e ascusab'r 
em) cesse Tabolieoato, á Rua Sete da Selambso, 
o 152, Centro r.aola ditada a orvoorca de Ponto 
União, Ealadode Santa Celuróre, com roonúrtoda 
aleodm,ata de sagarde a aeete-teira. das 0000 
ia 12:00 Ireran e das 14:00 às 10:00 heras, pana 
zobrsnça ou poalerior praleaio e (a) aeguinta (e) 

NÚMERO DO TITULO: 01 

DEVEDOR: CLEVERTON CARLOSFAAZEII<A 
CPF: E68,121,279.10 
Ao volor do tItulo santo acrescidos oajaroa laga 
a portir do vancimeota. 
Satoda focalização: R6 1,80 
Uqoidação após a animação: R$ 17.00 

d.: R$ 34,00 
RI 16,50 
ias ter ardo aocontrado a eeaposaãeei, 6-  
devedor intimado, a partir da publicação 
a aceitar ou pagar 00 trtdvo Ivoal (Odiar 
alareoedo-ee, desde lã, qoervto à poseibt-
de oferecimento de respoato aacritr 50 

a arazE rob perto de, erra rtóo o tezserdo, 

DICNIZIC BUDA' Escreveata Subatloto. 

PREFEITURA MUEItCIPAL 
DE UNIÃO DA V IFÓRtA 

CNpJ: 75.967.71i00001- 11 - 
Rua: D, Cruz 5/entrado, e. '286 -CEP: 84,600'90O 

Unlâs da Vilóda - Paraná. 

HOMOLOGAÇÃO 
PRECÃD PRESENCLAL ti.' O37120t8-S 

PROCESSO il 05312018 
Faia qr,eproduoacs Crise tsga'oeoot atapleel- 
tudo, HOMOLOGO a docisaa do(s) Pregoeiro(a) 
da Poebitara Municipal da União da Visada - P8, 
que dactorou como vencedora do Pregão Pra' 
ssaciaI e° 03712015-SRP do tipo Menor Peeço 
por Itam, que tem como objeto a REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL E PUTUPolAQUI' 
SIÇÃD DE ROÇADEtP.AS, MOTDSSERRAS E 
SOPRADORES, DESTINADOS AS t400ESSI- 

(SEMMA), CONFORME ESPEOr-
E QUANTITATIVOS E$T16IA880 
.81° - TERMO DE REFERENCIA, 
TAL, á emerana MDVATA MOTO 

CNPJ sob n.° 70,272,48310001-45. perna valoras 
cendrem,~ 
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Processo n° 06312010 MLIDAOR Por-
980 Peeaendal 5' 03712018- SRP. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
E FUTURA AQUISIÇÃO DE RQÇABEIRAS, 
MDTOSSERRAS E SDPRADDRE$, DESTINA-

DOS Ás NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMMA). 
CONFOPJStIE ESPCOFFCAÇÓES E QIJMITITA' 
TIVOS ESTIMADOS NO MEXO '05' -TERMO 
DE REFERENCIA, DESTE EDITAL: Ala de Re-
glaioo da Preço e°7412016 (4571) Pomacador: 1: 
MDVATA MOTO SERRAS E EQUIPAMENTOS 
LIDA . CNPJ: 76,272,4031EB01-45, vencedora 

doe leoa: n,' 1 (Valor Uaitúdo RI 2250,00), n ° 2 

(datar Lbni*'n RI 1.007,00), 5,03  41tr 1k/lada 
R$1.259,00) e e.° 4 )'/aiur Usnil/rio R$ 2.321.90), 
VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doce) mares a partir da 
aanioatuta. DATA CELEBRAÇÃO: 2410412010, 
SIGNATÁRIOS: loIsas Ssiidn Inovada , Pretaila - 
ordeendor de despesa pelo rtageo Oareodadoe 
e Vi/um Leis Mosch pelo Pomecedor Regtarredo. 
PUHDN/EJ4TD LEGAL: Lei lairdcipal ri' 4363. 
de 04 de fevereiro de 2054, Decreto Muaiolpol 
0 12312010, a Lei Federal ns,e  10521t2002, (mi 
Complementar Fadarei rr.° 12312005e alterações' 
Iracideo pela Lei Complementar 14712014 bem 
corvo, pelou soemos conúdas nesse Edital a seus - 
ooatom que fazem paste iaiagsaole, opticaado-
safia qee coufor as eilspesiçiaa cnrntifos os Lei 

1 Federsi W. 6,655193 e ra proposta da preços do 
Cenlneioda,AATA encortre-se na alegra dlopo. 

da Vdóda.PR, 25 de abril da 2015 

Hifos Sanlie Rosada - Prenaita 

João Biela Iirraobidu.i:ocn.ú 

rnjfttJe ra,pJd deva oa unotecae e 
tacO ente poap rI àtoe paradarconta dar 
acatas as trabalho. Cuide da aaúde. Se riatã sã, 
90 ema ctoancn aalgedsn. Cor: raul-olson. 

rocem tiojen avsafrr de  spceftdor eateeú cern 
tea(aqso a você pede cc doe sem coa aotadea, 
taro dIas pera bao.allme em eç,uipa Use oco 
cedama para liasae qoer. desejar Coe: branco. 

Elmeee: Trabatea que pousa ser falto ora case 
ou corra a cotaberaçaa ala paren100 contará com - 
ótimas surgiu. A Las cabe aos saiu psraiao 
astral e íaenencc a dtaaeota. Cor: prelo. 

Oürozer: Raciscirsia eitpido aee& sou reator trunfo 
na trebuilhe. Cenraparlttba o qua ponam cern as 
zalaraa e eaçs idetaa direrenois rara na dar 
bazar, Asada a dat sal melbsrar. cor: sinto. 

LeOo: Cem a eieeaçeo se trebolha. vaca Sri 
doe conta das Coraras. O dinheiro deve entrar, 
mas sai depender do nau esforço. Algaãaa vai 
balançar 00ev coraçho. Cae: laranja. 

Vlrgom; confia na soa petaasta 1  aas pnaee 
elntaavsren sanes de eeerer atas do qoil desejo. 
Poda ter aorte em lortaio ou etlreatat Scn 
abetos, cal lazer o maior nacaaam. Ocr: branca. 

romper No taabolho, cocO pode se sair bom 
cai/soldo do eaeerae que anluem atesçie aos 
detalhes. Pode eneaannan apoia na oarepsahla 
doa parcelas. Carro seio eaantlnlso Cor aaol-viso, 

Eaeorptãur Soa toabilldade para 000vanuae, 
aamuda tu seu eaataointa edp tio, ajudara voa 
dearsear na Ieabelha. A cnmpaahia dos amIgos 
eiró birro-rrlado. Cse: cinco. 

Saerliulor Vacú vai aa L'rorpeulsar 00 co/dor das 
lueecçaa, onpeclalmaeee ea perceber que pode 
comentar oçus Sorna. Se anda da olho sal uma 
sesmaçao, asila oamao(rr. Cor: branco. 

Coprredrneio: Jante esnarçaa cano quem Iam es 
marmoa ebjaanoa e pode se alarpraeodnr com 
flautista. Vai sobrar dispaaiçãs para ao tledicer 
aos neua ioltrenuea IraaaOaiu. Cor rata. 

Aqrsitela: bqirdosrçan Inesperados pedem agitar 
esta ruabraa-rqrr, dum beon msmnaao emos 
fazes atgoso a)aolas aos Beca ImAms, inclusive 
es fia arrvnlame o reunira C. rasa. 

Retoca: Voot rerã habilidade paro Odar cem 
as peaeees a rol reebasinar melhor em equipe. 
Aproveita para malhara' seco eataciorsarvenloa. 
Intimidada apimentada. Cor nnorrom, 

Previsao do ternUo 	Es rIr reato 

antslmà: 12° 1 Marlima: seo,: - 	 - 

Moleira. Sol com algamaa Moeras 
Tarde $ol entre ataam'rS Casino 

:bailar Noemas Neseno 

Novelas 
tasOlUL090 O prauxMi 
tlloebrta rompe 005 amizade casa Ema. Dança 
atic a 01maIo que Elite ume cola livro para sem 
enntajo. Ersealo prapie Ira São Palito coas 
Diaetaetu.Vicaelo se preocupa cama asdamarer 
da oaastrisçto da teerovia. Xavirr consoes Ocasos, 
loetúlia, Ludmita e Jseaãdo para e conciSo ria 
casada sroodte, Sugara Impede que Oleehdo se 
egeovimado JuBela. 

Delas SAiu/a o ITI 
Glbda contesta a Nsná qte alode passa em 
Qaili, Cn(odoa loisa O Glória atao enaiae 0050 
conta ao careetita de Cútis sobre a doação 
das terras à Laateilbo, iliãvio atcrta sndnlre 
sabre o paaaibilidada da ema  orava  selas 
anqno seus reines. Sacio eoleontra o raro de 
Ágsna adivinhar soa paaaamaelo. Amália etc 
a Levi qaa  preparará  sItIa armadilha para 
lotealilo. Afonso rteozsaro que Ctnsaasunetna 
ganI peioildgtaa va pedi ira parque ooarrpre 
arerne sd lalas avara os prietovreires. CAoaiu na 
oleeera pora lutar contra Coaolntninn. Aaauatn 
es srepreenda ao ser lialainrii. 

O 0551110 LAGO Do Patçvjso 
clara ar digerir com Gail drreaate cm possuaIs. 
Patitk'olirmn a Clara que, ornes ianorarnrç000 
que reuna, Erans já pode aiudr, San inquúdto 
cestos Eoptdo. pabttostanla Cloro aoaieo CoeI e 
e ato/oosdi covlsnas que airldn a amo. Sartoel 
enuncio qora Nódta a oostaça ir/o jantavam sua 
casa, e Cido ecrsvacsrts paro tazins o banquete 
rlenor pede Beato em casomenta, /Idninaou 
nteolde olor ama ctnansce poro Niaotas, Caetano 
Ievoia tudo t que aeba sobre Soplria pare Ereto. 
Pdaoseitos consegue convencer Caetano sabeis 
Espinia para uma amboacada. 

Njvel do o(rD lquooç 

1 ,g 
17 horas da untem 



INTERNET TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS  DE MÁQUINAS LTDA-ME 

DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ/MF03.795.618/0001-83 

NIRE 412.0432830-0 

A responsabilidade de cada sócio quotista esta limitada ao valor de suas quotas, não havendo 

responsabilidade solidaria ou subsidiaria pelas obrigações sociais respondendo todos no 

entanto, pela integralizaflo total do Capital Social. 

Em vista da modificação ora ajustada, Consolida-se a Contrato Social com a seguinte redação; 

CONTRITO SOCIAL CONSOLIDADO 

INTERNET TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LIDA ME 

CNPJ/MF 03.795. 618/0001-83 

NIRE 412.0.4328304O 

SEItA CRISTINA SOARES, brasileira, empresária,solteira, natural de Barbeia Ferraz - Pr., J 

nascido em 2410911969 	residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR 	sito à Rua 	Ç' 
Guarana, 145 Bairro Uberaba CEP 81560-200, portadora da Carteira de Identidade Civil RG n 2  
6-090.841-9 Ssp/PR e inscrita no CPF/MF sob o nQ 731.510.099-72 e ANNA KAROLINE 
FURTADO PINTO, brasileira, bacharel em direito, solteira, natural de Nova Venécia - Es., 

nascida em 0210611993 residente e domiciliada na cidade de São Jose dos pinhais 	Pr 	sito à 

Rua Lillian Viana de Araújo, 464 Apto.31 Bloco 01A Bairro Cidade Jardim, CEP 83035-120, 
portadora da Carteira de Habilitação nS 06035780447 Expedida pelo OetranJpr 	e inscrita no 

CPF/MF sob o 	n2  093.353.429-99, únicos socios componentes da sociedade empresarial 

limitada que gira sob o nome de INTERNET TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS 

LTDA- ME, com sede e foro nesta cidade de Curitiba Pr., sito à Rua Guaraná, 184 Bairro 

Uberaba, CEP 81560-200, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do 

Paraná sob o n. 412.0422830-0 por sessão realizada em 03 de Maio de 2000, e inscrito no- 

CNPJ/MF sob o n9 03.795.61810001-33, RESOLVEM de comum acordo alterar o seu Contratq' 

Social de acordo com as cláusulas seguintes; 
\ 

CLÁUSULA PRIMEIRA A sociedade girara sob a denominação comercial de INTERNE1\ 
TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA - ME, com sede e fora nesta cidade 
de Curitiba Pr sito a Rua Guaraná, 184 Bairro Uberaba CEP 81560-200, com Contrato Social 

devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o n 412.04228$0.0 por sessão 

realizada em 03 de Maio de 2000, e inscrito no CNPJ/MF sob o n 9  03.795.618/000i-.83 

CLÁUSULA SEGUNDA; O Objeto da sociedade é; 

A COMERCIAL DO PRAaÃ - SEDE 
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

INTERNETIRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LIDA - ME 

CNPJ/MF 03.795.6181000143 

NIRE 412.0432830-0 

1) Comércio varejista de peças e.acessórlos novos e usados para veículos automotores 

em geral, tratores leves e pesados tratores agrícolas, ônibus, caminhões leves e 

pesados e coletores de taxo 

2) Comércio varejista de pneus, materiais elétricos e acessórios para veículos 
automotores em geral, tratores leves e pesados tratores e implementos agrícolas, 

ônibus, caminhões leves e pesados. 

3) Comércio varejista de lubrificantes para veículos automotores em geral, tratores 
leves e pesados, tratores agrícolas, ônibus, caminhões leves e pesados, máqvinas 

operatrizes, máquinas industriais 

4) Locações de Máquinas e Equipamentos agrícolas, e da construção com ousem 

operador. 

5) Locação de tratores leves e pesados, implementos, caminhões leves e pesados e 

coletores de lixo com ousem operador.  

6) Locação de veículos automotores em geral com ou sem operador.  
01) )Manutenção e Reparação de tratores leves e pesados tratores agrícolas, máquinas 

e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O valor do Capital Social é de R$ 120000,00 (Cento e vinte mil reais) 
divididos em 120.000 (cento e vinte mil) quotas no valor de 1$ 1,00 (hum real) cada urna 

totalmente integralazadas em moeda corrente do pais ficando assim distribuídas entre os 

sócios. 

Sécios 	 Quotas 	 Valor em Reais 

SEItA CRISTINA SOARES 	 111.600 	 lIS 111.600,00 

ANNA KAROUNE FURTADO PINTO 	 8.400 	 lIS 8.400.00 

TOTAL ............................ .................... 	 120.000 	 R$ 120.00O 

'2 A. responsabilidade de cada sócio quotista é na forma da legislação em vigor, e está 111 

ao valor de suas quotas não havendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria 
obrigações sociais respondendo todos no entanto pela integralização total do Capital se 

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração  da presente sociedade, é. 
iniciando suas atividades a partir de 03 de Maio de 2000 

TA COMERCIAL DO PAflIIÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 0910312016 13:46 SOB N 20160737710. 
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

INTERNET TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA - ME 

CNPJ/MF 03595.61810001-83 

NIRE 412.0432830-0 

CLÁUSULA QUINTA: As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração contratual, 
inclusive transformação da natureza jurídica da sociedade, serão tomadas por sócios que 
representam Y. (três quarto) do capital social. 

CLÁUSULA SEXTA: A interdição, insolvência, falência ou simples retirada de quaisquer sócios, 
no acarretara na dissolução da sociedade, eis que a mesma e constituída de apenas dois 
sócios. Na hipótese de morte de um dos sócios os seus herdeiros e ou sucessores terão opção 
de ingressar na sociedade mediante partilha das quotas do de cujus" Os haveres do sócio 
Interdito insolvente falido falecido ou retirante serão apurados com base no balanço 
especial na data de evento vedada qualquer avaliação de parcelas do patrimônio por critério 
extra contabil em 12 (doze) prestações Iguais, mensais e sucessivas devidamente corrigidas 
monetariamente em conformidade com índice oficial de inflação adotado pelo governo federal 
para correção dos critérios tributarias acrescidos de juros de 12% (doze percentuais) ao ano a 
contar da tomada de ciência pela sociedade de quaisquer eventos supracitados Ocorrerá a 
liquidação da sociedade quando a maioria do capital assim deliberar, procedendo-se nessa 
ocasião, a sua liquidação de comum acordo entre os sócios ou conforme prescrições legais. Na 
liquidação da sociedade uma vez saldado todo o passivo o ativo restante sem partilhado 
entre os sócios, na proporção de suas respectivas participações no capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A saciedade será administrada pelo sócio, SEILA CRISTINA SOARES, que 
fica investido na função de Administrador, ao qual compete individualmente o uso da firma e a 
representação Ativa e Passiva Judicial e Extra Judicial da sociedade sendo lhe entretanto 
vetado o seu emprego, sob quaisquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios 
estranhos ao objeto social especialmente à prestação de avais endossos fianças ou caução de 
favores. 

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios poderão em comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título 
de pio-labore, observadas as disposições regulamentadas pertinentes. 

CLÁUSULA NONA Para alienar e gravar com onus reais ou bens moveis e imóveis integrantes 
do ativo Imobilizado da sociedade, esta deverá ser representada pela maioria do capital social, 
ou acompanhados de procuradores nomeados pelo outro sócios com poderes especificas e 
prazo de mandato determinado. 

CLÁUSULA DÉCIMA Os diretores nos limites de suas atribuições, poderão nomear 
procuradores para representara sociedade sendo que as procurações poderão serem fvor 
dos outros. 

r 
BiTA COMERCIAL Do PARARÁ - SEDE 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA; Fica eleito o foro desta comarca de Curitiba - Pr., para qualquer 

aço fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que Seja. 

E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento de 

Contrato Social Consolidado, em urna via de igual teor e forma na presença de duas 

testemunhas abaixo assinadas. / 
1' 

Curitiba, 08 de Fevereiro de 2016.- 

-........til 
J5t5 	 SI'IPJM iwrnuui'.crun.p 

SERGIO LAURI PARIZO11'O 

JUNTA COMERCIAL 00 PARANÁ - SEDE 

000062 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

INTERNET TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA - ME 

CNPJ/MF 03.195.61810001-83 

PIRE 412.0432830-0 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: asno social coincidirá çcrn õ aiiõdML devendo em 31 de 
Dezembro de cada ano ser levantado o balanço geral da Sociedade, obedecidas as prescrições 

legais e técnicas pertinentes a suas quotas podendo os lucros a critério dos mesmos serem 

distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade para futuro aumento de capital 

Os prejuízos que eventualmente se verificarem nas demonstrações financeiras, serão cobertos 

pelas reservas então existentes e inexistindo estas ou sendo insuficientes, serão os prejuízos 

ou excessos contabilizados em conta especial para futura amortização com os resultados 

:obtidos nos exercícios seguintes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os administradores declaram, sobas penas da Lei, de que no 

esto impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de 
condenaç5o criminal, ou par se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede ainda que 

temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prévarlcaço, peita 

ou suborne concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações déconsumo, fé pública 

ou  propriedade. 

y 
JJUTA COME RCtAO. 

DO PAF&AMA 
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JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - SEDE 

Y 	
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INTERNET TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS  DE IMQIJIN45 LTDA. 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - PR 

INTERNET TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA. 
Rua Guaraná, n° 184, Uberaba, CEP 81560-200, Curitiba - Pr. 
CNPJ u°  03.795.61810001-83 	 000964 
Inscrição Estadual no 90212147-17 
Fone: 041-3024 2426 
E-mail: internettratoresgmail.com  
Representante Legal: Seita Cristina Soares - CPF n° 731.510.099-82 - RG n°6.090.841-9 SSPIPR 

Banco: Bradesco S/A - Agência 0426-0 - C/C 157855-3 

A/C Senhor Pregoeiro Municipal e Equipe de Apoio 

Referente: PREGÃO PRESENCIAL n° 04912018 
PROCESSO n'93/2018 
Tipo Maior Desconto sobre Tabela 
Abertura: 1110512018 às 09h00min 

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de peças para máquinas 
rodoviárias/equipamentos pesados da frota da Administração Municipal, sob controle 
técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras e Oficina Municipal, em seus 
itens conforme especificações constantes do Anexo! do Edital acima citado. 

DECLARACÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 

A empresa Internet Tratores Comércio e Serviços de Máquinas Ltda., inscrita no 
CNPJ sob n° 03.795.618/0001-83, sediada na Rua Guaraná, 184, Uberaba, CEP 81560-200, 
Curitiba, Estado do Paraná, telefone 41-3024 2426, e-mail: intemettratorescgmai1.com , neste 
ato representada pela Senhora Seila Cristina Soares, portadora da Cédula de Identidade n° 
6.090.841-9 SSP/PR e CPF sob o n° 731.510.099-82, DECLARA, sob as penas da Lei, que 
preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão 
Presencial n° 049/2018, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência 
das exigências constantes do Edital e seus anexo. 

Esta declaração tem validade de 01 (um) mês, contado a partir da data de sua 
assinatura. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Curitiba/Paraná, 10 de  maio 

I?{TERNET TRATOflES\ 
	

E SERVIÇOS DE 
	

LTDA 
Seila Cristina Soares 
Sócia Administradora 
RG n° 6.090.841-9 SSP/PR 
CPF n° 731.510.099-82 
Anexo vi - Credenciamento 

c,& 

o 

4 

Rua Guaran& 184- FONE/FAX 3024 .2426 - UBER4I94 - CURITIBA PR - CNPJ 03.795.618/0001-83 -1. E. 902 12 147-77 



INTERNET TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS  DE M4CJUIN45 LTDA. 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - PR 

INTERNET TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA, 
Rua Guaraná, n° 184, Uberaba, CEP 81560-200, Curitiba - Pr. 
CNPJ no 03.795.61810001-83 	 009065 
Inscrição Estadual n° 90212147-17 
Fone: 041-3024 2426 
E-mail: internettratoresgmail.com  
Representante Legal: Seila Crisdua Soares - CPE n °  731.510.099-82 - RG n° 6.090.841-9 SSP/PR 
Banco: Bradesco 5/A - Agência 0426-0 - C/C 157855-3 

A/C Senhor Pregoeiro Municipal e Equipe de Apoio 

Referente: PREGÃO PRESENCIAL n° 04912018 
PROCESSO n'93/2018 
Tipo Maior Desconto sobre Tabela 
Abertura: 1110512018 às 09h00min 

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de peças para máquinas 
rodoviárias/equipamentos pesados da frota da Administração Municipal, sob controle 
técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras e Oficina Municipal, em seus 
itens conforme especificações constantes do Anexo 1 do Edital acima citado. 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 

A empresa Internet Tratores Comércio e Serviços de Máquinas Ltda., inscrita no 
CNPJ sob n° 03.795.618/0001-83, sediada na Rua Guaraná, 184, Uberaba, CEP 81560-200, 
Curitiba, Estado do Paraná, telefone 41-3024 2426, e-mail: internettratorescgmail.com , neste 
ato representada pela Senhora Seila Cristina Soares, portadora da Cédula de Identidade n° 
6.090.841-9 SSP/PR e CPF sob o no 731.510.099-82, DECLARA, sob as penas da Lei, que 
preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão 
Presencial n° 049/2018, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência 
das exigências constantes do Edital e seus anexo. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Curitiba/Paraná, 10 
	

18. 

E SERVIÇOS DE 

t 
LTDA 

Seila Cristina Soares 
Sócia Administradora 
RG n'6.090.841-9 SSP/PR 
CPF n° 731.510.099-82 
Anexo VI - Credenejamento 

Rua Guaraná, 184 - FONEIFAX 3024.2426 - LIBER4B4 - CURITIBA PR - CNPJ 03.795.61810001-83 -1. E. 90212147-17 



INTERNET TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA. 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO — PR 

INTERNET TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA. 
Rua Guaraná, n° 184, Uberaba, CEP 81560-200, Curitiba - Pr. 
CNPJ n° 03.795.61810001-83 
Inscrição Estadual n' 90212147-17 
Fone: 041-3024 2426 
E-mail: internettratores®gmail.com  
Representante Legal: Seila Cristina Soares - CFF a° 731.510.099-82 - RG n° 6.090.841-9 SSP/I'R 

Banco: Bradesco S/A — Agência 0426-0 — C/C 157855-3 

A/C Senhor Pregoeiro Municipal e Equipe de Apoio 

Referente: PREGÃO PRESENCIAL n"04912018 
PROCESSO n"9312018 
Tipo Maior Desconto sobre Tabela 
Abertura: 1110512018 às 09h00min 

000066 

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de peças para máquinas 
rodoviárias/equipamentos pesados da frota da Administração Municipal, sob controle 
técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras e Oficina Municipal, em seus 
itens conforme especificações constantes do Anexo 1 do Edital acima citado. 

CREDENCIAMENTO 

A empresa Internet Tratores Comércio e Serviços de Máquinas Ltda., inscrita no CNPJ 
sob n° 03.795.61810001-83, sediada na Rua Guaraná, 184, Uberaba, CEP 81560-200, Curitiba, Estado 
do Paraná, telefone 41-3024 2426, e-mail interttratoresgmai1.com , neste ato representada pela 
Senhora Seila Cristina Soares, portadora da Cédula de Identidade n° 6.090.841-9 SSP/PR e CPF sob o 
n°731.510.099-82, residente e domiciliado na Rua Guaraná, 145, Uberaba, CEP 8 1560-200, Curitiba, 
Estado do Paraná, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as 
vezes para fins licitatôrios, confere-os à Mário Oldemar de Freitas, portador da Cédula de Identidade  
n° 1.185.985-2 SESP/PR e inscrito no CPF sob n°232.740.859-87, como fim específico de representar 1 
a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Cruz Machado, no PREGÃO PRESENCIAL n° 
04912018, Processo 0  9312018, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em 
lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais 
ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários 
para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

Por ser expressão da ver e, firmamos a presente declaração. 
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iNTERNET TRATORES COMÉRCIO E SERVICOS DE MÁQUINAS LTDA. 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - PR 

INTERI'ET TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA. 
Rua Guaraná, n° 184, Uberaba, CEP 81560-200, Curitiba - Pr. 
CNPJ n° 03.795.61810001-83 	 000068 
Inscrição Estadual n'90212147-17 
Fone: 041-3024 2426 
E-mail: internettratoresgmail.com  
Representante Legal: Seila Cristina Soares - C1'F n° 731.510.099-82 - RG n° 6.090.841-9 SSP/FR 
Banco: Bradesco S/A - Agência 0426-0 - C/C 157855-3 

A/C Senhor Pregoeiro Municipal e Equipe de Apoio 

Referente: PREGÃO PRESENCIAL n° 04912018 
PROCESSO n"9312018 
Tipo Maior Desconto sobre Tabela 
Abertura: 1110512018 às 09h00min 

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de peças para máquinas 
rodoviárias/equipamentos pesados da frota da Administração Municipal, sob controle 
técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras e Oficina Municipal, em seus 
itens conforme especificações constantes do Anexo 1 do Edital acima citado. 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA 

A empresa Internet Tratores Comércio e Serviços de Máquinas Ltda., inscrita no 
CNN sob n° 03.795.61810001-83, sediada na Rua Guaraná, 184, Uberaba, CEP 81560-200, 
Curitiba, Estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal, Senhora Seila Cristina 
Soares, portadora da Cédula de Identidade n° 6.090.841-9 SSP/PR e CPF sob o no 
731.510.099-82, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 
qualificação como Microempresa (ME), art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei 
Municipal n° 13.741120152 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4 1  deste 
artigo, estando apta usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da 
citada Lei. 

( ) Declaramos possuir restrição fiscal nos documentos de habilitação e pretendemos 
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 10 da Lei Complementar n° 123/06, para regularização, 
estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Curitiba/Paraná1, t) 	

' 

INTERNET TRATORES aOMÉRCIØ'E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 
Seila Cristina Soares 
Sócia Administradora 
RG n'6.090.841-9 SSPIPR 
CPF n° 731.510.099-82 
Anexo V - Credenciamento 

Rua Guatana, 184 - FONE/FAX 3024 .2426 - UBEIiS4114 - CURtrI94 P1? - CNPJ 03.795.61810001-83 - 1. E. 90272747-17 
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Páqina: 0011 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expediçãO. 

INTERNET TRATORES COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME 

Número de Identificação do Registro de 	 CNPJ 	 Data de Arquivaiianto do 	Data de Inicio 
Empresas - NIRE (Sede) 	 Ato Constitutive 	de Atividade 

41 2 0432530-0 	 03.795.61810001-83 	 0310512033 	 1410512012 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA GUARANÁ, 184-TERREO, UBERABA, CURITIBA, PR, 81.560-200 

Objeto Social 
1) COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS  E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 
EM GERAL, TRATORES LEVES E PESADOS, TRATORES AGRICULAS, ÕNIBUS, CAMINHOES LEVES E PESADOS E 
COLETORES DE LIXO. 

2) COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS, MATERIIAIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS PARA VECULOS AUTOMOTORES EM 
GERAL, TRATORES LEVES E PESADOS, TRATORES AGRÍCULAS, ÕNIBUS, CAMINHOES LEVES E PESADOS. 

3) COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EM GERAL, TRATORES LEVES E 
PESADOS, TRATORES AGRÍCULAS, ÕNIBUS CAMINHÕES LEVES E PESADOS, MÁQUINAS OPERÁTRIZES 
MÁQUINAS INDUSTRIAIS. 

4) MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES LEVES E PESADOS, TRATORES AGíCULAS, MÁQUINAQS E 
EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO. 

5) LOCAÇÃO  DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EMGgRAL, COM OU SEM MOTORISTA. 

6) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC1JLA E DA CONSTRUÇÃO COM OU SEM OPERADOR 

7) LOCAÇÃO DE TRATORES LEVES E PESADOS, II'LËMENTOS, CAMINHÕES LEVES E PESADOS E COLETORES 
DE LIXO COM OU SEM OPERADOR. 

Capital: R$ 	120.000,00 	 Microempresa ou 	 Prazo de Duração 
(CENTO E VINTE MIL REAIS) 	 Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n°123/2006) 

Capital Integralizado: R$ 	120:QOO,00 	 Microempresa 	
Indeterminado 

(CENTO E VINTE MIL REAIS) 

no 

SEILA CRISTINA SOARES 
731.510.099-72 

ANNA RAROLINE FURTADO PINTO 
093.353.429-98 

de Sócio/Administrador/Término do Mandato 	 Término do 

	

Participação no capital (R$) EspéciedeS6cio Administrador 	Mandato 

111.600,00 SOCIO 	 Administrador 	XXXXXXX) 

8.400,00 SOCIO 

CURITIBA - PR, 10 de abril de 2018 

IlIIi 
VJIjj 	j  

1512728102 

LIBERTAD BOGUS 

III iii 	

SECRETARIA GERAL 

SERViÇO DISTRITAL 
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Continuação 	 CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 láQina; 0021 002 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesØ jrfr 9oyiai e são vigentes 

na data da sua expedição. 

INTERNET TRATORES COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de 	 CNPJ 
Empresas - NIRE (Sede) 

41 2 0432930-0 	 03.795.61810001-83 

Último Arquivamento 

Data: 0910312016 	 Número: 20160737710 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Situação 

RC-G;STRO ATIVO 

Stctus 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

18/272810-2 

IIIIIINI tIlIIIIiIIlIIIlI(IIIII(tIIII 
CURITIBA -  PR, 10 de abril de 2015 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

B SÉRVIÇO DISiTAI. 
Do 000USIRÂO 

4v. Ma!ChhI PIorIvilO PeSota, atSS 
t&Q-OOO - eoqueklo - curitiba - PR 

10 MMOJQ1S 

MônicaM'G.dC Iac 

/ 

/ 

/ 



000071 
3a ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA 

"ABRA LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME" — CHAPÇ SÇ 
" 	 a  

CNPJ 15 .598.05410001-78 

PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA,  AS PARTES ABAIXO: 

LUIZ CARLOS REHBEIN, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, natural de Dionísio Cerqueira, SC, nascido em 28/1011968, portador da carteira de 
identidade n:a203.128, expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob n° 627.144.499-72, 
residente , e domiciliado na Travessa Milão, 36-E Bairro Presidente Medici, na Cidade e 
comarca de Chapecó, SC, CEP: 89801.215; 

NEUSA MARIA TIRELLI REHBEIN, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de 
bens, bancária, natural de Palmitos, SC, nascida em 19/04/1965, portadora da carteira de 
identidade n° .1.380.408, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF sob n° 763.592.559-87, 
residente e domiciliada na Travessa Milão, 36-E, Bairro Presidente Médici, na Cidade e 
comarca de Chapecá, SC, CEP: 89801.215; 

ÚNICOS SÔCIOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "ABRA LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS LTDA— ME, ESTABELECIDA NA AVENIDA NEREU RAMOS, 1956-E, BAIRRO 
PASSO DOS FORTES; NA CIDADE E COMARCA DE CHAPECÓ, SC, CEP 89805-100, 
COM CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA SOBNIRE N° 42204865632, EM DATA DE 2510512012 E INSCRITA NO CNPJ 
SOB N° 15.598.05410001-78. 

RESOLVEM ALTERAR SEU CONTRATO SOCIAL COMO SEGUE: 

DO NOME EMPRESARIAL 
O nome empresarial da sociedade fica alterado para ABRA COMERCIO DE PEGAS  E 
SERVIÇOS LTDA - ME, adotando o título do estabelecimento de ABRA. 	 -. 

...... 
4 

• EM VIRTUDE DESTA ALTERAÇÃO  O CONTRATO SOCIAL TERÁ A SEGUINTE REDAÇÀ 
CONSOLIDADA: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de "ABRA COMÉRCIO Dê 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA—ME", adotando o título do estabelecimento de "ABRA" e tem sua 
sede na Avenida Nereu Ramos, 1956-E, Bairro Passo dos Fortes, na Cidade e Comarca de 
Chapecó, SC, CEP:89805-100. (art. 997,.ii, ccl2002). 

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social subscrito é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), 
divididos em 600.000 (seiscentas mil) cotas; no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, 
totalmente integralizado em moeda corrente nacional e assim distribuído entre os sócios: 

a) LUIZ CARLOS REHBEIN, com 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, subscreve 
450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) cotas de R$ 1,00 (hum real) Õpda u 
450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), já integralizados em rioeda 

41~7 
	 29. 

"1 



Em 

O DO O 72 
b).$EUSA WR1Â TIREIS! REHBEIN, com 25% (vinte e cinco por cento) do capital social, 
subscrew 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas de R$1 ,OQ (hum real) cada uma, totalizando 
R$ t50,OO (cento e cinquenta mil reais), já integralizados em mÕêd4xrrei1ta QaÓiojS, cd'j 
997,04cC/2002)(att1.055,cc12002)  

CLÁUSULA TERCEIRA A sociedade tem como objetivo social ATIVIDADE DE ALUGUEL 
COM OU SEM OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS 
SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPAPTAÇÃO DE TERRAS, 
DERROCAMENTO (DESMONTE DE ROCHAS), NIVELAMENTO DE SOLO, PREPARAÇÃO E 
LIMPEZA DE TERRENO; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO 

• CONSTRUÇÃO E DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; O COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; .P COMÉRCIO VAREJISTA DE 

• PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
GERAL DE PRÉDIOS DE QUALQUER TIPO E O FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO 
À ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS. 

CLÁUSULA QUARTA: 	A sociedade iniciou suas atividades em 15 de junho de 2012 e seu 
prazo de duração é indeterminado. (art. 997, li, CC12002) 

CLÁUSULA QUINTA: 	As quotas são indivisíveis e •não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, 
CC12002) 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integral ização do capital social. (art. 1.052, 0C12002) 

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade será exercida pelo sócio cotista LUIZ 
CARLOS REHBEIN, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou aIien 
bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (artigos 997, vi; tola. 1.015, lé4,\ 
CC12002) 	 1 

CLÁUSULA OITAVA: 	Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, 
na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (ad. 1.065, 0C12002) 

CLÁUSULA NONA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e fechar filiais ou outras>c.J 
dependências, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada méíisaI, a 
título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será 9tdo em outros casos em que a sociedade 
se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e artcÇi20O2) 	

MUNICIPIODE PATO 

47 	
T BRANCO 

111 	Ge4eCriflnMaS 

2 



000073 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA O administrador declara sob as penas da lei, que não esta 

im$dtda dia-,~a administração da sociedade, por, lei especial, ou em virtude de 
condonaç4o Siminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a êaqtie.*edê tioda que 
temporariamente, o acesso a cargos publicas, ou por crime fahment&, aepravartca?ao, pieiW ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, cohtra o sisten'ía fihãriceiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, 

• ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°,cC!2002) 	 £ 

• CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca de Chapecó, SC, para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias. 

Chapecó,SC,14 de julho de 23/7 

'1 ' 

	

Luiz Carlos 
	

Neusa Maria TireIli Rehbein 

Ø JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
CERTIFICO O REGISTRO EM 0410812015 SOB N° 20156965577 
Protocolo: 151596557-7, DE 0410812015 	( 	d 

Eapresa:42 2 0486563 2 
ABRA CRCIO DE PEÇAS E 	

/ - SERVIÇOS lADA ME 	 AN0RE LUIZ D REZENDE 
SECRETÁRIO GERAL 

a 



1 Chapecá, 09 de maio 
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ai 

nA 

'A 
o ri 

FONE- (49) 3323 5162 

CMPJ- 15.598.05410001-78 	LE.: 256.729.689 

PREGÃO PRESENCIAL N°49/2018 PROCESSO no. 9312018 
Comissão Permanente de Licitação Av. Vitória, 251 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620- 

000- Te!: (42) 3554-1222 Cruz Machado —PR 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 

A empresa ABRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n° 
15.598.05410001-78, sediada na Rua Nereu Ramos, 1956-E, Bairro Passo dos Fortes, cidade 
de Chapecô, estado Santa Catarina, telefone (49) 3323-5162, e-mail para contato 
abraservicos@abraservicos.com.br, neste ato representada pelo Sr. Luiz Carlos Rehbein, 
portador da Carteira de Identidade n° 2203128 e do CPF n° 627.144.499-72, declara, sob as 
penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente 
Edital do Pregão Presencial n°49/2018, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado 
e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos. 

5.598.05410001 
ABRA COMÉRCIO DE PEÇAS 

E SERVIÇOS LTOA -ME 
Av. Nereu Ramos. 1955-E 

• Passo dos Fortes - CEP 89805-030 
CHAPECÕ - SC J 



• 	 Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM - 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. ECONOMICO SUSTENTÁVEL 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Página 1 de 1 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
'l-*- 4 	, 	,n-eli,-5n 

Nome Empresarial 0007 
ABRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

Natureza Jurídica: 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Início 

Empresas - NIRE (Sede) Ato constitutivo de Atividade 

42 2 0456563-2 15.598.054/0001-76 25/35/2012 1510612012 

Endereço Completo (Logradouro, N' e complemento, Bairro, cidade, UF. 
AVENIDA NEREU RAMOS, 1956-E, PASSO DOS FORTES, CHAPECÓ, Sdl1 

Objeto Social 
ALUGUEL, COM E SEM OPERADOR, DE MAQVJNAS  E EO 	iÈ 	DESTINADOS A SERVICOS DE ESCAVACAO, TRANSPORTE, 

, MAQUINAS 	E 	EQUIPAMENTOS 	DE 
DEPOSITO E COMPACTACAO DE TERRAS, 	RROCAMENT 	 DE 	 ) VELAMENTO DE SOLO, 	PREPARACAO E 

LIMPEZA 	DE TERRENO; 	A 	PRESTACAO 1gqllJicp'S 	EM .M 	AO 
VEICULOS 	Au 	TORES; STA 	DE 	PECAS 	E 	ACESSORIOS 

NOVOS 	PARA 	VEICULOS 	AU, 	MOT 	çÉRcio 	VAREI'A 	PRODUTOS $ MISSANITARIOS; 	PRESTACAO 	DE 

SERVICOS DE LIMPEZA 	 -QUALQUER, TIPO, 	NECIMENT APOIO A ADMINISTRACAO E 

CONSERVACAO DE 
INSTALACOC Pi LS? 

 

Capital: R$ 	600.000,00 	 Mi Prazo de Duração 

(SEISCENTOS MIL REAIS) $e 

Capital integralizado: R$  

(SEISCENTOS MIL REAIS) 	 - 	 "lfttcraempresr Indeterminado 

Sócios/Participação no capitj'' 	io/Administrador/etJMand$9 	* Termino do 1X10M 
xx XX LUIZ CARLOS REHBEIN 

NEUSA MARIA TIRELL 	 t6jIYb0 00 	SOjP 411 EW 

xxxxxxxxxx 
763.592.559-87 

Último Arquivamento 

Data: 0410812015 	 ro: 	015G 

Situação 

gEGISTRO ATIVO 

Ato: ALTERAÇÃO 	
* 

$tatus 
Evento(s): 

' ALTERAC 	 E xxxibcxxxxxxxx . 

CONSOLI 	ECOt 	1'JT 

Ik 

ri 
e 

Florianópolis - SC, sexta-feira, 4 de maio de 2018 

74.nd7j44.i i/ ii 4O 

GERSO ANTONIO BASSO 
qprorrÁoin (2OAI Ç;AM rrvirorírin 

OPUS 

Eu, 
Conferi e assino. 

Para verificar a autenticidade acesse vnv.jucesc.sc.gnv.br  
e informe o número 10583412018-01 na consulta do processos. 

Presidência da República 
Casa Civil 

Medida Provisória NO  2200-2, 

de 24 de agosto de 2001. 

Documento Assinado Digitalmente 0410512016 
Junta Comercial de Santa Catarina 
CNPJ: 83.565.648.0001-32 

Você deve instalar o certificado da JUCESC 
vw.jucesc.sc.gov.br/certifioado  



FONE: (49) 3323 5162 

rNpj. 15.598X5410001-78 	LE- 256.729.689 	

9076 

PREGÃO PRESENCIAL N°49/2018 PROCESSO n °. 9312018 
Comissão Permanente de Licitação Av. Vitória, 251 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620- 

000 - Te!: (42) 3554-1222 Cruz Machado - Pr 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (EPP) 

A empresa ABRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
15.598.05410001-78, por intermédio de seu representante legal Sr. Luiz Carlos Rehbein, 
portador do Documento de Identidade n° 2203128, inscrito no CPF sob o n° 627.144.499-72, 
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
Microempresa, art. 3 0  da Lei Complementar n° 12312006 e 2006 e Lei Municipal n° 13.74112012 
e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4 0  deste artigo, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 

	

Chapecá, 09 de o de O 8. 	 t 

L  

Lu

-- 	ZC 
14 	

.TDA-ME 	 4 

15.598.054/0001-78 
ABRA COMÉRCIO DE PEÇAS 

E SERVIÇOS LTDA - ME 
Av. Nereu Ramos, 1956-E 

B. Passo dos Fortes - CEP 89,805-030 

L CHAPECÓ-SC J 



& MERCADO DE CORREIAS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2018 
	

000977 
PROCESSO no . 9312018 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 

A empresa Tratoraço e Mercado de Correias Ltda., inscrita no CNPJ sob n 0 00.111.43010001-80, 
sediada na Rod. Deputado João Leopoldo Jacomel, 13021, cidade de Pinhais, estado Paraná, 
telefone(s) (41)3333-2525/(41)3075-2614, e-mail para contato adolfo@tratoraco.com.br , neste 

ato representada pelo(a) Sr(a) Adolfo Cesar Knopik, portador da Carteira de Identidade n° 
1.676.140-0 e do CPF n° 358.998.679-49, declara, sob as penas da Lei, que preenche 
plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão Presencial 
n° 4912018, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências 
constantes do Edital e seus anexos. 

Pinhais, 07 de maio de 2018. 

A4DOLF 4CA R NOPIK 

RG: 1.676.140-0 	 - 
CPF: 358.998.679-49 

lii 430!0001-8Q 
Tr-atonço e Memaoo de 

C:org;as Ltcia 
2od. 0ep.JooLecp0!do Jaoom& 

Esta Ic' P'pHL 	CC 8ac12 

PiflhajspF J 

ROD. DER joÃo LEOPOLDO JACOMEL, 13.021 - FONEJFAX: (41)3333-2525- CEP 83323-125 - PINHAIS- PARANA 
CNPJ: 00.111.43010001-80 - /NscR. EST.: 10199845-20 - www.tratoraco:cbrn.br - www.mercadodecorreias. com . bt 



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA U6LICA 	
REGISTRO GERAL. 1.676.140.0 	DATA DE€XPEDIÇÂO 10I04I205 

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ 	
NOME-  ADQLFO CESAR KNOPIK 

RO: 1.676.140-0 	 - 
FIUAÇAO ADOLFO KMOPIK 	 - 

JUVELINA VALENTE KNOPIK 

NATURALIDADE -  CumBNPR 	 DATA DENASCIMENT02T/05119581 Ik 

DOO ORIGEM C0MARCA=CURrnENPR BARRORINHA 

COAS 5 8 LIVRO 228 FOLHA 262 

- 	 CPF 	358.998.679A9 	IPRIWIPR.IPRIIPRJIIP'IRLIFRIRIr 
RI 

- - - - 	 CURTI1SNPR 	

É PROIBIDO PLASTIFICAI 
- 	 ASqINSTI IRA flfl TITULAR 	 ASSINATURA DO DIRETOR 

 

Y 

LEM 
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191 ITORÂÇO E. :Mga.D. DE CORREIAS LTDA1 	fi A ti • 	 9 
.CNP; O.0ti1:43C00W80 

DÉCIMA ALTERAÇÃO, CONTR.TLIAL. 
E 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 	 til 115 

ADOLFO CESAR KNOPIK, brasileiro, empresário, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, residente e damidlado ria Rua LMcs Moreira, r 
554 - Ahú - CEP 82200: - , 0.7.0, curitiba - PR. nascido ora Curitiba .- PR, cm 
2770511958, portador c?a Cédula de Identidade 93 çt' 1.676.140, expedida 
pela SSPÍPR em 04/08/1916 e CPF n° 358.998.679-49; 

josÉ TADEU KNOPIK, brasileiro, empresário, casado sob o regime de 
comunhão pârcial de bens, residente e domiciliado na Rua João Havro, n° 
1493 - Boa Vista - CEP 62540O20, curitiba - PR, nascido em Curitiba - PR 
em 29/04/1955, porLador da Cédula de Identidade 4(à ri- 1.541.416. expedida 
pela SSP/PR em 13/02/1976 e CPF n° 2541004.449-20; 

JORGE AL.BERTO KNOPIR, brasileiro, empresário, casado sob o regime de 
comunhão parcial da bens, residente e domiciliado na Rua Clara Kuchenny, nt 

893— Sobrado C —Abranches - CEP 82130-390, Curitiba - PR, nascido em 
Curitiba -. PR, em 02/10/1959, portador ,  da emula de Identidade RG n° 
2218.817, expedida pela SSP/PR em 11/0111979 e GPF n° 393.590.509-20; 

únicos sócios componentes da sociedade empresária que gira sob o nome 
empresarial de TRATOR.AÇO E MERCADO DE CORREtAS LiDA, com sede 
na Rodovia Deputada João I,eopoldo Jacomel. n° 13.021 -'Estância Pinhais 
CEP 8:3323-125, Pinhais - PR, NPJ n° 0O.111430/0001-80, com contrato 
Social arquivado na Junta comercial do Paraná sob o NRE 41203110637. 
em 0610711994, Primeira Alteração conratuaI sob n° 972596160 em 17,12' 
1997 e Nona e última Alteraçâo Contratual sob n°20132870371 em 28/05/2013, 
resolvem por este instrumento porfio- articular de Alteração de Contrato, modifcar o 
seu contrato prirnWvo, de acordo com as cláusulas seguintes, procedendo 

Çlausuta Ptin 1h: ReUfiqitP-*edØS em relação jã qtiâliflimçãõ dos sõeibs,  
descritos no Preâmbulo do presente instrumento de Alteração Contratual 
que passam a terá seguinte redação 

(2,1 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/1012016 09:47 SOB N' 20166533904. 
. 	 PROTOCOLO: 166533904 DE 24/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

f••_•• 	] 	11602257840. SIRE: 41203110637, 
TRATORAÇO E MERCADO DE CORREIAS LTOA 

Libertad SOgUS 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITISA, 25/10/2016 
ww. enpresafacil .pr  .gov.br 

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

1 



~TORAÇO E MERCADO DE CORREIAS LTDA 	000080 
ClF .t•OiiiMGi.øøOi4ø 

DÉCIMA, ALTERAÇÃO COM~,  
E- 

tØ•$cjcAçjD-:.t- CONTRATO ,  SOCIAL 

..:ParáqSfø iPrtuah 	:nonis: de baiS dê ró&dépdá --do sSo -AdõIto 
casar t(nopik, é Sio Lqurnçs Potantp, rsideríte e domiodiado, na Rua 
Lívia .MbrSa.h0:864._  São ..-Lat.renõ-tEP S22O&O7-O,Cutifiba - PR. 

Paráarafb Segundo A Cédula d Identidade RG do socio AdoIfõ Cesar 
KnOpík, passa -É .S - 1476Aí44 

• 	Paítátt Terõeko. At-0dúlá : Idifi&dê:RG :d00ó10 .-õfl*dÉv: 
•Knopht, passa a  soro nRI -jJ4t4iØ. 

CLáiMÜ& SécUndà $Mte$ø* Ø$yeflfwÉ1tp* de msidOíciá dos ç• -$4Ø 
Tadeu Knop:k, para a Rua Leopo'do Manson Vsz, ri0  415- Boa Vista - GEP 
82540-020 Gflba - PR e Jorge A!berto Knupik psra a Rua Fernandes de 
Sarros, n° 1t9.7—p - iat Hugo LangeGEP  :8OÓ4O4MGrCuiftibaPR 

C!áuSaTerceira, nc1uemse no objeto social da soeedade, as atwidades de 
Com mo, varejista de pneumáticos ectnarasde-ar e Comércio varejista 
de iubrMaítes.5, 

parágratb OnEcor CIOsU :8 inclusão -d sne asa tdades. cn*jítosoeiaí- - 
da sociedade passa a ser d cométctoVarepstadetrragens, tesrarnentas e 11,

produtos metalúrgicos, de peças e açessõtlos novos para veicufos auto-
motores de torreias de materiais para sinalização, de materiais para 

* -o t$áqjifl - . 
-de •pneumàticos-: -9 4/ 

1 

R 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO NADARÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/10/2016 09:47 SOB zr 20166533904. 
PROTOCOLO: 166533904 DE 24110/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÁO: 
11602257840. NIRE: 41203110637. 

1 	 COMEM L 	TRATORAÇO E MERCADO DE CORREtAS LTDA 

tibertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITISA, 25/1012016 
www.enpresafacil .pr  .gov.br 

A validade deste docunento, se iapresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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fl.2 

casado sob o. raginie de 
a Rua LMo Moreira. ti°  864 
cid..em Cudtiba- PR em 

y 0  1.676.140-0,  expecflda / 

casado :sob, o regi me de 
na Rua Leopoldo Manson 

- PR, nascido arn. Curitiba. 
idade RG n° 1341 4162 
â,<A ^NA . ÃAfl•tA 

27105119*. portador d :c..Ø±:is dó kfenfi 
peia SSPR. em 041d811 97È e; ÕPFif 3 

Jost TADEU KNOPK, 'brasileiro, emp 
comunhão parcial dê bens residenteS e dor 
Vez, ri0  4í5+toaVistá.-CEP &21540-020 
PR, em 2910411955 portador da Cédula 
expedida pela SSPIPR em 131021197$ e 

JORGE PLBERI:D KN OPI$, brasileiro, i 

n° 1.1,97-.Ap14-HgG .Langa—:  CEP . 8.0C4O PCudtiba PR, nS em 
Curitiba - PR em 02/10/1959, portador da Cédula de Identidade RG n° 
2,218M7, ",pedida pela $IP/PR ti. tijb.It7i9je :.CPF o: 	59Q45Ø92Ø 

únicos sócios componentes da soØleclade emprsâda q!ie girá sob o nome 
empresarial de Tt4ATORAÇO E MERCADO DE CQRREIÃS LTDA, com sede 
na Rodovia Deputado João Leopoldo Jacorne!, ri o  13,021 -  Estância Pinhais 
tEP 83323425 -:PinSs J:p$_ :C4pJ n t0A1t43:Õ.0ÓCtaÕtorn frej 
Social arquvado na Junta Comercial do Paraná sob o WRE 41205110$37 em 
061G711994 e após a Décima Altera$o Õõntratual constante detteinsttumento, 
reso!verh CONSOLIDAR 0 Ççirftffó :$dÇi,.. dJf*sê . ciUsutas Sqtgpt$ 

pffi_t:A sociedade em.... $jfra.sab o nome empresadál de 
TRATORAÇO E . 	 DE; CÕkRE1AS tlt& 

;Clãuátda§Àqyadiz A seriedade tema 	 0. na 	$.P*t* 
baposõ:Jàtomài4  nó t3S2i4Estitt!..PffihafsCEP83323425,Pk)haÍ&PR. 

JUNTA CORCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 	 g§05 	\ f 
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/10/2016 09:47 SOE N 20166533904, 
PROTOCOLO: 166533904 DE 24/10/2016. c6nrso DE VERIF 
11602257840. SIRE: 41203110637.

ICAÇÃO:  

TRATORAÇO E MERCADO DE CORREIAS LIDA 

tibertad Eogus 
SECRETÁnIA-GERAL 

CURITIBA, 2511012016 
www elupresafacil pr gov - br 

A validade deste documento se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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T:$ffQRAÇO .g I.ÇEÍO •: tORREM LUA 

I2J03M114/i!01!sE89 

EN FI _WS1 Ifl'.!fl Z 	- 

itnpte*sitos. flõrestais,àgrõpea**ØÕs, 4 rødeviárlõs3 dê, 
e cámaras-de-ar de Wbrlficaptes com tmportaço e Exp 

Cláusula ouátai.quj:is mrcto.u. suS ítWid$ós ti. 0810711994 e. seu 
ta±o 3 lndéttSinadó1. 

Cláusula QwntÚO Oapitaj Social oco, mil &UNOW(Cento e Cinqüenta 
MII Reaís) dwichdos em 160.00W quotas no vflr de R$ 10o cada uma, 
totalmente subscrito e integrall2ado sm moeda dorrente do pais, assim 
di$tdbukfc.; etitre S 

• Sócios, 	Ç.:ú..1S 	Capital 

	

Adolfo Cesar Knoptk 50,000 	R$ 50000,00 	33,34 % 

cláusula Sexta: As quotas são indivisiveis o não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a 
sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a 
alteração contratual pertinente. 

tláustiiaSétima: .Àresp:onsabili'dade t aa 'dolo 6 restrita ao. valor de11
suas uotas, alas todos respondem sofliiaramente pela Integralização do 
Qap,tal '$caL 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/10/2016 09:4? SOE N 20166533904. 
PROTOCOLO: 166533904 DE 24/1012016. CáDIGO DE vEairtcçAO: 
11602257640. NIFE: 41203110637. 
TRATORAÇO E MERCADO Os COSERIAS LTOA 

Lsbertad Sogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 2511012016 
www. empresefacil  

ti áí5 

li 

ç 

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



000083 
TTORÀÇO E MERCADO DE CORREIAS tWA 

CNPJ: 00.111.430/0001-80 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 	 fi 415 

cláusula Nona: Os sóclos poderão, de comum acordo, fixar uma retirada 
mensal a titulo de "Ri -o Labore", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

Cláusula  ~i~ Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, 
os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, proce-
dendo á elaboração do inventário, do balanço patrirnonil e do balanço de 
resultado econômico, cabendo aos sécios, na proporção de suas quotas, os 
lucros ou perdas apurados, entregando aos demais sócios 30 (tilnta) dias 
antes da data da assembléia, cópias das demonstrações contábeis. Por 
opção dos sécios, poderão ser distribuídos os lucros apurados em balanços / 
balancetes intermediários e tributados e apurados de acordo com a 
legislação pertinente. de,  

cláusula Décima Primei: Nos 04 (quatro) 	segu meses 	intes au térrnmn 
do exercido social, os sódos deliberarão sobre as contas e designarão 
administrador (es) quando for o caso. 

Cláusula Décima Segunda: Falecendõ ou interditado qualquer sócio, a ao- 
dedada continuará suas atividades com e herdeiros, sucessores e o incapaz. 	.' 

Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanes-
contes), o valor de seus haveres será apurado o liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resoluçáo, verificada em Balanço 
especialmente levantado. 

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

C!ásula DécpJrçpj Os administradores declaram, sob as penas da Lei, 	
( de que não estão impedidos de ,,exercerem a administração da sociedade, por 

lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob 
os efeitos dela,a pena que vede s  ainda que temporariamente, o acesso ,a, cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,subomo, concussão, peculato 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 	\ \Y 
normas de defesa da concorrência, contra as relacões de consumo, fé pública 
ou a propriedade. 
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RjNOQ. LA1S ELVIO ViTEK 
Consulte esse selo em 	 DiEL5ESØEN 	 Rubrica  

;it -tp: 1ff unarpen - com. br 	 MMJRIC1O RODRIGUES DE UMA 

1° TRASLADO PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 
SERVHITRAL SER VIGOS HIDRÁULICOS E TRATORES 
LTDA EPP, 
em favor de 
JOÃO ALBERTO REOLON, 
corno abaixo se declara: 

S A 1.B A M os que este público instrumento de procuração bastante virem, que aos 
dezenove dits do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis (19M92016), nesta 
cidade e comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, compareceu como outorgante 
nesta Serventia: 1 - DAS PARTES: Li —OUTORGANTE: SERVHITRAL SERVIÇOS 
HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA EPP; pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob n° 79.052171/0001-14, e no NIRE n 41 2 0072020-5. com  sede na Auto 
Via Jogo Paulo Reolon, n° 5987, próximo ao trevo de Porto Vitória, INDL, nesta cidade de 
União da Vitória, PE, neste ato por seu sócio: CARLOS AGUSTINI, brasileiro, casado, 
técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidade 1.325.489-3 11/PR. expedida 
em 02.062009, e inscrito no CPF/MF sob no 286.239.249-91, Egidio Gabriel .Agustini & 
Salule Stangherlin.Agustini, residente e domiciliado na Rua Castro Alves, n° 455. centro, 
nesta cidade de União da Vitoria, PR, 1 2 - OUTORGADO JOÃO ALBERTO 
REOLON, brasileiro, casado comerciálio, portador da Cédula de Identidade RCi n° 
891.224..SSP PR, expedida em23.10.1973, e inscrito no CPF/MF sob ri 0  091.938.639-34. 
filho dê João Paulo Reolon e Helena Reolon, residente e domiciliado ria Rua José Piou, ri °  
54. bairro Bento Munhoz, nesta cidade de União da Vitória, PR; II DA IDENTIDADE E 
CAPACIDADE DA OUTORGANTE: A outorgante, devidamente por todos os seu sócio 
administrador. conforme autoriza a cláusula sétima da Décima Primeira (11') Alteração 
Contratual Consolidado arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n °  
20127465200. em 12.11.2012, devidamente arquivada em pasta própria de Contratos 
Sociais sob n 35, nas folhas 022 à 025 e Certido Simplificada sob n°16/550696-2. 
expedida pela Junta Comercial do Estado do Paraná, em data de 01.09.2016, declaiando os 
sócios. sob pena de responsabilidade civil e criminal, que não há alterações contratuais 
posteriores da que consta. na certidão simplificada apresentada, os quais Ihram 1  
reconhecidos como os próprios por mim, tendo em vista os documentos de identificaçã 
que me foram apresentados, cuja capacidade reconheço e dou fé. 111 - .00 MANDATO:4 
pessoa jurídica, por seus sócios, por este público instrumento e na melhor forma de diree. 
nomeia e constitui seu bastante procurador o outorgado acima referido e qualificado, a 
quem confere poderes especiais e específicos para, no exercício de sua atividade 
emprcsarial, representá-la em licitações perante toda e qualquer repartição pública federal. 
estadual, municipal e autarquias, pregão presencial, podendo para esses fins, assinar 
quaisquer documentos necessários, comprai- matéria prima, insumos, material de consumo, 
firmar contratos, estipulando e aceitando cláusulas, fazer tomada de preço, assinar atas, 
fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, formular propostas verbais, fazer 
novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, desfazer negócios, prazos e 
condições. e praticar todos os demais atos inerentes as licitações conforme Lei n° 8666/93, 
firmar termos e compromissos, passar recibos e dar quitação, apresentar, retirar e assinar 
quaisquer documentos necessários, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao 
bom e fiel desempenho do presente mandato, enfim, praticar todos os atos necessárks ao 



ei cumprimento do presente mandato. 1V- DO SUBSTABELECIMENTO: Pica veado' 
substabelecjmento. V - DO PRAZO DE EFICÁCIA: Prazo indeterminado. VI - DAS 

IECLARAÇOI3S: A outorgante, por meio de seu representante, declara: a) que se 
?spOnsahiliza civil e criminalmente pelas informações e declarações prestadas neste ato e 
la veracidade dos documentos apresentados, ciente das sanções previstas no artigo 299 
- Código Penal Brasileiro, de modo a isentar este Serviço Notarial por qualquer 

somabilidade nesse sentido li) que conferiu e corrigiu os poderes qualifica çc7o do 
&itibtário, objeto, prazo, possibilidade ou vedação de substabelecimento e todas as 
?/nais cláusulas principais e adjacentes do presente, estando tudo em conJbrm idade com 
sua solicitação. VII - CERTIFICA O TABELIÃO: q) Que o outorgado ao utilizar o 
-esente instrumento deverá se pautar em postulados de probidade, correção e boa-/é. 
?ndo que o mesmo responderá por eventuais filias ou excessos cometidos, na forma 
"evista no Código Civil Brasileiro.- VIII - DO ENCERRAMENTO: E, de corno assim 
isse e me pediu. lavrei este instrumento, que depois de lido e achado conforme, aceita e 
;sina. perante mim, do que tudo dou fé.- Fica dispensada a presença de testemunhas em 
nformidade com o ad. 684, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do 

stado do Paraná.- Eu, (aa) Daniel Sebben - Escrevente Juramentado, que digitei. E-eu. 
La) Giscic Jane Bein de Lima Adam), Escrevente Substituta, que a mandei .di.gitar, 
ibserevi, cohferi e assino em público e raso,- Custas: em VRC 384,62; em R$ 70,00: Selo 
$ 0.75; Rrejus R$ 17,50.- Protocolado sob n 1  464 em data de 19.092016.- Em 
-stemunho (tia) da verdade.- União da Vitória, 19 de setembro de 2.016.- (aa) CARLOS 
(JUSÍINI.- (na) GISELE JANE BEIN DE LIMA ADAM - ESCREVENTE 
UBSTH'UTA.- 'I'rasldçlada em seguida, confere em todo com a original, ao qual- ne 
porto e dou fé. Eu, (Gisele Jane Beiri, de [,jma Adam) Escrevente 
Libscituta, a fiz digitar,.í&nferi, subscrevo e assim em público e raso. 

Em testemunho _J 	da verdade. 
União da Vitória, 19 dietemhro de 2.016.- 

01 SELEi 1 
ÜÂ M SUBSTITUTA 

ESCREVENTE SUBSTITUTA 	\ 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA 

INSTITUTO DE IDENT1FICAÇAO DO PARANÂ 

RG: 1.325.489-3 

REGISTRO GERAL: 1.325.489-3 	DATA DE EXPEDIÇAD:02106/Z009 

NOME: CARLOS AGUSTINI 

HUAÇÃO: EGIDIO GABRIEL ~ TINI 

SALUTE STAIiGHERLIN AGUSTINI 

NATURALIDADE; 5FI1JRLJNNPR 	 DATA DE NASCIMENTO: 24(12/1955 

DOO. ORIGEM: COMARCMUILkO VÍTORLNPR. BiNA 

CCAS429, LWRO9B. EOU1A: 
-J, 	7 

OPF: 28&23924941 rtzx.ra rt 

CURMBAIPR 

UNIÃO DA VITORIA- PR 

A PRESENTE FOTOCOPIA t REPRODt 
9EL 03 DOCUMENTO APRESEN1 
NESTE TASEUO(tAra NESTA DATA. CIO 

II 	28 NOV zo1 
O MARCIO MACHADO TELX 
O GSEL.E 1 ft DE LIMAAOA 
O DANIEL SESSEN 
D EiViO vITEK 	 9 
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ÉC VÃLGÁ EM IODO O !ERBUORIO NAÇiLNAL 

REe9DO G?L: 	tV44 	OAÇA DE xpEoçÃo1eDv2oi8 

NOME: JOÃO ALBERTO REOLON 

FILIAÇÃO: JOÃO PAULO REOION 

HbLEW REOLON 

NAJF-ADE: UNLO DAVflORA?R 	DATA DE rASOMENm:21JOZ'1952 

DOSO 

DOO. 
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CLÁUSULA QUARTA 
contrato social abaixo: 

f Ck~) 
- Em face as alterações do presente instn1menfrIsolida-se o 

A, T a 
7 

- 	

----.' 
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SERVIUTRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES IlUDA - EPP 
DÉCIMA PRIMEIRA AQRAÇÃO CONTRATUAL 	EL 01 

CARLOS AGUSTINI, brasileiro, maior, casado, com comunhão universal de 
bens em data de 05/07/1980, empresário, residente e domiciliado na cidade de União da 
Vitória/PR, CEP 84.600-000, a Rua Castro Alves n. 455, portador da RO. 1.325.489-3/ 11-PR 
e CPF 286.239.249-91; e PEDRO HORODESKJ, brasileiro, maior, casado, com comunhão 
universal de bens em data de 16112/1967, empresário, residente e domiciliado na cidade de 
União da Vitória/PR CEP 84.600-000, à Av. Bento Munhoz da Rocha Neto n.767, portador da 
RU 363.271/SSP/GO e CPF 076.882.619-53: únicos sócios componentes da sociedade 
empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de "SER VHITRÁL SER VIÇOS 
HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EI'?', CNPJ 79.052.17110001-14, com sua sede e 
foro jurídico na cidade de União da Vitória/PR, CEP 84.600-000 à Auto Via João Paulo 
Reolon N° 5.987, com seu contrato social devidamente arquivádõ sob n.4120072020-5 em 
data de 09/12/85 e última alteração sob número 20110010833 em data de 06/01/2011. 
Resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato social modificar seu 
contrato consolidado, de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social fica elevado para R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais). dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de 11$ 1,00 (um real) cada uma, cujo o 
aumento é integralizado com a conta "RESERVA DE LUCROS" e fica assim distribuído 
entre os sócios: 

Nome do Sócio 	 . 	 Quotas 	 Capital 
CARLOS AGUSTINI 	 150.000' 	 R$ 150.000,00 
PEDRO HORODESK! 	 50.000 	 R$ 50.000,00 

CLÁUSULA SEGUNDA - O administrador da sociedade passa a ter poderes e atribuiçõs 
privativamente e individualmente o uso do nome empresarial e a representação ativa e passiv 
judicial e extrajudicial, perante terceiros, quaisquer repartições e órgão publico, federais 
municipais ou estaduais, autarquias, sociedade de economia mista e entidades paraestatais, 
podendo praticar todos os atos no objeto social e também adquirir, alienar e onerar bens 
móveis e imóveis do ativo fixo imobilizado e do ativo circulante, independente de autorização 
dos demais sócios, pelo preço, prazo e condições que melhor se ajustar. -fl 

CLÁUSULA TERCEIRA - No fim de cada exercício o administrador mandará elaborar, 
com base na escrituração da sociedade, as demonstrações financeiras determinadas em lei que 
exprimam com clareza a situação do patrimônio e as mutações ocorridas no exercício, as 
quais conterão: Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, 
demoistração de resultado do exercício. 

. 1) 
Parágrafo Primeiro: a sociedade não terá conselho fiscal. 	 ÇY 
Parágrafo Segundo: ficam aprovados todos os balanços, balancetes e outros demonstrafivos 
da sociedade até a presente data. 
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SERVIIITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP 
DÉCIMA P1UM1Emk ALTERAÇÃO CONTRATUAL 	FL 02 

SERVIIITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP 
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

SER VHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTI)Á - •ÉPP, CNPJ 
79.052.171/0001-14, com sua sede e foro jurídico na cidade de União da VitóriàJPR., CEP 
84.600-000 à Auto Via João Paulo Reolon N° 5.987, com seu contrato social devidamente 
arquivado sob n.4120072020-5 em data de 09/12185 e última alteração sob número 
20110010833 em data de 06/01/2011. Tendo como sócios componentes da sociedadê: 
CAR.LOSAGUSTINI, brasileiro, maior, casado, com comunhão universal de bens em data de 
05/0711980, empresário, residente e domiciliado na cidade de União da Vitória/PR, CEP 
84.600-000, a Rua Castro Alves ti 455, portador da RU 1.325.489-3/II-PR  e CPF 
286.239.249-91; e PEDRO HORODESKI, brasileiro, maior, cásado, com comunhão 
universal de bens em data de 16/1211967, empresário, residente e domiciliado na cidade de 
União da Vitória/PR CEP 84.600-000, à Av. Bento Munhoz da Rocha Neto n.767, portador da 
RO 3.63.271/SSP/OO e CPF 076.882419-53. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade tem por,objeto social: 
a) Comércio varejista de peças e acessórios para tratores, carregadeiras e empilhadeiras. 
b) Comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores. 
e) Comércio varejista de pneumáticos e câmaras de ar. 
d) Comércio varejista de óleos lubrificantes. 
e) Comércio varejista de peças para maquinas e implementos agrícolas. 

Comércio varejista de peças e acessórios para indústria. 
g) Serviços de recuperação de veículos leves, pesados, tratorese. máquinas. 

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade iniciou suas atividades em 09/12/1985. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, subsi 
integralizado, fica assim distribuído entre os sócios: 

Nome do Sócio 	 Quotas 	 Capital 
CARLOS AGUSTINI 
	

150.000 	 R$ 150.( 
PEDRO HORODESI< 
	

50.000 	 R$ 50.( 

CLÁUSULA QUARTA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas 
ou transferida a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, e a quem fica assegurado em 
igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se posta a venda, 
formalizando, se realizada a sessão delas procede a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA QUINTA - A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SEXTA - Os sócios poder 
titulo de "Pro Labore", observada as dispos 

retirada mensal à 
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SERVHITRAL SERVIÇOS }II])RÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP 
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 	P1 (E 

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe ao sócio "CARLOS 
AGUSTINI", com poderes e atribuições privativamente e individualmente o uso do nome 
empresarial e a representação ativa e passiva judicial e• extrajudicial, perante terceiros, 
quaisquer repartições e órgão publico, federais, municipais ou estaduais, autarquias, sociedade 
de economia mista e entidades paraestatais, podendo praticar todos os aios no objeto social e 
também adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis do ativo fixo imobilizado e do ativo 
circulante, independente de autorização dos demais sócios, pelo preço, prazo e condições que 
melhor se ajustar. 

CLÁUSULA OITAVA - No fim de cada exercício o administrador mandará elaborar, com 
base na escrituração da sociedade, as demonstrações financeità.. determinadas em lei que 
exprimam com clareza a situação do patrimônio e as mutações ocorridas no exercício, as 
quais conterão: Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, 
demonstração de resultado do exercício. 
Parágrafo Primeiro: a sociedade não terá conselho fiscal. 
Parágrafo segundo: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
suas atividades, com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistíndo 
interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da'sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O Administrador declara sob as penas da lei qu ão 
esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtu4e

n 
 d 

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, aind qu 

1 7 	temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peia ou • 	
. sjborno, concussão, peculato, ou conta a economia popular, contra o sistema flnandiro 

4 	 , contra no as de defesa da concorrência, contra a relação de consumo, fé púbica\ou 
ropriedade. 

4 \'y 	1 CLÁUSULA DÉCIMA 5 GUNDA - Fica eleito o foro da Comarca de União daMria - 
PR para o exercício e cump ento de direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

• 	 E por estarem sim justos e contratados assim a presente alteração 

União da Vitória de Nov bro de 2012. 

CARLOS 

__7 IIIIIIIIIIIII 
- - m- 
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Páaina: 0011 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sãflhiflepte 
na data da sua exoedicão. 	 li O Ii 

[fJiiimpresariat 
SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA EPP 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA UMITADA  

[Número de Identificação do Registro de 	 CNPJ 	 Data de Arquivamento do 1 Data de Inicio 
Empresas - NIRE (Sede) 	 Ato Constitutivo 	de Atividade 

41 20012020-5 	 79.052.17110001-14 	 09112/1985 	 09112/1985 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) - 	 - 

AUTO VIA JOÃO PAULO REOLON, 5987-PROX TREVO PTO VITORIA, INDL UNIÃO 	DA VITORIA, PR, 84.600-000 

Objeto Social 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS 	ACESSÓRIOS PARA TRATORES, CARREGADEIRAS, EMPILHADEIRAS E VEICULOS .E 
AUTOMOTORES, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E 
INDÚSTRIA, PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 
VEÍCULOS LEVES, PESADOS, TRATORES E MÁQUINAS. ____ 	 - 

Capita: R$ 	200.000,00 . 
(DUZENTOS MIL REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

Prazo de Duração 

(Lei no 12312006) 

Indeterminado 
Capital Integralizado: R$ 	200.000,00 Empresa de pequeno porte 
(DUZENTOS MIL REAIS) 	

. . 

Sõcios]Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Termino do Mandato 	 Término do 
Nome/CPF ou CNPJ 	 . 	 Participação no capital 	Espéõié de Sócio 	Administrador 	Mandato 

1 PEDRO HORODESKI 	 . . 	 . . 	 50.000,00 SOCIO 	 XXXXXXXXXX 

076.882.619-53 	 . 	 . 	 . 	 -
. 

CARLOS AGUSTINI 	 . 	 . 	 . 	 150.000,00 SOCIO. 	 Administrador 	XXXXXXXXXX 

286.239.249-91 	 . 

Último Arquivamento 	
. 

Situação 

Data 	12/11/2012 	 Numero 	20127465200 REGISTRO ATIVO 

Ato ALTERAÇÃO 
Status 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) X)(XXXXXXXXXXXXXXXX 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 

RIA-PR-O 
- 

ii 	

uNIÃO. DA-VIT'' ,3de maio de 2018 
1812W872-9  

LIBERTAD BOGUS 

J4)  



000093 
PREGÃO PRESENCIAL N°: 4912018 

PROCESSO LICITATÓRIO N°: 9312018 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 

A empresa Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda, inscrita no CNPJ 

sob n° 79.052.17110001-14 sediada na Auto Via João Paulo Reolon, n° 5987, cidade de 

União da Vitória, estado Paraná (PR), telefone(s) (042) 3522-5839 (042) 9 8408-1166,, e-

mali para contato: servhitral@yaho0.com.br , neste ato representada pelo Sr. João 

Alberto Reolon, 
portador da Carteira de Identidade n° 891 .224/SSP/PR e do CPF no 

091.938.639-34, declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente 05 requisitos de 

habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão Presencial n° 4912018, assim como 

tem puno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e 

seus anexos. 

79052171/0001 - 1 4  União da Vitória, 10 de Maio Q298. 

SERVHITflAI . SERViÇOS 
HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA. 

LOC, AUTO VIA JOÃO P. REOLON 6000 

PARQUE NDUSÍRIAL - OU' 84600-000 
UNIÃO DA VITORIA PP 

SERVHITRAI SERVIIØK E TRA\ORES LTDA 

CNPJ; 79.052.171/0001-14 

João Alberto Reolon - Representante legal - PP 

CPF: 091.938.63934 / RG; 891.224/SSP/APR  

Autovia João Paulo Reolon, 5987 	22 5839 
União da Vitória - PR - 84600-000 

w w w. se r v h i. t r a[. c o m . b r 



000094 
PREGÃO PRESENCIAL N° : 4912018 

PROCESSO LICITATÓRIO N°: 93/2018 

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EM 

A empresa Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda, inscrita no CNPJ sob 

o n° 79.052.17110001-14, por intermédio de seu representante legal Sr. João Alberto 

Reolon, portador do Documento de Identidade n° 891 .224/SSP/PR, inscrito no CPF sob 

o n° 091.938.639-34, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais 

para qualificação como: Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3 0  da Lei Complementar 

n° 12312006 e 2006 e Lei Municipal n° 1.37412012 e que não está sujeita a quaisquer dos 

impedimentos do § 41  deste artigo, estando apta a usufruir do tratarhento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 

Declaramos possuir restrição fiscal, no documento de habilitação e pretendemos utilizar 

o prazo previsto no art. 43, § 1 1  da Lei Complementar n°. 123106, para regularização, 

estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às 

sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n°8.666/93. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

79052171 í00 001 -1 
SEP.VH!TRÂL - SERVIÇOS 

HIDRAULICOS E TRATORES LTDA. 

LOC. AUTO 'liA JOÃO P. RECLON, LODO 
PARQUI±WUSTRIAL - CEP 0100-300 

UCII A VITÓRIA - PP 

União da Vitória, 10 de Maio de 2018. 

1 

1V)  SERVHITRAL SER\Ç5. E TJATORES LTDA 

CTIPJ: 79.052.17110001-14' 

João Alberto Reolon - Representante legal - PP 

CPF: 091.938.639-34 / RG: 891.224/SSP/PR 

Autovia João Paulo Reolon, 5987  
União da Vitória -PR-84600-000 1 4L 3522 5839 

www.servhitraL.com.br  
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CONTRATO SOCIAL 
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000098 
ÁLPEÇAS COMtRCIO DE PEÇASPARÃ TRATORES LTDA 	 ?O ei 
CO MFz 00220»55ru00126 
2a (SEGUNDA) ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

ANSELMO LUBAS brasikiro, casado comerciante, Natural da CURITIBA PARAK& data de 
lmontc 1 0&'65 avjttts a doirodiliado R RUA DESEMBARGADOR ANTONIO DE PAULA, 

No 3I25 BOQUE1RÃO. CEP 81750-450 CTJ3A FR, portador da NO No. 3S6&951-0 PR e CPFNd 
541s584.319-72 e JVO LURAS brasilero, menor, solteiro rnsúercaante, Natural do CURITIBA PN 
data de nasctmeüto 1210V52, restdeote a domldlstsdo a RUA CORONEL JOSÉ LUZ DOS SANTOS, 
N 2408, BOQUEIRAO CTD4 PR, ponadoi daRC1 Ii 1 979 065 PE e CPF No 319 538 679-8° sócios 
compúncrirss da sodedade ALPECiS COMERCIO DE FMAS PARA TRATORES LIDA, com sede 
e foro em C'URITEDA-PR A PUA DEÇEMBAR&eDOR n'flONtO DE PAULA No M25 
BOQUEIRAO CONTRATO SOCIAL arquivado na Junte Comercial do Paraná sob No 
4LO3I52 FM SESSAO )O DT29'1if94 e PRUVtFUZA ALTERaÇ&O DO CONTRATO SOCIAL 
orqw ntdo na Junca Comrccal sob -No 93l89277 PÕE DESPACHO EM SES&O DO LXEA 12,12195 
re'sei em pôr este histrumento psratiiss de Contrata ,oclal alterar o seu contrato nrsm,tivo de 
acordo com az cláusulas segvJntes 

CLÁUSULA PRiMEIRA. Ás cotas do Capital Social que eram no valor do R$ 7,00 (.sete reais) cada 
cota passa e ser do R$1,00 (RUM RLEAL)eade cota. 

CLÁUSULA SEGUNDA O sócio PIO LUB4.S, J4 qaahflcado acima, otto possui na empresa 6790 
cotas, eura st de 'oc e lada acne ate, dando pleaq e aonl qtutaçáo de suas cotes, t enslfludu-aç da 
sepainte Çonvta 

.A) O &cio retirante PIO LUPAS, já qualificado acima, cede e transfere para o sócio ANSElMO 
LUPAS ,jâ qualificado acima 3290 (TRÊS IUL DUZENTOS E NOVENTA) cotas de RI 1,00 (RUM 
REAL) cada o qpal recebido nameeê.sec.rrente do País À at.ra se da secu'dsute neste ato 

B) O Sócio retirante PIO 1 UDAS a qualificado icmut, &t'do e transfere para soeis Incessante 
W_LMI =FIRO MM AS, bnstetra, cesed; omercsanre Naun ai lo WMPOR2J PR, portadora 
da RCT No 4593550- PR e, 0FF No 019. 352.5B9-58 date da nascimento 10 ;08t69, residente e 
donu&iada a RI] tDESflIBARC-'IDOR 4JTFONIC DE P WLS No 3125, BARO BOQUEIRÃO 
CEP 81750-45% 1500 nII*S -MIL E QUINfllFNTÍS) cotas de 5$ 1,00 (RUM REAL) cada, o qual 
recebido em moeda corrente dPaís r-etira-ss da sociedade neste ato. 

CLÁUSULA TERCEIRA O Capital Social no V2101,  de RI 7 000,00 ( SETE MII RIAIS) Ice 
alces ado par e RS 23 000,00 ('VTN'IE MIL RRAL'), sops egos cedo pôr 20,000 'otas 

CLÁUSULA QUARTA O Sucio ANSELMO LI3DAS, já qualificado acima, mtegrahaa neste ato era 
moeda corrente ao Pais liS 6 500U0 1  SEIS MIL E Q(IINBENTOL REAIS) o a súcia ingressante 
MAEfl RIDIRO TUBAS, já qusls!tcada, lategraltza neste ato em moeda Corrente da Pais Nt 
6.EOO,00 (SEIS MIL E QtJI?flNTOS 1ff AIS), 

Lia det- rressese da presente sItergcar do Captsd social fsc2 sessa distribtudo entre (45 góci 05 

SÕCIOS 	 QUOTAS 	 ¼ 	 CAPITAL 
ANSELMO LUB %S 	 10,900 	 500 o 	 10000,00 
MARTA RIBEIRO LUIAS 	10.000 	 50% 	 10.00000 

	

20.000 	 100% 	 20.000.00 
CLÁUSULA QUMAz Os sóctos declaram não estarem mnccu'sqa em nenhum dos crimes previsto em 
lei que os impeçam  de exercer es atividades mercantis 

CIiUSULAWCxIA O Endereço da ssochdade pte era na RUA DESEMBARGADOR ANTONIO DE 
PAULA, No, 3.125, BAIRRO BoQrmnao, C'flSA-PR 081? 81750-450, passa a ser na RUA 
BARTOLOMEU LODRENCO DE GUSMÃO, 2307. BAIRRO BOQUEIRÃO CEP 81650-450 

t 2 
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AL-PEÇAS COMflCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LIDA. 

20. (SEGUNDA) ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. 

CGC Ivfl' 00320S551000126 

CLÁUSULA SETI[%t4 Permanecem inaitoradu as dentais cru nica vIgentei que não colidirem Cem w 
dísposlçôes do presente 1 atrumento. 

E por esta em justos e contratados, assiumu o presente instrumento em (três) vias de Igual fonnn o teci 
us presença de duas testemunhas. 

=UMA, 04 DE MAIO DE 1.999. 

r 
TESTE!S4IJNTLAS: 	 - - - 

EDPTA PEREIRA DOS SANTOS 	 LXL r RG. No, 545&209 O PR 	 - 
CPF No. 921,M,529-.44 

CEVENICE DO CARMO JVSK[ 	 \,. 	WO L AS 
R No, 2.097.648-9PR 
CPF No, 233977.649-94 

MARTA RIBEIRO LLtAS 

IN 
1 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
cERTcooREG!sTRo EM 14/05/1999 

;Protocolo: g9/Os14521 sE:EurARIoc3EAL 	 9 



ALPECAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME. 
ia. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ:00.320.955/0001-26 	

/ 
Os abaixo identificados e qualificados: 

1) ANSELMO LUBAS,brasileiro, natural de CURITIBA-PR,casado sob regiLe
conwnhão parcial dc bens, empresário, residente e domiciliado a 'RUA ELIZEU FÃ  

No. 90-13, Bairro XAXIM, CEP 81720-130 CTBA -PR,inscrito no CPF No. 
541.684.819-72 e RG No.3,968.951-0 5SF /PR. 

2)M.ARTA RIBEIRO LUBASbrasHeira, natural de 1VA1PORÁJPR,casada sob regbne 
de comunhão parcial de'bens,residente e domiciliada a RUA ELIZEU FARIA, No. 90-B, 
Bairro XAXIM, CEP 81720-130 CTBA -PR. inscrita no CPF No. 019.352.589-58 e RC 
No. 4.593.550-7-SSP/PR 

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação 
ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS  PARA TRATORES LTDA —ME com sede a 
RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMAO, No 2307,BAIItRO 
BOQUEIRÃO, CEP 81650-450, CURITIBA - PR, registrada na Junta Comercial do 
Estado do Paraná sob o NIRE 41203196752 em 2911111994, 1' Alteração 951895877 em 
12112119995 e 2' .  Alteraç ão 990814521 em 1410511.999 e inscrita no CN'PJÍMF 
No 00320955/0001-26, resolvem alterar o contrato social mediante as condições 
estabelecida nas cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: CAPITAL SOCIAL: O capita] social que é de R.$ 20.000,00 ( 
Vinte Mil Reais)drvididos em 20.000( Vinte Md) quotas de R$ 1 ^ (1 lum Real) cada, 
totalmente escrito e integralizados em moeda corrente do País, é elevado para R$ 50 000,00 
(Cinquenta Md Reais) 	divididos em 50 .000 ( Cinquenta Md) quotas de capital no valor 
nominal de R$ L00 ( Hum Real)cada urna, subscritos e já integializados em moeda 
corrente do Pais, pelos sócios e distribuídas da 	seguinte forma: 

ANSELMO LUBAS, que possuía na sociedade R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) passa 
para R525.000 ,00 ( Vinte e Cinco Mil Reais) aumento este de R$15 .000,00 (Quinze Mil 
Reais). 

MARTA LURAS, que possuía na sociedade R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) passa para 
R$ 25.000,00 ( Vinte e Cinco Reais), aumento este de R$ 15.000,00 ( Quinze Mil 
Reais). 

SÓCIO 	 QUOTAS 	CAPITAL 
ANSELMO LUBAS 	 50% 	25.000 	25.000,00 
MARTA LURAS 	 50% 	25.000 	25.000,00 

TOTAL 	 100°!. 	50.000 	50.000,00 

CLÁUSULA SECUNDA:DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Á vista da 
modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei 
10.406/2002, .os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato 
social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no 
contrato primitivo que , adequado às disposições da referida Lei NO. 0612002,. 
aplicáveis a este tipo societário ,  passa a ter a seguinte redação. 	4 e 

VA~
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ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME. 
3' ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 
CNPJ:00320.95510001-26 

CLÁUSULA SÉTIMA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A 
sociedade ficará a cargos do sócio ANSELMO LUBAS,a qual cabe, a 
ativa ou passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo todos os ar 
no objeto social, sempre em interesse da sociedade, ficando vedado o uso 
social em, negócios estranhos aos fins sociais. 

DO PARA NA 

,ça4o1 
=' 

admin ti z*S 
)s compr 

da denomin 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica facultado aos administradores, amando em conjunto, nomear 
procuradores, para o período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o 
instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim 
nomeados. 

CLÁUSULA OITAVA: RETIRADA DE PRÓ-LABORE: Os sécios poderão de comum 
acordo, fixar urna retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA NONA: 10 EXERCíCIO SOCIAL:, DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS Ao 
termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas 
justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo aos sécios, na proporção 
de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao termino do exercício social os somos deliberarão as contas c designarão 
administradores quando o for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. CASOS OMISSOS: Os casos deste contrato serão 
resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e 
supletivamente, pelas normas da sociedade anônima( Lei no. 6.404176) conforme faculta o 
parágrafo único do artigo 1.503 da Lei No. 10.406/2002, 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA A sociedade não se dissolverá com o falecimento de 
qualquer dos sécios mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os 
sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros 
líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma, 20% (vinte por cento) no 
prazo de três meses 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinqüenta por 
cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sécios não poderão ceder ou alienar por 
qualquer título sua respectiva quota a terceiros sem o prévio consentimento dos demais 
sécios ficando assegurado a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições e 
na proporção das quotas que possuírem. Observando o seguinte: 

ia os sécios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da 
preferência no prazo de trinta dias; 

2- findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sécios se manifestem ou 
havendo sobras, poderão as quotas serem cedidas ou alienadas a tercei 

"Ice 
(7/ 
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ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME. 
3' ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ:00.320.95510001-26 

JI 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL SEDE E DOMICILIO: A 
sociedade gira sob o nome empresarial de ALPEÇAS COMERCIO DE PECAS PARA 
TRATORES LTDA ME e tem sede e foro a RUA BARTOLOMEU LOURENCO DE 
GUSMÃO, No. 2307,BAllRO BOQUEIRÃO, CEP 81650-450, CURITIBA - PR, 

CLÁUSULA SECUNDA: INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 29/11/1994 e seu prazo de duração 
é indeterminado. 

CLAUSULA TERCEIRA OBJETO SOCIAL A sociedade tem por objeto a exploração 
no ramo de : COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PEÇAS PARA 
TRATORES E CAMINII.OES. 

CLÁUSULA QUARTA: CAPITAL SOCIAL: O capital social é de P3 50.000,00( 
Cinquenta Mil Reais) divididos em 50.000 ( Cinquenta Mil) quotas de Ri 00 ( Hum Real) 
cada uma,subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do Pais pelos sócios e 
distribuídas da seguinte forma: 
SÓCIO 	 % 	QUOTAS 	 CAPITAL 
ANSELMO LUBAS 	 50% 	25,000 	 25.000,00 
MARTA LURAS 	 50% 	25.000 	 25.000,00 

TOTAL 	 100% 	50.000 	 50.000,00 

CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de 
cada sócios e restrita ao valor de suas quotas mas todos respondem solidariamente pela 
integral.ização do capital social conforme dispõe o ait 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SEXTA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: Ás quotas são 
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos 
outros sodas a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preco o direito de 
preferência para a sua aquisição se postas à venda formalizando se realizada a cessão delas 
a alteração contratual pertinente. 4 
Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 

q$11 

deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas 
à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao 
direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30(trinta) dias, contados do 
recebimento da notificação ou em prazo major a critério do sócio alienanteSe todos os 
sócios manifestarem seu direito de preferência , a cessão das quotas se fará na proporção 
das quotas que então possuírem.. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito da 
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

tiL 
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ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME. 
3ALTERAÇÂO CONTRATUAL. 
CNP.J:00320.955/000I-26 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócio que por divergir de alteração co\ 
deliberada pela maioria, desejar retirar da sociedade, devera comunicar aos demais 

por escuto, com antecedência ao prazo minimo de 30(trmta) dias, lindo o qual o 

será tido como desinteresse. 

Parágrafo Único: Caso os demais sócios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, os 
haveres deste serão pagos após o levantamento do balanço geral da sociedade em 36( trinta 
e seis) prestações mensais iguais e sucessivas, vencendo se a primeira no prazo de 
30(trinta) dias, contados á.partir da retirada do sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As deliberações relativas à aprovação das comas dos 

administradores, aumento e redução do capital, designação/destituição de administradores, 

modo de remuneração pedido de concordata distribuição de lucrm alteração contratual e 
fusão cisão c incorporação e outros assuntos relevantes para a sociedade ,eião definidos 
na reunião dos sócios. 

Parágrafo primeiro-. A reunião dos sócios poderá ser a. realizada em qualquer época, 
mediante convocação dos administradores ou sócios. 

Parágrafo segundo: As deliberações serão aprovadas por ¼ do capital social salvo nos 

casos em que a legislação exigir maior quorum. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA; Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das 
quantias retiradas a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros 
ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que 

não estão impedidos de exercer a administração da sociedade. Por lei especial ou em 

virtude de condenação criniinal,ou por se encontrai -em sob os efeitos dela, a pena que vede 

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

u p}e\acacào peita ou suborno concussão peculato ou contra a economia popular contra o 
sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência contra relações 
de consumo, fë pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE 
MJCROUMPRFSA Os sócios declaram para o-, fins do art 5°  da L.i \o 9.841/99 que 

a) a sociedade se enquadra na situação de microempresa. 
h O valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício não excedet 	\ 

limite fixado no inciso 1 do art 2 ° . da lei 9.841/99, observando o disposto no 
parágrafo 10  do mesmo artigo. 

c) A sociedade não se enquadra em qualquer da hipóteses de exclusão relacionadas no 

art. 
30 

 da mestra lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Fica eleito o foro de Curitiba, para o exercício do 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes de contrato. 

a' 



CPF No. 921.794.529-34 
.RG No. 5.655.209-0-PR 
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4ÚJot.A 	2. %u  wÇvo-2 
tNAPJLENE 	RODRIGU 	-' 	DOMINÍJES 

Rua GaL, Pedro LabaWt, 20- Portão--CEP 61.320-310 
Curitiba - Pr - Fone! Fax: 329-2265 / 	329'3530 
Contadora C0/PR 01811010-8- CPF: 253.799Á79-68 
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ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME. 
32 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ:00.320.955/0001-26 

E por estarem justos e contratados lavram este instrumento, em três vias de igi 
serão assinadas por todos os socos juntamente com duas testemunhas sendo a 
arquivada na Junta Comercial do Paraná e as outras vias devolvidas aos contrata 
de anotada. 

CURITIBA 30 DE DEZEMBRO DE 2003. 

TESTEMUNHAS: 

t . 
ANSE\Ib±AS 

/ 
i çtt' 

'MK&TA LUBAS 

1 POSTO WVÃR EÃ6 a 00 
t 	CERTIFICO O REGISTRO E 

SOB NUMERO: 20040681 
Protocolo: 041068100-9 

En'presa,4 2 0319GI5 2 
ALPECAS COMERCIO DE PECAS PARA 
TRATORES LTDPt 

VGe 

~A  
&CII. 

29/03/2004 
)09 

- ... 
MARIA THEREZA LOPES SALOMAO 

SECRETARIA GERAL 

ri LX 

FAI  



ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME 	 000105 
4.-  (QUARTA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL.  

CNPJ N.` 00.320.95510001-26. 

Os abaixo identificados e qualificados: 

1) ANSELMO LUBAS, brasileiro, natural de CURITIBA-PR, casadk  s\ 
comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado a 
FARIA, No 90-11, Bairro XAXIM, CE? 81720-130 CTBA -PR, inscrito 
541,684.819-72 e RG No.3.968.951-0 55? IPR. 

2) MARTA RIBEIRO LUBAS, brasileira, natural de IVAIPORÂIPR, casada sob 
regime de comunhão parcial de bens,i esidente e domiciliada a RUA ELIZEU FARIA, 
No 90-11, Bairro XAXIM, CEP 81720-130 CTBA -PR, inscrita no CPF No 
019.352.589-58 e RG No. 4.593.550-7-SSP/PR 

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a 
denominação ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA -ME 
com sede aRUA BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMÃO, No 2307, BAIRRO 
BOQUEIRÃO, CEP 81650-450, CURITIBA - PR, inscrição no CNPJ N.° 
00.320. 95510001-26 registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná Contrato 
Social sob o NIRE N.° 41203196752 em 2911111994, ja.  Alteração Social arquivada sob 
o N. '  951895817 em 12112119995, 2A Alteração Social arquiva sob o N. '  990814521 em 
14105/1 999, 30  Alteração Social arquivaria sob o N. '  20040681009 em 2910312004, 
resolvem alterar o seu Contrato Social mediante as condições estabelecida nas 
cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A súcia MARTA RIBEIRO LUBAS, já 
qualificada acima cede e transfere a totalidade de suas 25.000 (VINTE E CINCO 
MIL), quotas de RS 1,00 (RUM REAL), cada totalizando R$ 25,000,00 (VINTE E 
CINCO MIL REAIS) para o sócio ANSELMO L(JBAS ,já qualificado acima no qual 
recebe cm moeda corrente do País retira-se da sociedade neste ato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio ANSELMO LUBAS, já qualifiead4 
acima cede e transfere para o sócio ingressante &NTONIO ROBERTO DOS' 1  
SANTOS, brasileiro, NATURAL DE TELEMACO BORBA/PR, casado sob regime de 

e' 
comunhão parcial de bens, residente e domiciliado a RUA: BARTOLOMEU 
LOURENÇO DE GUSMÃO, 2269, BAIRRO BOQUEIRÃO, portador do RG 
N.0 	8.029.799-8  SSP-PR 	e CPF 	N.' 	033.684.559-66,a 	totalidade 	de 	500 
(QUINIIENTAS), quotas de RS 1,00 (HUTvI REAL) cada totalizando RS 500,00 
(QUINHENTOS REAIS). 

11 
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ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 

DO PARANA 4.0  (QUARTA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 

CNPJ N.0  00.320.955/0001-26. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência da 

Capital Social fica assim distribuídos aos sécios: 

rsóCIOS 
QUOTAS % CAPITAL 

ANSELMO LUBAS 

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS 

49.500 

500 

99% 

1% 

R$ 49.900,00 

R$ 	500,00 

TOTAL  50.000 100% R$ 50.000,00 

CLÁUSULA QUARTA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A 
administração da sociedade ficara a cargo do somo ANSELMO LUBAS, a qual cabe, i 
responsabilidade ativa ou passiva da sociedade, em juizo ou fora dele, podendo todos 
os atos compreendidos no objeto social sempre em interesse da sociedade, ficando 
vedado o uso da denominação social em, negócios estranhos aos fins sociais 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica facultado ao administrador, atuar individualmente, 
nomear procuradores, para o período determinado que nunca poderá exceder a um 
ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados 
pelos procuradores assim nomeados. 

CLÁUSULA QUINTA: O administrador declara, sob as penas da lei, que 
não estão impedido de exercer a administração da sociedade, Por lei especial ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que 
vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos, públicos, ou por crime 
falinientar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa 
da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3(três) via /  
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

A 

onfere corb o Onginal 

Se Md orResponsável 

fl 
/ \\,J 
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ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LIDA - INIE 

DO  ppRANA 
4.0  (QUARTA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 

CNPJ N.° 00.320.95510001-26. 

CURITIBA, 21 de 

TESTEMUNHAS: 

MARILENE RORIGUES DOMINGUES 
CPF No. 253.799.179-68 
RG No.1.618.118-8 SSP/PR 

1 	-- 

-- -- 
- DAV('h!-. 11tY DA\ ifi 

( 1F No. 063.113.549-93 
EtC \o. .555.34-0 SSP/PIt. 

ANELMOLUBAS 

MARTA RIBEIRO LLB&' 

ANTONIO ROBERTO DOS SÂ, TOS. 

 

ELABORADO POR: es, 

 

• ________\ 	 /1•. 

MARILENE RODRIGUES 	CMNGUES o 
Rua (3M. Pedro Labatut, No. 20- Portão-CEP 81320-20 
Curitiba - Pr - Fone / Fax -. 329-2265 	329-3-53013.219-4054 
Contadora CO/PR 018110/0-8 - CPF No. 253799479-68 

 



ALPEÇAS COM. DE PEÇAS 
PARA TRATORES LTDA. 	

009108 
Peças e Serviços: Huber - Warco - Michigan 

Dinapac - Caterpillar - Case - MF 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N9 4912018 

PROCESSO n2. 9312018 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 

A empresa ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n 

00.320.95510001-26, sediada na Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 2307, cidade de Curitiba, 

estado Paraná, telefone(s) (41) 3376-2152 / 3377-3309, e-mail para contato, alpecas@gmail.com , 

neste ato representada pelo Sr Anselmo Lubas, portador da Carteira de Identidade n 9  3.968,951- 

0/PR  e do CPF n 2  541.684.819-72; declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os 

requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão Presencial n 4  4912018, assim 

como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e 

seus anexos. 

Curitiba, em 11 de Maio de 2018. 

,cs Como e Ltda 
ANSELrkO LUBAS 
SÕCIO/G'ERENTE 

RG:3S68.951-0/PR 

J. OG% JÚOOi2& 
ALPECAS COMEECtO DE PEÇAS 

PARA TR.'ÇENES LiDA 

BARTOLOMEU LoREÇO DE CUSMO23O 	 7 BOQUEtRÂO - CEPEI650-050 
Ct'Rfl tRA - 	ARANA 	1 

jI\ 

alpecas@gmail.com  

Rua Bartotorneu Lourenço de Gusmão, 2307- Boqueirão - Fone/Fax: (41) 3376-2152 - CEP 81650-050 - Curitiba - PR 
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 ALPEÇAS COM. DE PEÇAS 
PARA TRATORES LTDA. 

Peças e Serviços: Huber - Warco - Michigan 

Dinapac - Caterpifiar - Case - ME 	 000109 
A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N2  4912018 

PROCESSO 0. 9312018 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (EPP) 

A empresa ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o 

00.320.955/0001-26, por intermédio de seu representante legal Sr. ANSELMO LUBAS, portador do 

Documento de Identidade n9 3.968.951-0/PR, inscrito no CPF sob o nQ 541.684.819-72 DECLARA, sob 

as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME), art. 39 

da Lei Complementar n2 12312006 e 2006 e Lei Municipal n 9  13.741/2012 e que no está sujeita a 

quaisquer dos impedimentos do § 49 deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 

prazo previsto no art. 43, § 1 2  da Lei Complementar n 9 . 123/06, para regularização, estando ciente 

que, do contrário, decairá o direito  contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da 

Lei Federal n2 8.666/93. 

Curitiba, em 11 de Maio de 2018. 

Moscas Cor, de r 
ANSELM IJ'BAS 

SÓCIO/GE NTE 

RG: 3.968.951 0/PR 

o.rw32o,g55/0001zr? 
DE: 	CAE 

BART0L0M!U Cii sJ4ÇLi DL  

BOQUERA0 	CEF8íG5D353 	 — 	. 	- 
CURfl{E 	- P.&RPNA 	

/ 

alpecas@gmail.com  

Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 2307- Boqueirão - Fone/Fax: (41) 3376-2152 - CEP 81650-050 - Curitiba - PR 
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 (19 44Ø 0011 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta juntalfoWerciti e sao vigentes 
na data da sua expedição. 

ALPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - ME 

Número de Identificação do Registro do 	 CNPJ 	 Data de Arquivamento do 	Data de Inicio 
Empresas - NIRE (Sede) 	 Ato Constitutivo 	de Atividade 
412 0319675-2 	 00.320.955/0001-26 	 2911111994 	 0111211994 

Endereço Completo (Logradouro, NO  Complemento, Bairro, Cidade, UE, CEP) 
R BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO, 2307. BOQUEIRAO. CURITIBA. PR . 81.750450 

Objeto Social 
COMÉRCIO E ASSITÉNCIA 1 

Capital: R$ 	60.000,00 

(CINQUENTA MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 	50.000,00 
(CINQUENTA MIL REAIS) 

E CAMINHÕES.  

Microemprosa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei ri0  12312006) 

Microempresa 

Prazo de Duração 

Indeterminado 

Sécios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 	 Término do 
Nome/CPFou CNPJ 	 Participação no capital CR$1 Esnécle de Sócio Administrador 	Mandato 

ANSELMO LUSAS 	 49.900,00 S0010 	 Administrador 	XXXXXXXXXX 
541.684.819-72 

ANTONIO ROBERT000S SANTOS 	 500,00 SOCIO 	 XXXXXXXXXX 
033.684.559-96 

Último Arquivamento 	 Situação 
Data: 0411012006 	 Número: 20063762846 

	
REGISTRO ATIVO 

Ato: ALTERAÇÃO 	
Status 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
	

YyyyyYyxYYYyyYyYyY 

18/272200-2 

CURITIBA. PR , 09 de maio de 2018 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 
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000111 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N9 49/2018 

PROCESSO N 9  93/2018 

CREDENCIAMENTO 

A empresa Tratorbig peças para tratores ltda, inscrita no CNPJ sob o n2 95.420.972/0001-41, sediada a 

Rua Bom Jesus de Iguape, 2131, Curitiba-PR, telefone 41-32767813, e-mail para contato 

tratorbig@tratorbig.com.br , neste ato representada pelo Sr. Eros Luiz de Souza, portador da cédula de 

identidade RG n2 1.846.043/2, residente e domiciliado em Curitiba, inscrito no CPF n 2  317.972.889-20, 

detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins 

licitatórios, confere-os à Carlos EduaSjarias, portador da cédula de identidade RG n2 3.314.910-7, e 

inscrito no CPF sob o n 2  402.700.689-53, com o fim específico de representar a outorgante perante 

Prefeitura Municipal de Cruz Machado, no Prego Presencial n2 49/2018, podendo assim retirar editais )  
propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, 

contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos 

aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. - 

Curitiba, 08 de maio de 2018. 

w 

3tt 

CARLOS EDUARDO FARIAS 

RG: 3.314.910-7 

(OUTORGADO) 

i'52O 9-72M001- 14 

TRAI ORBG - PEÇAS PARA 
TRATORES LTDA 

RukBÜM JESUS 00 IGUAPE, 2131 
IWAHAliER_ CEP, 8161O4 

rÂ,nmM.PR 

Rua Bom Jesus de Iguape, 2131 	81.610-040 1 Hauer - Curitiba - PC 1  CNPJ 95.420. 	1-41 1  E.10191756-21 
Fones: 41 32767813 1  41 3276 4118 1 tratorhig@Mralorbig 

www.tratorbig.com.br  
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TFTOR9IC 
PAÇAS PARA TRATORES 

000113 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N 2  49/2018 

PROCESSO N 2  93/2018 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 

A empresa Tratorbig peças para tratores Itda, inscrita no CNPJ sob o ti2  95.420.972/0001-41, sediada a 

Rua Bom Jesus de Iguape, 2131, Curitiba-PR, telefone 41-32767813, e-mail para contato 

tratorbig@tratorbig.com.br , neste ato representada pelo Sr. Eros Luiz de Souza, portador da cédula de 

identidade RG n2  1.345.043/2, residente e domiciliado em Curitiba, inscrito no CPF n2 317.972.889-20, 

DECLARA, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no 

presente Edital do Pregão Presencial n9 49/2018, assim como tem pleno conhecimento do objeto 

licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos. 

Curitiba, lide maio de 2018. 

'r*3Ic 
DE SOUZA 

RG: 1.846.043/2 PR 

15.420.9721000, -4 
TRAI ORRIG -PEÇAS PARA 

TRATORES LTDA

1 ( 

RUk8OM JESUS DOISUAPL 2131 
VILA KAUER - CE? 31510-040 

'UR1MIM-"$4 	4 

/ 

Rua Bom Jesus de Igunpe, 2131 	81.610-040 1  Hauer- Curitiba - PR 1 CNPJ 95.420.97210001-41 1 u. 10 19 1756- 81 
Fenos: 41 3276 7813 1 413276 4118 1 uatorbig@flratorbig,eom.hr 

www.tratorbig.com.br  
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RARA TFRATOReS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
	

090114 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N 2  4912018 

PROCESSO N2  9312018 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE IEPP} 

A empresa Tratorbig peças para tratores ltda, inscrita no CNPJ sob o n 9  95.420.972/0001-41, por 

intermédio do seu representante legal o Sr. Eros Luiz de Souza, portador da cédula de identidade RG n9 
1.845.043/2, inscrito no CPF n 2  317.972.889-20, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos 

legais para qualificação como Empresa de Pequeno Porte - EPP, art. 32  da Lei Complementar n 2  
123/2006 e Lei Municipal n9 13.741/2012 e que no está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 42 

deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da 

citada lei. 

Declaramos possuir restrição fiscal nos documentos de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 
previsto no art. 43, § 12 da Lei Complementar n 2  123106, para regularização, estando ciente que, do 

contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 

n2  8.666/93. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

Curitiba, lide maio de 2018. 

tD4Tr 

EROS LLJIZ DE SOUZA 

Sócio Oministrador 

\nys46.043/2 PR 

TRAI ORG  PEÇAS PARA 
TRATORES LIDA 

n&À8oMJEStJS DO II3LJAPE, 213 1  

tA HAUER - CEP 819te44o 
PR 

Rua BOM jesusde kuape, 2131 81610-040 i Huuer Curitiba -PR 1 CNP39542097210801-41 1 E. 1019175681 
Fones 'n 3276 7813 1 113276 41)8  1 tratorbiç(Ctralorhiqcornhr 

- 	www.tratorbig.com.br  



GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 

	

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 	 000115 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Páqina: 0011 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 

Nome Empresarial 
TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 	 - - 

Número de ldontificacao do Registro de 	 CNPJ 	 Data de Arquivamento do 	Datado Início 
Empresas - NIRE (Sede) 	 Ato Constitutivo 	do Atividade 

41 20283758-4 	 95.420S72'0001-41 	 11112/1992 	 18101/1993 

Endereço Completo (Logradouro. Na e Complemento. Bairro. Cidade. UF. CEP) 
RUA BOM JESUS 

Objeto Social 
COMERCIO VAR 
TRATORES, MÀÓ 
PÁVIMENTAÇÃO, 
ELÉTRICOS E AC 
ROLANTE, ROL-A 

OS TIPOS DE 
JS. DE 

ROLETES, MATERIAL 
ES ÓLEOS 

DE PEÇAS PARA 

Capital: R$ 

(DUZENTOS 

Capital Integrali: 
(DUZENTOS MIL 

Micr Prazo de Duração 

Indeterminado 

EROS LUIZ DE SOUZA --- 
317.972.889-20 

ROSENA MARIA GARCIA RIR 
234.086.779-72 

Último Arquivamento 

Data: 0411212007 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (S): ALTERACAO DE DADOS 

• de Socio'AdrninistradorTérmino do Mandato 	 Termino do 

	

Participação no capital (RS) Espécie de Sócio Administrador 	Mandato 

	

198.000.00 SOCIO 	 Somo Gerente 	xxxxxxxxxx 

	

2.000,00 Soclo 	 xxxxxxxxxx 

Situação 
Numero: 20075180103 	 REGISTRO ATIVO 

Status 

ÕURITIBA - PR, 1flib-abril de 2018 
181236656-1 

UBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

-- 

Para verificar a autenticidade acesso www.juntacomercial pr 90V br 
- 	 . 	 . 	

. 

e ,nformec numero 182366561 na Consulta de Autenticidade 

/2 
41_. 	 - 

p,' 	ncdeReP 	,c, 

Documento Assinado Digitalmente 1610412018 
Junta Comercial do Paraná 
CNPJ:77.968.170/0001-99 

Consulte disponível por 30 dias d 	 N&LZOa.2. 

4 244 	e ad 220 

. 

Voce deve instalar o certifi cado da JIJCEPAR 
vnsw.juntacomarcial.pr.gov.br/certificado  
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1RM)RBlCP)ÇSPiJ4tlP\1ORL'd 
(1.NFJ: 542Ød}72/09 141 

NIRE: 4» 12,0253758A 
82 rnuuçkO DO CONTRATO SOCIAL 

.Pck presente instrumento partniar de alteração de Contrato Scial.: os 

alia ao aa enJoa Vi 0c  Lei,  de Saia nacionalidade brasaca a solte ri) 
iítuiar da Cédula de identidade civil, RO aP 1.846.043 SSP/PR 

4 insíi10 no ÇpftMF sob o nY 31 7.972.889 -2 0,  e Rosena Maria Qamia Braz_ 

nacionalidade brasileira, casada, sob o regïrne de Comunhão universal de 

bens araruçiapte titular da ecuuh de identidade L\1I 1w n,` '()ZçU 

'\ 	sal' aR e ms.rita no ( P1 MF sob o e 234-086, 779-72. anhos a sdenie 

&aníciliadov na Rua Deu E da ir 3 asoia nf 4S4 humo l 9rre  mha E. 

.$2d00270 L'u.ritiha I'R. Unicos sécios qnofistas da totalidade do Canitai 
8nelal da empresa: Tratorhig Peças para Tratores lada,. Cont sede social na 
Rira l3oni .le.sns do Ignape n$ 2131 hairm: Fideer ....1' 816 10M40 CurAda: 

11 K co a seus ame orstn ei o arq ti te a. o e 1 unta Comer—iaj do Esuado 'o 

I
Para Iná, si 6 \Ult 11 9  1 1? 02s3758 , 4- cio sessão de l 1A2IAO32 e ulo a 

1 Pltdrdçbrx5Contratnai a.aquivada sob n° 20023150670 em 09. 1 22002., 

T" tiv'dmn. d pleno e comum acordo, alterar novamente o contrato •prniftvo 

solo a e.ldus.ulas seguintes: 

.ÁuttA .12 - OBJETO SOCIAL A partir deste ato, o objeto social 

'Tipai: Cotnercio Varejista de todas as peças;'gqçsÕrios e seus 

0offlpoacflte 5 pm 1 1 &Y'OC os tipos da li m$rds ,ndoi na isde 

lan p6 num ai eqwpamr riu pesados asa totJs icd teu Mis 

pm imentaçuo 	todos iarios CL la ulos autcttkJnq 	de Canga a 

i ge'u a equipamentos, oLtr'cos e ausmil idoms 1 tinos 

narrachas 	neu 	Câmaras do ai niaffiWiCIR-XI1,1, oleft a mali es» 

rodante, rolamentos, compememes irtecünicos4fldrát;lieos, motores e 

spar'partes•, óleos lubrificantes e graxas. 

CLÁUSULA 2.2 REFOR1wIULAÇÂO DO CONTRATO SOCiAL.. Pelo 
presente instrumento os sécios retbnnnlarn o contrato social, em 
eu imen"' ao Comando legal cmatLd" do Nos r, E od go ii , 1 ai a 

10 4, lo 26r 2 enfiei indo assim nova redação as cláusu C1 vOolUMIU-_

passaiido o Cori'lrato Social Consolidado a vigorar com a seanmte redação: 

A ,4 sedM Poilafl0 .noto. £155 

- 	
ai6ioOO QOMSIVIO £wftJbS 

O MAIO 2018 — 
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• 	CONSOIA.DÀC.\0000ÔNTR.VFO sOCI.AL DkSOC!EDADE EMPRESARIA 
TRATOREtO PEÇAS PAUA TRATORES LTDA. 

CNP.n 95420.9721O03-4l 
NtR}O 410283758.1 

a..;Át..' S.Ui..A 1? DENOMINAÇÃO S{)CtAL A sociedade F.disárfé 
gira sob o nome empresarial TRAfORDIU PEÇAS PARA FRKÍORLS 
LTD.A.. sendo regida de conformidade com a Lei mi 10.40632002 e 

upietivamenie pela Lei mi 6..404776. 
ci..M.JsUi..A 2. - SEDE A sociedade tem sede e tino na Rua Bom Jesus 

• 	
tio )guape mi 2131 	bairro: Hauer CEP E 1610-040 Curitiba - 012. 
§ Laico E thcnitado a sociedade a qualquer lempa ao urbano exclusivo de 

•  uda. actunistiação. abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer 
pane do território nacional, atribuindo-lhes capital autônomo, se necessário. 
observada a legislação vigente• sobre a mató.da. 
(••1»JiSL.LA 1, OBJETO SOCIAl.. Comercio Varejista de todas as 
pdça.srtccs.sórios e seus componentes, pa.ra todos os tipos de tratores.. 
Máquinas de terraplenaaem. equipamentos pesados; a.grieol.as , 

•..i.ridusiriais. mi pavitrientaçón. rocloviários, veículos autoinouvos; de 
.eOrga e prtssageiros, equipamentos elétricos e acumuladores. t:utros 
borrachas, pneus, cómaras de ar, mangueiras. roletes, malertai 
rodanic tolamcnhos LompcJrtantcs meu. dfltL,OS bidi cLUIK,O, nIOtOU..5 L 

>u e, 
1 
sartes-ôleOs luboPcante e z 

Ci At SI LA 4 	PRALO DF Dl R tI O 	0 çfrao  dc d u iio da 
ocu oude e dclennto t.. do ntcyd suas au\ tdaduts em a  J.. 

Ok 	9t)3 , ct nau udo au. por vontade unCnne doa soç O', u. flth ,.àuv, 

O u.t Oa çfl 1 
ccót•stiá 5? • CAPITAl.. SOCiAl.. 	O capnát ÇIbiai totainlienie 
imegralizado n& importórrcia de R$ 200,000,00 (Fnzel,ios Mil Reais) 
dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, todos com direito a volt). ffi) 

valér nomina) de R$ 1.00 (Um Real), que esMo assim distribuídas entre os 
sócios: 

st. Eros 1 o ia 
Rosena Maria Piarem Urna 	!• 	2.0001 	.t: 

ITOT AIS..............................2002)00 	100 	ES 

(1914MB 2018 — 

1} 	
1 ,qçtrStwtM%.w 

I,( 	
Mó 	.do Macedo Da v.çcN4 

- 

Pane 0* bocme £ 

e ai. 
85 	1 
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SERVIÇO mflItA 
øo .oaufltÂO 

O'': 
Àv.MSetItSIflOI$IflO P*IRQ°. '155 

si.sso.6øO- loqisfrio CvMIbe •PQ 

Cu! 	,OM0 2010 

A 

CtIN800.w,UAO 00 CONTRATO SOCtA/L DASOCIEDADE. EMER R1A 
TRATORntG 51 AS PARA TRAJORES LEDA, 

(:NPJ: 95.420-972/000141 
NRE. 4025t3'ãit8A 

C.dUSULÀ 6? R.ESPONSABIID.ADE .a-) A msponsabílíidd do.... 
sócios é restrita ao valor do Capital Social eon.tk,rme prcceituiï lI artid 

.052 do c:údod 	.ivil, 1..,ei nS 10.406/2002. '0) (} .sócjes  alio esoderão 
sobsidíariamento pelas .ohrhtações socía.ís, ccmfhrrne estabelece o .Artigo 
1.054 'e/e p Arfigo 997 Viii do Código Civil- Lei n.° 10.406/2,002. 

Cl.iUSUjdA 7? 	ADNIINISTRAÇ.:XO E ATRIBUIÇÕLOS 	A 
admm stracãu da sociedade caberá no sócio Si. Eros luz de Sonsa, 
ounliticado tio preâmbulo deste mau nento, ficando amotizado o uso do 
nome enqwesaria'!, dispensando-o de caução e. investido do mais amplo e 

ricO poder, represenia.ndoni, em juízo ou fruo dele, nas relações com 

tm'cdrn nós repartições públicas e aurarq.nías, assinando isutiadamente todos 
0'c documentos necessários á gestão dos neadejos, podendo itelusive nottte&r 
prcsuradõrts desde que com prazo de mandato determinado e .poderes 
espee:u 1i(). 
CI d SI 1 L E 	1MU9 IHML\ 10 111 1 S0 DA 1$ \0Vl \C SI) 
5(61>51, O lindo Administrador [dos laia de Souto investido de todos 
o poderes tu c& 'c4nu', para 4 prata.i dc s atos de $sStio v dado a" 
n u 1 uutça' ou unas garanáas de las co bem COnI p tt'ú ou atpt suo O 

denominação soda! usai .negóeios ou Ü'aasaç.ds4ppbos aos ohjcrtívos 

(,'..l..ÁUS'lJiA .9? - REUNIÕES E DEI..IBER.kÇO$' SOCIAIS As 
dOtOur-nçães socas, 'm ao tomadas em t cuacoe Ile tbc os prc aduz e 

p sca.s 
 

	

qúe  q . 	 d CU Má) to L tU 

	

tegi'tro em O go" 	 iNárdo a 'n lc Id 
dispensada da m.anulerteíto e iavratm'a de livro de ATA.... 
§ 1,>' .A convocação para a reunião dc sécios se darã por esertio, ci 0111 
obtenção índjvidu.a.l de ciência. dispensandose as formalidades da publicação 
dó anúncio, contm-me  § 6?, ardeo 1.072, da Lei a? 10.406/2002. 

111? § 2. ° 	A reUfl iãO  dos Sócios insdkt-se com a presença,  em prúneira 
convocação, de titulares de no mínimo 354 (três quartos) dos ..pital social e.;  
em seguida, qualquer número. 

\Ik~ 
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CONSEU.DSÇAO DO C'ONTRtTO SOCIAL DA SOCIEDADE E.MPRESMttA 
• 	 •TRATOttBtC PEÇAS PARA TRATORES LTDA, 

CNPJ3 95.420,9721O41GI4i 
amtà 4,32,0253755,4 

§ 3.," Fica dispensada a reunião dos instiga, çrtmtdo estes decidirem lu; 

escrito sobre as makr.ías ol,íem de deliberação. aos termos do § ,C artigo 

.072 da 1... ei n. 10406/2002. 

§ 4:' 	A reun.ião• dos sódios, ocorrerá nos terrr.tos previstos em lei, 

ordmuar.iiiinente. aos quatro primeiros meses depoi.s de Podo o exerririe 
.soeiaÇ de acordo com o rrtigo 11/711 da. I..e1 a,° 10.40612002 e 
extraordmnaníarne.nte sempre que os inte.resses sociais exigirem o 
pronunciamento dos sócios, Salvo se todos os sócios estiverem presente e 

deeidi.reun por escrito acerca da. oratória em 'yug 

§ 5Y Nas reuniões. o sócio poderá ser representado por outro 5./mio ou por 

procurador devidamente constittudo para este fim espeeif3eo. 

§ $, 	.0/ sócios deliberar/a em reuniões sobre as seg.uintes matérias, 

ressalvado o disposto ao parágrafo terceiro ao presente atuam 
a apro/ação •das contas d:a administração; 

li a designação dosadministradores, quando kito cru ato Separado-
dm ad.ministradores: 

1V a modificação do contrato social; 
V a acorporação. a iTusão e a dissolução da seiedrde. ou a cessação do 

catado de liquidação;. 
\/l ',a to/nea.ção e d,estit.uição dos liquídantes e ojulgardé...fl.o das suas contas; 

1 - o ped ido  Ou ', muordata 

§ 1 
- As deliberaçNes dos Sóc ios di" ar idcr' -t ba e 	 s 

ar natios a s,.0 til 

peios x  o' ron  _s°or lentas no nunimo a 3,4 'c' quarinci do c ptr O 
~ov idL RuS t. aso', p3 es u,1o', 00', lnui',O', v e V do a3'U%O LO 
11 -'pelos votos correspondentes a mais de metade 	cpital social, nos casos 

previstos nos ineisos li, III. IV e VIII do artigo L071 
pela maioria de votos dos presentes. POS dentais casos previstos na lei na 

rio contrato, se este não exigir maioria mais elevada. 

CLÁUSULA lO? - RETIRADAS DE PRÓ-LABORE - O sócio 
administrador tem direito a urna retirado mensal a tiralri de oró-t.abore•, 
observadas as disposiçstes regulamentares ertinentes. 

'5 1 	 SEftViÇQD!STIt!TAS 
DatOGuEifla 

:1' 
Av. t*ted.aI FI noPIøto D'ES 

Si.GS0000 - Soq.mirk • rtUba • Pi 

7/4 
ÇZ( 	•r- 

4 

Ai 

\\ \\ 

1  P 
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C(NSO•LIDÀÇÁO IX) CONTRATO SOCIAl. DA SOCIEDADE EN.IPRIãSÀIXA 
«rRAlOgDiC; PEÇ:AS PARA TRATORES L1 DA, 

°Nl' 9542(1972f(XieL4i 
Ni.RE: 4,1.2M25375&4 

•ct.AJ:s.uLA II? .RESI.jUEALtO E, si  [rETRIBUIÇÃO ti 
social cic•ki irá .com o ano clxii encerrando-se em :; 1 de derem irco e ao 
lánaino de cada exerciejo, o administradores .orestarão contas osubc'adas de 
..sua adininistra.ção, elahorat.rdo as dcmoa.straçôes iinanc.efias exídas 

gabnente. •co.irEcrme os pa.rá.grafos, a seguir; 
§ L' 	.4, sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidarnente 
cbnvoc'ada. a respeito da díslribuição dos resultados. desnroporcloual 505 

erecattuaís de participação do quadro socíetár io, segundo aujodra o artigo 
isP do  n L 106 "002 

j •2.° Fica a suei.edade a inrizada a dstrhni anlec•ipadamente lucros do 
exetc.íeid, com base em levantamento de balanço ituermedidrio, observada a 

posiãt de lucros quando a distribuição afetar o capital social.. conforme 
çadheleee ti artigo 1 .059 da Lei n/' 10,406/2002. 

• ClÁUSULA IZi CESSÃO DE QUOTAS - .As quotas da Sociedade são 
'raP isnUr e nao podem ser cedidas ou transfériáaS,sem 1 

eoelnnent.o dos dentais súcios. cabendo, em iutiaI&ddde coudiedes. o 
o de pi Ucsanc'a o  ra os cc mx que quemain adque 4as 

§ 1 o co O <a lo que deso 1 ar reatar  se da Soçiedtdck 	"L 1' 

drn o', uru mo,z meons de carta e°at uda cotO antuecuefleni cc ¼'" i nor t ni & 
o 	a rua m1e io d não m&s on& mn,u rm Soca da 

CLAIS11-X 13, 11  - FALECIMENTO DE sócitá :JliO fakcjmento. 
r tfe iicia ou afivatanamo de qualquer dcio não se constituirá causa. oara. 

• •dissolução da Sociedade, que continuará com seus súcios reín.anh.seeotes. 
§1," Ocorrendo o faiecirnenm ou irrpedirnento legal de qualquer um dos 
súcios'. caberá aos súcios remaflescentes. juntamente com um dos herdeiros, 
ou representante legal proceder ao imediato lesa aumenio do Ba.Ianco 
Pafrimooial, fixativo dos haver- de cada unta das panes. .tw proporção das 

, quotas sociais. 
§ 2 	O lInL 	Pari mom 1 se a ler ao' ido cont a doe' di nua" diu dn1 flv' 
anterior ao eveirlo, 

SEUICO ØsflITM. 	

. 	
1' 

DO BOØULIRO 

M. MnFeCh VIoO Ptt lo, $ISS 
- o,,uekSÕ Curitiba • pR 

'ci2,ra flMM2O1B 

/ ¶ 	do$audoDaii$Y*Cdut* 

, 	

1 	 rQ4ljOML.fliAUTVfllCCAttDl*'fl 

rol ipl .boMkOtlllAriU10IflA 

1 

\O 
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a±ONSOtÁD.AÇÃO .1)0 CONTRA ID SOCIAL D;!t  S(XIE.DADE EMPtESÀ.RIA 
TRATORBIG PECAR PARA TRATORES LTDA. 

C'NPJ; 95 420 9fl/000L41 	 . .. 

NIRID 4i2,02tt375iL4 

ÁUSAVIA  14 IMSSOUf AO E UQL:WAÇÃO DA S01k1EDADE 
:A Sociedade seria císsoivide apenas por deliberação dos sóciosquotistas, para 
ate fim convocarias, respeitado o quorum deliberativo previsto no parágrafo 
J$. da dáusula nona. 
€* Àr.S1.I LA 	CASOS OMISSO De conformidade com o que dispde 
o Ai rtigo QÇO paragrato único do Cód igo C'd (Lei 'i °  10 &Xuí200 obserar 

eao no cmiíssào do diploma legal nominado e deste contrato, as disposições 
•.1 ccntidas na Lei das Sociedades Anónimas, aplicável supietivamente à 
' Somedode por nuotas de resaonsabihrfrde hrn ada bem como pesa legisla-' 

• adcíida postccriormente e aplicável à matéria. 

sócios eAdm ~mztradores  

expressamentesoe as penas da lei, 	 u 	 hm  Impedidas de 
r 	 eu 

d 	 5 	
5' 

	

acham incursos na proibiç ão 	 vr 

cv 
- 	 Fa ra - 	 ' 	 U 	til, 	r 

entre. 	 u deles coffiria  
u neete inEtruroCrifis, fica Creito 

C ,~rilian - PR, canis r núncia  expresse de qualouciroutro  Venua 

o 	' 	dom ic ilisc de quarqueruoti a 
F, inor estarem assim Justise 5  contoaWnis, Rsslnsm o PreAcritefl 	"O de 

Soc ia l , r e forma  

Cidri~ba 10 de setembrod 
/ 

 
Cros L wz  

ml 

) 	 A 
, JUNTA COMERCIAL 30PARARA 

(otlOOt3 	712 	/ 

ZSecNiente  cio 	 i~sis,  

R 	t, r,OP 	Ql 

I 
S' 5aM o,deMacSdoDsvoccNa 

okl4ODNAOtTM*Fou4ADÕbqcvMtnto1 
APaL 
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900122 
TRATORBIO PEÇAS PARA TRATORES LTDA 

S ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
CNPJ 9t420.57210001-41 

EROS LUIZ DE SOUZA, brasileiro, empresar:e, 
solteiro, portador da Cédula de Identidade FtCi. o° 1.848,043 - SSP/PR, e inscrito 
no CPFIMF sob o n° 317.972.889-20, residente e domiciliado na Cidade de 
Curitiba - Estada do Paraná, na Rua Deputado Edgar Távora, n° 484, Bairro: 
Barreirinha, CEP 82.700-270 e, ROSENA MARIA GARCIA BRAZ, brasileira 
empresária, casada sob o regime da comunhão total de bens, portadora da Cédula 
de Identidade R.G. n° 1.550.350 - SSPIPR, e Inscrita no CPFIMF sob o ri r  

234,086,779-72, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba - Estado do 
Paraná, na Rua Deputado Edgar Távora, n°484, Bairro: Barreirinha, CEP 82.700-
270: únicos sócios componentes da sociedade empresária que gira sob a 
denominação de TRATORBIO PEÇAS PARA TRATORES LTDA, estabelecida 
nesta cidade de Curitiba, Paraná tendo sue sede e foro á Rua Bom Jesus do 
Iguape, n°2131. Hauer, CEP: 81,610-040, na cidade de Curitiba, Estado Paraná, 
com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n° 41202837584 
em 1111211992; resolvem RETIFICAR por este instrumento particular de alteração 
de contrato, modificar seu contrato primitivo já consolidado anteriormente de 
acordo com as disposições da Lei 10.40612002 aplicáveis a esse tipo societário, 
com as cláusulas e condições seguintes: 

• CLÁUSULA PRIMEiRA: Retifica-se a cláusula primeira da 60  alteração contratual 
sobre o Objeto Social que passa a ter a seguinte redação: 

O objetivo social da empresa será: Comércio Varejista de todas as peças. acessórios 
e seus componentes para todos os tipos de tratores, máquinas de terraplenagem, 
equipamentos pesados, agrícolas, industriais, pavimentação, rodoviários, veicules 
automotivos, de carga e passageiros, equipamentos elétricos e acumuladores, filtros, 
borrachas, pneus, câmaras de ar, mangueiras, roletes, material rolante, rolamentos, 
componentes mecânicos, hidráulicos, motores e suá&Øartes, óleos lubrificantes e 
graxas bem como a manutenção e reparação/recond;dinmento de peças e de 
máquinas e equipamentos em geral.  

Estando assim ajustados, firmam o presente iStõaméã 
abaixo !  em trás vias de igual teor e forma, obrigndã-d 
herdeiros e sucessores a r;h4Q qçj 

5SR%0 DISTRITAL 
DO SOOUEIRAQ 

Av!'áT1'l.0Ieflo PIxoto, 5155 
5L650000' DõRueIrlo. CuIftIba • PR 
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perante as testemunhes 
cumpri-lo por si e por seus 
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TRATORBIO PEÇAS PARA TRATORES LTDA 
9 ALTERAÇÃO 00 CONTRATO SOCIAL 

ÇNPJ 95.420,91210004-41 

EROS LUIZ DÍSÕUZA 
CPF nr317.972:89-20 

Mar!dn Moi rL--7 
CFtÇPr08b798JO4 

-contador/ 

Testem 

/1. 
___________________ 

Nome: w ' Rc:INÁPAREcIDA RAMOS 
R3 n'.4dt.326119/PR 

Curftiba, 02 de abrii dê 2,007: 

ROSENA MARIA GARCIA BR.AZ  
CPF n°234.086779-72 

/ 
Norn& MARIA MtWLER VIEIRA 

RG n° 1.517,477-3ÍPR 



/ 
TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LiDA EPP 

l0 ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
CNPJ: 95,420.97210001-41 009124 

EROS UJIZ DE SOUZA. brasileiro, empresállft 
setro portador da Cédula de Identidade P.C. n 1.846.043- SSPíPfteusodti 
no CPF/MF sob o n4  317.972.889-20. residente e domiciliado na Cidade de 
Contida - Estada do Paran& na Rua Deputado Edgar Távora. n °  484. Bairro, 
Barreirinha, CEP 82.700-270 e, ROSENA MARIA GARCIA BRAZ, . orasileira. 
empresária, casada sob o regime da comunhão total de bens, portadora da Cédula 
de Identidade R.G. n° 1550.350 - SSP/PR, e inscrita no CPFÍMP sob o 
.234086779-72, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba - Estado de 
Paraná, na Rua Deputado Edgar Távora. n° 484, Bairro: Barreirinha, CEP 82.700-
270; únicos súcios componentes da sociedade empresária que gira sob a 
denominação de TRATORBtO PEÇAS PARA TRATORES LTDA .. EPP. 
estabelecida nesta cidade de Curitiba. Paraná tendo sua sede e tom à Rua Boi' 
Jesus do lguape, n°2131, Hauer, CEP: 81.610-040, na cidade de Curitiba. Estado 
Paraná, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n 
41202837534 em 1111211992; resolvem RETIFICAR por este instrumento 
particular de alteração de contrato, modificar seu contrato primitivo lã consolidado 
anteriormente de acordo com as disposições da Lei 10.40612002 aplicáveis a 
esse tipo secretarie, com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retifica-se a cláusula primeira da 9 alteração contratuai 
sobre o Objeto Social que passa a ter a seguinte redação: 

O objetivo social da empresa será: Comércio Varejista de todas as peças, acessõrios 
e seus componentes para todos os tipos de tratores, máquinas de terraplanagem-
equipamentos pesados, agricolas, indusriais,:.pavipentação, rodoviários, veículos 
aatonobvos de carga e passageiros eq. pamentosøIetncos e acumuladores tIl 05 

borrachas, pneus câmaras de ar, manguei as roléto ,5, material rolan e rolamentos 
componentes mecânicos, hidráulicos, motore . ptap partes, óleos lubrificantes e 
graxas, bem como a manutenção e reparaç7r4condicionamento de peças para 
tratores, máquinas e equipamentos agricolas, p 

Estando assim ajustados firmam o preses e instrumento perante es testen'unas 
abaixo, em três vias de igual teor e forma, obrigand&se a cumpri-lo por si e por seus 
herdeiros e sucessores a qualquer título 

1 
fl Av. Mavecijai FFoflaao Peoto 5155 
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1RATORBG PEÇAS PARA TRATORES LIDA- EPP 

lOs 
 ALTERAGA0 DO CONTRATO SOCIAL 

CNPJ: 95420.972i000141 

Cutitb& 31 de OuWbíO de 2,007. 

ERqLURDE SOVtP 
CPF r° 347.972 a69-20  

/ / 

f 	/9 
$'•c /J.Lo 1  

ROSENA MAR A GPCIA BRAZ 
0FF n° 234,086.7 7 l2  

o 

Nome;' MARIA MULtER S'1LIRÁ 

RG n° 1$17477-SÍPR 

o \~S  
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FONE: (49) 3323 5162 
ENDEREÇO: RUA NEREU RAMOS, 1956-E - BAIRRO: PASSO Wí 

CNPJ: 15.598.05410001-78 	M.E.. 256.729.689 

PREGÃO PRESENCIAL N°049/2018 

DADOS BANCÁRIOS: 

Nome do Banco: SICOOB (756) 
N° da Agência: 3069 
N° da Conta Corrente da Licitante: 89683-7 
ou 
Nome do Banco: CAIXA (104) 
N° da Agência: 1896-1 
N° da Conta Corrente da Licitante: 022.00000346-4 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: 

Nome Completo: LUIZ CARLOS REHBEIN 
Cargo ou Função: Sócio gerente 

E-mail: abraservicos@abraservicos.com.br  
Telefone/Celular: 49-99971-2066 
OBS: A conta corrente deverá obedecer os Decretos Federais n°6.170/2007 e n° 
7.507/2011 

Chapecó SC, 09 de maio de 

ABRA COM, 

$flHEN 
CI: 2203128 SSP/SC 
CPF: 627.144.499-72 

ABRA COMÉRCIO DE PEÇAS 
ESERV/ÇO5 	

'ME 
.4v. Neret, Ramos. 1955E 

8. Passo dos Forjes - CEP 89.8050 
L CHS4PECÓS 	

-.1 
Jz 91 
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'$ SIMPLES 
NAC I O N AL 

Simples Nacional - Consulta Optantes 

Data da consulta: 0910512018 

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 

000139 

4 Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

MIREI 



PREGÃO PRESENCIAL N°: 4912018 
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 9312018 

DADOS DA EMPRESA 

A empresa Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda, inscrita no CNPJ 

sob n° 79.052.17110001-14 sediada na Auto Via João Paulo Reolon, n° 5987, cidade de 

União da Vitória, estado Paraná (PR), telefone(s) (042) 3522-5839 (042) 9 8408-1166, e-

mail para contato: servhitral@yahoo.com.br , número da Conta Bancária: AG: 0217-8, CC: 

10514-7 Banco do Brasil, neste ato representada pelo Sr. .João Alberto Reolon, portador 

da Carteira de Identidade n° 891 .224ISSPIPR e do CPF n°091 .938.639-34 

» 
União da Vitória, 10 de Maio de 2018. 

%9052171/o003j1 
SERVHITR:1L - SERVÇOs 

HIORhULIS'OS E TRATORES LTDA. 

LOC. dJTO V JOÃO P. REOiJ)N DOO 

5E V. H R. ERATORES LTDA 

001-14 

Reolon - Representante legal - PP 

.639-34 / RO: 891.224/SSP/PR 

Autovia João Paulo Redon, 5987 

União da Vitáda - PR 84600.000 
142  3522 5839 

www.servhitraL.com.br  
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tem N 	Frota 
- 

Descrição Marca Ano 
Valortotal do 

. 
tem 

Desconto % 

Tabela de preços 

das montadoras 

1 251 Escavadeira Hidráulica S1160 Hyundai 2014 R$ 	25.000,00 39% 

2 158 Motoniveladora 120k Caterpillar 2013 R$ 	15.000,00 42% 

3 48 Motoniveladora A855 Dresser 1990 R$ 	15.000,00 39% 

4 56 Motoniveladora R855 Oresser 1990 R$ 	15.000,00 42% 

5 8 	iMotonivela dora FG70 FiatAlis 1990 R$ 	15.000,00 42% 

6 92 Motoniveladora 140M HuberWarco 1978 R$ 	15.000,00 39% 

7 57 Motoniveladora 1405 HuberWarco 1980 R$ 	15.000,00 39% 

8 65 Motoniveladora 1405 HuberWarco 1980 R$ 	15.000,00 39% 

9 63 Motoniveldora 140M Dresser 1985 R$ 	15.000,00 39% 

10 69 Pá Carregadeira W2013 Case 1986 R$ 	25.000,00 39% 

11 24 Pá Carregadeira W20B Case 1990 R$ 	25.000,00 39% 

12 51 Pá Carregadeira W20E Case 2002 R$ 	25.000,00 39% 

13 168 	lPá Carregadeira DL200 Doosan 2014 R$ 	25.000,00 39% 

14 135 Pá Carregadeira D1200 Doosan 2011 R$ 	25.000,00 39% 

15 136 Pá Carregadeira DL200 Doosan 2011 R$ 	25.000,00 39% 

16 9 Pá Carregadeira H586 MasseyFerguson 1996 R$ 	15.000,00 39% 

17 54 Pá Carregadeira 1213 New Holland 2007 R$ 	25.000,00 39% 

18 62 Pá Carregadeira W20 Case 1990 R$ 	25.000,00 39% 

19 154 Retroesca va dei ra 416E Caterpiliar 2013 R$ 	20.000,00 42% 

20 67 Retroes cava dei ra 214E JCB 2007 R$ 	20.000,00 42% 

21 64 Retroescavadeira 3C JCB 2007 R$ 	20.000,00 39% 

22 68 lRetroescavadeira 3C JCB 2007 R$ 	20.000,00 39% 

23 45 Retroescavadeira LB11O New Holland 2008 R$ 	20.000,00 39% 

24 93 Retroes cava dei ra LB110 New Holland 2008 R$ 	20.000,00 39% 

25 99 Retroescavadeira LB110 New Holland 2008 R$ 	20.000,00 39% 

25 46 Rolo CompactadorCPs33D Caterpillar 2002 R$ 	25.000,00 39% 

27 6 Rolo CornpactadorcSs33o Caterpiliar 2004 R$ 	25.000,00 39% 

28 47 Tratorde Esteira D5E Caterpiliar 1994 R$ 	15.000,00 39% 

29 61 Trator de Esteira FiatAlis 1990 R$ 	15.000,00 42% 

30 79 Trator Esteira DSE Caterpillar 1990 R$ 	15.000,00 39% 

31 xxx lxxx Trator Va Itra 07852171392 Valtra 1994 R$ 	5.000,00 1 	42% 

32 _______ Brita dor Movei MWM CCM 2014 R$ 	10.000,00 39% 

33 89 Pa Carregadeira SSC Michigan 1992 R$ 	15.000,00 39% 

34 202 Retroes cava dei ra JCB 3 CX JCB 2017 R$ 	20.000,00 42% 

35 203 Escavadeira R160 SERIE 5021 Hyundai 2017 R$ 	20.000,00 39% 

35 204 Retroescavadeira 40( JCB 2017 R$ 	20.000,00 42% 

37 205 Motoniveladora RG 140B New Holland 2017 R$ 	20.000,00 42% 

38 206 Pa Carregadeira JCB 422 ZX JCB 2017 R$ 	20.000,00 39% 

39 207 Escavadeira R16OSERIE 5022 Hyundai 2017 R$ 	20.000,00 39% 

40 199 Rolo Compacta dor LTD 212H IYTO 20151 R$ 	20.000,00 39% 

MONGE 

(1-! 

1 1 RAL3TOR3IC 
ReÇAS P p.RATnAToes 	

000145 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N2 49/2018 

PROCESSO N 2  93/2018 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de entrega dos envelopes. 
Prazo de entrega: em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da Autorização de 

Declaramos ser empresa de pequeno porte — EPP 

Aceitamos e atendemos todas as exigências do referido Edital. 

Curitiba, lide maio de 2018. 

Rua Bom Jesus de Iguape, 2131 1 81.610-040 1 Ha 
Fones:41 3276 7813 141 

www.tn 
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CLÁUSULA QUARTA - Em face as 
contrato social abaixo: 

Ck~) 

do presente 

000154 -- 

SERVUILTRAL SERVIÇOS II1J)RÁUIJICOS E TRATORES LTDA - EPP 
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 	EL 01 

CARLOS AGUSTINI, brasileiro, maior, casado, com comunhão universal de 
bens em data de 05/07/1980, empresário, residente e domiciliado na cidade de União da 
Vitória/PR, CEP 84.600-000, a Rua Castro Alves n. 455, portador da RG. 1.325.489-3/ ll-PR 
e CPF 286.239.249-91; e PEDRO HORODESKI, brasileiro, maior, casado, com comunhão 
universal de bens em data de 16/12/1967, empresário, residente e domiciliado na cidade de 
União da VitóriaiPR CEP 84.600-000, à Av. Bento Munhoz da Rocha Neto n.767, portador da 
RG 363.271/SSP/GO e CPF 076.882.619-53: únicos sócios componentes da sociedade 
empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de "SER VHITRAL SERVIÇOS 
HIDRÁULICOS E TRATORES LIDA - EPP", CNPJ 79.052.171/0001-14, com sua sede e 
foro jurídico na cidade de União da Vitória/PR, CEP 84.600-000 à Auto Via João Paulo 
Reolofi N° 5.987, com seu contrato social devidamente arquivado sob n.4120072020-5 em 
data de 09/12/85 e última alteração sob número 20110010833 em data de 06/01/2011. 
Resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato social modificar seu 
contrato consolidado, de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social fica elevado para R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais). dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada urna, cujo o 
aumento é integralizado com a conta "RESERVA DE LUCROS" e fica assim distribuído 
entre os sócios: 

Nome do Sócio 
	

Quotas 	 Capital 
CARLOS AGUSTINI 
	

150.000 	 R$ 150.000,00 
PEDRO HORODESKE 
	

50.000 	 R$ 50.000,00 

CLÁUSULA SEGUNDA - O administrador da sociedade passa a ter poderes e atribuições 
privativamente e individualmente o uso do nome empresarial e a representação ativa e passiva 
judicial e extrajudicial, perante terceiros, quaisquer repartições e órgão publico, federais, 
municipais ou estaduais, autarquias, sociedade de economia mista e entidades paraestatais, 
podendo praticai todos os atos no objeto social e também adquirir, alienar e onerar bens 
móveis e imóveis do ativo fixo imobilizado e do ativo circulante, independente de autorização 
dos demais sócios, pelo preço, prazo e condições que melhor se ajustar. \ 

CLÁUSULA TERCEIRA - No fim de cada exercício o administrador mandará elaborar, 
com base na escrituração da sociedade, as demonstrações financeiras determinadas em lei que 
exprimam com clareza a situação do patrimônio e as mutações ocorridas no exercício, as 
quais conterão: Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, 
demonstração de resultado do exercício. 
Parágrafo Primeiro: a sociedade não terá conselho fiscal. 
Parágrafo Segundo: ficam aprovados todos os balanços, balancetes e outros demonstrativo 1 

( 

da sociedade até a presente data. 



quotas, mas todos respondem 
	

integralização do capital social. 

CLÁUSULA SEXTA - Os sócios j 
tulo de "Pro Labore", observada as 

comum a 

-t 
	 » i_•-_!- 

000155 
SERVIIITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP 
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 	FL 02 

SERVIIILTRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP 
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

SER VHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LIDA - ÉPP, CNPJ 
79.052.171/0001-14, com sua sede e foro jurídico na cidade de União, da Vitórià/Pk, CEP 
84.600-000 à Auto Via João Paulo Reolon N° 5.987, com seu contrato social devidamente 
arquivado sob n.4120072020-5 em data de 09112185 e última alteração sob número 
20110010833 em data de 06101/2011. Tendo como sócios componentes cia sociedade: 
CARLOS AGUSTINI, brasileiro, maior, casado, com comunhão universal de bens em data de 
05/07/1980, empresário, residente e domiciliado na cidade de União da Vitória/PR, CEP 
84.600-000, a Rua Castro Alves n. 455, portador da kG.1325.489-3/ll-Pk e CPF 
286.239.249-91; e PEDRO HORODESKI, brasileiro, maior, casado, com comunhão 
universal de bens em data de 16/12/1967, empresário, residente e domiciliado na cidade & 
União da Vitória/PR CEP 84.600-000, à Av. Bento Munhoz da Rocha Neto n.767, portador da 
RU 363.271/SSP/GO e CPF 076.882.619-53. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade tem por bj eto social: 
a) Comércio varejista de peças e acessórios para tratores, carregadeiras e empilhadeiras. 
b) Comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores. 
c) Comércio varejista de pneumáticos e câmaras de ar. 
d) Comércio varejista de óleos lubrificantes. 
e) Comércio varejista de peças para maquinas  iniplementos agrícolas. 
o Comércio varejista de peças e acessórios para indústria-  
g) Serviços de recuperação de veículos leves, pesados, tratores k e máquinas. 

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade iniciou suas atividades em 09/1211985. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e 
integralizado, fica assim distribuído entre os sócios: 

Nome do Sócio 	 Quotas 	 Capital 
CARLOS AGUSTINI 	 150.000 	 R.$ 150.000,00 
PEDRO HORODESKL 	 50.000 	 R$ 50.000,00 

CLÁUSULA QUARTA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas 
ou transferida a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, e a quem fica assegurado em 
igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se posta a venda, 
formalizando, se realizada a sessão delas procede a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA QUINTA - A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor e suas 

t/  
mensal à 

ri 

ri 'tç 
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SERVIIITRAL SERVIÇOS HiDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EP? 
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 	fl 03 

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe ao sócio "CARLOS 
AGUSTII(P', com poderes e atribuições privativamente e individualmente o uso do nome 
empresarial e a representação ativa e passiva judicial e extrajudicial, perante terceiros, 
quaisquer repartições e órgão publico, federais, municipais ou estaduais, autarquias, sociedade 
de economia mista e entidades paraestatais, podendo praticar todos os atos no objeto social e 
também adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis do ativo fixo -imobilizado e do ativo 
circulante, independente de autorização dos demais sócios, pelo preço, prazo e condições quê 
melhor se ajustar. 

CLÁUSULA OITAVA - No fim de cada exercício o admiiStrador mandará elaborar, com 
base na escrituração da sociedade, as demonstrações financeiras determinadas em lei que 
exprimam com clareza a situação do patrimônio e as mutações ocorridas no exercício, as 
quais conterão: Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, 
demonstração de resultado do exercício. 
Parágrafo Primeiro: a sociedade não terá conselho fiscal. 
Parágrafo segunda: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. 

CLÁUSULA NONA - A sociedade poderá a qualquer tempb, abrir ou fechar filial, ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
suas atividádês, com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou iliexistindo 
interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será •  apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da -sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O Administrador declara sob as penas da lei que não 
sta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
ondenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, á 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 
na& , contra no as de defesa da concorrência, contra a relação de consumo, fé púbica, ou 

ropriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA 5 GUINDA - Fica eleito o foro da Comarca deUnião da Vijótia 
PR para o exercício e cump ento de direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estare 	m justos e contratados assim apresente alteração 

União da Vitória de Nov bro de 2012. 

CARLOS 	 PE RO RORODESKI 

_ -- r-t- 	

-- 	
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Páqina: 	O1 7 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial esão vigentes 
na data da sua exoedicão. 

[NoimeÏiiipiariai 

SERVHITRAL SERVIÇOS  HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA EPP 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  

Número de Identificação do Registro de CNPJ 	 Data de Arquivamento do Daí. de Inicio 
Empresas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade 

412  79.052.17110001-14 	 0911211985 0911211985 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AUTO VIA JOÃO PAULO REOLON, 5987-PROX TREVO PTO VITORIA, INDL, UNIÃO DA VITÓRIA, PR, 84.600-000 

Objeto Social 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA TRATORES, CARREGADEIRAS, EMPILHADEIRAS E VEICULOS 

VEíCULOS AUTOMOTORES, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E AUTOMOTORES, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 
INDÚSTRIA, PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 
VEÍCULOS LEVES, PESADOS, TRATORES E MÁQUINAS.  

Capital: R$ 	200.000,00 	
-: 

MIL 
.Microempresa ou Prazo de Duração 

(DUZENTOS 	REAIS) 	 - Empresa de Pequeno Porte 
(Lei n°123/2006) - 	. . 

Capital Integralizado: R$ 	200.000,00 	 . Empresa de pequeno porte 
Indeterminado, 

 
(DUZENTOS MIL REAIS) 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de SÓcio/Admintstradorrrermino do Mandato 	 Término do 
NomeJCPF ou CNPJ 	 .. 	 . Partjcjõação no capital (R$) 	Eséclé de SócJp 	Administrador 	Mandato 

PEDRO HORODESKI 	 . 	. 	50.000,00 socio- 	 xxxxxxxxxx 1 
078.882.619-53 	 . 	. 	. 

CARLOS AGUSTINI 	 ... 	. 	150.000,00 SOCIO 	 Administrador 	XXXXXXXXXX 
286.239.249-91 	 ,. 	.. 	 ... 	- 

átimo Arquivamento -  
1  Situação 

Data 	12/11(2012 	 Numero 	20127465200 REGISTRO ATIVO 

Ato ALTERAÇÃO 
Status 

1 Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 

15/256872-9 

III lIlHhlIl 
UNIÃO DA VITÓRIA PR 03 de maio de 2018 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 
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000158 
Comprovante de Inscrição ede Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

fl 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCREÃO 

t 	 - 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  E DE SITUAÇÂO 
CADASTRAL 

DATA DE 	
rTURA 

NOME EMPRESARIAL 
SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA 

T(TULD DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
SERVHITRAL 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

47A4-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para voiculos automotores 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
41.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 

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

NÚMERO 
5987 

LOGRADOURO 
AUTO VIA JOAO PAULO REOLON 

J 

1 COMPLEMENTO 
[REA INDUSTRIAL 

CEP 
84.600-000 

BAIRROJDISTRITO 1 
SAO GABRIEL 

MUNICIPIO 
UNIAO DA VITORIA 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
2311212000 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 0910512018 às 14:45:58 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

© Copyright Receita Federal do Brasil 09/05/2018 \\\ 	

( 

t2T 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridicaicnpj/cnpjrevalimpressao/ImprimePa.. . 09/05/2018 



SINTEGRA!PR - Conu1ta PCNiea ao Cadastro 	 Página 1 de 1 

lo 
IDENTIFICAÇÃO 

cNPJ: 	
1E2.171/00011TTt 

F301 00038-30 

frEpresariaIjsERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA 

ENDEREÇO 

{[jradouroJLOC RODOVIA JOAO PAULO REOLON 

[nero: JentoIIF 

IBairro: 	]E INDUSTRJ L  
jMunicípijUNlAO_DA VITORIA 	 IILJF: IIPR 
CEP: - 02-000 elefone:friÃã CADASTRADO 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Atividade Econõmica 
[4744001- COMERCIO VAREJISTA DEFERRAGENS O 

FERRAMENTAS 

4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E 
ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS 

Atividade(s) Econômica(s) 
AUTOMOTORES 

Secundária(s): 4530705 - COMERCIO A VAREJO DE 
PN EUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 
4732600- COMERCIO VAREJISTA DE 
LUBRIFICANTES 

iodasAtivdes: 11986 1 
Situação Atual: HABILITADO - DESDE 01/1 986 1 
SituaçãoCadastral: 1T JATIVODESDE 01/1 986 1 

ISPED EFD,NF-e,CT-e ajonformaçõesdjquea 

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem 
como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade 

t,ibutària derivada de operações com ele ajustadas. 

ConsultarnovocontribuintedoParaná 

AcessarcadastrodeoutrosEstados 

http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/ 
	

09/05/2018 



Emissão do CICAD 
	

Página 1 de 1 

Rmv4km PARANÁ  
trottfiO 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CADIICMS 	 Inscrição CNPJ 	flnicio das Atividades 

30100038-30 	 79052171/0001 14 	j 	0111986 

/ Estabelecimento 

Nome Empresarial SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA 

Título do Estabelecimento SERVHITRAL 

Endereço do Estabelecimento LOC RODOVIA JOAO PAULO REOLON, 5987-INDUSTRIAL - CEP 84602-000 

Município de Instalação UNIAO DA VITORIA - PR, DESDE 0111986 

Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

Si 	
Atual ATIVO - SIMPLES NACIONAL! SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 

Situação tua 0712016 

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 

Atividade Econômica Principal do 4744-0101 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 
Estabelecimento 

4630-7103 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA 

Atividade(s) Econômica(s) 	 VEICULOS AUTOMOTORES 

Secundária(s) do Estabelecimento 4530-7105 -  COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 

4732.6100 -  COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 

Quadro Societário 

Tipo Inscrição Nome Completo f Nome Empresarial Qualificação 

CPF 286239.249-91 CARLOS AGUSTINI SÕCIO-ADMINISTRADOR 

CPF 076.882619-53 PEDRO HORODESKI SÓCIO 

Este CICAD tem validade até 0810612018. 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/!CMS N° 30100038-30 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazeJ!4prsaev.br 

Emitido Eletronicamente via Internet 
0910512018 14:52:36 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

( 

https://www.arinternet.prgov.br/cadicms/eeCIFS  11 Dasp?elncludeLinkFaeil=S&e... 09/05/2018 



15/02/2018 
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S MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 	 000161 

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

Nome: SERVHITRAL SERVICOS HIDRALJLICOS E TRATORES LiDA - EPP 
CNP,J: 79.052.17110001-14 

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 Dívida Ativa da União (DALI) junto á 
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 á situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 1.1 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos 
endereços chttp://rfb.gov.br > ou chftp://www.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n °  1.751, de 211012014. 
Emitida às 10:08:24 do dia 2910112018 chora e data de Brasília>. 
Válida até 2810712018. 
Código de controle da certidão: 0B9C.7EI13.829F.44C7 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Estado do Paraná 

LbII 	Secretaria de Estado cia Fazenda 
Coordenação da Receita do Estado 

ÕVgRNC DO ESTADO 
Sccrt & Fn..& 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

000162 

N°  017620418-20 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 79.052.17110001-14 
Nome: SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA 

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

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

Válida até 1510612018 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
wwwJazenda.pr.govbr 

ri 
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Eú,Ü, via Internet Pública (15v02i2018 11:39:39) 4/ 
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S ESTADO DO PARANÁ 

ir 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO  DA VITÓRIA 

a SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA 

NJnma / Pvn 

SERVHITRAL SERV. HIDRAULICOS E TRATORES LTDA CNPJ: 79052171000114 

Avign 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

Data: 1710412018 10h25min 

	

Número 	Validade 

	

F 3386 	7I05I2008 

000163 

Comprovação Junto à 
	

Finalidade 

LICITAÇÃO 

MAnç1ngm 

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. 

Econômico; 24321 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
Endereço; RODOVIA JOAO PAULO REOLON, 5987 - Bairro SÃO GABRIEL - Compl. PARQUE INDUSTRIAL - CEP 84.601-

000 

Imóvel: 21671 - 01 03.183.0904.000 
Endereço: RODOVIA JOAO PAULO REOLON, 6000 - Bairro SÃO GABRIEL - CEP 84.601-000 

g 
	Qr'~f - 

Código de Controle 

CWWUIHZZNSWMDAZ2 

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

http.11www.uniaodavitorIa.prgov.br/ 

União da Vitória (PR). 17 de Abril de 2018 

Rua Dr. Cmz Maado, 205-Centro 
União da Vitória (PR) - CEP: 84600000 - Fone:423521 1200 

Página 1 de 1 
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CAIXA 
CAIXA ECONÕMCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

00164 

Inscrição: 79052171/0001-14 

Razão Social: SERVIIITRAL SERV HIDRAULICOS E TRATORES LTDA 

Nome Fantasia:SERVHITRAL 

Endereço: VIA JOAO PAULO REOLON 5987 / SAO GABRIEL / UNIAO DA 
VITORIA / PR / 84600-000 

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

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

Validade: 22/04/2018 a 21/05/2018 

Certificação Número: 2018042206263901611716 

Informação obtida em 09/05/2018, às 14:59:08. 

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

6 
4 

t/ 

https://www.sifge.eaixa.gov.br/EmpresalCrf/Crf/FgeCFslrnprimirPapel.asp 	 09/05/2018 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

000165 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SERVHITRP1L SERVICOS HIDRAIJLICOS E TRATORES LTDA - EPP (MATRIZ 
E FILIAIS) 
CNPJ: 79.052.171/0001-14 
Certidão n° : 144629248/2018 
Expedição: 15/02/2018, às 11:38:17 
Validade: 13/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que SERVHITR.AL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA - EPP 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 79.052.171/0001-14, 
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 Trabalh a 
Internet (http://www.tst.jus.br ) 
Certidão emitida gratuitamente. 	 1'  

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os ad 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídica'  
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaõe 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou m 
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. 

büvídas e ougestôes cndt.:tst 
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PREGÃO PRESENCIAL N°: 4912018 
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 9312018 

DECLARAÇÃO 

Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda inscrito no CNPJ n°: 

79.052.17110001-14, sediada na Auto Via João Paulo Reolon, n° 5987, cidade de União da 

Vitória, estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Alberto 

Reolon, portador da Carteira de Identidade n°: 891 .224ISSP1PR e do CPF n° 

091.9j8.639-34, DECLARA sob as penas da lei que não possui em seu quadro societário 

cônjuge, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 

autoridades ou servidores comissionados da própria pessoa jurídica, conforme Acórdão 

274512010 do Tribunal de Contas do Paraná e Súmula Vinculante 13, do STF. 

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 como 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 documyfÇ 

é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

790521711000 1  -14  
SERVHITRAL - SERVIÇOS 

H4ORAULICOS ETEATORES ITOA. 

Lc.C, AUTO VIA JOÃO P. 
PARQUE INDUSTRIAL . CEP 

54300-DOO 

L 	
UNIÃO DA VITORIA 

4 

União da Vitória, 10 de Maio ,de 20\18. 

ft 
E TRATORES LTDA 

CNPJ: 79.052.1711000t[-14 

João Alberto Reolon - Representante legal - PP 

CPF: 091.938.639-34 / RO: 891.224/sSP/PR 

Autovia João Paulo Reolon, 5987 
( 42 União da Vilória- PR- 84600-000 

www.servhitrat.com.br  



S I 	Emissão de comprovantes - 3o nivel 

20/06/2017 	- 	BM700 	DO 	ENASIL - 	10,05:29 

021700217 0005 

C0NE0VA1flE DE pA6aEITO DE TIMOS - 
CLmITE; SERvSITRP.L 55EV HIDRAUL 

AGENCIA; 0217-8 	 COSTA; 10.514-1 

CAta EC0N0ECA 1DENfl. 

10492516530099920D04100489620203772060000036306 

SE. DOCUMENTO 62.014 

DATA 00 PASMIENTO 20/0612017 

73105 DO DOCUMENTO 363,06 

73105 COESliDO 363,06 

sm.AUTESTICAC'.o 	 D.915.764.E19.3C4.426 

205612017 10:05:27 	 - 

4:1 .  

à P50,  

10492.51653 00999.200041 00489.620203 7 72060000036306 
OS PACMÁENTO VENCIMENTO 

1 PAGA'/EL EM QUALQUER BANCO ATÉ 0 VENCIMENTO 30106/2017 
CECENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA 
AGONCIAICOOISO CEDENTE 

407-012516600 
DATA DO DOCUMENTO 

2410312017 
DO DOCUMENTO 

24999000004 
ESPÉCIE DE DOCUMENTO 

CARNÊ 
ACEITE 

S 
DATA DO PROCESSAMENTO 

2410312017 
NOSSO NÚMERO 

249990000048962025 

PARCELA 

única 
CARTEIELA 

2 
MOEDA 

Rea 
ECONÔMICO 

1674 
ALIOUOTA 	 VALOR 

% X 
VALOR À PAGAR 

382,17 

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) 

VENCIMENTO ORIGINAL 3010612017 
(-) DESCONTO 

009167 19,11 - 
(+) CORREÇAO MONETARIA 

RECEITA 	 VALOR ES INSTRUÇÕES: 

TX.FUNC.REGULAR 	 382.17 NÃO RECEBER APÓS OVENCIMENTO  

(t) ACRÉSCIMOS - PARCELA JÁ COM DESCONTO DE 5% 

() VALOR TOTAL 

363,06 

SACADO 	 - 
24321 - SERVHITRAL SERV. HIDRAULICOS E TRATORES LTDA - 79.052.17110001-14 - Rua-AUTO VIA JOAQ PAULO REOLON - 
5987- PARQUE INDUSTRIAL - Bairro: SÃO GABRIEL - CEP: 84.600-000 - Cidade: União da Vitória - PR 

AUTENTIOAÇAO MECANICA 

3anco do Brasil 
	

https://aapj .bb.com.brlaapj/homev2.bb?tokenSessaob2b7e8hcle9...  
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ESTADO DO PARANA 
Municipio de União da 
Secretaria de Finanças 
Departamento de Receita 

Vitória 

íoll 

N °  Inscriçâo 	 Código Atividade 

1674-0 11 	6901(  

ALVARÁ DE LICENÇA - PARA LOCAL 1 ZAÇÃO 
Fuaamentação legal Lei Municipal n °  2628198 Art. 273 a 275 

CFF/CNPJ 

7â.052.17110001-14 

COM A ATIVIDADE DE: 

0690100 - CONSERTO MAQUINAS 

SERVIÇOS HIDRAULICOS E TRATORES ( CONSERTO DE NA- 
'tfl\/ \ / 

QUINAS). 	 Sv 7 

01/01/1986 

DE 

DAS 8:00 Às 18:00M(EXCETO 

PELO PRESENTE ALWJRÁ FICA 

it,  
prZAPiRira 
	

(!náo 

:É DuD.t 
D'creto 1'4 2 .-,03799 

ER-020194/0--5 

OS E FERIADOS). 

4RrsumTz flflORIZaDO 

Uniâõ da  

1/ 

01/ 004 

«1  
da mi. Re3 da jSQ&)hÚdLS da Aàyfl. e 



ESTAdO DÓ PARANA 
t4ct;'? Municpio de União da Vitoria 	 1W W 
in 

Secretaria de Finanças 
'1- 	Departamento de Receitas 	 uniac'!5tória 

- 	 RepetiQpa,'vocõ. 

L NC Inscrição 	

[ 	

Código Atividade 

1674 	 900 	 000169 1521 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO 
Fundamentação legal: Lei Municipal na  1783191, Att. 162 e Lei na  3176103, Art. 232 e 207 

CNPJ: 

79.052.17110001-14 

Razão Social: SERVHITRAL SERV. I-IIDR.AULICOS E TRATORES LTDA 

Nome Fantasia: SERVHITRAL 

Logradouro: Rua AUTO VIA JOAO PAULO REOLON 

Complemento: PARQUE INDUSTRIAL 

Bairro: 	SAO GABRIEL 

INSCRIÇÃO IMOBI IARiA 

01.03.184.0468.001 

COM A ATIVIDADE DE: 

Número: 5987 

CEP: 	84600-000 

NÚMERO IMOBILIARIÕ 

21662 

9001020 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 

9001207 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos automotores 

9001209 Comércio a varejo de pneumáticos e câmarasdear 

9001434 Comércio varejista de lubrificantes 

9001444 Comércio varejisLa de ferragens e ferramentas 

9001 521 Comércio  varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

INICIO DAS ATIVIDADES 	 CONTADOR RI2SPONSAVEL 

911211985 	 CARLOS AGUSTINI 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

08:00:00 AS 18:00:00 1-IS SEGUNDA A SABADO, EXCETO DOMINGOS E FERIADOS 

	

1 
Pare efeito do fiscalização, a direção do estabelecimento ticonciedo manterá o Atesta de Localização de  lugar visivet e o exibirá a autoridade compctento Sempre 
.'Jc este o exigir, oonforr,v consta no cõdigo de Postura do Municipio, ArLIcaí, 
•E.ncesn de er,corrarLlarao, paralização, mudança de endereço, do atividade, ou quetcuoroutrs alteração procurar com urgõncia a Prefeitura Municipal, para 
providõncios legais cobivota.evitando em coilsequencla problemas Futuros,' 
'O prosenta licenciamento, café cor,sidorodo renovado anualmente mediante a quitação da taxa da functorren,ento regular de estabelecimen 'e produção, 
cot:ãm.io, indústria a prestação de serviços.' 

ELO PRESENTE ALVARÁ FICA O CONTRIBUINTE AUTORIZAD 

son AÀtoriic Oleirti 	
NiIp'Cledi Po seb 	reitas 

União da Vitória(PR), 5 de Abril de 2(L 

IS,  
LI 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ 
OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS 
COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRiA - PR 

R. Marechal Floriano Peixoto - Fórum Desembargador Paula Xavier Filho. 
União da Vitória - PR - CEP 84600 000 Fone 0xx42 -3523 1431. 

Lucharia Hoepfner - Oficial do Registro de Distribuição Designado. 

t/ '4 

000170 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Certifico a pedido verbal da pai-te interessada, que revendo os livros de: 
Distribuição Cível ( adendo I  do CNCGJ-PR ) Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias 
e de ordem para a Vara Cível (adendo 3C do CNCGJ-PR) (1 livro para a Vara Cível, l livro 
para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e Juventüde, família e anexos ) desta 
comarca, neles nada consta de Ação de Falência, Concordata e/ou Recuperação Judicial e 

Extrajudicial contra: SER VI-I{TRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA, 

CNPJ N° 79.052.171/0001-14. 

Até a presente data e os últimos 10 anos que o antecederam. 

Obs. São livros do Diso-ibuidor no âmbito judicial e não oram objetos de pesquisa e cern Ocação: 

Distribuição Criminal adendo 2C do CNCGl-PR 
Distribuição de Familia Infância e Juoantudc { adendo 5 c cio CNCÜJ-PR 

Distribuição Juizado Especial Criminal ( adenda 14 C do CNCGJ-PR) 
Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Criminal e \a[a de Fam/lia (adendo 3C do 

CNCC3J-PR) -(1 livro para a Vara CíveL 1 livro para a Vara Criminal e 1 li'ro para -a Vara de Infância e 

Juventude, família e anexos) Distribuição de Executivos Fiscais (adenda 4 C do CNCCJ-PR) 

Distribuição Juizado Especial Cível (adendo 1$ C do CNCGJ-PR 

O referido é verdade e dou fé, Dada e passada nesta cidade e comarca de 
União da Vitória, Estado do Paraná, aos treze dias do mês de abril de Dois Mil e Dezoito. 

Eu, distribuidor público que digitei e subscrevi, dou fé e assino. 
Uniãoa Vitória. 13 de abril de 2018. 

Lucian 	ogQffier 
Distri uicIbf Judicial Designada 	 - - 

	

- 	 p-tdc 

	

c;ur:ctüfl s 	°' 	rtnre L3 

Cota laa lOU es. 4 

1 U j b 
Doctitnenio einaido por proccsan1eiuc' rierrõn iço ()uaLquçr nin,rdn O, 	 tiot,siderndz, 00 , 00 Os id e. 

( 
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TPSELIOI4TATO DE PROTESTO DE TÍTULOS 
Marcos Medeiros de Albuquerque - Tabelião 

Rua Desembargador Costa Carvalho, 867 - CEP 84600-215 
Fones (42) 3523-2681 e 3523-2201 

Emai]. protestouva@gmail com 
União da Vitoria - Paraná 	 000171 
CERTIDÃO NEGATIVA 

C E R T 1 F 1 C A A PEDIDO VERBAL DA PESSOA INTERESSADA, QUE 
REVENDO OS LIVROS DE REGISTRO DO INSTRUMENTO DE PROTESTO DE 
TITULOS EXiSTENtES NESTE TABELPONATO DELES VERIFICOU QUE DE 05 
(CINCO) ANOS ANTERIORËS ATE A. PRESENTE DATA NAO CONSTA PROTESTO 
ALGUM CONTRA OU DE RESPONSABILIDADE DE: 
SERVHITRAL SERVICOS HÍDRAULICOS E TRATORES ....................... 
CNPJ 79.052.171/0001.14, 

O REFERIDO É VERDADE. 
002 

:Certidão: 	12,93 	 UNÇAG DA VITORIA, 17 DE ABRA DE 2018. 

Funarpen: 	2,81 - TAEEUONATGÓE 	TODETITULOS 
Funrejus:( 	337 	- 	 / 	\) 
ISS .... 	0,41 	 _________ 
Total .: 	20,09 	- 	 4ÀMCCSHEOCROsr rdJtjQ 
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PREGÃO PRESENCIAL N°: 4912018 
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 9312018 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda inscrito no CNPJ n°: 

79.052.17110001-14, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Alberto 

Reolon, portador da Carteira de Identidade n°: 891-224/SSP/PR e do CPF no 

091.938.639-34, DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII, do art. 70  da Constituição da República, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

9052171/0001-14  
SERVHITRAL - SERVIÇOS 

HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA. 

LOC. AUTO VA JOÃO P. REOLON, 6000 

PARQUE INDUSTRIAL - CEP 4500-000 
UNIÃO 04 VITÓRIA - PP 

União da Vitória, 10 de Maio de 2018. 

 

 

SERVHITRLÁV.HID. E TRATORES LTDA 

CNPJ: 79.O52.171/O01114 
João Alberto Reolon - 4epresentante legal - PP 

CPF: 091.938.639-34 / RG: 891.224/SSP/PR 

Autovia João Paulo Reolon, 5987 :1 42 3522 5839 União da Vitória - PR -84600-000 1 

WWW .s e rv h it r a t. com , br 
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PREGÃO PRESENCIAL N°: 4912018 
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 9312018 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda, sediada Via João Paulo Reolon, 

n° 5987, inscrita no CNPJ/MF sob o n°: 79.052.17110001-14 por intermédio do seu 

representante legal o Sr. João Alberto Reolon, portador da Carteira de Identidade no 

891.224/SSP/PR e do CPF n° 091.938.639-34, DECLARA, sob as penas da lei, que não 

incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando: 

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

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

3 - Que não 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; 

4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9 1  da Lei 

Federal n° 8.666193 consolidada pela Lei Federal n° 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 2 1, e 

do artigo 97 da Lei 8. 666/93, e suas alterações. 

União da Vitóri , 10 de lVlaiode 2018. 

SERVHITRALy. HIDR. TRATORES LTDA 

íw CNPJ: 79.0t141/0001\14 

João Alberto Reolon - RJpresentante legal - PP 

CPF: 091.938.639-341 RO: 891.224/SSP/PR 

Autovia João Paulo Reolon, 5987  

União da Vitória -PR-84600-000 1 42 3522 5839 

www.servhitrat.com.br  

79052171/0001-14  
SERVHTRAL - SERVIÇOS 

HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA. 

LOC. AUTO VIA JOÃO P. ROL0p4, G000 
PARQUE NDUSJIRJAI. . CEP S4eQO-ao 
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ATESTADO 

Atestamos a quem interessar possa e especialmente, que a 
empresa SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ 79.052.17110001-14, estabelecida à Rod. Auto Via João Paulo 
Reolon, n.° 5987, em União da Vitória - PR, tem capacidade técnica e condições 
de fornecimento de qualquer tipo de produtos e serviços dentro do objeto social 
da empresa, comprovando o desempenho de forma satisfatória com pontualidade 
e qualidade. Certificamos ainda que sempre atende todas as expectativas dos 
fornecedores. A empresa tem prestado serviços a nossa empresa pelo últimos 
anos, principalmente no que diz a fornecimento de peças para maquinas 
rodoviárias e equipamentos pesados. O quantitativo de serviços prestados foram 
satisfatórios dentro dos últimos anos. 

Para que o mesmo produza seus efeitos legais onde for 
apresentado, firmo. 

União da Vitória, 08 de Maio de 2018. 

LEANDRO LUIS DE BASTlAh 

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 741 
Centro 

L CEP 84600'000- União da Vitória - PR 
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Faguilaminas Ltcia 
Madeiras Serradas e Faqueadas 

CNFJ 04.207.87210001-66 - 1. E. 90230564-05 
Auto via Joao Paulo Reolon, 4701 - Bairro São Gabriel 

CEP 84.600-000 - União da Vitória - PR 
000175 

ATESTADO 

Atestamos a quem interessar possa e especialmente, que a 
empresa SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ 79.052.17110001-14, estabelecida à Rod. Auto Via João Paulo 
Reolon, n.° 5987, em União da Vitória - PR, tem capacidade técnica e condições 
de fornecimento de qualquer tipo de produtos e serviços dentro do objeto social 
da empresa, comprovando o desempenho de forma satisfatória com pontualidade 
e qualidade. Certificamos ainda que sempre atende todas as expectativas dos 
fornecedores. A empresa tem prestado serviços a nossa empresa pelo últimos 
anos, principalmente no que diz a fornecimento de peças para maquinas 
rodoviárias e equipamentos pesados. O quantitativo de serviços prestados foram 
satisfatórios dentro dos últimos anos. 

Para que o mesmo produza seus efeitos legais onde for 
apresentado, firmo. 

União da Vitória, 08 de Maio de 2018. 



Faguilaminas Ltda 
Madeiras Serradas e Faqueadas 

CNPJ 04.207.87210001-86 - 1. E. 90230564-05 
Auto via Joao Paulo Reolon, 4701 - Bairro São Gabriel 

CEP 84.600-000 - União da Vitória - PR 

ATESTADO 

Atestamos a quem interessar possa e especialmente, que a 
empresa SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ 79.052.17110001-14, estabelecida à Rod. Auto Via João Paulo 
Reolon, n.° 5987, em União da Vitória - PR, tem capacidade técnica e condições 
de fornecimento de qualquer tipo de produtos e serviços dentro do objeto social 
da empresa, comprovando o desempenho de forma satisfatória com pontualidade 
e qualidade. Certificamos ainda que sempre atende todas as expectativas dos 
fornecedores. A empresa tem prestado serviços a nossa empresa pelo últimos 
anos, principalmente no que diz a fornecimento de peças para maquinas 
rodoviárias e equipamentos pesados. O quantitativo de serviços prestados foram 
satisfatórios dentro dos últimos anos. 

Para que o mesmo produza seus efeitos legais onde for 
apresentado, firmo. 

União da Vitória, 08 de Maio de 2018. 
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ATESTADO 

Atestamos a quem interessar possa e especialmente, que a 
empresa SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ 79.052.17110001-14, estabelecida á Rod. Auto Via João Paulo 
Reolon, n.° 5987, em União da Vitória - PR, tem capacidade técnica e condições 
de fornecimento de qualquer tipo de produtos e serviços dentro do objeto social 
da empresa, comprovando o desempenho de forma satisfatória com pontualidade 
e qualidade. Certificamos ainda que sempre atende todas as expectativas dos 
fornecedores. A empresa tem prestado serviços a nossa empresa pelo últimos 
anos, principalmente no que diz a fornecimento de peças para maquinas 
rodoviárias e equipamentos pesados. O quantitativo de serviços prestados foram 
satisfatórios dentro dos últimos anos. 

Para que o mesmo produza seus efeitos legais onde for 
apresentado, firmo. 

União da Vitória, 08 de Maio de 2018. 
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SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRAULICOS E 	 Folha 1 

TRATORES LTDA - EPP 
000179 Balanço Patrimonial, em 01101 f2017 a 3111212011 

Nome 	 3111212017 	31/1 212016 

ATIVO 	 3.770.115,631) 	3.381.553,6ID 
CIRCULANTE 	 3.592.414,3913 	3.233.078,14D 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 	 73.339,56D 	73.98577D 
CAIXA 	 13.467,501) 	22.82667D 
BANCOS CONTA MOVIMENTO 	 59.872,06D 	51.159,101) 

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 	 3.519.074,63D 	3.159.092.37D 
DUPLICATAS  RECEBER 	 252.961,I8D 	154.312,16D 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA 	 1.907.986,62D 	1.728.121,34D 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL 	 0,00 	42.657,62D 
ADIANTAMENTOS 	 3.672.450 	 7.001,51 D 
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 	 1.044,71D 	 1.044,710 
ESTOQUES 	 1.351.975,29D 	1.225.465,93D 
CONTAS A RECEBER 	 1.433,560 	 489,1OD 

NÃO CIRCULANTE 	 177.701,241) 	146.475,47D 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 	 15.563,93D 	 6.020,13D 

DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 	 15,563,93D 	 6.020,13D 
BONUS E OBRIGAÇÕES 	 15.563,93D 	 6.020,13D 

INVESTIMENTOS 	 5.044,64D 	 5.044,64D 
INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS 	 5.044,64D 	 5.044,64D 

IMOBILIZADO 	 157.092,67D 	137.410.70D 
BENS E DIREITOS EM USO 	 441.614,07D 	408.164,070 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 	 284.521,40C 	270.753,37C 

PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO 	 3.770.115,63C 	3.381.553,61C 
CIRCULANTE 	 242.059,91C 	200.311,54C 

FORNECEDORES NACIONAIS 	 147.775,56C 	104,752,25C 
FORNECEDORES DIVERSOS 	 147.775,55C 	104.752,25C 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 	 66.227,92C 	69.940,26C 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS 	 4.424,660 	 6.137,DOC 
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS 	 61.803,26C 	61.603,260 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 	 17.373,79C 	19.188,810 
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 	 12.788,79C 	15,554,620 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 	 4.565,DDC 	 3.634,190 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 	 10.080,48C 	 6.286,52C 
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 	 275,890 	 63,36C 
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS 	 9.804,59C 	 6.223,140 

CONTAS A PAGAR 	 602,16C 	 143,70C 
DEMAIS CONTAS A PAGAR 	 602,160 	 143,70C 

NÃO CIRCULANTE 	 0,00 	 3.039,58C 
EXIGIVELA LONGO PRAZO 	 0,00 	 3.039,58C 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 	 0,00 	 3.039.560 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS 	 0,00 	 3.039,56C 

PATRIMÓNIO LIQUIDO 	 3.528.056,72C 	3.178.202,490 
CAPITAL SOCIAL 	 200.000,OOC 	200.000,00C 

CAPITAL SOCIAL 	 201000,00C 	200.000,OOC 
RESERVAS 	 2.333.977,62C 	2.430.977,62C 

RESERVAS DE CAPITAL 	 871,94C 	 871,94C 
RESEVAS DE LUCROS 	 2.3tjO5,68C 	2,430,10568C 

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 	 994.&S4C 	547,224,870 
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 	 . 	 994.076,1 	 647.2248j./ 

a4Wo EÏADECASTILHO NETO 	 NcARÇ9 \ NI 
CONTADOR 	 Ir dor 

CPF: 008.620.039-97 	 286,239.249-91 
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SERVHITRÃL sÉRviços HIDRAULICOS E TRATORES LTDA - EPP 
CNPJ 79.052.17110001-14 

Demonstração do Resultado de 0110112017 a 3111212017 

Nome 
RECEITAS 

RECEITAS OPERACIONAIS 

RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS 

RECEITA COM VENDAS NO PAIS 

RECEITAS COM SERVIÇOS 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS 

IMPOSTOS SNENDAS E SERVIÇOS 

RECEITA LIQUIDA 

CUSTOS 

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 

ESTOQUE INICIAL 

CUSTO DAS MERCADORIAS 

ESTOQUE FINAL 

Lç_tO BRUTO 

DESPESAS 

DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESAS TRABALHISTAS 

ENCARGOS SOCIAIS 

DESPESAS GERAIS 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 

IMPOSTOS 

MULTAS 

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 

RECEITAS FINANCEIRAS 

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

JUROS E DESCONTOS OBTIDOS 

DEMAIS RECEITAS EVENTUAIS 

DESPESAS FINANCEIRAS 

JUROS E DESCONTOS 

DESPESAS FINANCEIRAS 

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 

RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS 

RESULTADO LIQUIDO DO PERI000 

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODQ, 

2.067.436,93C 

2.067.436.93C 

1.940.137,41C 

127.299,52C 

152.615,9ID 

6.931,35D 

145.678,560 

1.914.821,02C 

1.223.738,960 

1.223.138,96D 

1.225.465,93D 

1.350.249,32D 

1.351,976,290 

691.082,06C 

41 2.897 9 2D 

385.628,910 

257.746,26D 

20. 570 .76 D 

107.309,87D 

27. 269, 0 ID 

27.269,01 D 

0,00 

278.184,14C 

157.706,49C 

168.873,03C 

160.857,610 

6.815,22C 

1,200,000 

11.166,54D 

II. 

435.890,63C 

435.890,63C 

IVO MOREIRA DE CASTILHO NETO 

CONTADOR 

CPF 006.E20.039-97 

CRC l.PR.06047110-1 

çhínisÜador 

266.239,249-91 	 Yvv 
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Folha: 3 

SERVHITRAL SERVIÇOS 1-JIDRAULICOS E TRATORES LTDA - EPP 
CNPJ: 79.052.17110001-14 	 000181 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido - DMPL de 0110112017 à 3111212017 

Lucros e 
Reservas de 	Reserva de 	Prejuizos 

Eventos 	 Capital 	Capital 	Lucros 	Acumulados 	Totais 
Saldo em 3111212015 	 200.000,00 	871,94 	2.430.105,68 	299.798,88 	2.930.776,50 
Transferencia 	 0,00 
Lucro/Frejuizo 	 247.425,99 	247.425,99 
Ajuste Exercicio Anterior 	 0,00 
Distribuição de Lucros 	 0,00 
Saldo em 3111212016 	 200.00000 	871,94 	2.430.105,68 	547.224,87 	3.178.202,49 
Transferencia 	 0,00 
Lucro/Prejuizo 	 43&890,63 	435.890,63 
Ajuste Exercício Anterior 	 / 	 10.96\60 	10.962,60 
Distribuição de Lucros 	 / 	-97,000,00 	 -97.000,00 
Saldo em 3111212017 	 200.000,00 	871, 4 	2.333.105,68 	994.078,1 	3.528.055,72 

a K \) 
IVO M&ETRA'DE CASTILHO NETO 	 CARLOS AO 

Contador 	 Ad i 
RC: 1.PR-06047110-1 	 C : 	v(24 -91 
CPF: 008.620.039-97 

1000B ASSESSORIA CONTABIL LTDA 



SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA -.EPP 	Folha: 4 

CNPJ 79.052.17110001-14 

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 0110112017 a 31112/2017 

Nome 	
3111 1i2fi1 b 18 

1112I2016 

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Resultado Liquido do Exercicio 

Depreciação e Amortização 

Resultado da Venda de Ativo Permanente 

(-) 
Resultado da Equivalência Patrimonial 

(-) Recebimentos de Lucros e Dividendos 

(Aumento) Redução Em Contas a Receber 

Aumento (Redução) Em Duplicatas Descontadas 

Aumento (Redução) Em Provisão Créditos de Liquidação Duvidosa 

(Aumento) Redução Em Estoques 

(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas 

Aumento (Redução) Em Fornecedores 

Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões 

Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social 

Aumento (Redução) Em Obrigações Trabalhistas 

Aumento (Redução) Ajuste de Exercicios Anteriores 

Disponibilidades Liquidas Geradas Nas Atividades Operacionais 

FLÇ JS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

Recebimentos Por Vendas de Ativo lnv./lmob./lntang. 

(-) Empréstimos Concedidos s Coligadas e Controladas 

(-) Compras de Imobilizado 

(-) Aquisições de Ações/Cotas/Aplicações Financeiras 

Disponibilidades Liquidas Geradas Atividades Investimentos 

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 

Integralização ou Aumento de Capital Social 

(-) Pagamento de Lucros e Dividendos 

Empréstimos Tomados 

(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures 

(-) Juros Pagos por Empréstimos 

Disponibilidades Liquidas Geradas Atividades Financiamentos 

umento (Redução) Nas Disponibilidades 

Caixa o Equivalentes de Caixa no Inicio do Periodo 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Penado 

Variação das Disponibilidades 

435.890,63 247.425,99 

1 3.768,D3 12.840,79 

0,00 DOO 

0,00 0,00 

0,00 DOO 

(105.808,24) 49.185,59 

000 0,00 

0,00 0,00 

(126.510,36) (86.949,85) 

0.00 000 

43.023,31 22.72612 

4.252.42 (2,049,57) 

0,00 0,00 

(1.815.02) 2.024,64 

10.962,60 0,00 

275,763,37 245,203,71 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

33.450,00 2.770,00 

0,00 554,61 

(33.450,00) (3.324,61) 

0,00 0.00 

97,000,00 0,00 

0.00 35.803,26 

6,751,92 31.255,12 

0,00 0,00 

(103,751.92) 4.548,14 

	

136.561,45 	 246.427,24 

	

1.844.764,73 	1.598.337,49 

	

1.981.326,18 	1.844.764,73 

	

1&Ç61,45 	 246.427,24 

\ 

é,  

IVO MOREIRA DE CASTILHO NETO 

CONTADOR 

CPF: 008.620.039-97 

CRC: 1.PR.06047110-1 

286.239,249-91 
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Folha 5 

SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA - EPP 
CNPJ: 79.052.17110001-14 

Notas Explicativas de 0110112017 a 3111212017 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 
A empresa SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA - EPP, 

com sede a Auto Via João Paulo Reolon, n° 5987, Bairro São Gabriel, no município de União 
da Vitória - PR, CEP 84.600-000. Seu objeto social é "Comércio varejista de peças e 
acessórios para tratores, carregadeiras e empilhadeiras, peças e acessórios para 
veículos automotores, pneumáticos e camaras de ar, óleo lubrificante, maquinas e 
implementos agrícolas, peças e acessórios para indústria; e; serviços de recuperação de 
veículos leves, pesados, tratores e máquinas", com registro na Junta Comercial do Estado 
do Paraná sob o n°41200720205, constituída em 0911211985. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2017 e 31 de 

dezembro de 2016 (comparativas), aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração 
do Resultado (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido (DMPL) e 
Demonstrações do Fluxo de Caixa (DFC), foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas e princípios contábeis adotadas no Brasil e dos preceitos da legislação 
comercial, Lei n.° 10.406102. 

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme facultada 
pela Resolução 125512009, não existindo Resultado Abrangente no Período e seu conteúdo 
está apresentado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido (DMPL). 

O resultado esta apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que 
as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que 
ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento 
ou pagamento. 

As principais praticas contábeis utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis 
levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 
1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia 
da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, 
estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo 
International Accouting Standards Board (IASB) adequadas ao Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas. 

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade 
terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando 
assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e 
profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da 
empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos 
e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todo 
os seus termos, Os resultados produzidos são frutos do documental remetido ar 
contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidadÇt 
integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqQi4.,  
aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101105 que informa o contribuinte das suas 
responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional 
do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis 
efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. 

',~ 0~~ U 	 4 	1__~ ", 
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Folha 6 

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRENSENTAÇÃO 
As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é moeda funcional da 

empresa 	 090184 
4. TESTE DE RECUPERABILIDADE (IMPAIRMENT) 

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de 
Contabilidade através da Resolução 125512009, a administração da empresa, fez a análise 
sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais 
indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor 
de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; 
obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações 
internas (empresa) que espelhem desempenho económico pior que o esperado. Após está 
submissão à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor 
recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos 
de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade. 

S. PROVISÃO, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS 
Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na 

NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões 

dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a 
similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. 
Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas 
decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido 
judicialmente, tal obrigação é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais 
recursos ou quando da sua prescrição. 

6. AJUSTE A VALOR PRESENTE 
O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um 

fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para 
os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação 
de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os 
ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou 
despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na 
Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros. 

7. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das 

demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da 
Resolução 1.25512009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e 
concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a 
exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas. 

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO 
O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 

(comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações 
Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, 
conforme a Lei n. 10.40612002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, 
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas 
normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho ederal de Contabilidade, 
especialmente NBC TG 1000. 
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9. ATIVOS CIRCULANTES 
A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento 

Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quajd,q: 
a) espera realizar o ativo)  ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo ope%D4)4 85 
normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) 
espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou 
o ativo for caixa ou equivalente de caixa. 

• Caixa e equivalentes de Caixa: Refere-se aos saldos em caixa, conta movimento e 
aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias. Os investimentos são avaliados ao 
custo, acrescido de juros, quando aplicável, até a data do Balanço; 

• Estoques: os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, 
onde os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda foram considerados 
como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros 
itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos 
estoques foram considerados como despesas financeiras e, portanto não foram incluídos nos 
custos de aquisição. 

L 	Tipo/Ano 2016 2017 
Estoque de Mercadorias 1.225.465,93j L 	1.351.976,29 

10. ATIVOS NÃO CIRCULANTES 
A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento 

Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos 
aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados 
neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram 
considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso. 

• Imobilizado: avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo 
todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse á disposição da administração. 
As aliquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e 
considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em 
conformidade com a Resolução 125512009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - 
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. (a depreciação utilizada foi com base na 
legislação fiscal), 

A seguir consta um comparativo dos valores do ativo imobilizado, percentual de 
depreciação e valor depreciado acumulado: 

Descrição 2016 A11ç55 
Acumulada 2017  

Computadores 	e 
Periféricos 3.619,00 1.450,00 3.739,83 5.069,00 20,00 

Construções  0,00 29.253,00 97.933,14 4,00 
Equipamentos 33.734,12 2.000,00 9.690,20 35.734,12 10,00 
Ferramentas 8.615,32 0,00 8.615,34 8.615,32 10,00 
Imóveis 16.161,04 0,00 0,00 Â6 	04 0,00 
Instalações 1.294,76 0,00 

- 

1,294,76 1.294,76 10,00 
Maquinários 1 	166.904,59 J 	0,00 1 	151.881,90 166.904,59 10,00 
Móveis e Utensílios 4.902,10 0,00 4.546,37 4.902,10 10,00 

rVeículos 75.000,00 30.000,00 75.500,00 - 75.000705 2700 
Total  408.164,07T 33.450,00 284.521,40 441.614,07 

11. PASSIVO CIRCULANTE 
A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento 

Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: 
a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for 
mantido essencialmente para a finalidade de negociação; o) o passíl for exigível no período 
de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou ¶ \\ntidade  não tver direito 
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incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de 

divulgação. 
Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros passivos da empresa, em 31 

de dezembro de 2017 (ajustado para fins de comparabilidade) e 31 de Dezembro def?filfi 186 
estão registrados de forma a refletir o dinheiro no tempo. Nas situações de curto prazo qi}&rd& 
considerados que tais reflexos não alteravam a interpretação das demonstrações contábeis, 
sendo assim tidas com irrelevantes, tais valores foram mantidos pelo valor de face ou de 
negociação, porém quando tidos como relevantes foram ajustados a valor presente, como 
exigido pela NBC TG 1000. Os instrumentos financeiros correspondem as seguintes rubricas: 

Empréstimo junto ao BNDES no valor de R$ 4.424,66. 

12. PARTES RELACIONADAS 
A Empresa mantém operações com partes relacionadas, como contas a receber e 

contratos de mútuo, que consistem em transferências de recursos, serviços e obrigações entre 
as partes. 

Sócio Conta Particular no valor de R$ 61.803,26. 

13. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento 

Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos 
aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. 

14. CAPITAL SOCIAL 
O Capital Social é de R$ 200.000,00, dividido em 200.000 quotas de R$ 1,00, 

totalmente inteqralizado, apresentando a sequinte composição: 
Nome do Sócio Percentual deParticipação Valor Capital 

Carlos Agustini 75,00% _______ 150.000,00 
Pedro Horodeski 25,00% 50.000,00 

15. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 
Foram feitas distribuições de lucros aos sócios no valor de R$ 97.000,00 (noventa e 

sete mil reais), assim dividido entre os sócios: 

L Nome do Sócio _ V3loÇRecebido 
rCarlos Agustini 72.79p9J 

Pedro Horodeski 24.250,001 

16. EVENTOS SUBSEQUENTES 
Os Administradores declaram a inexistê 

encerramento do exercício que venham a ter c 
financeira da empresa ou que possam provocar 

IVOM6REIRA DE CASTILHO NETO 
Contador 
CPF 008.620.039-97 
CRC 1.PR-06047110-1 

fatos ocorridos subsequentes à data 
levante sobre a situação patrimonial 
sobre seus resultadosfuturos. 

Ad mi n 
CPF 2 
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SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRAULICOS E 
TRATOS LTDA - EPP 

CNPJ 79.052.17110001-14 
Período de 0110112017 à 3111212017 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

AC + RLP 3.607.978,32 

	

LG = ------------------------------= 	14,91 
PC + ELP 242.059,91 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

AC 	3.592.414,39 

	

LC= ------------------------------- = 	14,84 
PC 	242.059,91 

GRAU DE ENDIVIDNÍENTO 

PC + EL P/ 242.059,91 
ILG= -----------/------------------  = 0,06 

AT 	
( 

3.770.115,63 

Iv4!!atiIho Neto 
Contador 	 "d 

CRC-PR 060471/0-1 	 CPF239.249-91 	
~i -  9 

CPF 008.620.039-97 

frq 



SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E 
	

Folha: 1 

TRATORES LTDA - EPP 

000188 
Diário no 28 

Termo de abertura 

Contém este livro Diário 236 folhas numeradas eletronicamente 
do número 1 a 236 e servirá para os lançamentos das operações 

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito: 

Razão social: SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA - 
EPP 

Cidade / UF / CEP: 
Uniao Da Vitoria / PR 184600-000 

Bairro: 
SAO GABRIEL 

Registro junta: 
41200720205 em 0911211985 

CNPJ: 
79-052.17110001-14 

Data de inicio das atividades: 
09/12/1985 

Data de Encerramento do Exercício Social: 
31/12/2017 

Uniao Da V 

IVO M ,  REIRA DE CASTILHO NETO 
CONTADOR 

1 .PR060471/O-1 
008620.039-97 

4- 



SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRAULICOS E 	 Folha: 236 

TRATORES LTDA - EPP 

Diário n°28 

Termo de encerramento 	 009189 
Contém este livro Diário 236 folhas numeradas eletronicamente 
do número 1 a 236 e serviu para os lançamentos das operações 

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito: 

Razão social: SERVF-1ITRAL SERVIÇOS 1-IIDRAULICOS E TRATORES LTDA - 
EPP 

Cidade /UF/CEP: 
Uniao Da Vitoria / PR 134600-000 

Bairro: 
SAO GABRIEL 

Registro junta: 
41200720205 em 0911211985 

CNPJ: 
79-052.17110001-14 

Data de inicio das atividades: 
0911211985 

Período de escrituração: 
0110112017 a 3111212017 

Uniao Da Vitoria 1 PR, 31 de Dezembro de 2017 
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PREGÃO PRESENCIAL N.° 49/2018 

PROCESSO N.° 9312018 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA - INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG) 

À Comissão de Licitação 
Ref.: Edita[ n.°49/2018 
Declaramos que as demonstrações anexadas no pregão presencial n° 4912018, conforme índice 
abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do 
último exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitados, nos 
comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão o índice do quadro 
abaixo: 

Tipo de índice - Fórmula Valor em Reais índice 
LC = AC/PC LC = 3.592.414,39 /242 0-59, 91 14,84 

AC = Ativo Circulante 
LC = Liquidez Corrente 
PC = Passivo Circulante 

União da Vitória, 10 de Maio de 2018. 	
79052171/0001-1 4  

SERVHITRAL - SERVIÇOS 
HIORAULICOS E TRATORES LTDA. 

'15~0 
Contador,  

Ivo Moreira de Cast ilho Neto  
CONTAD0M CRC N! PR-015041110,10.1 

CPF 00862003997 
 

LOC. AUTO yi oÃo R REOLON, 6000 
PARQUE rNDUSTRIAL - CEP 34600-00a 

L_. 	

UNIAQ DA VT5&- PP ;j 	j 

HIDR. E TRATORES LTDA 

CNPJ: 79.052.17110001-14 

João Alberto Reolon - Representante legal - pp  êP 
CPF: 091.938.639-34 / RG: 891.224/SSP/PR 

id 

/ 

Autovia João Paulo Reolon, 5967  

União da Vitória - PR- 84600-000

1 
4z 3522 5839 

www.servhitrat.com.br  
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1iATORIUG PEÇAS PAR %ÍRALORESLIDA 
- 	 CNN 95.42W97210001-41  972/0001-41 

NIRE 41202831584 
&aAUrERÀçÀ0IIO CONTRATO SOCIAL 

Peio presente instrumento particular de alteração de Contrato Social: os 
£tuxo assinados Eros L uiz de Souza nacionalidade brasileira, solteiro,  
ÇQmcrciànW, titular da cédula de identidade civil, RO o? l846,043 SSP/PR 

inscrito no (P1' 'Ml sob o n.' 317.972,889-20 e Rosena Mana Garcia flrqz 
:6aeiia%idade brasileira, casada, sob o regime de comunhão universal de 
bens coíPeciante titular da cédula de identidade cm! RG O  550 35Ø 

SSP/PR & m,ct m no CPI-/ME sob o n° 234.086.779-72, ambos residente, e 
duuhados na Rua Dep. E-dgar faora ii' 484 - bairro Barrerrmha - CEP 	- 
$2700-270 Curitiba PR 13 os sécios quotistas da totalidade do Capital 
Social da empresa: Tratorhig Peças para Tratores Ltda., com sede social na 
Rim jsm leses do Iguape W'21 31 - bairro: Hauer - CEP 8 161 0M40 Curitiba. 

— 	P'Rcom seus atos constfluvo, arquivados na Janta Comercial do Estado do 	- 
Parana sob '11K! o° 41202837584 em sessão de 11.12A992, e uhinia 
(T Altãíçio, , Contratual arquivada sob o? 20023150670 em 09,12-2002,  

--rr useM de pleno e comum acordo. alterar novamente o contrato primitivo, 
õasidáusuins seguintes: 
CCÀUSUIJÁ 1? - OBJETO SOCIAL Apatti.4este  ato, o objeto social 

d:—,comercio Varejista de todas as 4as acessonos L seus 
compo entes para todos os tipos de limares máquinas dc 
terraplenagem equipamentos pesados ligricolas mdustnus de 
pas4mer4tay.o 

 
rodoviários. veículos sttdmotn os de carga - 

pavageuos equipamentos elétricos d umuladores filtros 
rwrachaq pneus eómaras de ar maitgjàras roletes material 

rodante, rolamentos, componentes mec&íieoii; hjdráulicos, motores e 
suas panes, óleos lubrificantes e graxas 

CLÁUSULA 2? REFORMULAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL Pelo 
presente instrumento os sécios reformulam o contrato social, em 

_-, cumprimento ao comando legal emanado do Novo Código Civil, Lei n? 
LO 4062002 cuntenndo assim nova redação a, eLiusu las çontraluar, 
passando o Cori'trato Social Consolidado a vigorar com a seguinte redaçwx 

fl\ 
c-, 	9MA!01018 

1 
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CONSOLIDAÇÃO DO ÕJN'fltvro SOCIAL DA SOCIMIAJaV EMPREStáRJa 
TRATORLUO PEÇAS PARA TRATORLS LFDA 

CNPJ 95Á20.972/000I-4.1 
NlRE 4i2.02S37524 

CLÂUSUL\ 1? DENOMINAÇÃO SOCIAL A sociedade EdsresàC 
eira sob o nome empresarial TRATORI3ICi PECAS PARA TRMORLS 
LTDA.. sendo regida de confonaidade com a Lei nY líL4062MO2 e 
supletivamente pela Lei n.° 6A04176, 
•CLAUSULA 2.' SEDE A sociedade tem sede e thro na Rua Bom jesus 
•do auape nY 2131 	bairro: l:{auer  CEP 81610-040 Curitiba PR. 
§ Laico E fiteultado a sociedade a qualquer tempo, ao arhftrio exclusivo de 
-sua administracio. abrir, manter ou encerrar filiais e escrilórios em qualquer 
parte do território nacional, atribuindo-lhes capital atrtônomo.. se necessário, 
observada a legislação vigente sobre a matéria. 

CL.d1SLTLA 3 OBJETO SOCIAL Comercio Varejista dc todas as 

•ças, aees.sórios e seus conipon.entes, para iodos os tipos de Imilores, 
wáquinas' de terraplenagem. equipamerttos pesarias: agricolas. 

industriais, dà pavmentaçáo, rodoviários, veículos automotivos: de 

• catga e passageiros, equipamentos elétricos e aeumsdadorea. filtros, 

bcirnebas, pneus. câmaras de ao man.guéiraa1rolctes. material 

rodante otaitteotot, eøfltpøneflh.S mecânicos bidráailteos motot .A e 

suas ;.artes, óleos lubrifleantes e graxas. 
( tAl t LA 4 - PRAZO DL DL R %Ç kü 	O raio de (ler ação da  
sociedade e mdelernwudo tendo micado suas ativid&s em 18 Ck pax ao 
de 1993- 	 poi vontade uflamme do OÇtOS ,. nos ctsO 

rcvistns em 
CLÁUSULA 5' - CAPITAL sO( tI - á) CaNsai Somai toM enk. 
inte.gralizado na .importância 6 RS 200J000.00 (Puzérâos Mil Reais) 
dividido em 200M00 (duentas mil) quotas, todos com tlitelat a C(Mo. no 
vakw nommal de RS 1,00 (Um Real), que estilo assim distribuídas entre os 
somos: 
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mNSOLIDAÇAO DO CONTRATO SOCIAL DASOCEDADE EMPRESAM A 
PRKORIUG PECAS PARA TRATORES UFDA. 

CNI>Ji 95L42t972/0flOt-4 
NIREr 4,l2M2S3784 

CLÁUSULA 6? RESPONSAIHUIDADE a) A responsabíli le do••• 
sócios 6 restrita ao odor do Capital SociaL conforme preceitua ii artigo 
L4)52 do Código Civil, Lei a? 10406/2002. fo) Os sócios não responderão 
st;bsk.líariarnente pelas obrigações sociais. contorme estabelece o Artigo 
los4ok. q Artigo 997, VIII.. do Código Clvii, Lei a? 10,406/2002. 

CLÁUSULA 7? - ADMINISTRAÇÃO E ATRIBWÇÕES 	A 
admin istraçún da sociedade caberá ao sócio Sr. Frua 1 uiv, de Sonxa. 
oualifiea.do  no preâmbulo deste instrumento. ficando a.uturizado o uso do 

nome etopresarial,. dispensando-o de caução e investido do mais amplo e 
geral poder, representando-a, em oiro ou ibm dele, nas ;elaçôes orna 
lercetros, nbs repartições públicas e autarquias, assinando isoladamente todos 
os'docurnentos necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear 
praores_ desde que com prazo de mandato determinado e poderes 

úeos 

CE -  .:vU5ULA 8? IMPEDIMENTO DE USO DA DEOMINAÇÁO 
Soc'JÁl.. O Sócio Administrador Fros Luis de Sonsa á investido de todos 
o' poderes rr ces'- o ma pra a malteu dos 'vos de gestão f'eaudo ol 'do o' 
o' Oh tiattyo nu ''alt a -  go; utt;a' da Lo or bem corno o uso rt aap; coo da 
denon;'naçao social em negócios ou transações strinflos aos obrJ's os 

ia a. 	 o 
(1 	SI, 	° 	RE,UNIOES E 	 ' 

dçu1a, ,u oca ',oear, se; ão tomadas cmt reuniões de soú;o', n; e 

~ 1,leçetaç iade 	-matos pnsen'es 	1 ivta ao uàw \ta de ce,mn !C---/4n  
posta a" "x nte  a 'eg;stro e" '' goo arpctr alt lirrçtndo 	so a d'ao 

dispensada da. manutenção e lavratura de livro de ATA.. 

§ 1? .A convocação para a reunião de sóc:ios se dará pr 11 .. ./4o. com  
obtenção individual de cióueía, díspensandose as formalidades da publicação 
dó anúncio, conforme § 6,°, artigo 1 .072., da Lei n.' 30,4062002. 

§ 2 	A reunião drta suetos tustou-se com a prcsutcr cm prancHa 

convocação, de titulares de no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social e, 
em aegnaa. qualquer número. 	. 

ta -Ir 
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.(C)NSOLIP.ic\O DO( ONTRVi,o SOCl/SL lES scK:IEDA.DE EMPR,;kRiJ 
.TRATORRLC; PEÇAS PAR 5, TRATORES LTOA, 

CN.pJ o5.420372/001-41 
• 	 . 	 •NtftEs 41M2837553 

§ 3, 
 

Fac2 dispensada a. reunião •dos sécios., quando esíe.s. decidirem por 
',eraL soerc as rornu nts oluuo de cdi lciaÇaO nus termos do § a anuo 

L072 da Lei ad 1(f4OW2002. 
$.° 	.Ã reurri.ão dos sécios, ocorrerá nos 1005k05 previstos QmI Ló, 

ordinaríamente, nos quatro primeiros meses depois de lindo o exercido 
sociaL do acordo dcm o artigo 1 .078 da. Lei n.° 10.$06/2002 e. 
extaord.inariamente sempre que os iteresses sociais exigirem o 
•sromrne•ja•me•nto dos sócios, s&vo se todos os sécios estiverem presente e 
decidi.rern por escrito acerca da matéria era nauta, 

Nas reuni&s, o sódo poderá ser representado por outro s6cio ou por 
procurador devidainente constituído para este fim especítico. 

§ $d ..Oii sécios: deliherariio em reunídes sobre as s.eguintes matér.irs, 
ressaivado o disposto no pardgraío terreiro do presente artigo 

- aaprovàLão das contas da administração 
11 - a desiLmaçã6 dos administradores.. tjuttitdo Peita em a.to separado: 
ffÍa destitu:içt.o dos administradores: 
1 s a ad,rat tu do conti&o social 
V a "c 'po' inoa íusao e a dis solução ria 	 cessação do 
0514 do de t qwdao 
E 	t n enice ção o dusol ução dos hqu'dancs e o ugitrnuflo  d t '-o is corras 

Vil o pedido de concordara. 	 1 

§ 	á,- 	tf raçiLs do' Sóc io ,,, s sul u»n idas Sfo iS ad is rt 

nomnios a segar 	
- 

L - pelos votos correspondentes, no mínimo, a 3/4 (i.eês q çtOrtes) do •piiril 
social, nos casos previstos nos incises,  V e VI do artigo 1 .O7J 
O peIos \:otos  correspondentes a mais de metade do capital social, nos cases. 
previstos nos incisos til lii, 'V e VIII do artigo 1.071 
III'- pela maioria de votos dos presemes, nos demais casos previstos na lei ou 
no contrato, se este não exigir maioria mais elevada.  

CLÁ USULA JØ 	ltfláDAS DE PRÓ-LkD()I1E - O sócio 
administrador terá direito a urna retirada mensal a titulo de nré-tabore, 
observadas as dsposic5as reguiamenlare.s pertinentes, 

SERVIÇO DÍSTRITAL 
DOBOQUt?AO 

4V. MMCIISI FIa.Iariø P.IQtO. 3155 

o 	 s,,eso400 - SbqInIrtoCuIItIb* - PR 

0-~MAIO 2018 
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nO 

CONSOLIDAÇÃO DO CONÇRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÂRtA 
.TRATORRIC PEÇAS PARA TRATORES IJDA. 

CNPJi 95,420,972/0001-41 
N1RE: 4,12Á}283" 5K4 

•cI..Ai.;s%.Ji.A 1 Id RESULTADO E SUA JMSTERIBUIÇÃ() Oe•çícd.ç 

social coincidirá com o ano civil , 
 em 3 1 de derruobro e ao 

tdrm.ino dceada. exe•reieio. o,. administradores prestarão contas ju tilicadas de 

.uawJnrinisuação, elaborando as demonstrações financeiras exigidro 
ingaimente, conránue os pa.ráeraihs, a seguir: 

•$j Id 	A sociedade deliberará cor reunião dos sõcios. devidamente 

convocada a respeito da distribuição dos resultados. desproporelonal aos 
percentuais de, participação do quadro societim io. segundo autoriza o artigo 
1 .007 da 1 .ei •0 10.406/2002. 

4 2." Fica a sociedade atorizada a di.stribuir antecipadamente lucros do 

exercício. com  base em levantamento de balanço intermediário, oh.servadua 

reposição de lucros quando a distribuição afetar O capital SOCUd. conforme 

esbrbelece ir artigo •l,059 da I.ei od 1 1  /2002. 

(::l.ÀI.3suL.A 12.' CESSÂO DE QUOTAS As quotas da Sociedade são 
dv» isiveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresso 
cürrsenti.mento dos demais sõcios, cabendo, cor igualdade de co diçoe.s. o 

m de prçkróneia p4 055 rir' io' que qnw?rn adqtorid s 

41. r leu O sócio que desejar retirarseIiseiedade deverá comunicar aos 

demair por ruo ifiedio de curta eetnqrada eogr antecedência de 90 Cfl * 

dias, a sua intenção de não mais continut rd5beiedade. 

C'LÀSUSULA 13d - EAufc 1ENTO* súcio 	o íaleeirnento. 

la tcfle 	ou anistairreilto dr qaaiqoer ,&*o udo ,e consifluir cauSe f*à* A 

•d.issol..ição da Sociedade., quecontinuarir ônirá€us sóeios remar*esee.t*tes, 

§ 
'.1 Ocorrendo o %iccimento ou impedirbeoto legal de qualnuer um dos 

sõeroí, caberá aos sécios remaneseentes,, juntamente com um dor lierdeiros, 

ou representante legal, proceder ao imediato levantainemo do Balanço 
Patrimonial, fixativo dos haveres de cada uma das panes. nu proporção das 

quotas Sociais. 

§ 2d O Balanço Patrimonial acri lcva.ntado com a data do último dia do mês 

tu *t.erior ao evento. 

SERVTç0 ISTMtAL 
DO •000t,aAo 

Av-Ma.,gh.I Flõdano Pelrol; Oi5 
8L6OQOO. Boqa.frj0 CWftlbj PR 

MAIo 2018 	M 
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/ 

- 	 a44evaos.i. 
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"' 	 - 

CNPj ~ 95,420,1r72/0001-41 	 11, 

4A L02,53 ,?4lil,4 

-quoUc ~Z5 para A, SoçÃeriadê este dissolvida apenas por deimeração 
deliberati vo previsto 	 f 

7,e 	AU da  ci` SUia rara, 

conformidade 

 

o artigo 1,053 n 	do Códino 40I 
- 	lega' riomintido e deste  

£ AriânitTias, aplicável  

e 	 r 	 ci 	m 

- tri-tente  (ta posuir't 

	 1 

docisin~re, sob as neiTas da e x 	eecte que não se acham rrpedidos de 
â ~iinistração da sociedade, por lei espeda], ou em virtude de 

câMriaí, nos termos do 
r 

artigo 	 L 
u ns na proibiçãode arquivamento preveno nu 

eventua! prupositura de qualquer ação ou  
entre os sórÁcit ou deies contra o sociedade,  

le~rici ~ administração ou neste instrumento,  
de qualquer utr se 

orofrProtudariço de dornicílioqualquer 	 tit 	 - - 

justos c contratados, assinam o presente t 
ci 	 na presenço d,,  

!CüÁlca, 10 de setembro de 20 

JUNTA COMERCIAL 001' RAN,A 

prot CIO 

 

W3 34471-2 

	

TM 	FZI 1 01'. 
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TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA 

93 ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
CNPJ: 9&420.9721000141 

EROS LUIZ DE SOUZA brasileiro, ernpreso, 
solteiro portador da Cédula de Identidade RG n 0  1.846,043 - SSPIPR, e inscrito 
no CPF/MF sob o n° 317,972.889-20, residente e domiciliado na Cidade de 
Curitiba - Estada do Paraná. na Rua Deputado Edgar Távora, n° 484, Bairro: 
Barreirinha, CEP 82.700-270 e, ROSENA MARIA GARCIA BRAZ, brasileira, 
empresária, casada sob o regime da comunhão total de bens, portadora da Cédula 
de Identidade R.O. a° 1550350 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob o n° 
234088.779-72, residente e dornlciliada na Cidade de Curitiba - Estado do 
Paraná, na Rua Deputado Edgar Távora, n°484, Bairro: Barreirinha, CEP 82.700-
270: únicos sócios componentes da sociedade empresária que gira sob a 
denominação de TRATORBIO PEÇAS PARA TRATORES LTDA, estabelecida 
nesta cidade de Curitiba, Paraná tendo sua sede e foto á Rua Bom Jesus do 
Iguape, n°2131. Hauer, CEP: 81,810-040, na cidade de Curitiba, Estado Paraná, 
cora contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n ° 41202837584 
em 11/1211992; resolvem RETIFICAR por este instrumento particular de alteração 
de contrato, modificar seu contrato primitivo » consolidado anteriormente de 
acordo com as disposições da Lei 10,40812002 aplicáveis a esse tipo societário, 
com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA; Retifica-se a cláusula primeira da 8° alteração contratual 
sobre o Objeto Social que passa a ter a seguinte redação: 

O objetivo social da empresa será: Comércio Varejista de todas as peças, acessórios 
e seus componentes para todos os tipos de tratores, máquinas de terraplanagem 
equipamentos pesados, agrícolas mdustries', pavimentação, rodoviários, veculos 
automctívos, de carga e passageiros, equiPaniítbs elétricos e acumuladores, filtros, 
borrachas, pneus, câmaras de ar, mangeirtsjletes, material rolante, rolamentos, 
componentes mecânicos, hidráulicos, ,%1óreCa suas partes, óleos lubrificantes e 
graxas, bem como a manutenção eçparaçofrecondicionamento de peças e de 
máquinas e equipamentos em geral.  

Estando assim ajustados, firmam b prãsdnte instrumento perante as testemunhas 
abaixo, em três vias de igual teor e forkna obrigando-se a cumpri-lo por si e por seus 
herdeiros e sucessores a 9j109c4 II 



EROS LØÍZ DE SOUZA 
CPF n-  317,972.881?-20 

\ 

/Ç>A tjiy, a 

Marjcn Monu-- / 
crO4O795/O4 

-Çntador 

/ 

Testemunhas: 

Name 	flCLA 4PAREC1DA RAMOS 

RG nb /401326/9/PR 

Curft!ba, 02 de abril dê 2007. 

9 	

//••, 

t<'CttQ t 	 3/ 
ROSENA MARIA GARCIA BRAZ 
CPF nG  234.08677972 

y 7A.; 
Nomef MARIA MIJELER VE.1RA 

RG n° 1.5174773IPR 

TRATORBG PEÇAS PARA TRATORES LTDA 
r ALTERAÇÃO  DO CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 95420.9721000IM 

1)I 

(9 V1 

ra 



/ 
TRATORBIO PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP 

1O LTERAÇAO DO CONTRATO SOCIAL 
CNPJ: 9t420.97210001 41  

EROS LUIZ DE SOUZA, brasileiro empresário 

solteiro, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 1.846.043 - 
SSPIPR, a nscilto 

no CPFIMF sob o li°  317.972.889-20 residente e domicivado na Cidade de 
Curitiba .-. Estada do Paraná, na Rua Deputado Edgar Tavora, nr 484. Bairro. 
Barreirinha, CEP 82,700-270 e, ROSENA MARIA GARCIA BRAZ, brasileira, 
empresária, casada sob o regime da comunhão total de bens, portadora da Cddwa 

de Identidade R,O. no  1.550.350 - SSP1P, e inscrita no CPFMF sob o r 
.234.086.779-72 residente e domiciliaria na Cidade de Curitiba - Estado de 

Pai-anã, na Rua Deputado Edgar Tévora, n °  484, Bairro; Barreirinha, CEP 82.700-

270; únicos sácios componentes da sociedade empresária que gila sob a 

denominação de TRATORBIO PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP. 
estabelecida nesta cidade de Curitiba Paraná tendo sua sede e foro á Rua Bom 
Jesus do lguape, n°2131. Hauer, CEP; 81.610-040 na cidade de Curitiba. Estado 
Paraná, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paranã, sob n' 
41202837584 em 1111211992; resolvem RETIFICAR por este 

 

particular de alteração de contrato, modificar seu contrato primitivo lã consolidado 

anteriormente de acordo com as dis posições da Lei 10.40612002 apilcáveis a 

esse tipo societário com as cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retifica-Se a cláusula primeira da 9
1  alteração contrarual 

sobre o Objeto Social que passe a ter a seguinte redaçáo 

D objetivo social da empresa será; Comércio Varejista de todas as peças. acessónos 
e seus componentes para todos os tipos de tratores máquinas de terrapianagem_ 
equipamentos pesados agricolas industriais pavimentero rodoviários,/sicuics 

 

automotivos, de carga e passageiras. equipamentos eléíbb&e acumuladores, filtro5. 
borrachas pneus câmaras de ar, mangueiras,roletes 'marIal roante olamentos 

componentes mecânicos, hidráulicos, motores e sus partes ól
eos  1 iorifcarites e 

graxas, bem como a manutenção e reparaçãOJreiCiõ.Pament 0  de peças para 

tratores, máquinas e equipamentos agricolas. ..y 

Estando assim ajustados, firmam o Presente ,  instrumento' perante as testamunnas 

abaixo, em três vias de igual teor e forma, obrigandose'a cumpri-lo por si e por seus 

romeiros e sucessores a qualquer titulo, 

- MAIO 2018 
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TRATORBG PEÇAS PARA TRArORES LTDA EPP 

1W' ALTERAÇÃO rC4 CONTRATO SC 
CNPJ: 95420.9T21000141 

Curiliba. 31 de OutubrO de 2007 

7} 

ERQt LL* DE oya 
0FF 

abQ,dO por, 

Mrldfl Molinatí 
CRPr0407fO4 
.CcytádOr 	/ 

Testen1.1flh*S 

4LLL J_ 
Nome: MARO* A$MRECtDA RAMOS 
RG ç9/461 326491FF 

1.  

ic t  
ROSENA m  GÀCtA BRAZ 
--FF n234.0S6. 779-Y2 

muiER 
RC rf' 151747741FF 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 
	 000202 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016, 	 / 

Emitido no dia 0410412018 às 10:28:28 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 04104/2018 



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 95420.972/0001-41 
NOME EMPRESARIAL TRATORBIS PECAS PARA TRATORES LTDA 
CAPITAL SOCIAL- 

 Quadro de Sócios e Administedores(QSA) constante da base de dados do Cadasta Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 	EROS LUIZ DE SOUZA 

Qualificação: 	 49-Sócio-Adniinistador 

000203 

Nome/Nome Empesarial: 	ROSEF4A MARIA GARCLA BRAZ 

Qualificação: 	 22-Sócio 

Para informações telatius à patticipação no QSA, acessar o E-CC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 0410412012 às 10:28 (data e hora de Brasília). 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 04104/2018 
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04/Q4/2{}18 

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

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

Nome: TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDA 
CNPJ: 95.420.97210001-41 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscreer 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 Atia da União (DALI) junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão á válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federath,o, 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 inclusie as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidâb emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2110/2014. 
Emitida às 10:38:06 do dia 0410412018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 0111012018.' 
Código de controle da certidão: AB68.B981.A25BA 678 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

4 Li
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q 
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Estado do Paraná 

10.0 	Secretaria de Estado da Fazenda 
- 	 Coordenação da Receita do Estado 

PARANA 
GovreNO DO EsrAD O 

000205 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 017851132-02 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 95.420.97210001-41 
Nome: TRATORBIG PECAS P1 TRATORES LTDA 

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

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

Válida até 0210812018 d'Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
flr.o.r 

1 

Página 7 de 1 

Emitido via Interna! Pública (04104/2018 10:39:31) 



ás 	 0002t 
RECER 61~ 	 PARANA 

t:rL, 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CADIICMS 	 Inscrição CNPJ 	 Inicio das Atividades 

10191756-81 	 95 .420.97210001-41 	 1211992 

Empresa / Estabelecimento 

Nome Empresarial TRATORBIG PECAS P/ TRATORES LTDA 

Título do Estabelecimento TRATORBIG 

Endereço do Estabelecimento RUA BOM JESUS DO IGUAPE, 2131 - VILA HAUER - CEP 81610-040 

FONE: (41) 3276-7813 - FAX: (41) 3276-2239 

Município de Instalação CURITIBA - PR, DESDE 1211992 

Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

- 	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 
Situação Atual 0712016 

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 

Atividade Econômica Principal do 4530-7103 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS EACESSORIOS NOVOS PARA 
Estabelecimento VEÍCULOS AUTOMOTORES 

Atividade(s) Econômica(s) 
Secundária(s) do Estabelecimento 

Quadro Societário 

Tipo 	Inscrição 	 Nome Completo / Nome Empresarial 	 Qualificação 

CPF 	317.972.889-20 EROS LUIZ DE SOUZA 	 SOCIO-ADMINISTRADOR 

CPF 	234.086.779-72 ROSENA MARIA GARCIA BRAZ 	 SÓCIO 

Este CICAD tem validade até 2510512018. 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 

Internet www.fazenda.pr.gov.br  

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/ICMS N° 10191756-81 

Emitido Eletronicamente via Internet 
2510412018 15:12:05 

Dados transmitidos deforma secura 
Tecnologia CELEPAR 

p19 



04!Q4/2018 
	 w,6.curitibapr.g ovbr/glScerlidaonegatNs/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

01:9 	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRQJOOZO? 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS 

CONTRIBUINTE: TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA 

CNPJ: 95.420.972/0001-41 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 269061-9 
ENDEREÇO: R. BOM JESUS DE IGUAPE, 2131 - HAUER, CURITIBA, PR 
FINALIDADE CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO 

E expedida esta CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DEBITOS MUNICIPAIS, em nome do 
sujeito passivo inscritos ou não em Divida Ativa, ate a presente data 

A certidão expedida em nome de Pessoa Juridica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no 
Município de Curitiba 

Certidão expedida com base no flecreto n°670/2012, de 3010412012. 

Esta certidão cor Øreéndê:os:Tributos MobiliátiØmpqsto sobre Serviços 155), Imobiliários (Imposto 
Predial Territori2 Urbancf - IPTU Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e 
Contribuição de &horia) Taxas de Serviços e pelo Roderde Policia e outros débitos municipais 

CERTIDÃO Ni 	1( 
	lia 

EMITIDA EM: 	0 
	

3 

VÁLIDAATÉ: 	01 
	

3 

CÓDIGO DE AUTEN 
	

E DA CERTIDÃO: 9A1 6.8336.4B31 .4583-7.B34E.A3SEAAS7.CB2C-7 

A autenticidade 
	

ão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no 
endereço http:JA 
	

pr.gov.br- ljnk. Secretarias / Finanças. 

Reserva-se a Fazenda 
	

icipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a 
períodos compreendid 

	
sta, 

Certidão expedida pela 	iet gratuitamente. 

/ \ 

ri 

http:/Aww€curitiba.pr.g ovbrfgtiWcertidaoneg ativa! 	 1h 



04/04/2018 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 	 00208 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 	 U 

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

Nome: TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDA 
CNPJ: 95.420.97210001 -41 

Ressahedo 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 DMda Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

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

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rtb.govbr> ou <http://w.pgfngovbr>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 211012014. 
Emitida às 10:38:06 do dia 0410412018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 0111012018. 
Código de controle cia certidão: AB68.B9BI.A2SB.1678 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1 
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23/Q4/2018 
	

https:/M.fisifgecabe.gov.briEmpresafOrffCrf/FgeCFSImpíinhirPapeI2Sp  

CAIXA  
CAIXA ECCNÕMcA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

000209 

Inscrição: 	95420972/0001-41 

Razão Social: TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDA 

Endereço: 	RUA BOM JESUS DO IGUAPE 2131 / VILA I-IAUER / CURITIBA / PR / 
81610-040 

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

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

Validade: 22/04/2018 a 21/05/2018 K 

Certificação Número: 2018042207404683949365 

Informação obtida em 23/04/2018, às 14:45:55. 

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

o 
o 

https:IMMW.sifge.cabagov.brlEmpresa/CrfJCrVFgeçFsIrnprinhtrPapeI.asp 
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a 
IS 	000210 

PODER JL)L)IÇIARLO 

JUSTIÇA DO TPABRLHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: TRATORBIG PECAS PAPA TRATORES LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 95.420.972/0001-41 

Certidão n°: 147239821/2018 
Expedição: 04/04/2018, às 10:53:21 
Validade; 30/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n° 
95.420.972/0001-41, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 842-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 ua 
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 dado 
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 previ denciários, 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. 

L)ü?1cas-;uaes :ôe: c:cic'it 	-..nr 



TRzYEOR3IC 
e Ç ' S 	AATeAT O O OS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

 

ooOZtl 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL P1 2  49/2018 

PROCESSO P1 2  9312018 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa Tratorbig peças para tratores Itda, inscrita no CNPJ P1' 95.420.972/0001-41, sediada na rua 

Bom Jesus de Iguape, 2131, cidade Curitiba / Paraná, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 

Eros Luiz de Souza, portador da Carteira de Identidade o' 1.846.04312 PR e do CPF n' 317.972.889-20, 

DECLARA sob as penas da lei que não possui em seu quadro societário cônjuge, parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da própria 

pessoa jurídica, conforme Acórdão 2745/2010 do Tribunal de Contas do Paraná e Súmula Vinculante 13, 

do STF. 

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 como 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. 

Curitiba, lide maio de 2018. 

IS 
EROS LUIZ DE SOUZA 

Sócio adhuinistrador 

RG: 1.846.043/2 PR 

	 FE mi 
14p 

TRAI ORBIG — PEÇAS PARA 
TRATORES LTDA 

RUABOM JESUS DO IGUAPE, 2131 4' 
VILA 11AUER CEP 8161GO4O 	 1 

1 

Rua Bom Jesus de Iguape, 2131 1 81.610-040 1 Hauer - Curitiba PR 1 CNPJ 95.42097210001-41 1 LE. õ19175e 
Fones: -11 3275 7813 1 41 32764118 ] tratorbiylratorhig.com.hr  

www.tratorbig.com.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

ALVARÁ N°1.359.414 
ti 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Loc~z 12 
conforme processo N°20-017588/2018, a; 

TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA 
R. BOM JESUS DE IGUAPE - N°;002131 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL; 1403269.061-9 	CNPJ: 95.420.97210001-41 

Taxação: COM IND SERV 
Forma de Atuação: ESTABELECIMENTO FIXO 
As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada 

à 0.45.10-7103-00 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
à G.45.10-7105-00 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
à G.47.4.4-0J01-00 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
à G.47.3.2-6/00-00 Comércio varejista de lubrificantes 
à G.47.4.4-0103-00 Comércio varejista de materiais hidráulicos 
à G.47.4.2-3100-00 Comércio varejista de material elétrico 
à G.47.5.7-1100-00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para 

uso doméstico, exceto informática e comunicação 
à C,33.1.4-7112-00 Manutenção e reparação de tratores agrícolas 
à C.29.5.0-6100-00 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 

DEVERÁ GARANTIR A ACESSIBILIDADE CONFORME NBR 9050. 
FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL 
N°  1109512004. 
APÓS 60 DIAS DA EMISSÃO, ESTE ALVARÁ SÓ TERÁ VALIDADE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA LICENÇA, 
AUTORIZAÇÃO OU CERTIFICADO VIGENTE DO(S) ÕRGÃO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), 
CONDICIONADO(S) À(S) ATIVIDADE(S). 
» DFRV. 

'P 
VÁLIDO ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 

CURITIBA, 06 DE MARÇO DE 20 
DIVISÃO DE ALVARÁ E 

e,  

IMPORTANTE: 
A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica 
dispensada nos termos do Decreto n°622/2010. A verificação de 
sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço 
wvAv.curitibapr.gov.br , Serviço para Empresa, Alvara comercial - 
Dados. 

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

A partir de 0310812017, passou a constar no alvará forma de 
atuação e código CNAE. 

Expedido Eletronicamente 

0E98.6BC0.F06F.429A-9.96B0.3859.AE77.9FBA-6 
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DEPARTAMENTO DA POUCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ 
!SLoÀ1 

I  V2,5  FUNDO ESPECIAL DE REEQUPAMENTO POLICIAL 

ALVARÁ NÚMERO: 543512018 

000213 
O Sr. Delegado de Polícia DELEGACIA DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS 

(CURITIBA PR) 

AÍ endendo ao que requereu - TRATORBIG PEÇAS PARA TRAfÔRES  

/e conceder -lhe Lícença,d 	r 	
() 	 ) 	

( 

)TABELA 4 

dia, Lei' úmero 7,257 - 30/ 1 111979,p 	funciQpàr corno 

VAREJISTA PEÇAS AE O OS" VOSVPARA 

no seguinte endereço; 
	

2131 Bairro: HAUER 

I4C.)RÁRIO DE 	 N LEI MUNICIPAL  

Pi-cpr-ieda-le de: 	Uíz DE SOUZA  

11 	 see 	ss 

através da GR número: 	1TAU5738 417570017 220118 117,140 000222 

Atvará válido de 0110112018 até 3111212018 

SUJEITO A FISCALIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPE 

C-esebulodmento comem deve cumphr o que determina a egsaçáo arnhienta prevsta na 
Ce.ureto Feder rO 6514)08, Portaria Minter rO 592/80, Resokição Conarna e t  01190 e NBR 

CURI11BA. 12 de Março de 2018 

Dy4ado de Policia 

— 	
EricTUfi2GU 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

	

COMJUCA DE CURITIBA 	 ESTADO DO PARANÁ 
r c  O 	TRtU0Dt' WÇ !COTFAOOPJLD'C!(LDDFCRO 	 E P A 	A O O 	O A A 

CF SAL ,jA 	SC OA REWAD F DOAS AflA OS SOA E? 	 MA A 
A PAO 'LNÇ 1 ETA 	4ETAY 1 ,9O2, 525 	 'ANOAA Viu A DEVE 

t uLS 	 L2CHL" !ç0;ffJO 
A A Cd 

PEDIDO DE CERI1D0E5 	 MAFUANYBEATR!Z DA SVASCAF!NEL. 
CENTRAL DE CERTWÕES • FONE; (41! 3225.8915 JOSÉ SOROS DA CRUZ FILHO 	CHRIST!ANNE SOARES 

1 X1, 1  A 01' N3'C 361 -2 ^, s 	E Zu' 01' 	9' 	 KARl! A DA ARO/A ADA 
ED!F!CO DO FÚRUM CVEL 	 TITULAR 	 SAIAS AGOSTINHO DOS SANTOS SCANODES 

AVArO 59" EAHH' LA 50539 S'lO 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL FALÊNCA * CONCORDATA CRIME 1. CIVEL 

	

VARAS CRIMINAIS VARAS DA FAZENDA V 	 ILI ARAS DA FAMA VARAS 3-E 
EXEC7)ÇOES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNIOIAO 1 REGISTROS PIJBL1COS TRISONAL DO iVA! 

TASEL.IONATOS JUIZADO ESPECIAL. CIVEL, CRIMINAL. E DA A5ENDA 

Es :r o'.2ent? twhj,nc(Et 

p0flTØ Poixoto. OISS 
00- Boqt..fr 

- Cwltiba 
- 

O 9 .MAIO 2018 

01 TEt-ø1VT 

4 1 	 O! 	 A 	 r'it rrffçI 	m 

------k----- ............... 



TRLTOR3IC 
S RARA TRATOR S 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

	 000215 
PREGÃO PRESENCIAL N 2  49/2018 

PROCESSO N9 9312018 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

A empresa Tratorbig peças para tratores Itda, inscrita no CNPJ sob o nQ 95.420.97210001-41, por 

intermédio do seu representante legal o Sr. Eros Luiz de Souza, portador da cédula de identidade RG n9 

1246.04312, inscrito no CPF n2 317.972.889-20, DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao 

disposto no inciso XXXIII, do art. 72  da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

Curitiba, lide maio de 2018. 

r9542091721Q0014 P 
TRÂ!ORBIG - PEÇAS PARA 

TRATORES LTDA 
RUA - BOM JESUS 00 II3UAPE, 2131 

VILA HAUER - CEP 8161O-040 
UrnRA -P 	4 

Flua Rom Jesus de guape, 2131 	81.610-040 1 Ilauer - Curitiba - PR 1 CNPJ 95.420.97210001-41 1  E. 10191756-81 
Fones: 41 3275 7813 14132764118 1 tratorbiq@tratorbiq.eom.hr  

www.tratorbig.com.br  



P e ÇA e PARA T ATORA S 

PREFEITURA MUNICIPLA DE CRUZ MACHADO 
	 000216 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N 2  49/2018 

PROCESSO N2 93/2018 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

A empresa Tratorbig peças para tratores Itda, inscrita no CNPJ sob o n 2  95.420.972/0001-41, por 

intermédio do seu representante legal o Sr. Eros Luiz de Souza, portador da cédula de identidade RG nQ 

1.846.043/2, inscrito no CPF n2 317.972.889-20, DECLARA, sob as penas da Lei, que não incorre em 

qualquer das condições impeditivas, especificando: 

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

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

3- Que foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, quer 

por outro motivo igualmente grava, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

4- Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 92  da Lei Federal n 2  

8.666/93 consolidada pela Lei Federal n 2  8.883/94. 

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 2, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações. 

Curitiba, lide maio de 2018. 

ATfl9Ç pqrj YrsJy 
EROS LUIZ DE SOUZA 

Sócio Administrador 
RG: 1.846.043/2 PR 

r95420s7210001 P 
TRAI ORBIG - PEÇAS PARA 

TRATORES LTDA 
RUA - BOM JESUS DO IGIJAPE, 2131 

VILA KAUER - CEP 81610.040 
'Unh11MP9 	'4 

vcJ \t 
Rua Bom Jesus de quape, 2131 1 81.610-040 1 llauer - Curilíba - PR 1 CNPJ 95.420.972/0001-41 1 t.E.— 10191756-81 

Foues: tu 3276 7813 141 327641 'IS Itratorbig@tratorhig.com.br  

www.tratorbig.com.br  



Pelo presente, a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO, sob o CNPJ n 9  
76.105.634/0001-70, situada na Rua XV de Novembro, 105, Colombo — PR, telefone 

(41) 365E8080, atesta para os devidos fins, que a empresa TRATOR8IG PEÇAS PARA 

TRATORES LTDA, CNPJ n 2  95.420.972/0001-41, com sede situada na Rua Bom Jesus 

de Iguape, 2131 - Hauer, Curitiba-PR, presta o fornecimento de peças genuínas, 

originais ou de primeira linha, para veículos e equipamentos pesados/tratores de 

diversas marcas, como motores, baterias, mangueiras, conexões, fianges, capas, 

cotovelos, lâminas, dentes, unhas, porcas, parafusos, pneus, óleos, filtros, graxas, 

discos, fluidos dentre outros materiais de desgastes em geral. 

Declaramos ainda que, o fornecimento vem sendo executado satisfatoriamente e 

em conformidade com os padrões/prazos usualmente aceitos e dentro das 

especificações e quantidades exigidas, demonstrando a empresa idoneidade técnica 

e administrativa na execução dos respectfvo,,serviços, não havendo nada que a 

desabone. 

Colombo, 02 de na. çàde 2018. 

.. 	9' 

	

Alecsandrp aetinardi 	 iv'J 

FUNMP 	5 MAIO 2018 

Rua XV do, Novemt m, 105 -Centro 

\ \ 

- 	 lana pcleono. m'5 	 - 

2,2 Q 
r 	 lSbellonato 	 a. de MicedO QS Y.CC?fl 	 1 

Foa4a1 tt:;s 
	

t 	
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goOZtS 

Prefeitura de 

4€AW flt 
MANDIRITUBA 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Prefeitura Municipal de Mandirituba, situada na Praça Bom Jesus, 44 - Centro, 

Paraná / sob o CNPJ n° 76105.55010001-37 / atesta para comprovação de capacidade 

técnica que a empresa TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES VOA CNPJ n° 

95,420.972/0001-41, com sede situada na Rua Bom Jesus de Iguape, 2131 —Hauer 

Curitiba-PR, fornece serviços de manutenção preventiva e corretiva e peças originais, 

genuínas e de primeira linha para veículos automotores, equipamentos pesados, 

máquinas/tratores, além da linha geral de peças, fornece óleo, pneus, filtros, graxas, 

fluidos dentre outros materiais de desgaste&. 

Atestamos ainda que, os serviços e o Mnectme 

satisfatoriamente e em conformidade, ,dntro 

exigidas, demostrando a empresa idoneidade tec 

respectivos serviços, no existindo em3foib 

conduta e responsabilidade com as obrigaçâess 

to de peças vêm sendo executados 

das especificações p quantidades 

ica e acinninistratt,va na.  execução dos 

registros nadaque' dasabone sua 

umidas. 

Mandirituba, 14 de dezembro de 2017. 

/1 	 2 
f) 

Prefeitura Municipal de Mandirituba 

Nome: Jflr 	jàM$ 

Cargo: uL3U c3c; IJ1ftb?L 

econheço por SEMELHANÇA (i aes/nàturt') de. 

ruJtbtvO1_IRIuEU ANTONIO LASY0AWSKI ....... 

- Sird/rft,jb; i 4tpflernbro d* 2017 

Em tnr 	dt !iÕ. 7 	... 	................
,t--- ..... 

d6N3 



000219 

TERMO DE ABERTURA 

Livro Diário 

Número:, 27 	Folha: 	1 

Contém este livro 386 folhas numeradas do No. 	1 ao 386 emitidas através de processamento eletronico 
de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/0112017 a 31/1212017. 

Nome da Empresa .......__ ..............: TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LIDA - EPP 

Ramo ............................................ Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veícul 
os 

Endereço ._ ...................................: Rua BOM JESUS DO IGUAPE, 2131 

Complemento ...............................: 

Bairro 	........................................... VILA HAUER 
4v. M.vKry 

Murdcípm 	.............. ..........: 	CURITIBA 

Estado 	.......................................... PR 	 - 	.vim. coHtt 
 

Inscrição no CNPJ .......................: 95.420972/0001-41  

Inscrição Pstadual ..........................: 10191756-87  

Registro na junta........................... : 	41202837584 Data registro ii/1Z(i 992, - 
Inscrição Municipal......................... : 02690619  

Reg. no 
CPF: 01 

/ ç/J1f 

`' L U4 



Empresa 	TRATORI6 PECAS PARA TRATORES UDA EPP Fdha 	 1371 

COE]: 	05.42O.922/0003'4L Núroem (voo: 	G•077 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/ 2017 000220 
Descrição 2017 2(416 

VENDAS 2326.655,66 2.620.1377,07 

VENDAS Á PRAZO 126.303,01 52.670.42 

VENDAS À PRAZO OUSEI TRIBLÍT 2,213,352,65 3.7.406.75 

RECEITAS DE SEIWTCOS 155.124,36 103194,03 

SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO 15.124.36 (0).19A07 

DEPOCAO DA RECEITA BRUTA (L157.26) (5.065,60) 

DEYOL.UÇÕSS DE vErIp,'S (6.057,26) (5.065,68 

RECEITA LIQUIDA 2.475.622,76 2,718.185,52 

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 

C,M.V 

LUCRO BRUTO 

RECEITAS FINANCEIRAS 

21) AOS AUFERIDOS 

DESCONTOS AUFERIDOS 

EEC P/.API.IC FINANCEIRAS 

DESPESAS FINANCEIRAS 

DESPESAS BANCÁRIAS 

DESCONTOS CONCEDIDOS 

DESPESAS ADMINISTRAUVAS 

E AO ' LAS 00 E 
ORDENADOS E SAlÁRIOS 

130 SAlÁRIO 

FERIAS 

51EV DE TERCEIROS P) 

FEITO 

VALE ORANSPURFE 

DESPESAS COM CAFTÕRIOS 

MAMES EQUIP E SE.RV.ENFORMÃTICA 

ASSIST MÉDIcA' ODONTOLÓGICA 

BENS DE 'IAIUREZA PERMANENTE 

ÁGUA E ESGOTO 

ENERGIA ELÉTRICA 

TELEFONE 

MATERIAL (35 CONSUMO 

SIGURUS 

LANCHES E RI FEIÇÕES 

DESPESAS I3E'JERSAS 

FIlETES E CARRETOS 

bANAIS, REVISTAS. LIVROS TÉCNICOS 

INTERNET 

SERVIÇOS SRÀFICOS 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

IMPOSTOS E TAXAS 

MULTAS E NORAS 

EOE/IOC - 

IR S/APLICAcAO FINANCEIRA 

SIMPLES NACIONAL 

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 

RECUPERAÇÃO DE {3ISPESAS 

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 
OEPREEIAÇ56S 

PERDAS DDJERSAS 

LUCRO/PRE2UIZO OPERACIONAL 

RECEITAS 81.0 OPERACIONAIS 

AL1ENACAO 88IeS ATIVO IE'IOEIL 

OUTRAS RECEITAS 113,0 OPER 

LUCROJPREJUIZO ANTES DO 11W) E CSLL 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO  

(1.248.277,42) 

(3.249.277,42) 

1.227.345,34 

31.260,96 

131,21 
2.094,69 

30.03506 

(2.200,92) 

(1.800,65) 

(311,27) 

(308.182,62) 

(22.488,00) 
(115.2566323 

:4)) (1030140) 

2t" (18.521,16) 

IV II "' 
(10905,41) 

(400.29) 

• 	 (6441.07) 

.4602,47) 
E 000 

. 	 (1.12420) 

— (333682, 

- 	 (6.514,441 

(9.344,3b 
(241,01) 

(94,89) 
(1,922,73) 

'. 
• 	 :' .. 

(412,61) 

(90,003 

(198.352,21) 

(288,00) 
(4.943,77) 

(3.303,80) 

(313,89) 

(5.917,95) 

(183.714,80) 

1.040,79 

1.640.70 

(11.303,24) 
nsço DtslWIflk 
DO 000UCRÃO (00,313,24) 

______ 000 
Av. MMIChOI Floel aflO Rebolo. $151 
8,650400 - ØoqejeIr&0 . CwhIba PR 

740.108,10 

c,aER. 	MMO 2018 
29.000:00 

Matado bsIba votcN.a 3 0300 
• ', cá4oMøk14 S0 0 AIIOJ,aCIOAM Dietas 

• '3i -d 	.IAWIMA POdIA DO Docifl 1 

• )S 	0 	 _____ 760.206,3.0 

0,236614 

(1,168.387,85) 
(0,168.387,65) 

1.549,797,67 

33.710,32 
16 E,E.I3 

442,80 

33.5 (5,52 

(2.495,55) 

(45.95) 

(299,006,84) 
(21.121,10) 

(103.637.79) 

(9.139,11') 

(16.024-363 

li.(.3C'4,17) 

(5506.011 

(672,861 

(348,65) 

(1,305,51) 

(3.106,63) 

(8.858,403 

(5.S13,940 

(3.050,003 

(33.40) 

(461.43) 

(632,10) 

(123,00) 

(213.962,56) 

(4.08'7.09)  
•3$[Llio  

(133,11). 

(577,0,5'  
(200.027,40) 

255)20 	0 E  
(10.946,65) 

1.151,851,65 

0,00 
0.10 

0.00 

1,151,851,65 
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Empresa: TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDA EPP 
	

Forha: 	 03)5 

CNPJ: 	95.420.972/0001-41 
	

Número 6cm: 	002/ 

Balança encerrado cal: 31/12/2017 
BALANÇO PATRIMONIAL 

Descrição 2017 "' 

31/1212017 31/12/2116 

ATIVO 1.024751,800 924852,350 

CIRCULANTE 951266,200 913.879810 

DISPONWEL 8.111,420 5.295,100 

NUMERÁRIO 8,701,420 5.215,160 

BANCO CONTA MOVIMENTO 10,000 10,000 

DIREITOS REALIZÁVEIS 942.554,780 908.884,650 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 482.788,780 480.500,1190 

ESTOQUES 241.164,640 231.908,910 

ADIANTAMENTOS 5,140 2,930 

CLIENTES 214.120,380 192.503520 

DESP EXERC SEGUINTE 4.475,840 3.578,400 

PERMANENTE 73,485,600 10.972540 

IMOBILIZADO 73485,600 10.972,840 

IMOBILIZADO TáCNICO 336.157,000 297,592,260 

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 252,671,40C 296.619,72C 

PASSIVO 1,024.751,SOC 824,852,35C 

CIRCULANTE 133,434,70C 97,891,70C 

FORNECEDORES 108,908,78C 72.89581C 

FORNECEDORES' DIVERSOS 108.968,78C 72.895361C 

IMPOSTOS E ENCARGOS A PAGAR 13811,92C 14.382,090 

IMPOSTOS A PAGAR 393,84C 244,20C 

ENCARGOS SOCIAIS APAGAR 13.508,O8C 14.632,8311 

SALÁRIOS 10.654,00C 10.114,0OC 

SALÁRIOS A PAGAR 1O.5S4,OOC 10,114,0011 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 891.317,1011 826.900,6811 

PATRIMÔNIO SOCIAL 2001000,00C 200.000,0011 

CAPITAL SOCIAL 200.000,OOC 200,000,0011 

RESERVAS 11.109,0011 51.105,0011 

RESERVAS DE CAPITAL 11,109,000 11,109,00C 

LUCROS E/OU PRE)UÍZOSACUMULADOS 680.208,1011 615.851,65C 

LUCROS E/OU PREI ACUMULADOS 680,206,I0C 615.851,6511 

RCCONH ECEMOS A EXATIDÃO 00 PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 

1.021.75 1,80 (um mobão e vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e um rea.5 e oitenta crltavos) 

MAIO 2018 — 
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Empresa 	TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LFDA «EPP 
CNPi 	95.420.97210001-41 (olhiL 	0370 

Reahzado em 31 de Dezembro de 2017 Número 1vor 	0Í;?I' 

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 000222-  
0QiUIiIIÇãO Valor 

LUCROS/PREJUÍZOS 2017 2016 

Saldo anterior de Lorcas Acumulados 605.851,65 286A5'0,16 

Saldo anterior de Suoedevtt Acumulado 001 0,00 

Ajustes credores de P&odon'hane Anterpores 0,00 0.00 

Renersdo de Reservas 0,00 0,0c 

Outros Recursos 0,00 0,00 

(')Saldo Arderlorde Prejuizo Acutnulodos 0,00 11,03 

()Saldo sneedorde Oé8otAoznuledo 0.00 0,011 

)Ajustes Oevsdoresdeper(odos.besoAnteriores (5.452,82) 004131; 

(')Pretufno Líquido do Ano 0,00 QCCI 

0)Pre3uízo Lk1ukb do Ano nâo Operador.al 0.00 0,00 

l'iDdSdt do Exercido 0,00 0,00 

Lucro OquidodoMo 760,208,10 O 

turro Liquíco do Ano n5o Operacionei 0,00 0,00 

StaperSelt cio exercido 

TOTAL 1.370 576,93 1J40.2i1041 

OESIINAÇÕ€S 

Ordder,doeouLucros Oismbuldos, Paqosou Creditados (690.36663) 4.420(311 

'flar.srerdnclas pera Reses 000 0,00 

Parcela dos Lucros uncomoredos ao Capital 0.00 ,,.," (1.00 

Outras Osspneç6es ,/" 	 0,00 0,10 

TOTAL 	 ......... , 7 	(590.368,63) (P4138;) 

680.208.00 	 5I5.800,C11 

Rep. ro CR' P8 sob o Nos' 	4079804 

CPF 01 t13t9.t. 

1 	/ 	' 
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Empresa: TRATORSIGPEÇAS PARA TRATORES UrDA — EPP 	 Folha: 0373 

CNPJ: 	95,420S72f000141 	 Número livre: 	0027 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE 
2017 

1. CONTEXTO OPERACIONAI. 

A Tratorbig Peças para Tratores Ltda EPP, tem por objeto social o ramo de comércio a varejo de peças e acessórios 
novos para veículos. 

A loja está localizada à Rua Bom Jesus do Iguape, 2131, Bairro Vila Hauer, Curitiba-Pr. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

2.1) Dedaração de conformidade 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais compreendem aquelas inculcas na legislação societária brasileira. 

22) Base de elaboração 

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, o custo histórico geralmente é 
baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 

O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela sociedade é como segue, 

a) Balanço patrimonial 

Os direitos realizáveis e as obrigações exigíveis após os próximos 12 meses são classificados no ativo e passivo não 
dreulante, respectivamente. 	 -; 

b) Caixa e equivalentes de caixa 

Compreendem os saldos de caixa depósitos bancários à vista e aplicaç& 	ràltfiras. Essas aplicações financeiras 
estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até,Étàsde encerramento do exercício, e. 
possuem vencimentos sem prazos fixados para resgate, com liquidez mn&'at-é estão sujeitas a um insignificante 
risco de mudança de valor. rc 

e) Estoques 	
r 

Avaliados pelo custo médio ponderado móvel, por seu valor omil de aquisição ajustados, 
mercadorias, a valor de mercado, quando inferior, com base no valor líquido de realização que 
impostos, as comissões dos vendedores e despesas com entrega. Os de manutenção e consur 
valor de reposIção de mercado. 

d) Clientes 

Derivados da prestação de serviços a prazo, não excedente há três anos. 

e) Imobilizado 

O ativo imobilizado é contabilizado pelo custo de aquisição. 
Qualquer ganho ou perda na venda ou baixa de um item do imobilizado será determinado pel 
valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. 

f) Demais ativos e passivos 

São registrados por seus valores de realização ou de iquidação, acrescidos, quando aplicável, de n imentos ou 
encargos incidentes, calculados até a data do balanço. 

g) Resultado do exercício 

Os custos e as despesas são recorliecidos de acordo com o principio contábil da competência. 

li) Receitas 

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzidas de qu ii 
de descontos comerciais e/ou bonificações concedidas e outras deduções simil res, sendo recor 9ode acoIto 
com o princípio contábil da competência. 

	9 MAIO 2018 
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Empresa: TRATORBIG PEÇAS  PARA TRATORES UrDA - EPP 
	

Folha: 0329 
CNP3: 	95420972/0001-41 

	
Número livro: 0027 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZE 1+O O2 24 
2017 

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são compostos como segue: 

axLi222Q1 

Caixa e bancos 
	

5.285.16 
TOTAL 
	

8,711,42 
	

5.285,16 

As aplicações financeiras estão representadas por aplicações renda fixa no Banco ITAÚ e Bando do Brasil, não 
Possuindo quaisquer carências ou penalidades para o seu resgate antecipado. 

S. PATRIMÔNIO LiQUIDO 

a) Capital Social 

O Capital social subscrito e integralizado está representado em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 por um total de 
200,000 quotas, equivalentes ao montante total de RS 200.000,00. 

b) Dividendos/Lucros Acumulados 

Os dividendos representam a parcela de lucros auferidos pela Sociedade, que é distribuído aos quotistas a título de 
remuneração do capital investido nos exercícios sociais. Todos os quotistas têm direito a receber dividendos, 
proporcionais a sua participação acionária, conforme assegurado pela legislação societária brasileira e o contrato 
social da Sociedade. 

Também é previsto no contrato social, a faculdade da AdniflhIstrição de distribuir dividendos intermediários durante 
o exercício de forma antecipada Durante o exercioo de 201 foi distribuído aos quotistas o montante cc 
690.368,73, de diversos exercícios distribuídos antecipaite*'como seque: 

2017 	 2016 

Eros Luiz de Souza 

	

683.465, 14 	717,185,52 
Rosena Maria Carda Braz 	 6.903,59 	7.24 4,29 

6. RECEITA OPERACIONAL 

Segue abaixo a receita apresentada na demonstração de resultado do exercício: 

	

2017 	- 2016 

Receita Bruta 	 2.4jfl2 	2fl3 271_ 2 
TOTAL 	 7-48128Q.Ü2 	2,722210 

7. IMPOSTOS INCIDENTES 

	

2017 	 2016 

Simples Nacional 	 IaZ,iS.Q 	ZJIQQZ7.AQ 
TOTAL 	 .Q27,4.0 

4 
— 

,, 	 G. de Matado DaNa Vetdda 
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Empresa: TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP 	 Folha: 0380 
CNPJ: 	95420.972/000141 

	
Número livro: W27 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2017 

090225 
S. GERENCIAMENTO DE RISCOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

A Sociedade possui os instrumentos financeiros representados substancialmente por caixa e bancos e contas a pagar a 
terceiros. O valor desses instrumentos reconhecidos no balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2017 geralmente se 
aproxima do valor de mercado devido sua natureza e prazos de realização ou liquidação. 

ATIVOS FINANCEIROS 

Çai,gggjylene caixa - são classificados como ativos financeiros disponíveis para negociação. Os valores 
contábeis informados no balanço patrimonial aproximam-se do valor de mercado em virtude do grau de liquidez 
desses instrumentos, 

PASSIVOS FINANCEIROS 

EQmeosrlores - são saldos provenientes de transações comuns registrados pelos seus valores nominais acrescidos, 
quando aplicável, de encargos e taxas de juros contratuais, cuja apropriação das despesas e receitas é reconhecida ao 
resultado do exercício. São designados como empréstimos e recebWeis, estando o valor contábil próximo do valor de 
mercado em decorrência do vencimento a curto prazo. 

A Sociedade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmerite em 31 de dezembro de 2017 e não 
efetua operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos. 

IS1Kelt1it. 

Não há seguros que sejam relevantes para as demonstrações financeiras. 

10 APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIR4 

A Administração da Tratorbig Peças Para Tratores Ltd 	EPR,, -aprovou as demonstrações financeiras em 01 de março 
de 2018-  

Sistema líc&ado para ABM ESCRITORIO MOLINARI S/C LiDA 



Endereço .......................................Rua BOM JESUS DO 1GUAPE, 2131 

Complemento ............................... 

Bairro 	.................. .................. .......VIlA I-iAUER 

Municipio 	................ ........ ............. .CURjTIlZ,r 

Estado......................................... 

Inscrição no CNPJ .... ....... ... ........ ... :.S$ 4ia 72/000l-41  

Inscrição Estadual 91756-81 

Registro na junta..................... ct ;V02837584 Data ttgistro: 11/12/1992 

000226 
TERMO DE ENCERRAMENTO 

Livro Diário 

Número 27 	Folha: 	386 

Contém este hvm 386 folhas numeradas do No. 	1 ao 386 emitidas através de processamento eletronico 

de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no periodo de 01101/2017 a 3 3 /1712017. 

Nome da Empresa ............... ..........TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDÃ - EPP 

Ramo ............................................Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veicul 
os 

Inscrição Munidpal ...... .... ............. ....02690619 

cuRmBA 3/19617 

7 	4 * _ 
EROS Ltfl DE SOJZW 
SOCO ADMINIStRA6O IM 
CPF 317.97288921)," 

/ 

a 
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09 
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PEÇAS PARA TRATORES 

000227 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL NÊ 49/2018 

DECLARACÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG) 

Declaramos que as demonstrações anexadas no pregão presencial n2 49/2018, conforme índice abaixo 

correspondea real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço patrimonial. 

Declaramos ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado peço licitador, nos comprometemos a 

apresentar demonstrações financeiras que comprovarão o índice do quadro abaixo. 

Coeficientes de análise - Demonstrações contábeis balanço patrimonial (2017): 

Índice de Liquidez Geral 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

I.L.G. = 	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

951.266,20 	 + 	0,00 

LL.G, = 	133.434,70 	 + 	0,00 

Índice de Liquidez Corrente 

Ativo Circulante 

I.L.C. = 	Passivo Circulante 

951.266,20  

I.L.C. = 	133.434,70 
	

ZLi 

Curitiba, lide maio de 2018. 

Marlon Molinari 

CRC -, Pr 04079 

Eros Lu z de uz 

Sócio 

~14
dministrador 

WÍ 

Rua Bom Jesus de Iguape, 2131/Hauer - Curitiba - PR/ Fones: 4132767813/4132764118/ 

www.tratorbig.com.br  
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ALPE;S COuRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LD4 

CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA WiNTA 
DESEMPEDIfIENTO os sócios declaras oue oto eSkdtO 

iflcUsos em nenhum dos crimes, previstos pele. Lei que os impeam os 
evorcer at:L v idad.e mercantil 

CLAUSULA SEXTA,,,  
DELIBEADES SOCIAEr 	i rr -. 	LCL uta çÁs,  
de a rarx~Maçoade 	 co 

vo 1 0 para cada nuota do capital social 

CLI3tUSULA SÉTiMA 
TRANSFERENCIA DE QUOTA- 5 n'r Lc 	r11!tLfl i Çr 

r- 	r-u ri praz o L 	 çt 	çc 
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990231 
AIPEÇÀS COMÉE CIO DE PEÇAS PARÁ TRATORES LTDÀ,, 	 P001 
CO Itff 00320355/0001-25 
2a. (SEGUNDA) ALTERACÀO Do CONTRATO soeist. 

ANSELMO LUBAS, brasilalrc,, casado eantarciant., Natural da CURITIBA PARANÁ, data de 
npcimtmtc I50665, ra&nra e innidilado R RUA DESEMPARGADOR ANTONiO DE PAULA, 
Na 3125, BOQUEIBÁO CXP 81750-450 CTBAPRportador daEG No. 3.968.951-O PR, e cPF NÓ; 
541.684.819-72 eh O LIJBM, hras'llro, maior coRei-o cometctante, N2tura 3  de CURITW& PE, 
data de nascimento 12/02/52, residente e domlcliUtdo a RUA CORONEL JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, 
N 2408 BOQUEIRÃO CEDA PE ponador da RG T 1919 065 PE e CPF No 19 538 679-SI sócios 
componentes da w ledaS ALPEÇAS COME,  DE PEÇAS PARA TRATORES LIDA., cem coce 
e foro era CURiTIBA PE e RUA DESEMBARGADOR ANTONIO DE PAULA No 3125 
BOQUEIRÃO , com CONTRATO SOCIAL arquivado no Junte Comercial do: Paraná sob NO. 
41203196152 EM  5SÇÁ0  PODIA 2911194 £ PED/ffIRA ALTERAÇÃO DO comaro SOCIAL 
arcuí'-ado na Junta Comet cial sob No 951895877 POR DESPACHO EM SESSÃO DO DIA 12112J95 
reae}ven pôr este instriunonto particular do Contrato Social alterar e seu contrato primitivo de 
acordo com as clánsubia seculntes 

CLÁUSULA PP21EIRA As cotas e Capital Soc3al sino ,,ram ao valor de ES 7,00 (s,tt real) ceda 
cota passa a ser de EStOU (RUM REAL) cada cota, 

OLÁUSULÁ SEGUNDA; O sócio PiO LUBAS, Já qualificado acIms que possui na empresa 5.790 
stas, 'atira-se da sociedade nastc ate dando piore e geral quitação de suas tetas, tvandannd,i-aa da 
seguinte r-n- 

A) O Sócio retirante WO LOBAS, já qnnllflcado acLoia, cade e transfere para a sécio ANSELMO 
LOBAS ,jáqualificado acima 3290 (TRÊS MIL DUZENTOS E NOWNTA) cotas de ES lOO  (RUM 
REAl )-cada o qual -ecebido ernu o-4a-oca-rente do Pais reta-a se da sociedade 1iete ata 

E) O Sono iptirunio P70 LOBAS la nhft'idi azmn, cede e tnnsfete pua sócia liressome 
MARTA IUY3FJR0 LOBAS brascielra, caedg, comesclaute Maturo! de IVAD'ORÁ/ PR, portadora 
da RG Pia, 4S9355O1  PE e d'E No 019 352 .,89-58 data co noscmler,to 1098fl59 residente o 
domaisda a RUA DESflflIAPC-ADOR ANTONIO DI? R&L1L&, No 3.125 BAWRO fIOQUEIRÂO 
CEP 51730-450 3.500 (TRÊS 14U E OUIMiENTAS; cotas de ES 1,00 RUM REAL) e" 
recebida ammoeda corrente depois retira-se da ac'ctedade neste ato. 

CLÁUSULA flRCEIBÁ O Capital Social no valer de ES 7.000,00 ( SETE MII-. E 
aitakado pare 1420,W0,00 (VImE áa REAiS), reprosoonido pôr 20,000 cotas, 

CLÁUSULA QUARTA. O Sécio ANSELMO LDBAÇ, 35 qualffie'sdr4 acima,ntegrsdtsa ia 
moeda corrente do Pais ES 6500.00 (SEIS MIL E QUINBAN POS REAIS) e a sacia 
MARTA laDEIRo LUPAS, já quaifficàda. Integrailta neste ato em moeda corrente 
6,500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS). 
Eu ç'e arrenda 49 presente alteraçeo do ('apt'd Social fica 555 tu dsstr busdo entre os 

SaCIaS QUOT,&S 	 % 	 CAPiTAL 
ANSELMO LOBAS 	 10,000 	 50% 	 10.000,00 
MARTA RiBEiRO LOBAS 	10.000 	 500%, 	 10,000,00 

	

20.000 	 100% 	 20.000,00 
CLÁUSULA QUINTA,,  Os sécios declaram não estarem ixicursos cm nenhum dos crimes i 
lei que os impeçam de exerce  ás atividades mere*ntis 

ClÁUSULA SEXDe O Ltdei-eço da sociedade ano era na RUA DESEMBARGADOR A!' 
PAULA, No. 3,125, BAIRRO DOQUEItao, OTRA-FE dEI? 81750-450, passa a 
BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÀO, 2307, BAURO BOQUEIRÀO CE? 

--- 

ri 
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ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. 

22. (SEGUNDA) ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. 

COO Ml?: 0032095M)oo1-26 

aAusuIa SETIMk Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem temas 
disposições do presente lustrwnente. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Instrumento em (três) vias de igual forma  eteor 
na presença de duas testemuobas. 

CURITIBA, 04 DE MAIO DE 1999 
r 

nsa& 

EDNA PEflIRA DOS SANTOS 	 ÁNSELM4) LAUS 
RO. No. 5,655.209-0 P1? 	 - 
CPF No. 921394529-34 	

/ 

O VENICE DO CARMO JUSICi 	 ff0 LUPAS 
RO No. 2.097448-9P11 
0ff No. 232S77M9-04 

L-&L. 

TA RIBEIRO LUBA8 

WI 	 < 
I1999TÇ\ 

;4sç4 
\ 	\ 

TUFIRAME\ 
Protocoto: 99/081452-1 	 SECRETARIO GEAL 

- -- 	
-- 



Do  PAW#0233 
ALPECAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME. io 
ia-  ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 	 R o 
CNPJ 00 320 955/0001-26 

(1)s abaixo identificados e qualificados: 

1) ANSELMO LUBAS,brasileiro natural de CURITIBA-PR,casado sob regi e 
comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado a RUA ELIZEU F 	ERP. 

No 90-131, Bairro XAXIM, CEP 81720-130 CTBA -PR- inscrito no CPF No 
541.684.819-72 e RG No.3.968.951-0 8SF /FR. 

2)MAITA RIBEIRO LUBAS,brasileira, natural de IVAIPORÂ/PR,casada sob regime 
de comunhão parcial de bens,residente e domiciliada a RUA ELIZEU FARIA, No 90-13, 
Bairro XAXIM, CEP 81720-130 CTBA -PR, inscrita no CPF No 019.352.589-58 e RG 
No. 4.593.550-7-S8PIPR 

únicos sócios componentes da sQciedade. empresária limitada que gira sob a denominação 
ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA —ME com sede a 
RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO, No 2307,BAIRRO 
BOQUEIRÃO, CEP 81650-450, CURITIBA - PR, registrada na Junta Comercial do 
Estado do Paraná sob o NIRE 41203196752 em 29111/1994, I Alteração 951895877 em 
12112119995 e 2a. Alteração 990814521 em 14/0511. 999 e inscrita no CNPJ/MF 
No 00 320 955/0001-26, resolvem alterar o contrato social mediante as condições 
estabelecida nas cláusulas seguintes 

CLÁUSULA PRIMEIRA CAPITAL SOCIAL O capital social que e de R$ 20 000,00 ( 
Vinte Mil Reais)divididos em 20.000( Vinte Mil) quotas de R$ 1,00 ( Hum Real) cada, 
totalmente escrito e integiahzados em moeda corrente do País, e elevado para RS 50000,00 
(Cinquenta Mil Reais) divididos cm 50,000 (Cinquenta Mi» quotas de capital no valor 
nominal de R$ 1 00 ( Hum Real)cada uma, subscritos e já integializados em moeda 
corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma: 

ANSELMO .LUBAS, que possuía na sociedade R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) passa 
para R$25.000,00 ( Vinte e Cinco Mil Reais) aumento este de R$15.000,00 (Quinze Mil 
Reais). 

RÍ 
MARTA LURAS que possuía na sociedade R$ 10000,00 (Dez Mil Reais) pasEi 
R$ 25 000 00 ( Vinte e Cinco Reais) aumento este de R$ 15.000 00( 	e 
Reais). 

sócio 	 % QUOTAS 	CAP AL/'  
ANSELMO LURAS 	 50% 	25.000 	25.000,0%' 
MARTA LUBAS 	 50% 	25.000 	25.000,00 

TOTAL 	 100% 	50.000 	50.000,00 

CLÁUSULA SEGUNDA:DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Á vista da 
modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.0 1  da Lei 
10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato 
social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no 
contrato primitivo que , adequado as disposições da referida Lei NO 10 40612002,,. 
aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação. 



havendo sobras, quotas serem cedidas ou alienadas a terceiros. 

WN,-0  ti 

0-80-  

ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME. 
3K. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ: OO.32O955/OOO1 -26 

CLÁUSULA SÉTIMA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A 
sociedade ficará a cargos do sócio ANSELMO LUBAS.a qual cabe, a 
ativa ou passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo todos os ah 
no objeto social, sempre em interesse da sociedade, ficando vedado o usc 
social em, negócios estranhos aos fins sociais. 

Kí M1 

DO PAR4J4JU234 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica facultado aos administradores, atuando em conjunto, nomear 
procuradores, para o período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o 
instrumento d.e procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim 
nomeados. 

CLÁUSULA OITAVA: RETIRADA DE PRÓ-LABORE: Os sócios poderão de comum 
acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA NONA: DO EXERCICIO SOCIAL:, DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS Ao 
termino de cada exercício social, em 31 de dezembro o administrador prestara contas 
justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo aos sócios, na proporção 
de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA DECIMA DO JULGAMENTO DAS CONTAS 	Nos quatro meses 
seguintes ao termino do exerciuo social os somos deliberarão as contas e designarão 
administradores quando o foro caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: CASOS OMISSOS: Os casos deste contrato serão 
resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e 
supletivamente, pelas normas da sociedade anonima( 1 ei no 6.404/76) conforme faculta o 
parágrafo único do artigo 1. .503 da Lei No, 10.40612002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade não se dissolverá com o falecimento de 
qualquer dos sócios mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os 
somos remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucro 
líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma, 20% (vinte por cento) 
prazo de três meses 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (e 	32  

cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios não poderão ceder ou alienar por 
qualquer titulo sua respectiva quota a terceiros sem o prévio consentimento dos demais 
sócios ficando assegurado a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições e 
na proporção das quotas que poSsuírem. Observando o seguinte: 

- os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da 
preferência no prazo de trinta dias; 

2- findo o prazo parCeercício da preferência, sem que os sécios se manifestem ou 



ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME. 
32. ALTERAÇÃO CONTRATUAL.  
CNPJ 00 320 9551000i -26 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL SEDE E DOMICILIO: A 
sociedade gira sob o nome empresarial de ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA 
TRATORES LTDA ME e tem sede e foro a RUA BARTOLOMEIJ LOURENCO DE 
GUSMÃO, No. 2307,BAIRRO BOQUEIRÃO, CEP 81650-450, CURITIBA - PR, 

CLÁUSULA SEGUNDA: INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 29/1111994 e seu prazo de duração 
é indeterminado. 

CLÁUSULA TERCEIRA OBJETO SOCIAL A sociedade tem por objeto a exploração 
no ramo de COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PEÇAS PARA 
TRATORES E CAMINHÕE& 

CLÁUSULA QUARTA: CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 50.000,00( 
Cinquenta Mil Reais) divididos cm 50,000 (Cinquenta Mil) quotas de R1,00 (Hum Real) 
cada uma;subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do Pais. pelos sócios e 
distribuídas da seguinte forma: 
SÓCIO 	 QUOTAS 	CAPITAL 
ANSELMO LUBAS 	 50% 	25.000 	 25 000,00 
MARTA LURAS 	 50% 	25 000 	 25 000,00 

TOTAL 
	

100% 	50.000 

CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A ti 
cada sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem s 
integralização do capital social conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.40 

CLÁUSULA SEXTA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTA 
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e 
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando,, se reali; 
a alteração contratual pertinente. 

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas 
à venda. ' o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao 
direito de preíérência, o que deverão fazer dentro de 30(trinta) dias, contados do 
recebimento da notificação o m prazo maior a critério do sócio alienante.Se todos os 
sócios manifestarem seu direto preferência , a cessão das quotas se fará na proporção 
das quotas que então possuír iii,. 'corrido esse prazo sem que seja exercido o direito de 
preferência, as quotas poderãç ser i emente transferidas. 

1 
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ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME. 
3 ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 
CNPJ:00.320.95510001-26 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócio que ,por divergir de alteração 

deliberada pela maioria, desejar retirar da sociedade, devera comunicar aos dciii 
por escrito, com antecedência ao prazo mínimo de 30(trinta) dias, findo o qual 

será tido corno desinteresse. 

Parágrafo Único: Caso os demais sécios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, os 

haveres deste serão pagos após o levantamento do balanço geral da sociedade em 36( trinta 
e seis) prestações mensais iguais e sucessivas, vencendo se a primeira no prazo de 

30(trinta) dias, contados á partir da retirada cio sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA; As deliberações relativas à aprovação das contas dos 

administradores, aumento e redução do capital, designação/destituição de administradores, 

modo de remuneração pedido de concordata, disti ibuição de lucros, alteração contratual e 

fusão cisão e incorporação e outros assuntos relevantes para a sociedade serão definidos 

na reunião dos Sócios. 

Parágrafo primeiro: A reunião dos sécios poderá ser a realizada em qualquer época, 

mediante convocação dos administradores ou sócios. 

Parágrafo segundo: As deliberações serão aprovadas; por ¼ do capital social salvo nos 

casos em que a legislação exigir maior quorum. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das 

quantias retiradas a qualquer titulo amda que autorizados pelo contrato quando tais lucros 

ou quantia se distribuirem com prejuízo do capital. 

CLÁUSULA DÉCLMA SÉTIMA; Os administradores declaram, sob as penas dalei- que 
não estão impedidos de exercer a administração cia sociedade. Por lei especial ou em 

virtude de condenação criminal,ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede 

ainda que temporariamente, o acesso a catgos públicos, ou p0 crme falimentu de 
prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato ou contra a economia popular contra 4 
sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência , contra rela S 
de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMEÔ 
M1CR0EMPESA Os sócios declaram, paia os fins do ait 5 0.da Lei No. 9.8 .1/99 qW: . 

a) a sociedade se enquadra na situação de microempresa. 

b) O valor da receita bruta anu'd da so 'iedadc, no presente exercício não excedeu o 

limite fixado no inciso 1 do art 2 0 . da Lei 9.841(99 observando o disposto no 
parágrafo 1° do mesmo artigo. 

c) A sociedade não se enquadra em qualquer da hipóteses de exclusão relacionadas no 

3° . da mesma lei. 

CLÁUSULA DÉCI A N 'A' Uca eleito o foro de Curitiba para o exercício do 

cumprimento dos clireit s e 'obr'aaçoes resultantes de contrato. 	
& 
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ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS  PARA TRATORES LTDA ME, 
32.  ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 
CNPJ:00.320.955/0001-26 

Em 

E por estarem justos e contratados lavram este instrumento, em três vias de igual tê 
serão assinadas por todos os sociosjuntaniente com duas testemunhas, sendo a prinu 
arquivada na Junta Comercial do Paraná e as outras vias devolvidas aos contratantes, 
de anotada. 

CURITIBA 30 DE DEZEMBRO DE 2003. 

TESTEMUNHAS: 
	

SÚCIOS: 

CPF No. 253.79 .1 9-68 
RGNo 1&PR 

EDNA PEREIRA DOS SANTOS. 
CPF No 921.794.529-34 
RG No. 5.655.209-0-PR 

.kfi h.{vY 4iÜ.9 
14IKf&TA LUBAS 	' 

7 

ELABORADORA: 

2. /Õw wÇw- 
'..14AR1LENE RODRIGUt' DOMINIJES 

Rua Cal, Pedro Labatut, 20- Port50-CEP 51.320-310 
Curitiba - Pr - Fone / fax; 329-2265 / 329-3530 
Contadora (0/PR 018110/0-8- CPF 253.799.179-68 

JUNTA COMERCIAL DO PÂRANA 
M POSTO AVANÇADO DO FACII 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/03/2004 
SOB NUMERO: 20040601099 

ALPECAS COHgRCIQ DE ?aÇAS PAI',
rnpn \ 	\ 	 MARIA THEREZA LOPES SAIQMAO 

SEOETARIA GERAL 
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ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME 

4.° (QUARTA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 

C.NPJ N,° 00.320.955/0001-26. 

Os abaixo identificados e qualificados: 

1) ANSELMO LUBAS, brasileiro, natural de CURITIBA-PR, 
comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciIi 
FARIA, No 90-11, Bairro XAXIM, CEP 81720-130 CTBA -PP 
541.684.819-72 e RG No.3.968.951-0 SSP /PR. 

- 

2) MARTA RIBEIRO LUBAS, brasileira, natural de IVAIPO.RÂJPR, casada sob 
regime de comunhão parcial de bens,iesidcnte e domiciliada a RUA ELIZEU FARIA, 
No 90-B, Bairro XAXIM, CEP 81720-130 CTBA -PR, Inscrita no CPF No 
019.352.589-58 e RG No 4 593 550-7-SSPIPR 

únicos sécios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a 
denominação ALPEÇAS COMERCIO DE' PEÇAS PARA TRATORES LTDA —ME 
com sede aRUA BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMÃO, No 2307, BAIRRO 
BOQUEIRÃO, CEP 81650-450, CURITIBA - PR, inscrição no CNPJ N° 
00.320.955/0001-26 registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná Contrato 
Social sob o NIRE N. '  41203196752 em 2911111994, 1" Alteração Social arquivada sob 
o N° 951895817 em 12112119995, 2" Alteração Social arquiva sob o N 990814521 em 
14/05/1 999, 30  Alteração Social arquivada sob o N, "  20040681009 em 29/0312004, 
resolvem alterar o seu Contrato Social mediante as condições estabelecida nas 
clausulas seguintes 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sécia MARTA RIBEIRO LUBAS, já 
qualificada acima cede e transfere a totalidade de suas 25.000 (VINTE E CINCO 
MIL), quotas de R$ 1,00 (HUM REAL), cada totalizando R$ 25,000,00 (VINTE E 
CINCO MIL REAIS) para o soem ANSELMO LUBAS ,já qualificado acima no qual 
recebe em moeda corrente do Pais retira-se da sociedade neste ato 

CLÁUSULA SEGUNDA; O sócio ANSELMO LURAS, já qualificado 
acima cede e transfere para o sócio ingressante ANTONIO ROBERTO DOS 
SANTOS, brasileiro, NATURAL DE TELEMACO BORBA/PR, casado sob regime de 
comunhão parcial de bens, residente e domiciliado a RUA BARTOLOMEU 
LOURENÇO DE GUSMÃO, 2269, BAIRRO BOQUEIRÃO, portador do RG 
N.° 8.029.799-8 SSPPR e CPF N.° 033.684.55966 ;a totalidade de 500 
(QUINHENTAS), quotas de RS 1,00(HIJM REAL) cada totalizando R$ 00,00 
(QUINHENTOS RIØÇi 

4,  
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AIJPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME. - 

4.0  (QUARTA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 

CNPJ N.0  00.320.95510001-26. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência da 

Capital Social fica assim distribuídos aos sécios: 

SÓCIOS QUOTAS CAPITAL 

ANSELMO LURAS 

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS 

49.500 

500 

99% 

1% 

R$ 49.900,00 

R$ 	500,00 

TOTAL 50.000 100% ff5 50.000,00 

CLÁUSULA QUARTA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A 
administração da sociedade ficara a cargo do soem ANSELMO LURAS, a qual cabe, a 
responsabilidade ativa ou passiva da sociedade, em juizo ou fora dele, podendo todos 
os atos compreendidos no objeto social sempre em interesse da sociedade, ficando 
vedado o uso da denominação social cm, negócios estranhos aos fins sociais. 

L. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica facultado ao administrador, atuar individualmente, 
nomear procuradores, para o período determinado que nunca poderá exceder a uni 
ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados 
pelos procuradores assim nomeados. 

CLAUSULA QUINTA O administrador declara, sob as penas da lei, que 
não estão impedido de exercer a administração da. sociedade, Por lei especial ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que 
vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos, públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa 
da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento cm 3(três) vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

eonfere 4m o OriginE Ii 
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ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTD.A - M1E.y,, 

4.° (QUARTA) ALTERAÇÃO CONTRATUL. 	
ç)0 PARANA

A  

CNPJ N.0  00.320.95510001 -26. 

CURITIBA, 21 de 

TESTEMUNHAS: 

o'-.. 
.. 

MARILENE RORICIJES DOMIT\GUFS 
CPF No. 253.799.179-68 
RG No.1.618.118-S SSP/PR 

DAViCR\3 DAVID 
(.PF No. 063.113.549-93 
RG No. 8.555.347-0 SSP!PR. 

ANELMO LUBAS. 

Jb '2t LLv 
MARTA RIBEIRO LUlAS. 

(. 

ANTONIO ROBERTO DOS S i TOS, 

ELABORADO POR: 

p 
MARILENE RODRIGUES 'ÚOM]NGUES o 
Rua CaL Pedro Labatut, No. 20- Poiiao-CEP 81320-210 	 t 
Curitiba - Pr - Fone / Fax 329-2265 /329-3530/329-4054 
Conracloja CO'PR 0!8II0'O 8 	(TI No 2 799 79-68 __. 

1 
/2036 	 -. 
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A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NO WRODE INSCRIÇÃO 	 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
DATADEASER11JRA 

00.320.95510001 -26 	 2911111994 
MATRIZ 	 1 	CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

ALPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA  

TTIJLO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

Li1 	 ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECCNÔMICAPRINCIPPL 

- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

[6EiO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDAR IAS 

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veicutos automotores  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURiDICA 

206-2 Sociedade Empresária Limitada 

rT6E5URO NUMERO COMPLEMENTO 

R BARTOLOMELJ L0uRENCO DE GUSMAO 2301 

[EW 	 DftJRROIDISTRITO MUNICIPIO 	 UE 

81.650-050 	 BOQUEIRAO 	 CURITIBA 	 IPR 

[ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 1 [t&E 

ENTE 

 

FEDERATIVO RESPONSÃWL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTaAL 1 [5ÃTADASITIJAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 0311112005  

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 [6TADASITUAÇ.ÃC ESPECIAL E~PINÁ ~0JF 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nD  1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 1010512018 às 10:02:26 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 1 0/05/2018 
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConju.  

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

Nome: ALPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 
CNPJ: 00.320.95510001-26 

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 Dívida Ativa da União (DALI) junto à 
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' 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 chttp://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 211012014. 
Emitida às 17:54:13 do dia 0310412018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 3010912018. 
Código de controle da certidão: 5DA4.6A18.6420.4EE4 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Emitido via Internet Pública (10/05,2016 10:06.01) 

Estado do Paraná 

LI 	Secretaria de Estado da Fazenda 
- 	 Coordenação da Receita do Estado 

PARANA 
GOVERNO 00 ESTADO 

Reoseadri, da Faland, 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N°018032411-38 

000243 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 00.320.95510001-26 
Nome: ALPECAS COM DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

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

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

Válida até 0710912018 - Fornecimento Gratuito 

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



http://www5.curitiba.pr.gov.br/gtmIcertidapnegat1vaJffmJAsuu 	ti... 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCE244 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS 

CONTRIBUINTE: ALPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

CNPJ: 00.320.95510001-26 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 301209-5 
ENDEREÇO: R. BARTOLOIUIEU LOURENÇO DE GUSMÃO, 2307 - BOQUEIRÃO, CURITIBA, 
PR 
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA 1 LICITAÇÃO 

É expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em 
nome do sujeito passivo inscritos ou não em Divida Ativa, até a presente data. 

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos 
cadastrados no Município de Curitiba. 

Certidão expedida com base no Decreto n°670/2012, de 3010412012. 

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - 155), Imobiliários 
(Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-
vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros 
débitos municipais. 

CERTIDÃO N°: 8392312018 

EMITIDA EM: 	1410312018 

VÁLIDA ATÉ: 	1110712018 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: F878.E3P6.749B.4EDB-9.A2B8.B7CE.OD9F.5B88-7 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, ria Internet, 
no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br  - Iink: Secretarias / Finanças. 

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta. 

Certidão expedida pela Internet gratuitamente. 

R2 
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t ..A 
CAIXA ECQNÔMCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRI? 

Inscrição: 	00320955/0001-26 

Razão SociaI:ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME 

Endereço: 	RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO 2307 / 
BOQUEIRÃO / CURITIBA / PR / 81650-050 

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

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

Validade: 22/04/2018 a 21/05/2018' 

Certificação Número: 2018042200482769444087 

Informação obtida em 10/05/2018, às 10:04:02. 

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

2/ 

P 
https ://www.sifge. caixagov.br/EmpresalCrf/Crf'FgeCFSlmprimirPapeLasp 
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PODER JUb1CIÁRIO 

JUSTIÇA DO TBALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ALPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 00.320.955/0001-26 

Certidão n°: 149880356/2018 
Expedição: 10/05/2018, às 10:04:41 
Validade: 05/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ALPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n °  

00.320.955/0001-26, 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 pera o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Pre ia. 

e suyestães: crtctst 

/ 



já 
Át

ALPEÇAS COM. DE PEÇAS 

~ 
PARA TRATORES LTDA. 

Peças e Serviços: Huber - Warco - Michigan 
Dinapac - Caterpillar - Case - MF 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N2 4912018 
PROCESSO n9 . 9312018 

DECLARAÇÃO 

ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS  PARA TRATORES LiDA-ME, inscrita no CNPJ sob n 2  00.320.955/0001-

26, sediada na Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 2307, cidade de Curitiba, estado Paraná, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. Anselmo Lubas, portador da Carteira de Identidade n2 

3.968.951-0/PR e do CPF n 2  541.684.819-72, DECLARA sob as penas da Lei, que não possui em seu 

quadro societário cônjuge, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 

autoridades ou servidores comissionados da própria pessoa jurídica, conforme Acórdão 2745/2010 

do Tribunal de Contas do Paraná e Súmula Vinculante 13, do STF. 

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 

como 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. 

Curitiba, em 11 de Maio de 2018. 

Apçs Com, de 
ANSELMO LUB 
SÓCIO/GERENTE' 

RG: 3.968.951-0/PR 

0032O.955!OOOi 42í 
ALPECAS COMi:RCO DE PECAS 

PARA TRCO;ES JCA - ME 

BART00M211! LOUÍEtÇOO DE GUSMÃ023O 
POQUEkÃO - GEP 81 350-050 

1 
 

CURIUSA 	°ARANÃ 

4,  

rs Lda. 

alpecas@gmail.com  
Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 2307- Boqueirão - Fone/Fax: (41) 3376-2152 - CEP 81650-050 50-050 - Curitiba - PR 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 	
000248 
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ALVARÁ N° 1.355.901 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para 

Localização, conforme processo N°20-106623/2017, a: 

ALPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 
R. BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO - N°: 002307- 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1401 301.209-5 	CNPJ: 00.320.95510001.26 

Taxação: COM SERV 

Forma de Atuação: ESTABELECIMENTO FIXO 

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada 
- G.45.3.0-7103-00  Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
4 G.45.2. 0-0101-00 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

DÈVERA GARANTIR AACESSIBILIDADE CONFORME NBR 9050 

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL N° 1109512004 

AROS 60 DIAS DA EMISSÃO ESTE ALVARÁ Só TERÁ VALIDADE MEDIANTE AAPRESENTAÇÃO DA LICENÇA AUTORIZAÇÃO OU 
CERTIFICADO VIGENTE DO(S) ORGÃO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) CONDICIONADO(S) A(S) ATIVIDADE(S) 

DFRV 

VALIDADE: 

PAI 

\\ 	9. 

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DGISLAÂO EM VIGOR. CO 
CURITIBA, 02'Df-EE)dERElRO DE 2018 

nivlsÃn flP ALVARÁ  F ATENflIMFNTO5 

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

termos do Decreto n° 62212010. A verificação de sua autenticidade deverá ser 
confirmada no endereço wvw.curitiba.pr ,gov.br, Serviços para Empresa. Alvará 
Comercial - dados. 

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

A partir da versão 2 1 0.60, de 0310812017 passou a constar no alvará forma de atuação 
e código CNIAE. 

ASSINADO ELETRONICAMENTE 

III 	II I 1 I I 	II ti i It 1 1 
1 de 1 



___ 	DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ 
-J 

POL CtA 
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL 000249 

ALVARÁ NÚMERO: 662212018 

(CURITIBA - PR) 

Atendendo ao que requereu - ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PRA TRATORES 
LTDA 

Resolve conceder-lhe Licença, de acordo com o(s) Fato(s) Gerador(es): 
434,44 

= 
da Lei Número 7.257, de 30/1111979, para funcionar como: 

COMÉRCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSÓRIOS "NOVOS" PARA VEÍCULOS 

no seguinte endereço: RUA BARTOLOMEtJLOURENÇO DE GUSMÃO - 2307 Bairro: 
BOQUEIRÃO 

j.iaieKcaiiaiK1 a[ouI:2Lt1 

Pagou a taxa no valor de: R$ 117,14 (cento e dezessete reais e quatorze 

através da GR número: 	ITAU0IO2 848844357 200318 117,14C 

Alvará válido de 0110112018 até 3111212018 

O estabelecimento gítiercial deve cumprir o que determina a legislação ambiental prevista na Lei Federa' n 09605198, 
Decreto Federal n ° ,6514)08. Portaria Minter n°092/80. Resolucão Conama n° 01190 e NBR 

CURITIBA, d Março de 2018 

DeIa?do de Policia 
Eric Tuta Guedes 

_1, ueia& d Powa 



RS 3130. 
EMITIDA FCt RE}tft 

*3 ILIMUI ENik]EC1ui AV. O*ftIfI43 1€ AEUhL55 - lo ?441W< - CENTRO CIVIO) - CEP  

e 

FERNILt AL. .ASSIF4I 
Escre.ejttt 'tíramentada 

$ 
s i  
e a 

000250 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

COMARCA DE CURITIBA 	 ESTADO DO PARANÁ 
V OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO 	 EMPREGADOS J U A A M E N T A E G5 
CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 	 MAURI TOZO 
RUA PADRE ANCHIETA. 1267 FONE/FAX: /41) 3027-5253 	 SANDRA LUCIA PELIKI 
FORUM DAS VARAS DA FAZENDA PUBUCA • BIGORRILHO • CEP 80730-000 	 LUIZ CARLOS KOFANOVSKI www.ldlstrlbuidorcurltiba.com.br 	 - 	 ISABEL ANGELA W'PYCH 

PEDIDO DE CERTIDÕES 	 MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI 
SOARES CENTRAL DE CERTIDÕES FONE: (41) 3223-8915 JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO 	CHRISTIANNE  

RUA )W DE NOVEMBRO, 3622 ANO .CJ 202 CEP: 80020-923 	
TITULAR 	 ISAIAS AGOSTINHO DOS SANTOS SOHNETE 

AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 TÉRREO - CEP 80530-906 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL 
VARAS CRIMINAIS VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAMILIA • VARAS DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO REGISTROS PUBLICOS - TRIBUNAL DO JURI 
TABELIONATOS • JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

À. 

c 1 ri 	o 
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	ALPEÇAS COM. DE PEÇAS 

PARA TRATORES LTDA. 

Peças e Serviços: Huber - Warco - Michigan 
Dinapac - Caterpiliar - Case - MF 

ü00251 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N2 4912018 
PROCESSO n 2 . 9312018 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

ALPEÇAS COMÉRCIO : DE PEÇAS PARA TRATORES LTDAME, inscrito no CNPJ n 2  

00.320.955/0001-26, por intermédio de seu representante legal Sr. ANSELMO LURAS, portador do 

Documento de Identidade n 9  3.968.951-0/PR, inscrito no CPF sob o n 2  541.684.819-72, DECLARA, 

sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 72  da Constituição da 

República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

Curitiba, em 11 de Maio de 2018 

IC 

Cnr nS+Jr3torz Lida AN SELM UBAS 

SÓCIO/GERENTE 

RG 3.968.951-0/PR 9 
0ft320.95510001 26 

ALPEÇAS COMF2.OI0 DE PEÇAS 

PARA rR4Tr:AíS L TD'- - ME 

BARTOLOMEU WLJRENÇO DE GUSM;0, 23U 

	

BOQUEIRÀC) 	CEP81.550-OS0 

	

C1 1 RI1IB 	ARANA 

alpecas@gmail.com  

Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 2307- Boqueirão - Fone/Fax: (41) 3376-2152 - CEP 81650-050 - Curitiba - PR 
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ALPEÇAS COM. DE PEÇAS 
PARA TRATORES LTDA. 

Peças e Serviços: Huber - Warco - Michigan 

Dinapac - Caterpiliar - Case - MF 

0 00252 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N 2  4912018 

PROCESSO nQ. 93/2018 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-ME, sediada na Rua Bartolomeu Lourenço de 

Gusmão, 2307, cidade de Curitiba, estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n 2  00.320.955/0001-26, 

por intermédio do seu representante legal o Sr. Anselmo Lubas, portador da Carteira de Identidade 

n 2  3.958.951-0/PR e do CPF n9 541.684.819-72, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em 

qualquer das condições impeditivas, especificando 

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

2 - Que não esta impedida de transacionar com a Administração Publica, 

3 - Que não 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, 

4-Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 92  da Lei Federal n 2  8.666/93 
consolidada pela Lei Federal n 9  8883/94 

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 2, e do artigo 97 da Lei S 666/93, e suas alterações 

Curitiba, em 11 de Maio de 2018. 

ri 
Pjpoças CornrL9 	 Ltd. 

ANSELMO LUB 5 

SOCIO/GERENTE 

0032O955/OOO1 26 

	RG: 3.968.951-0/PR 
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ALPECAS OaE?cJC DE PECAS 

PAPÏ. T-:AiC:ES LI- DA - ME 

BARTOLOMEU LCtIRENO.Çj DE GUS14QZ3D7 

BOQUEIRÃO 	cEEF81.650-O50 
2AR.ANA e 

alpecas@gmail.com  

212  

Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 2307- Boqueirão - Fone/Fax: (41) 3376-2152 - CEP 816510-050 - Curitiba - PR 



Rua Amazonas, 373, Centro, PiCa Paraná - CEP: 83.860-000 - Fone: 3632 1136 

SERVIÇO DISTRITAL DE PIEN-PR 
Rua Acre, 162. Cerkro . Piln - Pfreni -41-36322489 1 consuae selo dl tal em: vAw,!untrpen.com.br 

SELO: 	à  RITIMITI*A 	W- {  

[I1Tk1i.iI Dou t&. 
PIN, 30 de maio de 2017. 

Em testemunho de verdade. 	J/ÇSTI7%\  

Edna Francisca 1 e dos Santos - Escrsvei .\ 	9 

ESTADO DO PARANÁ 
Prefeitura Municipal de Piên/Paraná 

(100253 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

MUNICÍPIO: Piên/Paraná 

Fornecimentos de peças para caminhões, ônibus e máquinas rodoviárias 

DECLARAMOS para os devidos fins, que a empresa ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS 

PARA TRATORES, pessoa jurídica de direito, privado, inscrito no CNPJ sob n° 

00.320.95510001-26, estabelecida na Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, n° 2307, 

Boqueirão, em Curitiba/PR, CEP 81.650-050, fone: (41) 3376-2152, fornece peças para 

caminhões, ônibus e máquinas rodoviárias para o Município de Piên/PR. 

Aproveitamos para informar que a referida empresa cumpre com eficiência, até o presente 

momento, com todas suas obrigações estabelecidas contratualmente, fornecendo produtos 

qualidade, nas condições e prazos estabelecidos em contrato, nada havendo que a desabone. 

Atenciosamente, 

t 

QyLtxA.cL Ap4mnuI 
Patricia Aparecida Trojanovski 

Departamento de Licitações e Compras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEí 
CNPJ: 76.002,666/0001-40 2 Rua Amazona, 373 Centro 

CEP -  83.880-00Õ - PIÉN PARANÁ 



Assim sendo nada consta em nossos arquivos até a presente 

desabone. 

Para efeitos legais, firmamos o presente. 

que a 

/ 
	

tiba, em 21 de março de 2011. 

2 
SUL 
	

3:.NTOS 

COTA E BERGAMIN LTDA - CNPJ: 04.014.87510001 -01 

090254 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Declaramos para os devidos fins e efeitos necessários, que a Empresa ALPEÇAS 

COMÉRCIO DE PEÇAS  PARA TRATORES LTDA, inscrita sob CNPJ 00.320.95510001-26, 

com sede a Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 2307, Boqueirão, Curitiba-Pr, já nos 

forneceu serviços de mão de obra para recuperação e manutenção DE EQUIPAMENTOS 

PESADOS, juntamente com fornecimento de diversas PEÇAS, COMO LAMINAS, DENTES E 

MATERIAL DE PENETRAÇÃO DE SOLO EM GERAL, com eficiência e idoneidade por nós 

exigidas, bem como atestados a qualidade dos produtos oferecidos. 

SÓCIO GERENTEN 
RG - 691.911-1 

CPF - 080.587.259-00 

A 	- ~r 
04 oH 87510.0010' 1 

COM 8ff G4VM twa. 

Rua Prof. José Mauríc i o HiQgfls, 131 
Boquero 

916E0-250 Ludtiha (PR) 

Ruo rroj Jose Mauricio Hrggen 1 1 Boqueirõo Curitiba Pr -  CEP 81 650-250 - Tel/Fax (41) 3284-4599 1 3022-, 3420 
Site: www.su!euuintmentoscom.br - email: finoncéiro@sulequipamentos.com.br  



PÁGINA: 00001 

009255 
TERMO DE ABERTURA 

Contém este LIVRO DIÁRIO número 025 (vinte e cinco), 00042 (quarenta e duas) PÃCKRE 

numeradas 	eletronicamente 	do número 00001 ao número °002 esadcsti.nS. 

escrituração 	dos 	lançamentos 	das 	operações próprias do estabelecimenro 

conoribuinte abaixo identificado. 

Razão Social: 	 ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME 

Endereço: 	 RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMAO, 2307 

Bairro: 	 BOQUEIRAO 

Cidade: 	 CURITIBA 	 O 
O 

Estado: 	 PR 

CEP: 	 81.650-050 	
1 

Registro na Junta Comercial do Paranã: 	41203196752 	 t7 

Data do Registro: 	 2911111994 	
C 

	

cT 	C 

lnscriçao Estadual: 	 10002761-50 nj 

C.N.P.J./C.P.F.: 	 00.320.95510001-26 	O 

4 
Data de Encerramento do Exercício Social: 3111212017 	 - 't &. T 	-k 	c~L O 

ÇD 

/ 

	

1 	 "1K\ itt 
CURITIBA, 01 de Janeiro de 2017 	 / 

w 
SOCIO - GEENTE 	 CONTADORA 

RG6i88-8 
CFF: 541.684.819-72 	Ç 	. 	

PR 

 

 

JUNTA -COMCIALDO PÁRANA-  

- w- - P0STQLfl4CADQ-Do PORTAO 	 1 -  

Termo de Aujenticaço 181028035-0 - - 
- O.presentesvrojficha poreis examinado-e conferido acha-se em conformidade co a 

legislação cri, vigor em seus termos de abertura e e000rrsmen  
2018  

EREGINAGERNT 
UsuAeIo o SIARÕS - -  - - -  



ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA- ME PÁGINA, 
Cordilheira Sistema Contábil Balancete Mensal Data. 	19104/2G1 

Hora: 	102231 

CNPJ: 00320S5510001-26 
Consolídação: Empresa Grau:5  Mês Rase: 

Conta 	 Reduzida Nome 000256 
1 ATIVO  
11 ATIVO CIRCULANTE 
111 DISPONIBILIDADE 
1111 NUMERAMOS 
11110001 	 1-9 CAIXA 	 1.619,07 

1.619.07 

1112 BANCOCIMOVIMENTO 
11120004 	 5-1 BANCO CPU S.A 	 12.561.12 

----------- 12.581 12 

- ------- 	14.200.19 

---- 	14 200 19 

CREDITOS 
122 CREDITOS 
1221 CREDITOS DIVERSOS 
12210002 21-3 DUPLICATAS A RECEBER 

1222 ESTOQUES 
12220001 24-8 ESTOQUES MERC.TRIBUTADAS 

14 PERMANENTE 
142 IMOBILIZADO 
1L22 TECNICO 
1422000€ 42-6 MOVEIS E UTENSILIOS 
14220007 43-4 DEPREC ACUM.MOV.E UTENS. 
14220010 45-9 INSTALACOES 
14220011 47-7 DEPREC.ACUM.INSTALACOES 
14220014 50-7 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
14220015 51-5 DEPREC.ACUM.MAQS.E EOPTOS 
14220016 52-3 EQUIP.DE INFORMATICA 
14220017 53-1 DEPREC.ACUM.EOPTOS INFOR 

1.750 932,99 
--- 	1.750.932,99 

67.350,00 
67.350,00 

1.816.282,99 

1.8182S20i 

3.730,00 
-1.005.71 
4.9T7 00 

-1.387,36 
6.774,26 
-717,11 

6.568,10 
-230,49 

18.828.69 

1 . d28,69 

18.828.09 

TOTAL ATIVO 
2 PASSIVO 
21 PASSIVO CIRCULANTE 
211 OBRIGACOES NO EXERCIdO 
2113 OBRIG. ESC .ETRABALHISTAS 
21130001 58-0 DAS A PAGAR 
21130004 195-3 FGTS A PAGAR 

1130005 195-1 SALARIOS E ORDENA PAGAR 
'_41130011 202-0 CONTRIB.SIND.A RECOLHER 

21130012 209-7 PRO LABORE APAGAR 

23 PATRIMONIO 
231 PATRIMONIO LIQUIDO 
2311 CAPITAL E RESERVAS 
23110001 72-8 CAPITAL SOCIAL 
2311000€ 204-6 LUCRO ACUMULADOS 
23110011 . 	 227-5 (-) LUCRO DISTRI8LIIDO 

TOTAL PASSIVO 
3 CONTAS DE RESULTADO 
31 RECEITAS OPERACIONAIS 
311 RESULTADOS 
3111 RECEITA BRUTA DE VENDAS 
31110001 76-7 VENDA MERCADORIA A VISTA 
31110005 82-5 VENDA DE SERVICDS 

312 	 DEDUCAO BRUTA 

 

7.890,36 
276,71 

2.942,14 
86,15 

2,887,96 
14.082,32 

50,000,00 
1,731.692 64 
-200,000,00 

---- 	1,581.692,64 

786.452,43 
18.709,42 

805.161,85 

r 
1.561 652,64 

1 581 692 

1.595.1:74 . 06 

805 161,85 	 -, 



313 	 RECEITA NAO OPERACIONAL 
2-131 	 RECEITAS FINANCEIRAS 
31310001 	 90-6 	 DESCONTOS OBTIDOS 

32 CUSTOS 
321 CUSTOS DOS PRODUTOS 
3211 MERCADORIAS/ MAT.PRIMA 
32110001 98-1 MERCADORIA COMPRADA VISTA 
32110005 237-2 VARIAÇÃO DE ESTOQUES 
32110006 241-0 DESCONTOS CONCEDIDOS 

3212 TRANSF.E DEVOL.DE COMPRAS 
2120001 102-3 OEVOLUCAO MERC.COMPRADAS 

322 DESPESAS OPERACIONAIS 
3221 DESPESAS TRIBUTADAS 
32210009 113-9 DAS 

3223 DESPESAS C\PESSOAL 
32230001 119-8 CONTRIBUICAO FGTS 
32230003 121-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO 
32230004 122-8 FERIAS 
32230006 124-4 SALARIO E ORDENADO 
32230006 126-1 VALE TRANSPORTE 

3224 DESPESAS GERAIS 
32240001 127-9 AGUA E LUZ 
32240003 129-5 TELEFONE/FAX/INTERNET 
22240006 132-5 COMBUSTIVEIS E LUBRIF. 
32240010 136-8 CONTRIBUICAO SINDICAL 
32240013 139-2 DESPESAS POSTAIS 
32240019 145-7 FRETES E CARRETOS 
32240021 147-3 IMPOSTOS E TAXAS 
32240027 153-8 MATERIAL DE EXPEDIENTE 
32240035 161-9 SERVICOS DE TERCEIROS 
32240035 162-7 SERVIDOS CONTABELS 
2240045 174-1 DESPESAS C/XEROXJOARTORIO 

3225 DESP.ADMINISTRATIVAS 
32250001 161-3 PRO-LABORE 

1.141. 53 
- 1.141.53 

1.141 53 

803.253 33 

-369,085,91 
-43.150,00 

-165,57 
-412.401,40 

667,13 
867.13 

-411.734.35 

-44.209,97 
-44.209.97 

-3,824.61 
-3.445,40 - 	 - 	 - 	 - 

-1.347,11 
-31.080,55 

-55,22 
-39.753.69 

-2.313,47 
-6.634,65 4. 

-583,90 
-400,00  

-2,383,60 
-267,19 

----- -15.418.26 

4t 

-39.600,00 
1 

---- -39.600,00 

ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME PÁGINA: 
Cordilheira Sistema Contábil Balancete Mensal Data 	19/04/20: 

Hora: 	- 	 10.2231 
CNPJ: 00.320.95510001-26 
Consolidação: Empresa Grau: 5 Mês Base: 	1212017 

Conta 	 Reduzida Nome 

3121 TRANSF.DEVOLDE VENDAS 0002 57 31210001 	 84-1 DEVOLUCAO MERCAD.VENDIDAS 	 -50,00 
-50,00 

-5000 

-138.98232  
---------- 	-550.775 

TOTAL CONTAS DE RESULTADO 	 55 536 

	

TOTAL GERAL 	 . 	. O O ,  

ANSELMO LUSAS 	7 	
'' 	 \ 	 MARILENE RODRIGUES DOMINGUES 

20010-GERENTE 	. 	 (' i 
	 CONTADORA 

CP2 541.884.819-72 	 ,., 	 CRC PR-018110/0-8 



ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME 
Cordilheira Sistema Contábil 	 Balanço Patrimonial 

PÁGINA: 
Data: 	19/04)20:3 
Hora: 	10:23.70 

CNPJ: 00.320.95510001-26 
Consolidação: Empresa 	 Grau: 5   Encerrado em: 3111212017 

1293092 5o6 

ATIVO 1.851.311,87 1.790.358.23 
ATIVO CIRCULANTE 14.200,19 339.027.29 

DISPONIBILIDADE 14.20019 339.027.20 
NUMERAMOS 1.619,07 4.9719t 

CAIXA 1.619.07 4.973 90 

BANCO O/MOVIMENTO 12.581,12 334.053.34 
BANCO ITAU S.A 12.581,12 35.822.37 
BANCO DO BRASIL 8/A 0.00 298.230.97 

CREDITOS 1.618.282,99 1.433.854,67 
CREDITOS 1.818.282,99 1.433.854.67 

CREDITOS DIVERSOS 1.750.932,99 1.323 354.67 
DUPLICATAS A RECEBER 1.750.932,99 1.323.354.67 

ESTOQUES 67.350,00 110.500.00 
ESTOQUES MERC.TRIBUTADAS 67.350,00 110.500.00 

PERMANENTE 18.828,69 17.676.27 
IMOBILIZADO 18.828,69 17.676.27 

TECNICO 18.828,69 17.676 
MOVEIS E UTENSILIOS 3.730,00 3.730.0( 
DEPREC.ACUM.MOV.E UTEN& -1.005,71 -1.0057 

INSTALACOES 4.977,00 4.977 01. 

DEPREC.ACUM.INSTALACOES -1.387.38 -1.3371.1 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.774,28 5621 SE 

DEPREC.ACUM.MAQS.E EQPTOS -717,11 -717. -.: 

EQUIP.DE INFORMATICA 6.688,10 6.688 1 7 

DEPREC,ACUM.EQPTOS INFOR -23049 -2304? 

TOTAL DO ATIVO 1.851.311.87 1.790 55E, 

6j 

e 



ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME 
	

PÁGINA: 	37 

Cordilheira Sistema Contábil 	 Balanço Patrimonial 
	

Data: 	19/04/2018 

CNPJ: 00.320.95510001-26 
Consolidação: Empresa 	 Grau: 5 	 Encerrado em: 3111212017 

1212016 

PASSIVO 1.851.311,87 1.790.558,23 

PASSIVO CIRCULANTE 14.082,32 8.865,.9 

OBRIGACOES NO EXERCICIO 1408232 8.865.52 

OBRIG.FISC.E TRABALHISTAS 14.08232 5.865 ES 

DAS A PAGAR 789036 1,89 -   
INSS A RECOLHER 000 64426 

FGTS 	PAGAR 275.71 3932: 
2 762 -. SALARIOS E ORDEN.A PAGAR 2.942.14 

IRFAPAGAR 0.00 

CONTRIB.SIND.A RECOLHER 8615 2 

PRO LABORE A PAGAR 2.887.96 289 

PATRIMONIO 1.837.229,55 1.781.692.52' 

PATRIMONIO LIQUIDO 1.837.229.55 1 	781 	69 ...... 

CAPITAL E RESERVAS 1.637.229,55 1.781.6;:: 

CAPITAL SOCIAL 50.000,00 50.000.?: 

LUCRO ACUMULADOS 1.731.692,64 1.325.912.T 

LUCRO NO EXERCICIO 255.536,91 502.780.57 

(-) LUCRO DISTRIBUIDO -200.000,00 -100.000.00 

TOTAL DO PASSIVO 	 1.851.311,87 1 790.558.23 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 
3111212017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.851.311,87 (um milhão, oitocentos e cinquenta e um mil. 
trezentos e onze reais e oitenta e sete centavos), e em 3111212016, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de RS 
1.790.558,23 (um milhão, setecentos e noventa mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos). 	- 

3 
	

C -  ?- 

ANSELMO LUBAS 
	

MARILENE RODRIGUES DOMtI4GUES 

SOCIO - GERENTE 
	

CONTADORA 

CPF 541.684.819-72 
	

CRC PR-01811O/O-8 

e 
r 



ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME 
	

PÁGINA: 
Cordilheira Sistema Contábil 	 Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 	 Data: 19!O22? 

CNPJ: 00.320.95510001 -26 	

Mês/Ano 12/2017 Ç_onsolidação: Empresa 	 __________ 

000260 
Saldo inicial de lucros acumulados  	1.731.692 64 

000 
Saldoajustado 	1.731.692,64 

Reversão de reservas   	 0,00 

Lucro líquido do exercício 	255.536,91 

Destinação do lucro 	200.000,00 

Lucros distribuídos 	200.000,00 

Saldo final de lucros acumulados 	 1.787.229,55 

Dividendos por ação do c apital social 	 0,00 

ANSELMO LUBAS \' 
SOCIO - GERENTE 	' 
CPF 541.684.819-72 

MARILENE RODRIGUES D0MINUES 
CONTADORA 
CRC PR-0181 10/0-8 

1 

e 



ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME 
Cordilheira Sistema Contãbil 	 Notas Explicativas 

PÁGINA 	4 
Data: 	19104i2D1E 
Hora:

_ 
0 265 

CNPJ: 00320.95510001 -26 
Mês/Ano: 	 12/2017 

Estabelecimento: 01 - ALPEÇAS COM DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 00.320.95510001-26 

Notas Explicativas Gerais 
0001 - NOTAS EXPLICATIVAS 2017 	 00,0 AS DEMONSTRAÇÕES CONTÂBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A ETC- 1000, APROVA ,  

RESOLUÇÃO CFC 1.418/12. 

A ENTIDADE DEDICA-SE AO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIAS DE VEtOULOS AUTOMOTORES, 
CONTANDO COM O AUXILIO DE SEUS COLABORADORES E SÕCIOS. 

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SÃO ELABORADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DE 
CONTABILIDADE VIGENTES. 

A ENTIDADE UTILIZA A ADOÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA PARA RECONHECIMENTO DE 
SUAS OPERAÇÕES. 

OS ESTOQUES SÃO AVALIADOS PELO CUSTO MÉDIO. 

O REGIME TRIBUTÁRIO ADOTADO PELA EMPRESA NO CORRENTE NO É O DO SIMPLES 

NACIONAL. NACIONAL. 

ANSELMO LUBAS 	 \ 

	
~ARILENE DOMINGUES 

SOCIO - GERENTE 
	

CONTADORA 

CPF 541.684.819-72 
	

CRC PR-016110/0-8 

4/ 7  
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4- 
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ri 
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PÁGINA: 00042 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

000262 
Contém este LIVRO DIÁRIO número 025 (vinte e cinco), 00042 (quarenta e duas) 
numeradas 	eletronicamente do número 00001 ao número 00042 e se desti ----E 

escrituração 	dos 	lançamentos 	das 	operações próprias do est abe eoircent 
contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2017 a 31/2/2C.:1 

Razão Social: 	 ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME 

Endereço: 	 RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMAO, 2307 

Bairro: 	 BOOUEIRAO 

Cidade: 	
-.. 

Estado: 

CEP: 

Registro na Junta Comercial do Paraná: 

Data do Registro: 

Inscrição Estadual ,  

C. N - P. J .10 P. F.: 

CURITIBA 

» 
PR  

81.650-050 o 
'' 

41203196752 o 
29/11/1994 

C-ÇA Ç) 

100027610 \ 
2t 

O 
U "- 

00.320.955/0001-26  

i4 

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2017 

ANSELMO\dBA-
50010- GERENTE 

CPF: 541684.819-72 

- 	-' 

z 
MARILENE RODRIGUES DSINGUE 
CONTADORA 
RG: 1618118-8 
CRC: PR-018110/0-8 UF: PR 



àà 	
ALPEÇAS COM. DE PEÇAS 

PARA TRATORES LTDA. 
Peças e Serviços: Huber - Warco - Michigan 
Dinapac - Caterpiliar - Case - MF 000263 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

PREGÃO PRESENCIAL N 2  4912018 
PROCESSO viQ. 9312013 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA - INDICE DE SOLVENCIA GERAL (Se) 

À Comissão de Licitação 
Ref.: Edital n 49/2018 

Declaramos que as demonstrações anexadas no pregão presencial nb49/2018,  conforme índice abaixo 

correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício 

social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a 

apresentar as demonstrações financeiras quecomprovarão o índice do quadro abaixo: 

São as demonstrações 

CÁLCULOS DE INDICE BASEADOS NO BALANÇO PATRIMONIAL 
ENCERRADO EM 3111212017 

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = LC 	 VALORES 	 INDICE 

LC = ATIVO CIRCULANTE 	= 	R$ 1 832 483,18 = R$ 130,13 

PASSIVO CIRCULANTE 	R$ 	14082,32 

BARTCJLOMEU LCUIRErÇO OE 3uSM4.0, 230 
BOQUEIRAO - CEPS1050-050 

CURI1IBA - PAFQ.NÃ 

Curitiba, em lide Maio de 2018. 

1Q  1 j 4 

MARILENE RODRIGUES DOMINGUES 

RG: 1.618.118-8 

CRC: CO/PR 28.110/0-8 / 

vi 

ANShpQ-?U 'AS 

SÓCIO/GERENTE 

RG: 3.968.951-0 

alpecas@gmail.com  

0032CL95510001 -26' 
r.. r:7 TCAE. 

Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 2307- Boqueirão - Fone/Fax: 41) 3376-2152 - CEP 81650-050- Curitiba - PR 



& MERCADO DE CORREIAS 

	 0 00264 

PREGÃO PRESENCIAL N°4912018 

PROCESSO n° . 9312018 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

Tratoraço e Mercado de Correias Ltda., inscrito no CNPJ n 1 00.111.430/0001-80, por intermédio 
•de seu representante legal o(a) Sr(a) Adolfo Cesar Knopik, portador da Carteira de Identidade n° 
1.676.140-0 e do CPF n°358.998.679-49, DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento 
ao disposto no inciso XXXIII, do art. 70  da Constituição da República, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Pinhais, 07 de maio de 2018. 

Lta 

Reøçesptahte Legal 
RG: 1.676.140-0 

CPF: 358.998.679-49 

r0  111430/0001-801 
Tratorço e Mercado de 

Corr&as Uda 

Estancia Pinhais CF:Pf323.j 

L Pinhais  

eH 
ROD. DER JOÃO LEOPOLDO JACOMEL, 13.021 - FONE/FAX: (41) 3333-2525 - CEP 83323-125 - PINHAIS - PAKANR 

CNPJ: 00.111.43010001-80 - INSCA, EST.: 10199845-20 - www.tratoraco:cóm.br . www. merca dode correias. com . br 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 4912018 

PROCESSO no. 9312018 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

Tratoraço e Mercado de Correias Ltda., sediada na Rod. Deputado João Leopoldo Jacomel, 
13021, bairro Estância Pinhais, Pinhais, Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o no 00.111.430/0001-
80, por intermédio do seu representante legal o Sn(a)Adolfo Cesar Knopik, portador da Carteira 
de Identidade no 1.676.140-0 e do CPF no 358.998.679-49, DECLARA, sob as penas da lei, que 
não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando: 

1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 
3 - Que não 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; 
4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9 0  da Lei Federal n° 
8.666193 consolidada pela Lei Federal n° 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 2 0 , e do artigo 97 da Lei 8.666193, 
e suas alterações. 

Pinhais, 07 de maio de 2018. 

(rN\\ 	Tmtoraço ce 

\ 	\ 	 ADOL C SA 

\ 	\ \ 	 Rep sen ante Legal 
\ \ 	 RG: 1.676.140-0 

CPF: 358.998.679-49 

k 

111 430/0001-1 
T'rabraço e Mercado de 

Ccrreias 1 tdn 
Rad. Dep. Ja&i koto!uo J:cr,:e, '.):i 

EBtarida Pinhais GEP 83323-725 
L Pinhais - PR 

ROL. DER JOÃO LEOPOLDO JACOMEL, 13.021 - FQNEJFAX: (41) 3333-2525 - CEP 63323-125 - PINHAIS . PAPANA 
cNPJ: 00.111.43010001-80 - INSCR. EST.: 19199845-20 - www.tratoraco:cbm.br - www.mercadodecorreias. com . br 
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PREGÃO PRESENCIAL N°49/2018 

PROCESSO W. 9312018 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

Tratoraço e Mercado de Correias Ltda., inscrita no CNPJ sob n° 00.111.43010001-80, 
sediada na Rod. Deputado João Leopoldo Jacomel, 13021, cidade de Pinhais, estado Paraná, 
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Adolfo Cesar Knopik, portador(a) da 
Carteira de Identidade n° 1.676.140-0 e do CPF no 358.998.679-49 DECLARA sob as penas da 
lei que não possui em seu quadro societário cônjuge, parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da própria pessoa 
jurídica, conforme Acórdão 274512010 do Tribunal de Contas do Paraná e Súmula Vinculante 13, 
do STF. 

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 como 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  (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão 
de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

Pinhais, 07 de maio de 2018. 

111 43010001-8O 

Trator-ecoe Mercdode 
Coraias Lida 
re )rot 	JdLJ 
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0410512018 	 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

A informação sobre o pode que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 	000267 

7 
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 0410512018 às 13:39:05 (data e hora de Brasília). 2 	 ágina; 111 

Consulta OSA / Capital Social 	 Voltar 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cliclije 

Atualize sua gi na  

http://wwwreceita.fazenda.govbr/PessoaJuridica/cNPJ/cnpjreva/cnpjrevasolicitacao.asp 	 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 	 000268 

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

Nome: TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA 
CNPJ: 00.111.43010001-80 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 
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' 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 chttp:/Irfb.gov.br> ou chttp://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2110/2014. 
Emitida às 16:10:07 do dia 01/03/2018 chora e data de Brasília>. 
Válida até 28108/2018. 1, 
Código de controle da certidão: 7236.824E.C42B.948A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

'9 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

- 	 Coordenação da Receita do Estado 
PARANA 
GOVFaNO DC 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N°018004218-16 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 00.111.43010001-80 
Nome: TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA 

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

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

Válida até 0110912018 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br  

Pági,'a 1 dc 1 

Emitido via liltarnel Pública (0410512018 13:39:42) 

!i1 
q 

CP 0 



• 	•. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS 
ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

000270 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

N° 2338512018 

Dados do Contribuinte 

Nome/Razão: 
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA - EFE 
CNPJ/CPE: 
00.111.430f0001-130 
Endereço: 
RODOVIA JOAD LEOPO LDO 	 OMEL,1 3021 
Complemento: 

83.3p23 - 125  
Bairro: 
ESTANCIA PINHAIS 

Estado: 
Pinhais [Paraná  

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, Mobiliários e Imobiliários, inscritos 
ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data. 

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo 
posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO, 

A aceitação da presente certidão esta condicionada á verificação de sua validade na internet no endereço: 
www.pinhais.pr.gov.br  ou no setor tributário da Prefeitura Municipal. 

Observação: Esta certidão é válida somente para o contribuite acima citado. 

Ew 
Autenticidade do 

Documento 

íRa 

Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei 
501/2001 	

/ 
- Emitida Eletronicamente via lnter6t 

0410512018à13,40  13:40 
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento 

WGT21 1207-121 03-ZAHD-1 92808420 

y I 

Página: 	1 	/ 	1 
Validade: 30 dias a carfir da Data de Emissão. 	Emitido Via Web 
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https://wwwsifge.caxagov.br/Empresa/Crf/Crf/FgecFsJmprmirpape].asp  

Ii. 

00 71 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	00111430/0001-80 

Razão Social: TRATORACO E MERCADO DE CORRETAS LTDA 

Nome Fantasia:TRATORACO 

Endereço: 	ROD JOAO LEOPOLDO JACOMEL 13021 TERREO / ESTANCIA PINHAIS 
/ PINHAIS / PR / 83323-125 

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-seem situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 29/04/2018 a 28/05/2018' 

Certificação Número: 2018042900373731084024 

Informação obtida em 04/05/2018, às 13:42:38. / 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no sfte da Caixa: 
www.caixa.gov.br  i  

o 
te 

https://www.sifge.caxagov.br/Empresa/crf/crf/FgecF5ImprjmjrpapeIasp 	 1/1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LIDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00,111.430/0001-80 

Certidão n ° : 149515767/2018 
Expedição: 04/05/2018, às 13:44:03 
Validade: 30/10/20187 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o 

00.111.430/0001-80, 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 su 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho n 
Tnternet (http: //www.tst.jus.br ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFOBMAÇÀO 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. 
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ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO 
E FUNCIONAMENTO 

N° 63348 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, A: 

Cad. Econômico/Insc, Municipal Grau de Risco (Vigilância Sanitária): Finalidade 

63348 NENHUM Definitivo 
Nome! Razão 

TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA - EPP 
Nome Fantasia! Sobrenome 

TRATORACO 
CPF / CNPJ Cod. Único 	 Inscrição Imobiliária 

00.111.430/0001-80 539333 	 1 24.151.0111.001.00.00 
Logradouro 1  Numero 

RODOVIA JOAO LEOPOLDO JACOMEL 13021 
CEP Bairro Complemento 

83.323-125 
1 
 ESTANCIA PINHAIS 

Atividade Principal 

4530.7103.00 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 
Atividade(s) Secundária(s) 

4744.0/01.00- COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 

contador/Contabilidade Responsável 

1096087 . ELOI ROQUE R000IA 
Observação 

O presente Alvará autoriza a exploração de negócios conforme acima descrito, enquanto satisfizer as exigências que legitimaram sua 
concessão, de acordo com a legislação vigente. Renovação Anual 15 de maio. 

.fl\. 	Pinhais, 7 de maio de 2018 / 

EDILBERTO MAZON 
	

JULIO GESAF: MENDES 
DIREToR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS 

	
GERENTE DE ALVA.RA E A.RREtADAÇ:ÁO MOBILIARIA 

211,91 g 

Autenticidade do 

) / 	

Documento 

Empregador! Disponibilize vagas de emprego e encontre o profissional que você precisa. Serviço público e gratuito: agencia.trabaIhadorpinhais.pr.g*.hr; 
Telefone 3912-5620. 

IMPORTANTE: 
1) Em caso de encerramento das atividades inerentes a este Alvará, deverá ser requerido em prazo inferior a 15 (quinze) dias junto ao Departamento de Rendas -' 
Mobiliárias da Prefeitura a baixa do Alvará; 
2) A Renovação do Alvará estará sujeita a apresentação do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros atualizado. 
3) Art. 2" Decreto 144/2005 'Os passeios não poderão ter nenhum tipo de degrau ou obstáculo que dificulte ou impeça o transito de pedestre". 
4) Proibido o uso da via pública/passeio para carga/descarga de materiais/mercadorias. 
5) Os estabelecimentos deverão observar o contido na Lei 1876/2017 sob pena de multa de até 20 (vinte) UFM ao estabelecimento infrator. Nos casos de 
reincidência especifica, as multas fixas mencionadas neste artigo serão elevadas ao dobro. 

MANTER EM LOCAL VISÍVEL 
Emitido Vis Internet 	 - 	 W1S031203-685-MSOGMS-192294254 	 0710512018 te 11:10:39P9qi 	l'-.. 
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COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL DE PINHAIS 

Rua 22 de Abril, 199 - Pinhais - PR 
CEP 83323-240 - Fone (41) 3667-6977 
E-mail: distribuidor@distribuidorpinhaiS.COm.br  

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
Denise Miguel Zattar - Oficial Tt4j 274 

Certidão Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 

de distribuição FALENCIA, CONCORDATA E RECUPERACAO JUDICIAL sob mi-
nha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento 
contra: 

TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA 
CNPJ 00.111.43010001-80, no período compreendido desde 1010711998, data de 
instalação deste cartório, até a presente data. 

11111 111)111! llIj)1111! 110 1 j)l)11I0 ¶I1II0hII11) II)FI1IllI 10)1 - 
HAI 

ZATTAR - D.J. 237106 

na Nw13U Nazari Ignês 
nejonária Juramentada 
Portar n° 11/2006 

'á' 

Custas = R$ 31,33 

Página 0001/0031 

\ 

'fi 
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Correias Ltda 
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(1 	/ 	Estanda Pid.s GEP 03323-?2:5 

Pinhais -. 	 .4, 

s 
CPF: 358.998.679-49 
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PREGÃO PRESENCIAL N°49/2018 

PROCESSO n°. 9312018 

ANEXO XI 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA 
GERAL (SG) 

À Comissão de Licitação 
Ref.: Edital n°49/2018 
Declaramos que as demonstrações anexadas no pregão presencial n°49/2018, conforme índice 
abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do 
último exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, 
comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão o índice 
quadro abaixo: 
São as demonstrações 

AC = Ativo Circulante 
LC = Liquidez Corrente 
PC = Passivo Circulante 

Pinhais, 07 de maio de 2018. 

ELOI ROQÜE ROOGI 
Contador 
RG: 1041674-4 PR 
CRC/PR: 031.55610-4 

ELOI ROQUE ROGGIÂ 
Contador - CRC/PR $1.656 

CPF 164.972.019.04 

frUU. UW-  JU/U) LWPOLVO JACOMELJ  13,021 - FONE/FAX: (41) 3333-2525 - CEP 83323-125 -; PINHAIS - PARANÁ CNP.L 00.111.43010001-80 - INSCR. EST.: 10199845-20 - www. tratoraco.com. br  - www. moroádodecorreias.cornbr 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A 
Prefeitura Municipal de Cruz Machado 

Atestamos para os devidos fins que a empresa TRATORAÇO E MERCADO DE CORREIAS 

LTDA, inscrita no CNPJ sob e N°. 00.111.43010001-80 estabelecida na Rua Rodovia Dep. João 

Leopoldo Jacomel, 13021 - PINHAIS - PR, fornece para nossa empresa GREGORIO & 

GRACILIANO LTDA, inscrita no CNPJ sob o No:  13.968.84410001-72 situada na RUA RIO 

NEGRO, 584 PINHAIS - PR, materiais abaixo especificados, no período de janeiro de 2009 a 

abril de 2018. 

Atestamos ainda, que tais fornecimentos estão sendo efetuados satisfatoriamente, nãt 

existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta 127/ 
responsabilidade com as obrigações assumidas. 	 ('\\ 

1i Pinhais, 02 de maio de 2018 

GREGORIO & GRACILIANI) 110*. ME 

CNPJ 13.968.8441000172 
GREGÓRIO$GRACIUANO IBM. -ME 

Rua Rio Negro, 534 
CEP 83.322430 - WeinópoIis 

Pinhais 	
- 	 Paraná 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A 
Prefeitura Municipal de Cruz Machado 

Atestamos para os devidos fins que a empresa TRATORAÇO E MERCADO DE CORREIAS 

LTDA, inscrita no CNPJ sob o N°. 00.111.43010001-80 estabelecida na Rua Rodovia Dep. João 

Leopoldo Jacomel, 13021 - PINHAIS - PR, fornece para nossa empresa DIMOTOR - COMI DE 

PEÇAS PARA MOTORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o N°. 08.611.463/0001-00 situada na Rua 

WANDA DOS SANTOS MULLMANN, 1547 PINHAIS - PR, materiais abaixo especificados, no 

período de janeiro de 2009 a março de 2018. 

Atestamos ainda, que tais fornecimentos estão sendo efetuados 

existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desa 

responsabilidade com as obrigações assumidas. 

iente, nâoí 

conduta 41 

' 	
5Í 

Curitiba, 02 de maio

Z;V 1 /_—& 
'1 	

903954655 

K 	 peçpaNres1S 

Rua 
Es*idaPi(*IS 	CFp83.323-123 

Pinhais - PR 
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000278 
Folha: 00001 

PINHAIS. 01 de Janeiro de 2017 

CPF: 358.998.679-49 

TERMO DE ABERTURA 

Contém este LIVRO DIÁRIO número 024 (vinte e quatro), 00035 (trinta e cinco) Folhas 
numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00035 e ~.destina a 
escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do 
contribuinte abaixo identificado. 

Razão Social: 	 TRATORAÇO E MERCADO DE CORREIAS LTD,5.... 

Endereço: 	 ROD DEP .JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 13021 . 

Bairro: 	 ESTANCIA PINHAIS 
..... 

Cidade: 	 PINHAIS 

Estado: 	 PR 

CEP: 	 83323-125 

Registro na Junta Comercial do Paraná: 	41203110637 

Data do Registro: 	 0610711994 

Inscrição Estadual: 	 10199845-20 

C.N.P.JJC.P.F.: 	 00.111.43010001-80 

Data de Encerramento do Exercício Social: 3111212017 

1I 
tLUI KUUUL I-(UtiLlA 

ELOI ROQUE ROGGIA 	CONPERR WMOovG;w& / 
RO: 1041674/PR 	 44  

04 UF: PR 	 -' - 
CRC1 6 Q 

DO 

_ 

PARANÁ 
"1 

Grazjea Sratm 
Auxiliar Admipistravo 

CPF 022.1150.079-  



TRM'ORAÇO E MERCADO DE CORREI AS LTOA Página 	24 
Cordilheira Sistema Co~ Eu~ Patrimonial Data 	3111212017 

Hora 	10:09:36 

Consolidação; Empmsa Grau: 5 Encenado em: 

ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE 

DISPONIBILIDADES 
CAMA 

CAIXA 86215,66 
86.215,66 

BANCOS Cf MOVIMENTO 
BANCO DO BRASIL VÃ 169311,06 
ITAU VÃ 43.19S40 

202.506,46 

BANCOS C/APLIC.FINANCEIRA 
ITAU 8/A 284.189,54 
C.E.F. 69.540,48 

363.730.02 
642.452,14 

ORE DITOS 
DUPLICATAS A RECEBER 

dc CLIENTES A RECEBER 710.448,79 
710.448,79 

ESTOQUES 
ESTOQUE D MERCM'ORIAS 3.337,01 -,29 

&337.O1 1,28 
4.047,460,08 

- 	 4.689.91Z22 

ATIVO PERMANENTE 
IMOBILIZADO 

BENS PERMANENTES 
TERRENOS E CONSTRIJGOES - PINHAIS 12,060.000,00 
INSTALACOES 3.370,00 
MOVEIS E UTENSIUOS 30287,90 
VEICULOS 86.100.00 
MAQUINAMOS E EQUIPAMENTOS 4.568,00 
EQUlP.ELffiMNFORM./ÇOMUNÇQES 79,30.47 

12,203.838,37 
12,203.836,37 

12203.836,37 

TOTAL DO ATIVO 16.893748,59 

e, 



TRATORAÇO E MERCADO DE CORREtAS LTDA 
Coidilheira Sistema ContÓbiI 	 Balanço Pai 'nonial 

PAgina: 	25 
Dota: 3111212017 

Consolidação: Emesa 	 Grau: 5 	 Encerrada em: 

PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 

O8RIGACOES 
FORNECEDORES 

• FORNECEDORES DIVERSOS 

OUTRAS OBRIGACOES 
CC SOCIOS LUCROS A PAGAR 

QBRK3ACOES SOCIAiS 
ORDENADOS E SALARIOS 

SALARJOS A PAGAR 
VALE TRANSPORTE A PAGAR 
REFEICAO/ALIMENT.A PAGAR 

ENCARGOS SOCIAIS 
*455 A PAGAR 
FGTS A PAGAR 

IMPOSTOS A PAGAR 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS 

P15 A PAGAR 
COFINS A PAGAR 
ICMS A PAGAR 
IPI A PAGAR 
IRPJ A PAGAR 
CONTR.SOCIAL A PAGAR 
IRE A REcOUIER 

CAPITAL E RESERVAS 
CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 

RESERVAS 
RESERVAS DE CORRECAO 

LUCROS E PREJUIZOS 
LUCROS ACUMULADOS 
LUCROS! PRE4UIZQS DO ~CICIO 

TOTAL DO PASSIVO 

460Á3Z60 
-360432,60 

	

-22142,00 	 0 09280 
-22142,00 

-383174.60 

-3O732,84 
-t565,25 

	

-226,00 	
-32,523,09 

-27A91.34 

	

-7.922.46 	
-352113,82 	

-67.936,91 

-t805,93 
-17570.85 
-17-127,56 
-2202,69 

-4t466,00 
-28.332,00 

-149,50 
-115654.53 

-115.654.53 

460.000,00 

	

231,76 	
1,76 

44657289,88 

	

-1.513.360,e1 	
-170150,79 	

-1632t982,55 

-16893-748,59 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação 
apresentada, encerrado em . somando tanto no Ativo como no Passivo, a impottãncia de R$ 16-893.748,59 
(dezesseis milhões, oitocentos e noventa e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e dnquenta e nove 



ADOLFO 
Soda G 
CPF 356. 

TJATORAÇO E MERCADO DE CORREIAS LiDA 	 Página 	26 
Coiddbeiva Sistema Co~ 	 Balanço Patrimonial 	 Data: 31/1212017 

10:09:36 
Consolidação: Empresa 	 Grau: 5 	 Encenado em: 

centavos). 	 000281 

9/)'. 

ELO] ROQUE ROt3GIA 
ELOI ROQUE ROOGIA 
CRG 031556-04 

ri 

/ 



1RATORAÇO E MERCADO DE CORREIAS LTDA 
Cordilheira Sistema Contábil 	 OEMONS1RAÇÀO DO RESULTADO DO EXaC%CIO 

Página: 	27 
Data: 31/1212017 
Hora: 	10:12:57 

ConsSidação: Empresa 	 Grau: 5 	 Periodo: 0112017 a 12/2017 

RECEITA BRUTA OPERACIONAL 
RECEITA BRUTA DE VENDAS 

VENDA DE MERCADORIAS 
	

12.071.396,75 
	

000282 
RECEITA OPERACIONAL. BRUTA 12s71.396,75 

DEDUCAO DA RECEITA BRUTA 
IMPOSTOS INcIaSNENDAS 

[-]PIS 53.581,96 
[-]COFINS 247.235,98 
[-]ICMS 704.368,96 
(-)IPI 23.074,18 

1.028.241,08 
ABATIMENTOS E DEVOLUCOES 

DEVOLUCOES MERCADORIAS -159.941,41 
-159.941,41 

DEDUÇÚ€S DA RECEITA BRUTA 868289.87 

RECEITA lIQUIDA 	11203.097,08 

CUSTOS DE PRODUTOS 
MERCADORIAS PARA REVENDA 

ESTOQUE INIC.MERCADORIAS 3.323.094,50 
COMPRA DE MERCADORIAS 6.003276,09 
FRETES SIMERCADORIAS 186.633.08 
DEVOLRECEB.MEROADORIAS 188.625,14 
(-)ESTOQUE FINAL MERCADOR -3337,01129 
(-)ICMS 8/ENTRADA MERCAJ1 -391281.55 

5.975-335.95 

CUSTOS 	 5.975.335,95 

LUCRO BRUTO  	 5221.761,13 

DESPESAS OPERACIONAIS 
DESPESAS C!PESSOAL 

SAIAMOS 	 654.930,12 
130.SALAffiO 	 61.539,33 
FERIAS 	 83.656,56 
AVISO PREVIO 	 728480 

807.408,81 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

PRO LABORE 	 33.192,00 
INSS 	 237.189.77 
FGTS 	 80.148.37 
VIGILANCIAJSEGURANÇA 	 1.517,08 
MANUT.EQUIPIPROGRAMIJNFORMAT 	 11.041,00 
CONTRIB.E DOACOES 	 3300 
MANUT. E CONSERV.DE BENS 	 3.306,34 
MATERIAL DE CONSUMO 	 7.025,38 	- 
MATERIAL DE EXPEDIENTE 	 2.026,38 
COMBUST.E LUBRIFICANTES 	 9.328,00 
DESPESAS CNEICULOS 	 899,77 
DESP.C!MAQUINARIOS 	 480,00 
ASSISTENCIA TECNICNCONSERTO 	 - 3.517,00 
SEGUROS 	 12.508.64 
HONORARIOS 	 7.200,00 
PUBLICIDADE 	 84.37000 
ASSINJORNAIS E REVISTAS 	 1.753.00 
DESP.TELEFONE E COMUNICACOES 	 73.588,43 
LUZ E AGUA 	 23.420,30 
DESP.POSTAJSICORREIO 	 7.169,20 
VIAGENS E ESTADIAS 	 822,93 
FRETES! CARRETOS 1 DESPACHOS 	 1.484,20 
PGTO.A TERCEIROS/SERVIÇOS GERAIS 	 144.706.10 
DESP.MEDICAS / MEDIC.TRABALHO 	 250,00 
UNIr0RMESIEQUIPAM.ESPECIAIS 	 5.905,00 
DESP.ÕE TAXAS/CADASTROS E OUTROS 	 34.327,55 
L10ENCA DE USO! ASSST. INFORMP.11CA 	 28.824.53 



TRATORAÇO E MERCADO DE CORREIAS LTDA 	 Página 	28 
Cottiilheim Sistema Co~ 	 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Do Exawicio 	 Data: 3111242011 

Hora 	10:12:57 

Consolidação: Empena 	 Grau: 5 	 Penado: 01/2011 a 12/2011 

FARMACIA E MEDICAMENTOS 	 1.885,00 
818.215,97 

DESPESAS TRIBUTARIAS 
IPTU / INCRA 	 30200.00 
IMPOSTOS E TAXAS 	 1 52,92 	 O LEGAUZACOES 	 231,00 

31283,92 
DESPESAS FINANCEIRAS 

JUROS/MULTAS DEDUTIVEIS 	 1254,70 
TAXAS SERVICOS BANCARIOS 	 62M3,82 

64.198.52 
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 

LUCRO DISTRIBAOS SOCIOS 	 1.65&000,00 
1250.000,00 
1.650.000,00 

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇOES  FINANCEIRAS 	 1.855.353,91 

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARAACONTRIBUIÇAO SOCIAL 	 1.855.353,91 

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA 	 1.855.353,91 

PROVISOES 
PROVISOES PS9MP.OE RENDA 

PROV.P/IMP.DE RENDA 	 213257,00 
PROV.P/CONTRSOCIAI. 	 128.336,00 

341.993.00 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 	 1.513,360,91 

 1 	 kÊjjn—v;- 
APOLjjju2tfl 	

0l ROQUE 
$OCIO 	 ELOI ROQUE ROGGIA 
CFF 358. B.51949 	 CRC 031556-04 

'9 



TRATORAÇO &MEItAOO DE CORREIAS LTDA 
	

Página: 	29 
CorciilhSa Sistema Contábil 	 Dnmensftação dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 

	
Data 3111212017 

CNPJ: 00.111.43010001.80 
Couso&dação: ~ 	 MêsIAno 1212017 

009284 

Saldo inicial de lucros acumulados 14.657.389,88 - 

Ajustes de exercícios anteriores  0,00 

Correção monetária    6231,76 

Saldo ajustado    14.663.621,64 

Reversão de reservas  0,00 

Lucro líquido do exercÍcio 3163.360,91 

Destinação do Lucro 1.650.000,00 

Lucros disiribuidos   1.650.000,00 

Saldo final de lucros acumulados    46.176.982,55 

Dividendos por ação do capital social  0,00 

L0! ROQUE R IA 
ELO! ROQUE ROSGIA 
CRC 031556-04 



TRATORAÇO E MERCADO DE CORREIAS UDA 
Cordilkáa Sistema Contàbil 	 Denionsfração das Otigens e Aplicações de Recuisos 

Pãglna 	30 
Data 3111212017 

CNPJ: 00.111.430R101fl-80 
Consolidação: Emesa 	 Mês/Ano: 12(2017 

000285 

ORIGENS DE RECURSOS 1513360,91 
Lucm(prejuizo)Iiguido do exercício 	- 1.513360,91 

APLICAÇÕES DE RECURSOS    8.026.12030 
Aquisição de direitos do ativo imobilizado 8026.120,30 

AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO -6312159,39 

Demonstração da Variação do Capital Circulante 
ATIVO CIRCULANTE 

Início do Exercício 
11.139.679,11 

PASSIVO CIRCULANTE 
Início do Exercício 

501173.54 

ADOLFÔicEMR teú4 
Soclo GRW 
CPF 358 .8.519-49 

	

Final do Exercício 	 Variação 

	

4.689.912,22 	 6.449.766,89 

	

Final do Exercício 	 Variação 

	

566.766,04 	 64.992,50 

mi-os~ 
ELOI ROQUE 
ELO[ ROQUE ROGGIA 
CRC 031555-04 

o 
	II 

2 



Data do Registro: 	 0610711994 

Inscrição Estadual: 	 10199845-20 

C.N.P.J./C.P.F.: 00.111.43010001-80 

PINHAIS 31 de Dezembro de 2017 

ELOI ROQUE R000IA 
ELOI ROQUE ROGGIA 
RG: 1041674/PR 
CRC: 031556-04 UF: PR 

li 
1 

CPF: 358.998.679-49 

Folha: 00035 

TERMO DE ENCERRAMENTO 
.s S•S 

• 
Contém este LIVRO DIÁRIO número 024 (vinte e quatro), 00035 (trinta ecinçÓ) Folhas 
numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00035 e s;cJtinou a 
escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabe,eôitento do 
contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2017 a •3i12/2017 

s. 

Razão Social: 	 TRATORAÇO E MERCADO DE CORREIAS LTDA 
....... 

Endereço: 	 ROD DEP JOÃO LEOPOLDO JACOMEL, 13021 

Bairro: 	 ESTANCIA PINHAIS 

Cidade: 	 PINHAIS 

Estado: 	 PR 

CEP: 	 83.323-125 

Registro na Junta Comercial do Paraná: 	41203110637 

É 


