
ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
Solicitação Nr.: 	123212018 

Data: 	 2610912018 
CNPJ: 76.33968810001-09 	Telefone/Fax: 554 1222/554 1222 	 000001 Av. Vitoria, 167 

C.E.P.: 84620-000 	- Cruz Machado - PR 	 Nr. por Centro de Custo: 6 

Folha: 111 

E 1 Execução de Serviço 

1 Execução de Obra 

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

SOLICITANTE: 

Centro de Custo: 1204 - Retroecavadeira JCB 4CX, FROTA 204 Código da Dotação: 

órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS RURAIS E T 07.01.2.010.3.390.30.39.99.0000 (31312018) 

Unidade: 1 - Departamento de Serviço Rodoviario Municipal 

Nome do Solicitante: JOSE DE OLIVEIRA 

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

Destinação: PEÇA ORIGINAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE ATUAL DANIFICADA NA Identificação; OBRAS 
MAQUINA, DEVIDO A INCIDENTE COM TERRA. TRATA-SE DE MAQUINA 
NOVA DE FABRICAÇÃO 2017 E MODELO NÃO COMUM AO MERCADO, 
CUJAS PEÇAS SOBRESSALENTES AINDA NÃO SÃO ENCONTRADAS, 
SENDO NECESSÁRIO AAPLICAÇÃO DE PEÇA ORIGINAL PARA GARANTIA 

ITENS SOLICITADOS: 

	

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

	

1 	 1 UN 	CILINDRO HIDRÁULICO DO GIRO 100 X 60 559/60216 JCB 	 0,0000 	 0,00 

(27240388) 

Preço Total; 	 0,00 

Solicitante: JOSE DE OLIVEIRA . ... 

Cruz Machado, 26 de Setembro de 2018. 

Responsável pelo Setor Compras 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

76.339.68810001-09 	 000002 
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 -Autorizara abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado: 

A - Processo Nr.: 22112018 

B - Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 

C - Forma de Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

D - Forma Pgto.I Reajuste: 
E - Prazo EntregalExec: 5 dias 

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

19- Urgência: 
ii - Vigência: 

- Objeto da Licitação: Aquisição de peça (cilindro hidráulico gira círculo) para a máquina frota 204 retroescavadeira JCB 4CX pertencente 
desta municipalidade. 

J - Observações: 	coleta 32712016 - solicitação 123212018 

K - Convidados: 

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

3 	07.01 .2.010.3.3.90.30.00.00.00.00 Conservação e Manutenção de Estradas e Vias 	3.3.90.30.39.99.00.00 	 5.967,26 

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

Total Previsto: 	 5.967,26 

Cruz Machado, 28 de Setembro de 2018. 

PREFEITO MUNICIPAL 



Cruz machado \\ af  
- 	Prefeitura 	LI / 

••J II' KÇ-t1•IPermanente de licitações 

000003 

Solicitação de Parecer Contábil 

Solicitação 22112018 

Venho através do presente, solicitar PARECER CONTÁBIL em atendimento à Secretaria de 
Obras - Aquisição de peça (cilindro hidráulico gira círculo) para a máquina frota 204 
retroescavadeira JCB 4CX pertencente desta municipalidade. 

PREVISÃO 

1 Previsão de dotação materiais 1 	 R$ 5.967 

TOTAL APROXIMADO 	 R$ 5.967 

Cruz Machado, 28 de Setembro de 2018. 

Requisitante 

E 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória. 251 - ]'Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel.: (42) 3554-] 222 

Cruz Machado - Pl( 



a 

Cruz Machado 
"Semeando o futuro" 

41,j'e' sn',t,Io 2017-2020 

Prefeitura Municipal de Cruz MachadoS 
Av. Vitória, 2511 Centro 184620-000 

(42) 3554-1222 
www.pmcm.pr.gov.br 	 oo0004 

Cruz Machado, 28 de Setembro de 2018. 

Parecer Contábil 27712018 

Referente à Solicitação n° 22112018 - 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 ciotação(ões) 
especificada (s) abaixo (5); 

- NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das Obrigações; 

- Despesas Extra Orçamentária; 

Recursos orçamentários: 2018 

cód. 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto! 
Atividade Elemento Despesa Recurso Saldo Disponível Valor Previsto 

313 07.01 2.010 3.3.90.30.00.00.00 1.504 R$ 870.209,64 R$ 5.967,26 

Total R$ 5.967,26 

Jeiferson R. Mazur 
Contador 

CRC PR 056342/0-8 

o 



ORÇAMENTO 	 «(07564632 

Cliente: MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO 	 Contato: NIVALDO 

Telefone: 	 Email: Iicitacao©pmcm.pr.gov.br  

Cidade/UF: CRUZ MACHADO! PR 	 CNPJ: 76.339.68810001-09 

Transportadora: 	 Frete: A pagar 

Data Orçamento: 13109/2018 	 Validade da Proposta: 7 dias 

Item Quant Cod.Produto 	 Descricao Produto 	 Marca 	Preço Unit. 	AIiq.IPI. 	S.T. 	Entrega 

001 	1 	559160216 	CILINDRO HIDRÁULICO DO GIRO 100 X 60 	JCB 	 5.967,26 	0.00 	0,00 	4 DIAS 

TOTAL PRODUTOS 	 5.967,26 

•SCONTO (0%) 	 0,00 

VALOR IPI 	 - 	 0,00 

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 	 0,00 

DESPESAS ACESSÓRIAS 	 0,00 

SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA 	 0.00 

FRETE 	 0,00 

Vendedor: GLEYDSON (servicosengepecas.com.br ) 	 Telefone: 41 3366 8170 

o 

Curitiba/PR * Cascavel/PR * Gojania/GO * MaringalPR * Belo HorizonleIMG * Porto Alegre/RS * Cuiabá/MT * ItajaiISC 

Pagina III 
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Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
>- 	 Av. Vitória, 251 — Centro — Cruz Machado—PR—  CE?: 84620-000-- Tel.: (42) 3554-1222 

qooOO7 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

OBJETO: 

A PRESENTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO VISA A AQUISIÇÃO DE PEÇA (CILINDRO 
HIDRÁULICO GIRA CÍRCULO) PARA A MÁQUINA FROTA 1204 RETROESCAVADEIRA JCB 
4CX PERTENCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.  



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
a 	 Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
Av. Vitória, 251— Centro— Cruz Machado - PR — CEP: 84620-000—Tel,: (42) 3554-1222 	000008 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2912018 
OBJETO: A PRESENTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO VISA A AQUISIÇÃO DE PEÇA 
(CILINDRO HIDRÁULICO GIRA CIRCULO) PARA A MÁQUINA FROTA 204 
RETROESCAVADEIRA JCB 4CX PERTENCENTE DESTA MUNICIPALIDADE 

A Secretaria de Administração Municipal em atendimento à solicitação da Secretaria de Obras visa à Aquisição de 
peça (cilindro hidráulico gira círculo) para a máquina frota 1204 retroescavadeira JCB 4CX pertencente desta 
municipalidade. Desta maneira, vem proceder à abertura de processo de Inexigibilidade de Licitação, fundamentado 
no Art. 25, inciso 1 da Lei n° 8.666/93, atualizada pela Lei n° 9.648/98. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

O presente processo de inexigibilidade visa à contratação de empresa especializada para aquisição de peça 
(cilindro hidráulico gira círculo) para a máquina frota 1204 retroescavadeira JCB 4CX pertencente desta 
municipalidade. Justifica-se este processo de inexigibilidade em função da empresa Engepeças Equipamentos LTDA é 
a única empresa habilitada no Estado do Paraná a prestar assistência técnica e comercializar peças e serviços dos 
produtos JCB. Desta forma se faz necessário que Administração pública contrate com empresa especializada que atenda 
a especificidade do produto solicitado, para o bom funcionamento da Secretaria de Obras. A justificativa para a 
utilização desta modalidade é fundamentada no Art. 25, inciso 1 da Lei 8.666/93 Le das Licitações. 

RAZÃO DA ESCOLHA 

O fornecedor dos materiais foi selecionado através de pesquisa feita e considerado adequado por atender as 
necessidades específicas e contém condições legais para realizá-lo. Justifica-se a razão da escolha do fornecedor, 
tendo em vista que esta é a única empresa autorizada no Estado do Paraná a prestar assistência técnica dos produtos 
JCB. Portanto a escolha recaiu para a empresa ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 
05.063.653/0001-33. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Os valores contados dos itens estão compatíveis com os valores de mercado para este objeto sendo R$ 5.967,26 
(Cinco mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte seis centavos) perfazendo montante total. 

o 	 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentés da execução do presente contrato/aquisição correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

Unidade Orçamentai: 07.01 
Projeto/Atividade: 2.010 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 

DA HABILITAÇÃO 

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

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

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

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



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Estado do Paraná 

C 	 Departamento de Compras e Licitações 
aii Av. Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado -PR - CEP: 84620-000-- Te!.: (42) 3554-1222 	000009 

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal; 
3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante; 
4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante; 
5. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de 

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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme exigido pela Lei n° 12.440/11. 

DAS SANÇÕES 

O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às sanções administrativas previstas 
na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93. 

o 	 FUNDAMENTO LEGAL 

A presente Inexigibilidade, encontra respaldo legal no Art. 25, inciso 1 da Lei n° 8.666/93, atualizada pela Lei 
n° 9.648/98, em razão de tratar-se de contratação de pequeno valor: 

"Artigo 25° - 

1 - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 

preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a 

licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, 

ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

o 	 DA RESCISÃO 

Para a rescisão do contrato, aplicar-se-à no que couber as disposições previstas no Art. 77 ao 80 da Lei Federal 
n.° 8.666193. 

DO FORO 

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

ANEXO DO EDITAL 

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

a) Mexo 1- do Objeto 

b) Minuta do Contrato 

Encaminha-se o presente à apreciação deste Setor Jurídico para os fins previsto no parágrafo único do art. 38 da Lei 
8.666/93. 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 	 fi 1 o Av. Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado - PR—CEP:  84620-000 - Tel.: (42) 3554-1222 	.' VI 

Cruz Machado, 28 de setembro de 2018. 

Piefeito 

Euclides Pasa 

o 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO 

As'. Vitória, 251 - Cruz Machado-Pr CEIP:84620-000 
CNPJ 76.339.688/0001-09 - Cruz Machado - PR 

EXTRATO DE INEXIGIBiLIDADE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 22112018 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°29/2018 

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná. 

CONTRATADO: ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA 

OBJETO: A presente inexigibilidade de licitação visa a aquisição de peça (cilindro 
• 	hidráulico gira círculo) para a máquina frota 1204 retroescavadeira .JCB 4CX pertencente 

desta municipalidade. 

VALOR TOTAL: R$ 5.96726 (Cinco mil e novecentos e sessenta e sete reais e vinte e seis 
centavos) 

PRAZO DE CONTRATO: 03 meses 

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666193 - Art. 25 Inciso 1 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADO 

Município de Cruz Machado 	 Engepeças Equipamentos LTDA 



ó 

 

D•yhano Oficial 
Lei n°1360/2012 

Decreto n° 190212012 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO 

IWWW.pmcm.pr.govbrfl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - PARANÁ 
Avenida Vitória, 251 - Centro - CEP 84620-000 	 fl 0001 7 

ResponsveI: Sueli Cristiena Gabak 

E-mail: diariooücial©pmcm.pr.govj,r 

PREGÃO PRESENCIAL n°. 
100/2018 

PROCESSO n°. 20512018 

AVISO DE ABERTURA DE LICI- 
TAÇÃO •  

Encontra-se aberta, na Comissão 
Permanente de Licitação, situada 
à Av. Vitória, 251/10 andar, LICI- 

TAÇÃO NA MODALIDADE DE 
PREGÃO PRESENCIAL, com a 
finalidade de selecionar propostas 
objetivando Registro de Preço para 
a aquisição de querosene ilumi-
nante, acondicionado em tambores 
retomáveis de 200 litros, em seus 
itens conforme especificações cons-
tantes do Anexo 1 deste edital. 

Regem a presente licitação a Lei Fe-
deral n° 10.520/02, o Decreto Muni-
cipal n° 1.050/07, subsidiariamente 
a Lei Federal no 8.666/93, observa-
das as alterações posteriores, a Lei 
Complementar no 123/2006 e de-
mais legislações aplicáveis. 

A abertura desta licitação ocorrerá 
no dia 22 (Vinte e dois) de Outubro 
de 2018, às 09:30h (Nove e trinta) 
horas, no Auditório Municipal da 
Prefeitura, quando os interessados 
deverão apresentar os envelopes n° 
01 - Propostas de Preços e no 02 - 
Documentos de Habilitação a Pre-
goeira. 

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;// 
www.pmcm.prgov.br/. É neces-
sário que, ao fazer download do 
Edital, seja informado à Comissão 
Permanente de Licitação, via e-mail 
- licitaçãopmcm.pr.gov±r - ou 

via fax - (42)3554-1222, a retira-
da do mesmo, para que possam ser 
comunicadas possíveis alterações 
que se fizerem necessárias. A CPL 
não se responsabilizará pela falta de 
informações relativas ao procedi-
mento àqueles interessados que não 
confirmarem, pelos meios expostos, 
a retirada do Edital. Quaisquer dú-
vidas contatar pelos telefones (42) 
3554-1222 ramal 243. 

Cruz Machado, 08 de Outubro de 
2018. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDA- 
DE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
221/2018 

PROCESSO DE INEXIGIBILI- 
DADE N°29/2018 

CONTRATANTE: Município de 
Cruz Machado, Estado do Paraná. 

CONTRATADO; ENGEPECAS. 
EQUIPAMENTOS LTDA 

OBJETO: A presente inexigibili-
dade de licitação visa a aquisição 
de peça (cilindro hidráulico gira 
círculo) para a máquina frota 1204 
retroescavadeira JCB 4CX perten- 



cente desta municipalidade. 

VALOR TOTAL: R$ 5.967,26 
(Cinco mil e novecentos e sessenta 
e sete reais e vinte e seis centavos) 

PRAZO DE CONTRATO: 03 me-
ses 

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

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

Engepeças Equipamentos LTDA 
CONTRATADO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
IDE CRUZ MACHADO 

Processo 	de 	Inexigibilidade: 
29/2018. 
Interessado: Secretaria de Obras 

À vista dos elementos contidos no 
presente processo devidamente jus- 
tificado, CONSIDERANDO que 

• PARECER JURÍDICO prevê a 
INEXIGIBILIDADE em conformi-
dade ao disposto no artigo 25 inci-
so 1 da Lei Federal 8.666/93, e n.o 
uso das atribuições que me foram 
conferidas, em especial ao disposto 
no artigo 26 da Lei de Licitações, 
RATIFICO a INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO do PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO n° 
221/2018. 

Autorizo em consequência, a pro-
ceder-se à prestação dos serviços 
nos termos da adjudicação expedida 
pela Comissão Permanente de Lici-
tação, conforme abaixo descrito: 

dade de licitação visa a aquisição 
de peça (cilindro hidráulico gira 
círculo) para a máquina frota 1204 
retroescavadeira JCB 4CX perten-
cente desta municipalidade. 

Favorecido: 	ENGEPACAS 
EQUIPAMENTOS, 	CNPJ: 
05.063.653/0001-33 

Valor Total R$ 5.967,26 (Cinco mil 
e novecentos e sessenta e sete reais 
e vinte e seis centavos) 

Fundamento Legal Artigo 25 Inciso 
1 da Lei ri0  8.666/93. 

Justificativa Anexa nos autos do 
processo de inexigibilidadc de lici-
tação n°29/2018. 

Elemento 	de 	Despesa:  
3.3.90.30.00.00.00 

Dotação 	 orçamentária: 
07.01.2.010.3.3.90.30 

Determino, ainda, que seja dada a 
devida publicidade legal, em espe-
cial à prevista no caput do artigo 26 
da Lei Federal ri0  8.666/93, e que, 
após, seja o presente expediente de-
vidamente autuado e arquivado. 

Cruz Machado-PR, 08 de outubro 
de 2018. 

BUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
208/2018 

PROCESSO DE DISPENSA N° 
66/2018 — PMCM 

CONTRATANTE: Município de 
Cruz Machado, Estado do Paraná. 

CNPJ: 13.367.980/0001-07 

OBJETO: É objeto da presente dis-
pensa de licitação contratação de 
serviços de locação de brinquedos 
destinada às escolas e Centros de 
educação infantil, em comemoração 
ao dia das crianças des% frfl13 
lidade. 
VALOR TOTAL: R$ 3.940,00 (Três 
mil novecentos e quarenta reais). 
PRAZO DE CONTRATO: 2 meses 

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

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

Rudi Carlos Ecks 
CONTRATADO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Processo de Dispensa: 66/2018. 
Interessado: Secretaria Municipal 
de Educação 

À vista dos elementos contidos no 
presente processo devidamente jus-
tificado, CONSIDERANDO que 
o PARECER JURÍDICO prevê a 
DISPENSA em conformidade ao 
disposto no artigo 24 inciso II da 
Lei Federal 8.666/93, em especial 
ao disposto no artigo 26 da Lei de 
Licitações, RATIFICO a DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO do PROCE-
DIMENTO ADMINISTRATIVO 
n°208/2018. 

Autorizo em consequência, a pro-
ceder-se à prestação dos serviços 
nos termos da adjudicação expedida 
pela Comissão Permanente de Lici-
tação, conforme abaixo descrito: 

OBJETO: A presente inexigibili- CONTRATADO: Rudi Carlos Ecks OBJETO: É objeto da presente dis- 
jjwww,pmcm.pr.gov.br  



Jornal O Comércio 
Terça-feira, 09 de Outubro de 20181 Ed. 6142 (42)3522-1688 

PREFEITURA MUNICIPAL DEPORTO UNIÃO 
ESTADO DE SAl/lA CATARINA 
Proocoso Ucifatório 220/2018. 

Retificação de Edital deTomadade Preçosül6/2018. 

O Profalto Muni/pai, no eco de coas alebaições, torna público que 
no EdOal do Processo Li/luto/o nopra/ludo. A dela penrrrunece lua 
sntórrnaçdea podem uurseeradasra Rua PadreMclriala. 026, e-cor/Tu 
yohoo,com.br, lidle0ao@pOrloeniao.00.gor.bn  e, fere (42) 3523-1165. 

Pelo União - SC, 08/e sstubrode2el8. 

Prol/lo 

PREPEITUMuNICIPALDE PORTO UNIÃO 
-. 	 ESTADO DE SANTA CATARINA 

Processo Ucilatódo 220/2008 
Retificação do Edita de Pre9uo Preumodul 143/2018-Exduoivo- ME-EPP-MEI 

O Prefeito Mo/cipal, no uso de uuev atribuições,  toma póblico que Incuto adenções  
na UM doPruceauoUdtalãdocupradlado.Adate pemruneoetndleada,O EdOS e 
kqrvosonwulram-oediuparlauiuno aliada Prutaltura MunicipaldePmloUrrifowaw. 
porlousruo.uc.gor& Matsruainfoornaçõeupodemue-retiradasnu Rue Pre5rekchiela, 

026, u-rrsail licIleposlounluo@yehoo.corr.br , li/taoaopoourriao,so.goubr e, fone (42)3523-1165. 
PoloUnllo- SC, oldu outubro de2elf, 

Eiumuu Mibuch 
Prelado Muntalpei 

PREFEITURA IIUNICIPAL DE PORTO UNIÃO 
ESTADO DE UNTA CATARINA 

ProcetsoUcaaldçio2la'201f -Multiesudedo - Registro de Preço 
RelticaçãodoEditaldePteglopreoeodal 135/2011. Eodeoieo-ME-EPP-MEI 

OPretalo Muni/pá, no um de coas uVbuiç, lena público que houve alterS 
no Edital do Processo Li/falado urpracitado. A data permanece inulterade. O Edital e 
kqulvcamscoelraon-uedispes [vais nouiledu Prefeitura Municirsulde Porto Uni ãowmw. 

fone (42) J 	polojniao.oc.çovk Malorueinferneções pedem ueçnefradasra Rua PadreMchietu, 
O '4 Iidtopcelouniuc@yafrco.ann,&, lidIacao@turuuiao.nx.gor.bre, 	3523-1 155. 

80-80,08 de sibibro de 2008. 
Bises Mibach 

Prefeito Muni/pai 

ia 	

PREFEITU MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
DOESTA DE SANTA CATARINA 

ProcessoUcilutório2382018 
Extalode EdilaldeToreuda de Preçou 017/2018 

O Prelado Munivipal, no eco de suas atribuições, loisa púbeoo que faro realizarproces 
se Odlalódo na modalidade de Tomada de Preços, coso adpldlaaçâo p m or snor preço, 
pura execução da obre de ooee&ução de Cabo Casusiládo nos Bairro Sus Pedro. O 
recebimento dou cevulopos a dard ata às OSbçosuin do dia 26 de culebro de 2016 na 

Pmllaulu a ti nicipal, ccgn uberfura das envelopes co nneunno local, da ebeca, O Edital eArquivos eu-
anuam-no diuponiveis no alIe da Fhefrisuira Muni/pai de Porto Unido Iw,W.paloeniao.co.uov.br . Maio-
rue inforTuaçâea podem mi relroduu na Rua Pá. ãoct/afa, 126, e-mali Ii/teçonlooeieo/2yahoo.00m. 
br, Iicilacaopc,nIerniao.sc.gos.lmm, fere (42)3523-0155. falo Ueião - SC, E8de outubro da 2008, 

Elites Mibacto, 
Pmfuito Muni/pai. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO 
ESTADO DE SANTA CATARINA   

len 

lj 	 Proceuao Wtat&ia 23912018- Mulimrldede 

~
Esbato/e Edital do Pingas Ftreounoial 154/2018 - Esolusiro- ME- EPP- ME] 

OPrefeito Maui/pS,nouuodeauaa achado,achado,a pobicoqaufará realizarpoo-__________ no rendem na modalidade de Pregão, caiu adjudicação por tens, do tipo protelo/ai 
pura aqoiaiçãodelintauu mate/ala divmaoe peru pintura. O recebimunlo dou envelea 
uedaraatéúeeuhnoouin dodia2sdeoulubrode200fne PrefalluruMuui/pat, can mi-

os 	- 	 pública às EOhlSnrIn, no soreoano local e dia O Edital e kquison enmonlrmon-oe diuparluela 
co el/lana Muni/pá de Podo UrSo wew.poruojnino,oc,gouk Maiores Infemoaçses pedem 
corMW. na  Rua Padre dadrietu, 126, e-nnall Iidtepadmioiaodrfahoo.com.br . Iidlsçso@pcetmuniuo, 
eo,çou.br e bine (42)35211155. Poda União. 80, Oadeoutubro dm2018. 

Blnea Mõach. - Pmfefio Manlopal- 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO 

Karin Crislian Wimmer Esteche ME, CNPJ 25-449.78410001-60 toma 

público que Irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação 
para laminação de madeiras exoficas, com picador fixo no pátio da 
empresa instalada BR 153, KM 481 sÃo BRAZ GENERAL CARNEIRO, 
PR. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Titulo: Escritura Pública de Doação com Reserva de Usufruto Vitalício 
Apresentante: Terezinha de Fatima Domingues Paulow 

021  REGISTRO DE IMÓVEIS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR faz saber a todos 
quantos virem o presente edital ou dele noticia tiverem, que pelo presente, NOTI-
FICA o DR, EPAMINONDAS ARAOJOAMAZONAS e sua esposa ANAAIJGUSTA 
DIAS CUNHA AMAZONAS, ou seus herdeiros, caso falecidos, a fim de que se 
dirijam ame Registro, no endereço Rua Benjamin ConstarA 750-sala 01, Centro 
- União da Vitória - PR, para exercerdireito de prerorãncia referente a enfiteuse da 
matricula nu  27.682. 

ESTADO DO P.loWIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRUZ MACHADO CNN 78,339.688/0000-09 
Avenida Vilã/a n°251 • CEP 54520-000 

Cmz Macerado Pr, 

PREGÃO PRESEF/3AL sf. 100/2018 
PROCESSOs'. 206018 

AVISO DEARERTUP,A DE LICITAÇÃO 
Enoeoke-oe abata, na Comissão Pmnnoanmrto 
de Li/lapão, dtuadu e As. vária, 250/la  andar 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃC 
PRESENCIAL, com a Oonulidado de satecioru, 
pncpcelae obielivundo  Registro de Preço paro 
a ansi/ok da querosara ileminanle, ecaodicio- 
nado eu tumboico retomáveis de 200 umas, em 
anus itens corteses çsnecieoes carulanla 

Regem a preoeoole licitação a Lei Federal ut 
10.62082, o Decoelo Municipal na 1.050107, 
sob/disolameite a Lei Federal o' 8.5603, oh-
arredas as utlsrações poslmfeeu, e Lei Corro 
plmnenter na  12512005 e demaiz leçiolaçdea 
eplio/vais. A abatera desta licilsção DOmará 
as dia 22 (/iate e dato) de Outubro de 2008, às 
55:305 (Noveobinta)  bocas, noAadilório Mas/-
pai da Prol/lera, quardo 08 iulenesradoa deve-
rão apresentar os esvelaçes na ei - Prupcelna 
de Preços es' 02- Domomantoo de Habulilação a 
Pregoeira. O Edital completo paleeã ser obbda 
pelas interessa/ou na CPi uro meio maçnótico, 
mediarle entrega de um CD razia, de angerdu 
seala-feira, no irorário da 14:08 eu 17:00 horas 
ou pato endereço Setor/co htpiAwsgupmos. 
pr.goxbr/. É nacesodrio qal, as fazer doeenload 
do Edital, seja inforreado à Corniaaão Pernrss-
lente de UdIação, ria e-enai - i/tsçao@pmoer. 
pr.qor.br  - a aia fl. - (4213554-1222, a terra/a 
do rearmo, paro que p005mn ser cerrunioedes 
possisalo uiteraçãeo que se Coarem neoeasãaiau. 
A CR, não se responsabilizará pala fala de im-
lemações mlarvas ao procadimmrlo àquelas 
ielmesoadoa que ruo oo/frroarere, palco matos. 
eu'poalos, a relrada do Edital. Oaalsqurerd(usidaa 
contatar pnlre lalefereu (42) 3554-1222 ramal 
2410/az Machado, na de Outubro de 2018. 

I Anuncie suas 
Atas e Editais 

 aqui no4p)C 
ESTADO DO PARANÃ- PREFEITURA 
MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA 

CNN: 75.082.7550001-71 
Rua: 0/. Cruz Macerado, e. '205 

DER: 84.600-900 - Unleoda Vilória- Paraná. 

CONCORRENCIAPUBLICA N. 0 10018. 

PROCESSO DE COMPRA N. 1620018 
09/Elo: Constitui oblato  da presente li/teças 
a cosolralaçeo da Enrrprssa(s) para a execução 
deu serviços idensfcadoe nos Lotes abeice 
condenados, deodaddoa ao eapecifcaçõee e 
condições dele/ao aos Pucjalos Básicos peru 
os Lotes leI anulantes do Edital supra/lado: 
LOTE 1 - Eooauçio de omniços de Cotas e 
Transposta da Residece Sól'dos Unbanoc Orgã-
clara e Não Real//reis; 
LOTE II - Execução de narviços de Operação, 

FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço 

1: Rã 4.918.522,40 (Quatro mihses ex- 
ose dezoito mi uásceeloo e vinte e dois 

e meu mi cento e eitmrla n quatro 

DO RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES: O 
recebimento dos Eesdeçea 'A' e 00,/ar-se-á 
are ão 13ln3Qmlr, do dia 14111018, no Setor da 
Pretas/o Geral desta Prole/asa, andar tuoreo do 
endereço iedioodo doaiuo. 
HORA DE ABERTURA DOS ENVELOPES 
DE DOCUMENTAÇÂO DE HABILITAÇÃO: 
ás 14h00avia. (calcar horas) tasbizu no diu, 
1411112011, na Seda da Prefeitura Mun/cipal de 
Um/ão de Vitlaiarl'R, eito à Rua Do. Cnuz Madoa-
dos? 205, 4'/jrdar (Sala de U/laçãol - Bailre 
Centro - União da Vitória - PR, 
Inleesspoãea udicicmals poleni um drfdan no 

lo. deU/lapão da Prereilura do União dsV,tõ- 

E-moi: Iiataoasurleu4b3da.pugov51r 
Sue: ware,seiaodaslloria.pr.gos.br  - Untes L 
TAÇÃO E PORTAL DATPJ,NSPAR/2NCIA. 
Ueisoda Vilã/a, PR, 05 deojlubrode 2018. 

Nulos Santin Roveda 
PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

dos alenaortce cotO/ou no presente pro-
duanrevia isulifloado. CONSIDERAN-sid
a o PARECER JURIOIEO "Vá a DuO-

em oonfcrTnidede ao deposto ruo autipo 
o Ilda LeI Federal 8.666193, me espe/al 

oendçoe roce Irmos da a4udioe 
pote Corainsão Fermaaum,le de Lo 
ente abatoo deucailo: 
Ê objalo da preocerls dispensa 

cntrutação de verteu de tração 
e deurnada ás escolas e Cembou 
infantil, em carneurroração ao da 
acua moeicipsidade. 
a: Rudi Carlos E/ou Cio 

(Três mdl rcrecento, 

Fundamenlo Lepai /uligo 24 inciso lida Lei r' 
8.65883. 
,/unõlcassa N'aos soe ouros do prsO de dia-
povoa de idlaçao u 5512018. 

Determino, alude, que aja dada e devida publi-
/dade legal, rir espedal à presida no oupal do 
artigo 28 da Lei Federal n 0 6.666153, e que, ação, 
seja o preouerte expediente deddanrmote autuado 
e arquive/o. 
Crus Madnado-PR, 08 de Csubibro de 2018. 

Prefeito Municipal 	-- 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Ar, vitória, 250- C.auz Machndo-Pr 
CEP:84620-080 

CNN 76.3396550001-09- Cruz Mactsedo-PR 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO 

PROCESSOADMINISTRATIVO 22112015 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°29/2018 

CONTRATANTE: Muniolpio de Cruz Machado, 
Estado do Paras á. 
CONTRATADO: ENGEPECAS EQUIPAMEN-
TOS LTDA 
OBJETO: A preae-ile iseoigibil'dade de li/lapão 
visa a aquisição de peça (dite/no hidráulico ora 

Rã 5,967,26 (Cinco mcl 

LEGAL: Lei 8.668193 - M. 25 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIÃO DAVITÕRIA-PR 

Ar/ISODELICITAÇÃO 
LICErAÇÃO EXCLUSIVA PARA 

MICROEMPRESA, MICROEIãIPREENDEDOR 
INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE, NOS TERMOS DO INCISO O, DOART. 
48, DA LC N°123/2006 (REDAÇÃO DADA 
PELA LEI COMPLEMENTAR N 1 147014) 

PREGÃO PRESENCIAL 1110018 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 161016 

REOISTRO DE PREÇOS 
OBJETO: Registo de Preços para aquisição, de 
forense psredade, de vigas, ripas, tdboase fortes 
de madeira, cc.nfoerne cerdçõea, qeanfdedes 
a e/geradas satabsie/dus nesta edital e suas 
enscos- 
FORMA DE JULGAMENTO: Menor preço por 
mIem. 

bis de dia 25/10/2058. 
Prefeitura Municipal deU 
o: Paulo Martelo Schsid. 

no Dpto. de Coenoprss eL 
de UnIão da Vitoria, na 
206, 4 poviseote, cede 
das l2lnDücie ao teir 

Ou ainda no eito wileour 
Menu Tranoperúu/u - fio 
ações polo emalo; li/laça 

'as refaréo/as de lampo 

Hilton Saiba Roreda - Pruituiro Murisipal 

Horóscopo 
00 

1 OSl'0/ hoje 

Áolaoc Pautaria floalras estão em atem, 
porém, pode enfrentar eulnarrãncla aló meauuo 
cofre co colegas. Se rpn mubin no aernlço nau 
caneu bala raso oeuea Em, bege, 

Touro: Será precIso anulem resp010aobl lute du uo 
lidar com ousa tardia. Enntuoreo serviço poroa 
co sornar multa edgontA roce estará á aloura de 
desatas. Cem preto. 

aemeeeu Pode preamar do paclfrndu para não 
ao desentender com filhos ou colaboradores 
mala cova Oldego pode ganhar mala 
imperuãarcla na 5/e prnfiã/nenaj, Cem verde, 

Oãoeen Tanto no Esbelto quanto em coa aos 
dito prática pode irelearoa pua oao. rerena000u 
)sgo de /rrinua será larpeecano. Ouelir o pemou 
amada será cena bom, anhadeo/ám, Cor: lilás. 

LeloW. VoeI vi csenversar com urre/te/Ilda/A 
o pie malIm a eon!uto com te/au. Albal 
faeoráud para convencer ex pemene de seu 
poorta de aluIe. Ser -, prelo. 

Visamos Vorcleerá Inabilidada para ancestral 
noras apopnisldadm de orrclaor o belos. Talvez 
safe probo rever elauna gastos, alsde más se 
lês ilgade à doesSe. cor pInte. 

Libra: lfe)m, roce pode teceste, dfioddade em 
casa se quiser que bude seja leita de Seu leito. 
Empoa aO/are/rim, poderá ser boas notou neo 
finança, cor, preta. 

Eseeoplão, Confie em seus Iresefos pala tomar 
tareco decisão lmpcilaonee.Acooaunlcaçãa rio 
erabalho pode apresentar olgure daurfia. Uma 
deseextradnccelaaçaCraemu. 

Sagitánfe, Soe Is/o sonhador está em deaeaqae 
e você lerá a posajaul para vivas novas 
esperaãncle&Ao lidar coro sislaulra, será pru/an 
lnnanteroa pés rio senis. Cem delurada 

Capefioàeo,lo O decaia de ver seu Jorgeer 
rucanfeo/da ajudará a alcançar suceme em 
bade e (pie fizer, Porém, seja mais fies/mel ao 
ledor com pemoas coesesadersa, Com brance, 

Aquállo: Bom momante pana cascar cume 
cdabaisçáa duo colegas se trabalho. Inalem Iras 
estudou, Surpresa agradável rua relsolnrsamesee 
amorceo. Cem amarela. 

Peixes: É hora de umeumlr nem 
reaporoalaldsdes na pruficoãe. Há opoelurldnda 
de asmeeabr suam ganhoa tsancdrea, A paqaera 
deve comer numa boa, cem azul-clara. 

tJevelas 
ESPeLHe DA VIDA 
Pieira pode paiois  rucoraaldere sua declaba de 
defxarofdme, Isabel ma caturra Seis confesso 
a Margen que não mota sob cede lIdar cem a 
leletúelade Jula, Bela sugere mAleta que  Crio 
pede rufar com ciúmes de Isabel. Pae descobra 
que Mueure Star particIpará do filme de Male. 
Cils se submete a eeauees reStes. Margoe 
repreende Nsérlca portar permanecIda em 
floaa&auaca 

O TEM P0 NÃO PARA 
Bolesba fica conabsanulda ao presença de Retira 
Mauaauaxuarrdaouvenedac es9/lnnoaZaide 
rpuo o tItio arto Irá eccuntucer, Veia Lúcia meu/e 
para Mar/ara sabre seu Irene Odealhs. faallna 
xo,nuelnaMarecasademSerzddaápdkls 
Miou Calar ouse suam caramai mrfoe lerão e 
Çke8tasebm uosbetusern na noelcei/efa 
desansiea Barão de/de prende Mire Celas 
Pau/Ira prrersralbeiub pena ajudar Maas. 
Belánahesgacadnaalícarcomraftede Mauocae, - 

SEGUNDO SOL 
Ouloba leva Bateu tesa até Jenelfer, e a 
eamrtna confirma que EmIly é ares farsa criada 
pci LaereeaA meça afirma a neto que usa filho 
cores Lado éum menino e está alua. Robervol 
desconfia de que zela cambece Iauresa. 
Valentlm ornes/ana  narda sobre seu pusslsel 
envatamanta na mentira cosem/o por Rosa 
Manuela e sedes os narradores da casares 
mpruceedem e comportamento de [caro e flan, 
Belo raeeea o Lealu o que Jenedfer lhe contes, e 
garante que atestará o filha dos deIs. Salmo 
pede para reatar coro Mora. guie confessa 
estar oaenhusa com soes sentimentos, Tcmá 
/nsgaàcdeLeareta. 

Nível do Riq Iguaçu
1,1

2,00 
17 horas de untem - 



na Jornal O Comércio 
Quinta-feira, 11 de Outubro de 20181 Ed. 6144 

c 

CÂMARA 1 Da Redação 

Resultado das eleições é tema 
principal das Câmaras de Vereadores 
Tanto em União da Vitória como em Porto União, avaliações e análises são 
debatidas durante as sessões dessa semana 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIOIEILIOADE DE LICITAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Processo de laeoigibilidade: 2912016, 
Interessada: Sacretadu da Obraa 

A viela doa elementos contidas no presente processo devidamente jueificuda, CONSIDERANDO que 
o PARECER JURIDICO prevê a INEXICIBILIDADE em cenremnidade ao diopoata ao malga 25 Incha 1 
daLei Federal 6666)93, e na uso das ablbelçoeo que me leram coafenidaa. em edot ape 	ao disposto 
ro artigo 25 da Lei de Ucilaçõer, RATIFICO a INEXIOIBILIDAOE DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO 

Na semana após as eleições 

2018, a avaliação dos vencedores 

e derrotados, foi o principal assun-

to das Câmaras de Vereadores de 

União da Vitória e Porto união. 

Em União da Vitória, entre os dis-

cursos, agradecimentos pelos votos 

recebidos de deputados e candida-

tos ao Governo do Estado do Pa-

raná também houve espaço para 

lamentações para a não eleição de 

alguns candidatos. 0 discurso mais 

incisivo foi do vereador Jair Brugna-

go (P808) que, segundo ele, a região 

do união da Vitória perde muito com 

a não eleição de Valdir Rossoni, que 

disput 	reeleição para Deputado 

Fedel 	9niar Pogogelski (P e 

Emerso de Souza (PEN) parabeni-

zaram a veterinária Sigley Narcizo, 

que estava presente na sessão e 

foi candidata a Deputada Estadual. 

Ricardo Sass (PSC) também falou 

sobre as eleições, e enalteceu os 
candidatos que apoiou: Alexandre 

Curi para Deputado Estadual e Aliei 

Machado para Federal. 

Por fim, o presidente da Câmara, 

Almires Bughay Filho, comunicou a 

aprovação por parte do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná (INCE 
-PR) das contas da Câmara de Ve- 

readores de União daVitória, do ano 

de 2017. 

Em Porto União 

No lado catarinense, as eleições 

deram o tom dos comentários. Pelo 

menos dois vereadores ocuparam a 

tribuna da casa para tecer comen-

tários. Os vereadores lamentaram 

o fato de Mauro Mariani (MOS), que 

fez mais de 50% dos votos válidos 

no município, não ter conseguido 

atingir o número de votos para dis-

putar o 2' turno das eleições para o 
governo do estado. O "Efeito Bolso-
naro" e a ascensão do Comandante 

Moisés também foram abordados 

pelos vereadores. 

Na pauta o principal, o Projeto de 

Lei (Pi que cria a semana de cons-

cientização sobre a prevenção ao 

suicídio, de autoria do vereador Fer-

nando Moreira (PR-SC), foi retirado 

da discussão a pedido do vereador 

Gildo Masselai que vai propor a in-

clusão de outros dispositivos no PL. 
Outro Projeto de Lei que deverá 

impactar os cofres municipais pas-

sou pela comissão de finanças e or-

çamento. O Projeto autoriza o prefei-

to a firmar acordo de parcelamento 

da dívida para com o fundo de ga- 

rantia por tempo de serviço (FGTS). 

A matéria deve ser apreciada pelos 

vereadores nas próximas sessões 

com dispensa de trâmite regular. 

Pelo horário que as sessões estão 

acontecendo desde o início das cam-

panhas eleitorais, às 101h, mais uma 

vez a reunião não teve público, o que 
levou os vereadores a acelerar o rito e 

encerrar cerca de meia hora depois. 

ESTADO 00 PP.RIÃ 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ exvCHAoo 
CNPJ 715.339.68810001-09 Avenida Vitõria n'251 

CEP 84620.000 - Cruz Machado Pr. 

PREGÃO PRESENCIAL ri'. 10112016 
PROCESSO a'. 26012018 

AVISO 
Encontreo-na aberla, na Comissão Permanente 

de Licilaçaa, silaoda à Av. 0,16/a, 25111° andar, 
LICrTAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO 
PRESENCIAL, ram a fivalidode de selecionar 
propoalaa objelvando a contalaçao da empresa 
especializada para prestação de serviço da tira-
ral, aeoda serviço de amasTada dealradoa à con-
naoeeo de Beneficio Eventual Aeviio Funeral, 
concedido alasado do Sacralania da Assistência 
Social pare pe000aa qseoe enrcoerlram amotine-
natalidade oocial, eendo o paris/o da contratação 
para 03 (leSa) orres, em anos lana conforma 
eapedffcaçdea o,netaalee do Anexo deste edital. 
Rogam a paeaenta licitação a Lei Federal o' 
10.520102, o Decreto Municipal no 1,050107 sob-
oidlariameale a Lei Federal a' 8.656193, observa 
das ea allersçãag poatadeneo, a Lei Complemen-
tar a' 12312008 e demais legislações opicársie. 
A aberlulna desta hniteçêa ocorrerá ao dia 24 
1Tate e qualro) do Celebra de 2010. ás Oa:OOt, 

(Novel floras, ou Auudltõria Muni/;vil de Prefeitu-
ra, quando oa interesse/ou deverão apresentar 
ao aavslapes r° 01 - Propeulsa da Preços e na 

02-Dooãmenloa de Habilitação e Pregoeira. O 
Edital compreis poderá ser obtido palco iaterao-
sedas na CPI, em moio magntuco, mediania 
entrega da um vazia, de sessada a ao 
fiara, ao horário da 1410 ai 17:00 horas eu pelo 
endereço eletrônico hltp:I/eva,a.pmcm.pr.gov.bn/. 
É recaoaãdo que, ao farer dawaloed do Edital, 
anis iafonreodo à Comissão Permanente da LIci-
tação, via edeall - llcilaçãoflpmcm.pr.guv.br  - ou 
via fax - (42)3554.1222, o neurada de mesmo, 
para que passam ser comoaicodaa poaalveio ai-
lenaçdes que se fizerem aeceoadnisa. A CPL são 
se reaponaabilioarà pata falta da iafomnnaçõea 
nelaivas ao procedimeniaãaelea intenemedua 
que não corfimananem. pelao meioa oupealso, a 
retirada do Editei, Quaisquer dúvidas coalalar 
perca telefones (42) 3554-1222 ramal 244. 
Csuo Macerado, lO da Ducinubro de 2018, 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIÃO DAVITÓRLA—PR 

TERMOADITIVO N°0004/2018(4646) 
AO CONTRATO N.° 74/2017(0912) 

INEtOIGIEILIOÁOE DE LICITAÇÃO N.' 0212011- 
PROCESSO DE COMPRA N.' 43)21011 

OBJETO DO ADITAMENTO: Do Fraco da Vigtn-
delcxecoção. 
OBJETO DO CONTRATO: Serviço dsTncnaponln 
Coletivo Pebilou Municipal (erbaro e atirai) de 
aloaoa do ensina público. Servidores Muaidpais 
da Uaiao da Vil/da - Paraná e rutroa, coaforaae 

VOS IGUAÇU LTDA—CNPJ N°13.114,164)080 
62, 
00 PRAZO 00 VIGÊNCIA: Coafonnnne aolicilaç 
da Secreisda Meaidpal de Educação, o prazo' 
vlgerda a que se natereà Clácacia lo' do Ter 
de Caairalo n' 7412017 (3012) Oca prorroga 
por reais 12 (doze) meaaa, a iniciar 05110120 
e a aerminar em 04)10)2019. 
FUNDAMENTO LEGAL: Migo 67 °, lndao 1 
Lei Federal a.' 8.666103 cem SaaB aoeeeçüea. 
FORO: Comarca da Uaiãoda Viidnia. 
União da Viária. 04 da serrabro de 2016.  

PREFEITURA MUNICIPAL 
DEM4TONIOOLINTO 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76020480/3061-43 

RUAREINtaLDO IB4ACHIAVEL11, N° 202 - 
FONE/FAX (42)3533-1222 

CEP 83.0t0-eSO-ANTONIO OLINTO- PARANÁ 
AVISO DE PREGÃO ELETR6NICON'06912018, 
O Mericipla de Asloeta CheIo - Pamná toma pú -
blico que na sela do Dapademeaio de licitações, 
localizada ao Rira Ramal/o Mscinisvelhi, 202, 
nesta cidude, reellcen-ss-ú licitação sob moda-
lidade PREGÃO ELETRÔNICO do ipo Menor 
preço, aos mddes de Lei 10.62012802. Decreto 
Municipal a° 2112018 e aebaidiariemerle, a Lei 
Federal e' e,666, de 21 do junho de 1903, cem 
aa alienações pontadores, a fim de escolher a 
melhor proposta da seguinte abjeto: 
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE 
CCNSTRUCÃO EM GERAL, FERRAGENS E 

09:30 horas do da 23/e outubro de 25 
CAL: evevtbllcsmprea.ons.br  Aceaao 

oatabm de 2018,  

PREFErrURA MUNICIPAL 
DE UNIÃO DAVITÕRIA— PR 

TERMO ADITIVO Na  000712011 (4U8) 
AO CONTRATO Ni (3919) 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 1712017 
PROCESSO DE COMPRA N,° 1912017 

OBJETO DO ADITAMENTO: Da pmro da vigOr-
ciuleuecuação e do quanulativo. 	- 
OBJETO DO CONTRATO: CCNTRATAÇAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE RODADA EM PRAÇAS, 

SER- 
TDA- EPP 
00 DE VIGÉNCIAIEXECUÇÃO: Cantor-
ração da Secretaria Moolcipni de Meia 
a o prazo de vigência a que ee afane à 

11°  do Terno da Controlo a,' 75)2017 
fica prorrogado por mata 0 Nuvem-
. iniciar 1011612015 a a terminar om 

DO VALOR: Fira editada ,aoortnator. 5  75/2017 
3919) a impsalênde de R$ 147.000,00 (canto e 
qeameta e asia mO reais). 
FUNDAMENTO LEOAL: Atiço 57 1 ,  iaciao lida 
Lei Federal o.' 0.85690 com suas altannçã,a. 
FORO: Comarca da União da Vilã/o, 
União de V'dtinie, 10/e ouaebre da 2018. 

reais e viela e sela ceetavoo( 

JeattcatvaAaeua nos autuado proce000 da iaaoigibilidoda da licitação ea  23)2010. 
Elemeaia da Despesa: 2.310.30.00.00.00 
Datação orçameniáda: 07.012,010,33.6020 
Deterrnnino, ainda, qea aa)a dada a devida publicidade legal, emeapeoialà previulana esputdo ortiga 26 
da Lei Federal a' e,ee&g3, e qee, apãa, seja o pneaeala expediente deddamenie autuadas arqeivado. 
Coar Mactaado-PR, Cada outubro de 2018 

PREFEITUPJ,MUNICIPPJ. DE PORTO UNIÃO-ESTADO DE SANTA CATARINA 
Proceoso Ucitardda 241/2018 

Extmlo de Edital de Tomada de preços 01 6)2018 

j L 	1 o Prefeito Municipal, no uso de auaaaluibeiçôea, lema público que raid realizarproceu' 

:U  00 icitolãrio aa modalidade da Tomada de Preçca, com adjodioação por meanr praça, 
pana corizeloção da empreoa especializada pare coleta, areaaporte e deaeasçgo final 
doo real/uva sõlldoa da se/de. gemdos nas unidades da saúde da Porto União e no 
ates/imenso prá4raopilaiorafetaada pslaaambaoncies do Corpo de Oaarbeirea Militar. 

O recebimento doa envetepaa se dará ata ás derramo do dia 30 de solubro de 2008 na Prefeitura Mc-
aluipal, com abertura doa eraetcpaa, no mesmo local, dia e lacro. O Edital, Nquivas encontram-ao ais. 
ponivaionosilo da Prefeitara Municipal de Parto União oreavr,padoeuaioo.ac.gca.br . Maiumo inlonrnsçteo 
pedem ser retlnadaa na Rua Padre Ascinieta, 125, e-meti lidtepodsaaiaoOyalnao.cem.br . lidtocoo)9 
poneouniao.so.sov.br  e, fone (42) 3523.1155. • Podo União - SC, 10 da outabro de 2a18. 

Eliaea Mibach. 
Prafeiio Mantcipal. 

PREFEITURAMUNICIPAL OE PORTO UNIÃO - ESTADO DE SMITACATARINA 

0 
 Processo Liciiatdnia 243016 - Madaafidade 

Extrato de Edital da Pmgao Praseaaiot 15612018- Exclusivo - ME - EPP —MEl 

O Prafaiio Municipal, na 050 da ouse aaribaiçõao, loura público que fará realiaar pro-
ocaso )citatdda ra modalidade de Prosão, com adjudicação por leia, do tipo pneaeaclal 
para Instalação de marneras de ae3craaça, sçulniçfla de eensorea de alarme e reian-
elação do oiatema do maeilonomeolo por rlmerao de oagaraaço com gravação de 
Imagens e relrsialeçuo de aaeaoree de alarma. O recebimento doe eneelopao se dará 

ate às 13h30mir do dia 26 de oulvbro da 2016 ao Prefaileuna Municipal, com inIcio da aeauãe pública 
ás 13h45cnia, ruo mesmo local e dia, O Editei ekqu'vaa  encortron,-se diopontveta no oite da Prefalivire 
Municipal da Porto União vn'ae.perlocaiao.ac.gov.br. Maiores iafoaaaçdea podem ser mttnndan na Rua 
Padre Aurchiuta, 126, enall licilepontouniso)9yahoo.cei  icitacao@pvrtusniao.oc.gov,br e lene (42) 
3523-1155. Podo Uaião - SC, la de oulubaoda 2018. 

Eiseu MIbech. - Prefeiia MunicIpal, 

- 	

- Eo 

ESTADO DESMITACATARINA 

	

Processe 1 	 se Licitatádo 24212616 T 	
PREFEITURAMUNICIPALDE PORTO UNIÃO 

Eairaio de Edital de Progoa Presencial 15fl201Exclusivo - ME— EPP - MEl 
- 	

- 	O Prefeito Municipal, rio uso de suas atlbaiçõee, toma público Que fará realizar pnocef- 
- 	no hicitatãrio na modalidade de Pregão, cem adjudicação por fiam, do tipo preaeeaial 

- 	pana aqaieição de loseno e recargas. O recebirooeato dos envelopes se darã até 0v 
13baomio do dia 25/a aulubno de 2316 na Prefeitura Manicipal, coor inicie da sesoão 

pública às 13h45m1r, Co masnno tonal e dia, O Edital e Aquivos enzvalmm-se diapoelvela no sus da 
Pn,fnuiuna Municipal da Ponto União wem.pvrioaeiao.sc.gsv.bn . Maiores informaç8ea pedem aerretradae 
ao Ruo Pedra Aduela, 120, e-mali llclteponaounloo/2yatioo,com,br, icilocaor/2pcntouaias.ac.gav.br  
roma (42) 3523-1155. Porto União- SC, 10/e ouicbro de 2018. 

Ehiaae Mibach, 
Prefeito Merinipel, 



I 	Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado- PR 

Av. V3tÚtia, 167 Cruz Madtado - PR CEP 84.620-000. 
c.ttP.J. 7e.339.688/0001-oa 	u. &t.(sento 	O 000 t 6 Fone/Fax (42) 3554-1222 

Página Ide 1 

PORTAULA. N°00512018 

Buci das Pasa Prefeito Municipal de Cruz Macha4o - Estado do 
Paraná, no uso de suas atrJbWçes legais, ccn*nufe o Artigo 77° 
Item V da Lei Orgánica do Município, Resolve: 

A eornposiço das membros da ComIsso Permanente de Liohaçes, a qual oon%m 
os seguintes membros: 

VERA MARTA BENZAK KRAWCV¼t Inscrita no CPF n° 066.863,159-74 - 
••presidem 

LIL1AN MACIEL DE OLWEIRA inscrita no cr n° 026.130.459-63-Membro 

ADÉLIA SBDLACZEK inscrita no CPP n°846.923.019-69 - Membro 

NIVALDO SUDIN insoríto no CPF n°026.181.50943 - Membro 

Regfze-se e Publique-se; 

E&ficio da prefeitura  Municipal de Cruz Machado, em 02 de janeiro do 2028. 

EuclidesPas& 
Prefeito Municipal. 

- 	

'-t••' 



Av. Joseph CyrII Bamford, 3.600 
Éden - CEP 181 03-1 39 
Sorocaba- SP - Brasil 

Tel: +55 (15) 3330-0400 
Fax: +55(15) 3330-0500 

Sorocaba, 06 de Dezembro de 2017. 

DECLARAÇÃO 

A JCB do Brasil Ltda;, situada à Avenida Joseph Cyril Bamford, n o  aôüo, Éden, na 
• cidade de Sorocaba, SP e registrada sob o CNPJ no. 02.833.37210001-24 e 

IE n°. 669.469.110.118, declara para fins exclusivos de cadastramento em órgãos públicos e 
participações em licitações públicas em geral, que a Engepeças Equipamentos LUa., com 
sede na Rua Willian Boothf 2093, Bairro Boqueirão, na cidade de Curitiba-PR, Inscrita no 
CNPJ/MF sob o no. 05.063.65310001-33 e l.E. 9.025.762.310 e sua filial na Av. Aracy 
Tanaka Biazetto, no 15532, Bairro Santos Dumont, na cidade de Cascavel-PR, inscrita no 
CNPJJMF sob o no. 05.063.65310002-14 e l.E. 9.027.114.900, é no momento, o único 
distribuidor autorizado no Estado do Paraná, podendo assim vender na respectiva área os 
produtos produzidos e comercializados pela JCB do Brasil Ltda., a saber: 

- Retroescavadeira modelos 214e, 30, SOL, ICX, 3CX, 4CX. 
- Empilhadeira todo Terreno modelo 940. 
- Pá Carregadeira sobre pneüs modelos 422ZX, 426ZX. 
- Escavadeira hidráulica modelos JS160, JS200, JS2I0, JS220 e JS235. 
- Manipulador Telescópico modelos 535-125, 540-170. 
- Carregadeira Compacta modelos SSL1 55, SSLI 90. 
- Empilhadeira Telescópica modelo 35D. 
- Mini Escavadeira modelo 8028, 8055. 
- Roto Compactador modelos VMI 15. 

W 	Declara ainda que a Engepeças Equipamentos Ltda., é, no momento, a única no estado 
do Paraná habilitada a prestar a mais ampla assistência técnica e comercializar peças e 
serviços dos produtos JCB de construção civil e rodoviária, na área em que distribui, nos 
termos do contrato de distribuição. 

A presente declaração tem validade até 31 de Dezembro de 2018 e substitui todas as 
anteriores. 

 
Alision Reis Bra'pdes 	 Wagner Assis Angelim 

Diretor  Cornerci 	 Diretor Administrativo / Financeiro 

1/1 
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ENGE PEÇAS  ËQUIPAMENTOS .LTDA 
CNPJ/MF 05 06L65310001.33 

NIRE 412048*1569 
bÉcMÀSEXtkAttERA

000019  
assina~. 

AtflC.Ni.C.fr:G!*Rt)*U.: ..rase.te§a.ttø scb.rae T,e:pinmtia.wØ4.e 
bens, empresánb, ibserito pó CPF/MF sob h° 456.7W~ 1 ,0~ da carteira 
de tdentxdSe RG tr I 41»1'0-7 ~PIOR, residente e domiciliado na Rua 
ProfessorAneIo Ferrado Lopes, n 2579. apto n °  401, Bloco C, Ba,tro Hugo Lange, 
em Curitiba - Paraná, CËP 80040-252 e 
NIVEA MARIA GUISSCJ GUIA, brasileira, ,casada sob o regime de comunhão parcial 
de bens, empresãria inscrito no CPFIMF sob n° 7,61 -687A89-00,, portadora da 
carteira de idenlidade R13 nm 43M S50-1 SSP/IIIPR, residente e domicfl,ada na Rua 
]Professor Angelo FeTano Jspes, n° 2579, apto ri° 401, Bloco O, Bairro Hugo Lange, 

• 	em Ountiba — Parná CEP 80040452 
únicos sôcios componerttet da aociedacte empresarial limitada que gira sob o nome 
em,  presaflal de ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTÓA, com sede na Rua Wilhan 
Booth, 203 Bajrro Boquelrão, em Curitiba - Paraná, CE? 81730-080, inscrita n - -o1 

GNPiE/MF sqb n° 05.0l53-453100111 -4, com Contrato Social regado na Junta 
Gomenxal do Estado do Paraná sob o nire 41204807564 em 240W2002 e última 
altera$odenonuinada OSma Quinta Alteração Cortttattual egStmda na JUCEPAH 
- Junta Co~  Paraná sb o 1? 201800flt76 em 24101/2018 e 
posteiiormente levada a registro na JUCES - Junta Co)iiercial do Estado de Goiás 
sob o n° 20180066919 em 011021,2018 Resolvem os sócios, de comum acordo, 
proceder com ,a seguinte alteração e consolidação do Contrato Social, conforme 
cláusulas abaixo 

.... ptE.  IRA... EN:ERM .TO. DAS ÀTtVIDADES. DÁ FILIAL 
GOIÂNIA CENTRO DE DistRiBurçÃo 

• 	Resolvem os sócios eïtetrar as atividades da FILIA!.. GOIÂNIA CENTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO - com sede a Avenida do Comércio, $/N, Quadra 23 - Lote 45, 
Santa Genoveva, em Gotinia - (30, CEP 74670-120, inscrita no CNPJ sob o n° 
05 063 853/0007-29, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nire 
2900947481 em 1 1/0W2017, que firnclonava com as atividades S. Comércio por 

atacado de peças e acessõdõs novos para veículos automotos (CNAE 4530-7701), 
Comércio atacadista de pneumáticos e câmaras de ar para veículos. automotores 
(CNAE 4530-7102), Comércio atacadista de lubrificantes (CNAE 4681-8(06) e 
Importação e exportação das peças, acessórios, máquinas e equipamentos acima 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 15/0612018 17:32 SOB 
14' 20182288218. 

Iw ______PROTOCOLO; 182288218 DE 1710512019. CÓDIGO 
PE VERIFICAÇSO: 11802357143. BIBE; 

ftJLkCM9CIAi$ 1204807569 . M1 Do 	NGEPEÇA2 EQUIPAI4flITOS LTDA 

Libertad Boguo 
SECBETMUA-GERZ,L 

CURITIBA, 1510612018 
wsw.eiapresafacil .pr.gov.br  

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



.2 
ENGEPEÇAS EQWPAMENTOS LIDA 

tHPJ/MF O$,063s53/000 1-33 
NJRE 41204807569 

DÉciMA.SË)Ã1.trÇÂtCONTRATUAL 	 000020 

dtatSy eCPft8t sod4.4Sado para Sitos :fiàSs. nanitr dá 1$ i.bO;OoO4O 
(cern mil) SdLVIÓIdb em f90,00#40,  01 	de R$ 1 úG (4jrn re» da. 

cI4tJsuLA SEGUNDA - Após a a1terao acima ortada, a cIUsuJa segunda do 
Contrato SOQI!LPassaedotar a segtznte redação 
tL4usuI4 SEGUNDA - FIU4JS E OUTRAS DEPENDÊWCMS A sociedade 
podeíá a quafqaer N~ abur ou Mchar filial ou aØfa dependência, mediante 
$tez3ço confrøtual ØSSh7SÚB portødos ossôn 
Paitgmlb (bica a sociedade mantém as seguintes WlaIs 
FILIAL O4.SCAVEL - Avenida Âraej, Tanaka Biaeftq, n° 155* Saint 3aflb 
Dumbnt Cascave/ - PR, CEP 65,&04-60-5, ínsunfa no CJVPJ sob o a° 

68$u104244, s$S'adu na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o rue 
4190.07T8745 BM 24/tQ/2002, que ftnc,ona com as atividades de Comércio por 
e&oato depegas e acessófios novospfl veículos autoznptotes (VNAE 4530-7/01), 
Comércio ataoadrsta de tnáqubtas,, efiu4a/flentos  para (epIenegem, míneraçio e 
cqnstnjg* pades e peças (CNAE 4682400), Comémio a varejo de pegas e 
acessônos novos para veículos automotores (CNAE 4530-7/03), Comércio a vaiei 
de peças e acessô#os usados pata veículos automotores (CWÁE 4530-7/04); 
Aluguel de mâ4uhss 9 equipamentos para construção sem operaifot, exceto 
andaimes  (MÃE 7732-W0t) Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
(CNAE 4530-7/O5À Comércio varejista de lubnticantes (CWAE 4732-600), 
Representantes comerciais e agentes do comércio de máqqrnas, equipamentos, 
emharcaçõe's e aeronaves (CNAE 4814-1/00), Comésvio atacadista de Quites 
egLllpamenbs e artigos de uso pessoal e doméstico n"do~~
anténonnenie (OIWAE 404P-4/99), Comércio Atacadista de Mãqwries, aparelhos e 
eqwarnentrxs para uso agropecuáno, paites e pegas, inclusive pneus e câmaras de 

Ø 	ar (SNAE 46f-3/GO), q In7jiwtução e expo#açao das pØçØs, acass,Snos, mâqv,sas e 
eqLiamentq. ãchne oiiMs cem capital social ~~:nó valor de 11$10 000,00 
~mil) reais dividido em 10000 quotas no valor de R$ 1,00 (um real) ceda 
FILIAL ITAAJAT - Rua Odiho Garcia, 'a* 90, Bairro Cordeiros, haja! -,SC, CEP 88310-
150, inscriW no CNPJ so4 o n 05.06-i..#5,3/0003-03, registrada p4 Junta Comercial 
cio atado de $nffi Caivina sgb o nire,  42900828230 em 02/WJ2002, que Ainciona 
com as atividades it Comércio por atacado de pegas e aoess&itos novos para 
veículos automotores-(CAIA? 4530-7)01), Comércio a varejo de peças e acessónos 
novos para veículos autemeitores (CNAÉ 4530-71)3), Comércio a varejo de peças e 

CERTIFICO O REGISTRO EM 15106/2018 17:32 SOB 
N' 20182288218. 

Y 	PROTOCOLO: 182288218 DE 17105/2018. CÓDIGO tE VERIPICAÇÀO: 11802357143. NIRE: 
IRRITA 
1 DO N.RANK $NCEPEÇAS EQUIPAMENTOS =DA 

Libertad Bo1UÈ 
SECEETM(ZAGEEAIs 

CURITIBA. 15106/2018 
www.enpreeafncii.pr.gcv.br  

A validade  deste documento, se impresso, fica suj eito & comprovação de sua autenticidade nos respectivos pUrtais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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FILIAL MA,-TO GRO$SQ ;V9fl8 Governador Júlio Campos, n° 5.2&Q Bairro 
Mapim, Várzea Grande - ME GEP: 78.155-402, inscrita no NPJ sob o n° 
05.063.653/0005-67. registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grvsso sob o 
nire 51900301742 em 04/05/2009. que funciona com as atividades de: Comércio por 
atacado depeças e acessórios novos pata veículos automotores (CNAE 4530-7101): 
Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e 
construção; partes o peças (CNAE 4662-1100); Comércio a varejo de peças e 
acessórios novos para veículos automotores (CNAE 4530-75Õ3); Comércio a varejo 
de peças e acessórios usados para veiculos automotores GNAE 4530-7/04); 
Comércio a varejo de pneumáticos e cãrnaras-de-ar (CNJ4E 4530-7/051; Comércio 
varejista de lubrificantes (CNAE 4732-6/0W; Comércio atacadista de outros 
equipamentos e artigos de uso pessoa! e doméstico não especificados 

CERTIFICO O REGISTRO EM 1510612018 17:32 SOE 
N 20182288218. 

Y 	PROTOCOLO: 182288218 DE 1710512018 CODIGO 
Ja4

VERZ7IC1Ç: 11802357143. NIRE: 
204807569 . 

Libertad Éogus 
SEcRETÁRIA-SERMJ 

cRITI3A, 15/06/2018 
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ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA.  
CI4PJIMF 05063653800143 

NIRE 412 04*0156 9 
00o02.3 

:CLÁUSJJLA ... FILIAIS .EaUTRAS. PEPgN$NÇ : A sociedade; 
poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependéritia, mediante 
aIraçâo contratual assinada por todos os súcios 
Parágrafo únteo a sociedade mantém as seguintes filiais 
FILIAL CASCAVEL - Avenida Aracy Tanaka Biazetto, n° i 5532, Bairro Santos 
Dumont Cascável - PR. CP 85804-605, inscrita rio CNPJ sob o n° 

c}&oes 6531tU0&14 reg$kala na Junta Comercial do Estade do Paraná sob o nire 
•490t874S em Z4ttó)2OøS, que funciona .com  as; atividades de-.  por 
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atacado 40 Ç$Pça 	a 1t.S4u1és n1v.paa;.veículos auâninotores XCISME aswo•i'; 
OotnéSo atàcadsta de --,máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e 
constuçâo4  partes e peças (CNAE 4662-1/UQ), Comércio a varejo de peças e 
~rios , floVQS para YeíCt4Ios automotores (CNAE 4530-7103), Coméc10 a vat4 
de peças e aeesshqs Usados para velcutos automotores (CJsIAE 453O..7/O4 
Miguel de máquinas e equipamentos para consfruçâo sem operador, exceto 
andaimes «?,)IAE fl3Za1). Cméro4 'v$ejo de pheuStcós e c*mns-dear 
(OME 4ao-7iO5 	ø;o te 	de Iubdacat*s (CNAE 4732-6/00), 
Resent*ntss cotnernlais e agflés do eomémlo dê mdquü'sas, equipamentos, 
embarcaÇÕes e aeronaves (CNAE 46441100), Comércio atacadista de outros 
equipamentos e arttos de 	uso pessoal e 	doméstico 	não especificados 

. 	
anteflortilebte CMAE 4849-4/99 Cømércio Atacadista de Máquinas,, aparelhos e 
equipajstbs para uso *gropeçuáiío partes ó peças, inçIüske' pneus e cimarasde 
ar (CNAE 4661 -3/Õ) e Importação eexportaçâo ás peças, acessórios, máquinas e 
equipamentos acfrnatltàdes, com capital soiaI destaqado no valor de R$ IJOSOGEOO 
(dezmil)fas dividido-ifiti 10000 quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada 
FILIAL ITAJAI - Rua Odilio (3emia, ri 0  90, Bairro Cordeiros, ltajaí - SC, CEP-88,31 0-  
150, inscrita no CNPJ sob o n° 05.063.65-310003-03, registrada na Junta Comercial 
do Estado de Santa Catarina sob o- nire 42900628230 em 0211 OÍZOOZ, que funciona 
pom as atiykf$es dar  Cmércro por Scado de peças e acessórios rLO\tQS para 
veículos autoffiotores (CNAE 4530-7/01) Comércio a varejo de- peças e acessótios 
novos para vélculos automotores (CN*E 4530-7103), Comércio a vare jo de peças e 
acessórios usados para veículos automotores é~4530-7í04-), Aluguel de 
máquinas S equipanentos para construção sem operador, exceto andaimes (CNAE 
7732-2/01), Comércío a varejo de pnettmátiqos e câmaras-de-ar (CNAE 4530-7/05), 

. 	 Comércio varejista de lubrificantes (CNAE 4732-6100) Representantes comerciais e 
agentes do comércio de máquinas, equipamentos, enlbalta~es e aeronaves 
(ÇNAE 4614-1/00), e hppoitação e- 0çPottaçáO dfl peças e acessônos adn 
citadós. 

 
corri capital soctal destacab no valor de R$ 10M00,00 (der mil) reais 

dividido'eni 10000 quotas no valor de R$1,00 (um real) cada 
FILIAL ~ALEGRE - Rua Irmão Felix Roberto, n° 65, Bairro Humaitá, Porto 
Alegre - RS, CEP 90250-179, inscrita no CNPJ sob o n° 05063 053/0004-86, 
registrada na Junta Comercial do Estado do RIO Grande do Sul sob e nire 
43900980490 em 2410912002, que fünciba com as atl'vsdadS de. Comércio por 
ãtic:dcdÉ pae ké6tiôs 	tóp*a-*fra4Id.s  8Útiihé;41E4630-i/ffi) 
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.ENGEPEÇA3EQ1MPI.MENTOS:. LTDA. 
CNPJ!MF (t063.6531000'1-33 

N1RE44-204801569 	 000025 DÍÉ:JMASEXflALTERMÂO:t.IOflAi* TUAL1 

4;..o: aüiPde. i:jôã e acessó 	4V.Q$: p2í. • Veítk:i ai.t:.tctés
. : 	

• 
453047,), Ctmércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos 
autbmotores (CNAE 453Q-1/O4) Aluguel de máquinas e equipamentos para 
constçao sem opetaØøf, exceto andaittes (CNAE 7732-2101), Comércio a Varejo 
de pneudtaUóos e cAS?aS4e-ar (OWE 453W7/OS) Qmémio vareita de 
Iubnftcantes (CNAE 47326/4Q), RepreseSntes comerciais e agentes do comérefo 
e máqumas, equlpamentøs, embarcações e aeronaves (CNÁE 4614-1/00); e 

lrpporta$o e eçportação das peças e acess&ios acima estados, com capital social 
destacado tio valor de R$ t0,000,00 (dez mil) reais dividido em 1t000 quotas no 
valor de R$ 1 ,O Q- Cum real) cada 
FILIAL MATO GRGSSO - Avenida Governador ,  Júlio 4ampos, p0  t280, Bairro 
Mapim, Várzea GrandS - MT, CER. 73185402. Iøsctft3 no CNN sob o n° 
05 06&653/OOGS-67, registrada na Junta Comercial do Estaco do Mato &osSosob o 
fira 519003üt?42 erti 0005/2009, que funciona comas atividades de; Comércio por 
atacada de peças e acessórios novos para vefculos automotores (CNAE 4530-7101), 
Comercio atacadista de máquinas-, equipamentos para terraplanagem, mineração e 
construção, partes e pe90 (C4AE 4862-1100), Comrclp a varejo de peças e 
acessórios flevOS para veículos automotores (CNAE 45304 ,103); Comércio a varejo 	k. 
de peças e acessórios usados para veículos automotores (CNAE 4530-1104); 
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (CNAE 453Ó-7i0), Comércio 
iearejlsta de lubrificantes (CN#W 4732-6/00), Comércio atacadista de outros 
equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente (CNA-E 4e49-4199), Comercio Atacadista de Máquinas, aparelhos e 
equiparnentos para uso agropecuáno pafles e peças, inclusive pneus e càmaras de 
ar (CNAE 4813/O0), e Importação eexportação das peças, acessórios, máquirtas e 
equipamentos acbna citados, tom capital social destacado no valor de R$ 10000,00 
(dezmi reais divkhdo em 10 tOO quotas no valor de R$ 1,00 um teaf) cada 
FILIAL BELO HORIZÔNtE - com sede a Rua Por», n° 7k Bairro São Francisco, 
-Belo Horizonte - MO, CE? 34255-080, que funciona com as atividades de 
Coniérbio por atacado de peças, e acéssórios novos para velculõs áutomotores 
(CNAE 463fJ-T/Ü1), Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores (CNAE 45304103), Comércio a varejo de pesas e acessórios usados 
para veículos automotores (CNAE 4530-7/04), Aluguel da máquinas e etuipamentos 
para construço sem operador, exceto andaimes (CNAE 7732-2101), Comércio a 
varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (CNAE 4530-7105), Comércio varejista de 
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hibtntS (MAIS 4752, 1 	comerciais e agentes4o.comércio 
de mâqumas equipamentos, embarcações e aeronaves (CNAE 4614-1100), e 
lmptrtaçao e exporto çã das  peças, acessórios, maqufrias e equipamentos acima 
dtadds, com capital social destacado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais 
dividido ei 40000 quotas no valor de R$ 1 M() (uni real) cada. 
FILIAL GOIÂNIA - com sede a Aveulda São Francisco, n° 192, Guadra 44 - Lote 
28E, Bano Santa Genovëya, em Goiânia - (30, CEP 74670-OtO, ínscrita no CNPJ 
soba n° Q5 06 863/0008-00, registrada na Junta Comercial do Estado de Qoiâssob 
o flua 52900947473 em 11109/2017, que funcionará com as atividades de4 Comércio 
a varejo de pesas e acessórios novos para vettulos automotores (CNAE 45304(04 
Comércio a varejo de pflepmticps e câtnams-de-ar  (CNAE45307f0) e Comércio 
vas-ejiS de lUbrifidantes (CNAE 4732-6/CO), com capital social des1àoadç fio valor 
de R3 40000,00 (dez mil) reais dMdldo em 40000 quotas rio vator de R$ 1,00 (um 
•re4 cada. 	 '1 

*PI.TALSOCIAL:O Capital $iaft*.Ih*e•»túbscI.tõ. 
e Integralizado., em móda corrente do país, na impõrtáncia de R$ 2 000 000J)0  
(dois miftt de reats) dMdido em Z 0000O0,.00 (dais milhões) de quotas, todas 
cern direito e voto na m valor nominal de R$ 1 ,00 (um real) cada uma, estão assim 
:diÚld Lejltrc; os .sôdÕI :  

SÔCIOS QUOTAS VALOR (14) ___ 
ANTONIO GILBERTO $UIA 1 400 000 1400 QOQ,0Ü 70,00 

NIVEA MARIA GIJISSO GUIA 600 000 800 00000 *00 
_____ 	TÕTAL 2O0O.0Oó zs0O.00000 100% 

DLÁtiSULA QUARTA. ÕBE1t: St(IÃL: À sociSade tem por cbJØS as. 
atMdtjes de Cbrfterciõ por atacado de peças e aess46os nóvoS para veteulos 
automotores (CNAE 4530-7101), Manutenção e reparação de tratores, exceto 
agrleclas (CNAE 3314-7/16), Manutenção e reparação de máqurnas eLequlpamentos 
de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores (CNAE 3314-7/17), 
Comércio ataadlsta de maquinas, equipamentos para terrap'enagem, mineração e 
construça, partes epeças  (MAIS 4682-1100), Comércio a varejo de peças e 
aSSMjbSÍiSo Øaá..éíu1Õt .abto rtiôtotõs  (CNAE 46$0-7103); càmérÕiG: alva ejõ 
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ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA.  

CNPJIMF 05 003$,5310001 -33 	 a a ri o 27 
N1RE41204801569  

_c:iMA: , $U--A AL 	CO~TUAL 

dó ~.- , a s e ao, essónos vsados pára veículos automotores (CNAE 45504104) 
Miguel de iøquinas ie equipam6rits para córtstnação sem operadoç exceto 
andaimes (CNAE flSZ-tOl); Serviços de manutertç$o e reparaçâa mecânica de 

yeIcuIÕs ~~—0 Mo (Oj4A 45?O-Q/Q1) Ooltjérõto a vømjo de pneomáticos « 
câmaras-de-ar (C4AE 48D-VO5), Com&rdo varejista de 1ubriffantes (CNAE 4732-
6j00), RmPteentantes cStteiais >ç agentes do pori$cjo je máqulhas, 
equipamentos, embarcações e aeronaves (CNAE 4614-1160), Comércio atacadista 
de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico nã especifipados 
anteriormente (CNAE 4ta-4199) Comércio Atacadista de Máquinas, aparelhes e 
equipamentos pare ijsp agropecuéno, pastes e peças, inclusive pneus e Smaras dê' 

r (CNAE 48e14/00), Cçrtércio ataçadista de p'fléum4ticos e iqâmaras 4e ar, para 
veículos automotores ÇCMAE 4530-7/02), Comércio atacadista de iubriflcantes 
(ME 46814/OS)-  e Importação e exportação das peçãs, acessótloã, máquinas e 

equipam,  ent*s acira..:citados 
Parágrafo Qkdco; Sg destacadas as atividades da matriz, conforme segue.  
Conléroro por atacado de peças e acessórios novos para velulos automotores 

(CNAE 4530-7t01), Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícoles (CNAE 

331471$), Manutençâõ e reparação cte  máquinas e equipamentos de 
terraplenagem, pavimeritaçAo e construção,  exceto tratores (CNAE 3314-7117), 
Cotrtércio atacadista de máquinas, equipamentos para térraplenagem, mineração e 

construção, partes e peças (CNAE 4662-1100),. Comércio a varejo de peças  e 
acessónos flOVQS pá

, 
 ra veículos automotores (CNAE 4530-7/03), Con*cio a varejo 

de peças e acessórios 7usado.s para veículos automotores (CNAE 45304 ,104); 

Aluguel $, máquinas e equipamentos para construção ,'sem operador, exceto 
andaimes (CNAE 77322/04), Serviços de manutenção e reparação mecânica de 

vólculós automotores (CNAE 4520-01011 COPT&CÍO a varejo de pneurflábeos e 

câmaras-de-ar (CNAE 4530-7105), Comercio varejista de lubrificantes (CNAE 4732- 

6/00). Representantes comerciais- e agentes do çomércio de máqunias, 

equipamentos embartaçóes e aemrives (CNAE 4614-1/00), Comércio atacadista 

de outros equipamentos e artigos de uso pesoaI e doméstico Itião especificados 

antertorrnettte (CWAE 4-649-4/99), Comércio Atacadista -de Máquinas, aparelhos e 

equjpamenYs para uso aqtopecuárió, partes e pecas, inclusive pneus e câmaras de 
e. exportação das P&-?.S -  .acessórios, máquinas e 
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ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA.  

cNPJIMP (~6531D00,143 
NIRIE 412 0480756 9 	 000028 

DÉCIMA .:SEXTA:ALTERAÇÃO ICONTRATUAL 

equipamentos acima cit 

tL.UaÁ.. duwrA . 1Nkio tiAS A1tVlb/tDEs. È PRAZO DE E DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE' A ~~ iniciou sus atividades em 0140 Junho de 20112 e seu 
prazo dSuts&rê:  por témpalndeterrnina&. 

CLÁUSULA SEKrA - sflø E tRANSFERÊNCIA DE QUQTA& As quotas são 
indMsks e não po4eMa ser ~das ou transfeddas a tercekos sem o 
consentimento do outro 'Sócio, a quet fica assegutado, em igualdade de condi0e0 
e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, foimaltzando, 

• 	se.teatdl. a. .ssk4Sà.saÕntta*ÍEI 

...MI .$PON$p3IIUDAØEDC.S $Ø4C A rSon5àbtlidàÉe 
de cada s6ci& é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

$OI.;aflpltiflt$9m1E2SÇàOO k.apitl 1 jj 

:.CiÁUSULPA,. c.rrAvAiwi.s:s.s\çJdD ø* .:sc»wAvE E. 0000: :pjØ;fl. 

EMPRESARIAL A sooieØade é administrada pelos sócios ANTONIO GILBERTO k 
GUIA e NIVEA MARIA GUISSO GUIA, aos quais competirã privativa e 
in&vídualrnente, o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e 
ttrajudicia1 com todal amplitude de poderes necessário ao mandato, sendo, 
entretanto, vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ao modalidade, em 
operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de 

avais, fianças, endossos, abonos ou caução de favQr.  

Parágrafo Pflmeiro a representação junto aos órgãos Federais, Estaduais e 
Municipais cabe individualmente aos sócios ANTONIO GILBERTO GUIA e NIVEA 

MARIA GUISSO GUIA 
Parágrafo Segundo. ffca facultado ao administrador nomear procuradores por um 

perlodo detenninado, nunca excedente há um ano, devendo o instrumento de 
procuração especificar os atos ,  a serem praticados pelos procuradores assim 

.nómeadõt 

CLÁUSULA..NONA -:EXERÕIÕIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
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ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA. 

CNPJ/MP O506L653?0001 -8S 
NIRE 41204801589 

DÉCIMA SEXTA ALTERAÇÃO  CONTRATUAL 
O OH 029 

PARTICIPAÇÃO 0013 SÓtQS .NCS REStLTADOS: Mtérniho da. .daexeràiih 
soGlaL erh 31 der dezeribm, o adminiStiador prestará 0~wstificadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do ilwentano, do balanço patdmoniat e do 
balanço de msu!tado eeorlôcnrco, ca*eitdo aos sócios, na proporção de suas quotas, 
os lucros ou perdas: apuradet 
OLÂUSUJ.A DÉCIMA -JULGAMENTO DAS CONTAS' Nos quatro meses seguintes 
aoH término, :do exercício 500191, os;.iSot deliberarão :sobre :as :conasedàs.naro 

*oÍso, 

CLÁU$UL4 DtCIMA PRUiEIRA - RETIRADA PRÓ-LABORØt Os sécios podeffio6T\ 
de cbmum acordõ, fixar ,  uma retirada mensal, a titulo de 'pro labore, observadas a 
disposições regulamentares pertinentes. . 

c..' bEStCio
Falecendo oq interditado qualquer sócio, a stciedade contInuará suas atividades 
com os herde1ros sucessores e o íncapaz Não sendo posslv& ou tnextstrndo 
interesse destes ou do(s) sótio(s) remanescente(s), o valor dia ,;seushaveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da soqectade1  à data da 
resolução, verificada embalanço especialmente levantado 
Parágrafo único - O mesmo procedtmentp será adotado em outros casos em que a 

sociedadeze~Ivra em retação a seu só 010. 

:Ctk4SUU. tíCMAtRC.EtRA .. DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO-1 :(j. 
. actmirnslradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer 

a administraçao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos pÜblIcos ou por crime fakrnentar, de 
prevaricação, peita ou' suborno, concussão, peculato, ou contra a ecoho»lia popular, 
contra o siatema financeiro naciotial, contra normas de defesa da concorrência, 

contra as retaçaes de consumo, fé publica, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO- Fica eleito o foro da comarca de Curitiba, 
R$*. para o *øtdfl 	w õ. e c• .Q frtm*ptÓ dos. direitos e Saçds resultantes 

cflTIFIcQ 0 BZGISTRO EM 15106/2018 17:32 SOB 
N 20182288218. 

Y 	PROTOCOLO: 182288218 DE 17105/2018. CÓDIGO 
pE vnzncaçko: 11802357143. NIPE: 

i4_AEAL 204 BO75 G9 . 
DO MRANK NGEPEÇP.S EQUXP?INENTOS LTDk 

Libettad. Sugue 
SECRETARIA-GERAL 

CUPITIEL, 1510612018 
wnampresafaàil .pr.gov.br 

A validade deste documento, só izspresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando nus respectivos códigos de verificação 



desta 	
000030 

aJtetóo. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Instrumento, na 
presença do Z (dUat)1êjttflÚphas. 

ti de Maio de 201t 

•- t'-t//Ae2—fl 
ANTONIO GILBERTO GUIA 

TétÉPtXh1i 

 

k 
Vanessa Lora;inettennque 

$SP PR 
£PËrÓ:66t429Ot 

E* pégina é parte4ntegranteda i&a  Alteração Cntratuatda sociedade 
~ÈPEÇAIS~PAMENTOS LTDA•. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/0612018 17:32 SOB 
! 20182288218. 

Y PROTOCOLO: 182288218 bE::27/05/2018. CÓDIGO 
________ E VERIFICAÇÃO: 11802357143. NIRE: 

____ 	 LTbA 

Libortad adgus 
SEcEETI.SIA-GEMX. 

CURITIEA, 1810612018 
ww empresafacil .pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 15106/2018 11:32 SOB 
N 20182288218. 

Y 	PROTOCOLO: 182288218 DE 17/0512018. CÓDIGO E VERIFICAÇÃO: 11802357143. IlIBE: 

	

luas. MERC 	1204807569. 

	

DO M»N 	NGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA 

Libertad Rogue 
SECBETaBfl-GEML 

CURITIBA, 15/0612018 
wwwempresatacil 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 



AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL 

OO0032 
A Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 certifica que em 1710512018, foi realizado para a empresa 

ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA, o registro de eventos para sua(s) filiais(s), conforme segue: 

o 

e 

CERTIFICO O REGISTRO EK 1510612018 17:32 
SOE N 4  20182238218. 

Y 	PROTOCOLO: 182288219 DE 1710512018 ________________ CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11802357143. NIRE: 
41204807569. 1 itJp4t& cOMERCIALI ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA 

IDORkRANR 
Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 1510612018 
www. empresafaciLpr gov.br  

A validade deste documento, seinptesso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Iz.fozmando seus respectivos códigos de verificação 
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Comprovante de Inscrição e de>Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da PeSsoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie juOc4 0033 
RFB a sua atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL MATRIZ 

r  
NOME EMPRESARIAL 
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LIDA. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ENGEPECAS 

PORTE 
1 DEMAIS 

j CÓDIGO E DESCRIÇÃO 

9 45.30-1-01 
DAATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

-Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, 
exceto tratores 
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e 
peças 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecánica de veículos automotores 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e cãmaras.de-ar 
47.324-00 -Comércio varejista de lubrificantes 
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 
46.49.4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
46.613-00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 

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

1 NÚMERO 	COMPLEMENTO 
12093 

MIJNICIPIO 	 UF 
CURITIBA 	 1 PR 

LOGRADOURO 
R W1LLIAM BOOTH 

CEP
81730-080 . 

BAIRRO/DISTRITO 
BOQUEIRAO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FISCAL@ENGEPECAS.COM.BR 	 j 

TELEFONE 
(41) 3386.8131 1(41) 33864117 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAI- 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/1112005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÀO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 1710912018 às 13:3501 (data e hora de Brasília). 
	 Página: 111 

a,. 

httpsflwww.receita.fazonda.00v.br/PeSSDaJUridiCa/CNPJ/CflPirOVa/CflPireVt.cOmPrOVaflte.asP 	 1/2 
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o 

- 

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

000934 
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 

FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNLÃO 

Nome: ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. 
CNPJ: 05.063.65310001.33 

Ressalvado o direito de a.  Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 0 1.751, de 211012014. 
Emitida às 18:56:15 do dia 1110812018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 0710212019. 
Código de controle da certidão: 44E3.7400.3434.6C3F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

e 

•li1 



% 	 Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 	 000035 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N°018710140-36 

Certidão fornecida para o cNpJ/MF: 05.063.65310001-33 
Nome: ENGEPECAS EQUIPAMENTOS 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 1510112019 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.or.gov.br  

n 

Página 1 de ti 
Emitido via Iniamei Pública (17i912018 13.36, 1 5) 
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S 	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS 

CONTRIBUINTE: ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. 

CNPJ: 05.063.653/0001-33 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 438865-5 
ENDEREÇO: R. WILLIAM BOOTH, 2093 - BOQUEIRÃO, CURITIBA, PR 
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO 

000036 

É expedida esta CERTIDÃO 
	

E 
	

MUNICIPAIS, em nome 
do sujeito passivo inscritos eu 	 data. 

A certidão expedida em 
Município de Curitiba,",-,,,' 

o Certidão 

Esta certidã 
Predial Teri 
Contribuição 

tos MobiIiáriqsJ(riposto sobre 
Imposto bre à. Tr.aismissão 
Servjços:e.peIaPode&cté Põlícia 

cadastrados no 

(Imposto 
- ITBI e 

CERTIDÃO N°: 

EMITIDA EM: 

VÁLIDA ATÉ: 

  

CÓDIGO DE 

A autenticidade 

ERTIDÃO: F1C7.!9434A00.4F36-11 

sr codfirmada na páginá da Prefeitu 
reiatiai/ Finanças. 

i.diitb- de cbiiflIWldàs posteri 

JT 

 

Internet, no endereço 

Reserva-se a Fazendi 
períodos compreendiu 

Certidão expedida pela ck 
as referentes a 

http:/fwww5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativà1 	 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 	 000037 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome; ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.063.65310001-33 

Certidão n ° : 15842603/2018 
Expedição: 17/09/2018, às 13:38:53 
Validade: 15/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n °  

05.063.65310001-33, 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 ). 

e 
	Certidão emitida gratuitamente. 

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

Ouvidas e sugeszt.es; ondtt.st.jJs.br  
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 
000038 

o 

Inscrição: 	0506365310001-33 

Razão Social: ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LiDA 

Nome Fantasia: ENGEPECAS 

Endereço: 	R WILLIAM BOOTH 2093 / BOQUEIRAO / CURITIBA / PR 181730-080 

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 idéntificada 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: 03/09/2018 a 02/10/2018 

Certificação Número: 2018090310073632389770 

Informação obtida em 1710912018, às 13:39:32. 

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

Li 

https;//www.sifgé.caixa.gov.br/Ernpresa/Crf/Crf/FgeÕESlmprimirPapel.asp 	 1/1 



TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

000039 
Processo de Inexigibilidade: 2912018. 
Interessado: Secretaria de Obras 

A vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, 
CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO prevê a INEXIGIBILIDADE em conformidade 
ao disposto no artigo 25 inciso 1 da Lei Federal 8.666193, e no uso das atribuições que me 
foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n°221/2018. 

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

OBJETO: A presente inexigibilidade de licitação visa a aquisição de peça (cilindro 
hidráulico gira círculo) para a máquina frota 1204 retroescavadeira JCB 4CX pertencente 
desta municipalidade. 

Favorecido: ENGEPACAS EQUIPAMENTOS, CNPJ: 05.063.65310001-33 

Valor Total R$ 5.967,26 (Cinco mil e novecentos e sessenta e sete reais e vinte e seis 
centavos) 

Fundamento Legal Artigo 25 Inciso 1 da Lei n ° 8.666/93. 

Justificativa Anexa nos autos do processo de inexigibilidade de licitação n°29/2018. 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 

Dotação orçamentária: 07.01.2.010.3.3.90.30 

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

Cruz Machado-PR, 08 de outubro de 2018 

Prefeito Municipal 

o 



ONSU 	Prefeitura Municipal de Cruz Machado-PR 
LiW 	 Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR 

Telefone: (42) 3554.1222 
- 	 CNP) n° 76.339.6881000- 040  

PARECER JURÍDICO N° 125/2018 

MODALIDADE: Inexigibilidade N°: 029/2018 

PROCESSO N°: 204/2018 

OBJETO: Aquisição de peça. 

Foi remetido para a apreciação desta Procuradoria o Processo de 

Inexigibifidade referente à aquisição de peça "cilindro hidráulico gira círculo" para a 

máquina frota 204 retroescavadeira JCB 4CX, a qual pertence a esta Municipalidade. 

A Inexigibilidade é uma hipótese em que a competição é inviável, ou seja, 

impossível de ser realizada, sendo este seu traço nodal, que neste caso, se da 

• 	fundamentalmente por ausência de outros competidores (fornecedor exclusivo), possuindo 

previsão no art. 25, 1 da Lei 8.666/93, o qual transcrevemos abaixo: 

"Art. 25". É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. 

1- para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 
preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado 
fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a 
obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas 
entidades equivalentes; 

Ainda, o presente processo foi devidamente observado no que refere ás 

exigências constantes no art. 14 da lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, conforme informação 

prestada pelo Setor Contábil em seu parecer sob n° 277/2018 quanto há existência de 

previsão dos recursos de ordem orçamentária para cobrir a obrigações decorrentes da 

contratação. 

Infere-se daí que desde que comprovada à exclusividade do fornecedor a 

licitação é inexigível. Portanto, da análise dos atos e termos do presente procedimento, 

conclui-se que o mesmo encontra-se revestido das formalidades legais, desta forma, essa 

Assessoria posiciona-se pela legalidade da inexigibilidade em tela, conforme os 

fundamentos anteriormente aduzidos. É o Parecer. 

Cruz Machádo/PR, 03 de outubro de 2018. 

OAB/PR 16.474 
WORA DO MUNICIPIO 



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.68610001 -09 

Av. Vitoria, 251 

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

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nr.: 2912018 - IL 

Processo Administrativo: 	22112018 

Processo de Licitação: 	 20412018 

Data do Processo: 	 0211012018 

Folha: 1/1 

000041 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÔRIO 

O(a) Prefeito Municipal, EUCLIDES PASA, no uso das atribuições que lhe são Conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela 
Comissão de Licitações, resolve: 

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

Ø
a) ProcessoNr.: 20412018 
b)  Licitação Nr.: 2912018-IL 

c)  Modalidade: lnexigibilidade de Licitação 

d)  Data Homologação: 10/1012018 

e)  Objeto da Licitação Aquisição de peça (cilindro hidráulico gira círculo) para a máquina frota 204 retroescavadeira JcB 4cx 
pertencente desta municipalidade. 

(em Reais R$) 

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)jj. Quantidade Desde (0/a) Efflco Unitário Total deitem 

ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA (9849 

e 

1 CILINDRO HIDRÁULICO DO GIRO 100 X 60559/60216 JCB UN 	1,00 	0,0000 	5.967,26 	5.967,26 

Total do Fornecedor: 	5.967,26 

Total Geral: 	5.967,26 

Cruz Machado, 10 de Outubro de 2018. 
PREFEITO MUNICIPAL 



ESTADO DO PARANÁ 	 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 	 Nr.: 2912018 - IL 

CNPJ: 	76.339.68810001-09 	 Processo Administrativo: 	22112018 
Av. Vitoria, 251 	 Processo de Licitação: 	 20412018 
CE.R: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 	 Data do Processo: 	 0211012018 

1/2 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 00042 
O(a) Prefeito Municipal, EUCLIDES PASA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 

especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de 
Licitações, resolve: 

01 -ADJUDICAR apresente Licitação nestes termos: 

a)  Processo Nu 20412018 
b)  Licitação Nr.: 29/2018-IL 

c)  Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 

d)  Data Homologação: 1011012018 

e)  Data da Adjudicação: 10/10/2018 	Sequência: O 

Objeto da Licitação Aquisição de peça (cilindro hidráulico gira circulo) para a máquina frota 204 retroescavadeira 	cs 4CX 
pertencente desta municipalidade. 

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

	
UQÊ 
	

Qtdade Descto (%) Preço Unitário Total do tem 

 

ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA (9849) 

1 CILINDRO HIDRÁULICO DO GIRO 100X 60559/60216 JCB UN 1,00 	0,0000 	5.967,26 5.967,26 

o 

  

Total do Fornecedor: 

Total Geral: 

5967,26 

5.967,26 

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

Dotação(Ôes): 2.010.3,190.30.00.00,00.00 (346) Saldo: 870.209,64 

Cruz Machado, 10 de Outubro de 2018. 



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.68810001 -09 

Av. Vitoria, 251 

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

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nr.: 2912018-IL 

Processo Administrativo: 	22112018 

Processo de Licitação: 	 20412018 

Data do Processo: 	 0211012018 

Folha: 2/2 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

000043 

o 

Cruz Machado, 10 de Outubro de 2018. 


