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16ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CONTRATO SOCIAL 

CONSOLIDAÇÃO 
CNPJ n. 0 77.31 0.589/0001·59 

BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede, à 

Avenida Presidente Castelo Branco, n.0 7.777, Sala 02, Bairro da Lapa, na Capital do 

Estado de São Paulo, CEP 05034-000, devidamente registrada na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo sob NIRE n.0 35.300.198.778, em sessão de 28/10/2003, inscrita no 

CNPJ sob n.0 01.246.193/0001 -28, neste ato representado pelo Diretor Presidente, DARCI 

LOCATELLI, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, empresário, portador da 

Carteira de Identidade, RG n.0 3.939.651-4-SSP/SP e CPF n.0 015.476.749-20, residente e 

domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Doutor Gabriel dos Santos, n.0 375, 

15° Andar, Bairro Santa Cecíl ia, CEP 01231-01 1; 

I ~ 

t 
~~z=:;~:m:SDiN-IKllNISSONI, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, empresário, ' 

ZCr~si1ente d ciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Apinajés, n.0 969, Apto. 

~irr~ Perdizes, CEP 05017-000, portador da Carteira de Identidade RG n.0 344.694- ; 

SSI/SC e·do CPF sob n.0 164.594.669-04; 7f 

SÍRIO FRANCISCO BARAZETTI, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, 

empresário, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo na Rua Dou or ~ 

tfi;/de k;edo,f7\~ 2~;;i(V]a 3\ ~~~;:~EP osóÍ?- oo, ~ 
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portador da Carteira de Identidade RG n. 0 1.863.402-SSP/PR e do CPF sob n. 0 

333.985.939-68; e, 

ELEMAR JORGE ORISNER, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, 

residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Aluísio de Azevedo, n. 0 

279, Apto. 102, Bairro de Santana, CEP 02021 -030, portador da Carteira de Identidade RG 

n. 0 24.890.736-0-SSP/SP e do CPF sob n.0 251.517.709-34, 

ÚNICOS SÓCIOS componentes da sociedade empresária limitada denominada 

EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS L TOA 

com sede social na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, n.0 2.210, 

Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040 resolvem de pleno e comum acordo ALTERAR o 

Contrato Social conforme cláusulas e condições seguintes: 

n··~~~;.;r; ~~~~rPRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de EQUAGRIL 

A~OS AGRÍCOLAS L TOA, tendo sua sede e foro na Capital do Estado de São 

~-A~enida Santa Marina, n.0 2.210, Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040, 

e Inscrita no CNPJ sob n° 77.310.589/00001-59, podendo instalar, manter e ~ 

-Enétinguir depósitos, filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional ou 
" ' no exterior, a critério da Diretoria, com f iliais localizadas: 

VJ 
1) na cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, na Avenida Maripá, J 

n.0 1.983, Bairro Centro, CEP 85960-000, registrada na Junta Comercial do Estado 

~ do Paraná sob NIRE n.• 41.900.476.242, em sessão de 04~0. 1/1 989 e CNPJ sojvo :1 

ú!!V t7 tJ ~ -ºl i ~Ü? lt\ \~~\ '~ p ~ 
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no 77.310.589/0002-30, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

reais) do Capital Social; 

2) na cidade de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rodovia BR 463, KM 

02, n. 0 2.667, Bairro São Tomás, CEP 79900-000, registrada na Junta Comercial do 

Estado do Mato Grosso do Sul sob NIRE n.0 54.900.130.738, em sessão de 

05/11/1992 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0007-44, com capital destacado no valor 

de R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

3) na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, na Avenida Santos Dumont, n° 1.557, 

Bairro Cidade Alta, CEP 87360-000, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob NIRE n.0 41.900.406.261 , em sessão de 06/08/1993 e CNPJ sob o n° 

77.310.589/0008-25, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) 

do Capital Social; 

4) na cidade de Medianeira, Estado do Paraná, na Avenida 24 de Outubro, n° 11, 

~a~m:~rque Industrial, CEP 85884-000, registrada na Junta Comercial do Estado 

·-til!l"'ª~'r~r:H:I sob NIRE n.0 41.900.460.907, em sessão de 24/01/1995 e CNPJ sob o 

u.>:~•o:::J/UU\.I:::J-\Jo, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

) jl~ 
na Cidaele de Umuarama, Estado do Paraná, na Rodovia PR 323, n° 4.940, J airr,o 

Trevo, CEP 87507-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob 

NIRE n.0 41.900.461.024, em sessão de 05/07/1995 e CNPJ sob o n° 

77.310.589/0010-40, com capital dest~ado no valor de R$1.000,00(um m{! reais) 



- . .. . .. . . 

- 12 -

6) na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 280, KM 234, 

n°. 1.913, Bairro Industrial 2, CEP 89460-000, registrada na Junta Comercial do 

Estado de Santa Catarina sob NIRE n.0 42.900.461.629, em sessão de 23/06/1998 

e CNPJ sob o n° 77.310.589/0011-20, com capital destacado no valor de 

R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

7) na cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rodovia BR 476, KM 21 ,5, n° 7.500, 

Bairro Vila Nova, CEP 83703-265, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob NIRE n.0 41.900.605.310, em sessão de 19/06/1998 e CNPJ sob o n° 

77.310.589/0012-01, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) 

do Capital Social; 

8) na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, na Avenida dos Bandeirantes, n° E-

1.129, Bairro Parque Paduan, CEP 12080-700, registrada na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo sob NIRE n° 35.902.480.846 em sessão de 28/08/2001 e 

f'"r.fevente 

sob o n° 77.310.589/0015-54, com capital destacado no valor de 

-~.....-.,r-~.· mil reais) do Capital Social; 

e- de Paranavaí, Estado do Paraná, na Avenida Deputado Heitor Alencar 

n. o 8.171, Bairro Jardim Santos Dumont, CEP 87706-000, registrada na 

rcial do Estado do Paraná sob NIRE n.0 41.900.772.909, em sessão de 

e CNPJ sob o n° 77.310.589/0017-16, com capital destacado no v~r 

de R$1.000,00(um mil reais) do Cap_ital Social; 
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10) na cidade de Palotina, Estado do Paraná, na Avenida Presidente Kennedy, n.0 

2.397, Sala 1, Bairro Osvaldo Cruz, CEP 85950-000, registrada na Junta Comercial 

do Estado do Paraná sob NIRE n.0 41.900.783.862, em sessão de 14/10/2002 e 

CNPJ sob o n° 77.310.589/0018-05, com capital destacado no valor de 

R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

11) na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Rua Padre Roque, n.0 2.270 e 

2.274, Bairro Saúde, CEP 13800-330, registrada na Junta Comercial do Estado de 

São Paulo sob NIRE n.0 35.902.628.908, em sessão de 31/10/2002 e CNPJ sob o 

no 77.310.589/0019-88, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

reais) do Capital Social; 

12) na cidade de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Mato Grosso n.0 

555, Bairro Centro, CEP 79950-000, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Mato Grosso do Sul sob NIRE n.0 54.900.206.831, em sessão de 28/10/2003 e 

o n° 77.310.589/0021-00, com capital destacado no valor de 

:::<~~~!1:::9(lf0100(um mil reais) do Capital Social; 

( 

~~~~=fta:;.cic' lade de Araras, Estado de São Paulo, na Avenida Romano Zorzo (antiga Av. 
t."a~c;;-

M~ da Via Anhanguera), n° 650, Bairro Jardim Sobradinho, CEP 13602-002, 

lL~~~=;:::~regrsfrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n° 35.902.912.223, ~ 

em sessão de 20/12/2004 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0022-83, com a~al 

destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; /; 
14) na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, na tv~nid9/ 

;i),/ Pre~~ Ki n~83,;;qui:~ Fa\~~~s ~12 :o 2 v' i~ M 
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Parque Jockey Club, CEP 28020-260, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Rio de Janeiro sob NIRE n° 33.900.938.355, em sessão de 10/01/2008 e CNPJ sob 

o n° 77.310.589/0023-64, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

reais) do Capital Social; 

15) na cidade de Assis, Estado de São Paulo, na Avenida Dom Antonio n° 2. 700, 

Bairro Vila Tênis Clube, CEP 19806-173, registrada na Junta Comercial do Estado 

de São Paulo sob NIRE n° 35.903.960.990, em sessão de 10/03/2011 e CNPJ sob 

o n° 77.310.589/0024-45, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

reais) do Capital Social; 

16) na cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Avenida Antonieta Altenfelder n° 

995, Bairro Jardim Santa Antonieta (Distrito Industrial), CEP 17512-130, registrada 

na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n° 35.903.963.603, em 

de 10/03/2011 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0025-26, com capital 

n;..:::;~;::dj~ac_éLdO no valor de R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

,"TS._.,, .... ,ade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Isabel, 

561 , Bairro Aparecida, CEP 12912-780, registrada na Junta Comercial do 

São Paulo sob NIRE n° 35.904.226.815, em sessão de 12/12/2011 e I I 

./~ 
sob o n° 77.310.589/0026-07, com capital destacado no valor I de \'1 

R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; //I (~ 

18) na cidade de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, na Rodovia BR 476, nP~4 ~ 
Bairro Jardim Dona Herminia, CEP 83900-000, registrada na Junta Comercfal o rV 

. Eslado do Paraná sob NIRE n• 41.901.272.276, em sessão d~ 1;7/04/2012 e PJ 'J 
~ált~! b {~ r')fl:! ~~ ~~ , r ! 
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sob o no 77.310.589/0027-98, com capital destacado no valor de R$1.00(},00(um 

mil reais) do Capital Social; 

19) na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Rodovia PR 323, Km 222, Lote 369, 

Bairro Zona 11A, CEP 87211 -400, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob NIRE n° 41 .901.286.676, em sessão de 13/07/2012 e CNPJ sob o n° 

77.310.589/0029-50, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) 

do Capital Social; 

20) na cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina, na Rua Benemerito Anselmo 

Reynaud, n°. 489, Lado Ímpar, Bairro Faxinal (Zona Comercial 4), CEP 89300-000, 

registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE n° 42.900.979-

245, em sessão de 16/07/2012 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0028-79, com capital 

destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais} do Capital Social; e, 
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Mecânica; Exploração do Ramo de Restaurantes Comerciais; Comércio de Gêneros 

Alimentícios e Bebidas; e, Representações Comerciais. 

CLÁUSULA TERCEIRA- O prazo de duração da sociedade é indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R$ 26.050.544,00(vinte e seis milhões, 

cinqüenta mil e quinhentos e quarenta e quatro reais), dividido em 26.050.544(vinte e 

seis milhões, cinqüenta mil e quinhentos e quarenta e quatro) quotas, totalmente 

integralizado, distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

SOCIOS % QUOTAS VALOR 
BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A 95,5393 24.888.508 R$ 24.888.508,00 
ADILSON BONISSONI 1,8587 484.201 R$ 484.201,00 
DARCILOCATELLI 1,6356 426.083 R$ 426.083,00 
SÍRIO FRANCISCO BARAZETTI 0,4832 125.876 R$ 125.876,00 
ELEMAR JORGE DRISNER 0,4832 125.876 R$ 125.876,00 
TOTAL 100,0000 26.050.544 R$ 26.050.544,00 

_J;~l.!Stg:~, ........ NT A - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
- ~ 

~~~ I'K"....:~.-~ re~bndem solidariamente pela integralização do capital social. /:\ 

TA - As deliberações sociais, mediante Assembléia, poderão ser tomadas /.~ 
por soc1o resentem no mínimo% (três quartos) do capital da sociedade, consoante ..._. 
a-faculdade deferida pelo Artigo 1.07 4 da Lei 10.406/2002, Código Civil Brasileiro. 

~I 
CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão r ( 

transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento unânime 
1 

os f 
demais sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua aqui~ição ~"" na proporçã das -

~;aslfosjr ~ ~ r:fll ~ u \~ 
"' 

I 
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CLÁUSULA OITAVA - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por 

escrito à sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta, 

através dos demais sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer 

dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação ou em prazo e critério do 

sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as 

quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA NONA - A sociedade será administrada por sócios quotistas e por 

profissionais nomeados, que se designarão DIRETORES, sendo um DIRETOR 

PRESIDENTE, um DIRETOR COMERCIAL, um DIRETOR FINANCEIRO, um DIRETOR DE 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, e, um DIRETOR ADMINISTRATIVO, os quais terão os 

poderes e atribuições constantes neste instrumento e a seguir definidos. 

Parágrafo Primeiro - O DIRETOR PRESIDENTE, individual e isoladamente, tem poderes 

para a prática de todos os atos e operações relativos aos fins da sociedade, podendo: 

a) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive perante 

as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito 

privado; 
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d} Contrair empréstimos com particulares, bancos ou órgãos governamentais, tais como: 

Banco do Brasil S/A, Caixas Econômicas, oferecendo ou não garantias reais, sempre 

levando a crédito da Equagril Equipamentos Agrícolas Ltda; 

e} Constituir procurador ou procuradores em nome da sociedade, no limite de suas 

atribuições e poderes, especificando-se no instrumento os atos e operações que 

poderão praticar, bem como o prazo de vigência do respectivo mandato que não poderá 

ser superior a três anos, com exceção feita a procuração com cláusula "ad judicia"; 

f} Superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuições que lhes são 

conferidas por lei e por este Contrato Social, a fim de garantir o regular funcionamento 

da sociedade; e, 

g} Utilizar excepcionalmente a denominação social em fianças , avais ou endossos de favor, 

bem como, o aceite de quaisquer títulos que não se refiram a negócios da sociedade, 

inclusive, para empresas do mesmo grupo. 

Parágrafo Segundo - Ao DIRETOR COMERCIAL, ao DIRETOR ADMINISTRATIVO, ao 

DIRETOR FI CEIRO, e, ao DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, compete 

e operações relativas aos fins da sociedade, podendo: 

tre si: 

"""''rl:l>c. ·ont<>r a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive 

as repartições públicas federais , estaduais e municipais e outras 

entidades de direito privado, praticar, enfim, todos e quaisquer atos que julgar 

necessários para o bom andamento dos negócios; 

b) Gerir com amplos e ilimitados poderes, todos os negócios da sociedadé, 1 
realizando operações de crédito, bem como, praticar todos os atos relativos ~r r 
objeto social e de interesse da sociedade, podendo para tanto, assinar tod;ls 

quaisquer documentos de responsabi~idad , tais como abertura, movimentaç e 
A' I\ \ 

4 t J! /~ - ~jc , ~ ~~ ~ I 
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encerramento de contas-correntes em instituições financeiras públicas e 

privadas, propostas, contas bancárias, cheques bancários, cambiais, notas 

promissórias, duplicatas e demais documentos concernentes ao giro normal da 

sociedade; 

c) Contrair empréstimos com particulares, bancos ou órgãos governamentais, tais 

como: Banco do Brasil S/A, Caixas Econômicas, oferecendo ou não garantias 

reais, sempre levando a crédito da Equagril Equipamentos Agrícolas Ltda; 

d) Constituir procurador ou procuradores em nome da sociedade, no limite de suas 

atribuições e poderes, especificando-se no instrumento os atos e operações que 

poderão praticar, bem como o prazo de vigência do respectivo mandato que não 

tJi~~~~~~~erá ser superior a três anos, com exceção feita a procuração com cláusula 

Superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuições que lhes 

nferidas por lei e por este Contrato Social, a fim de garantir o regular 

f§jü~~~~~~~fun ·onamento da sociedade. 

2) Individualmente: 

a. Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive 

perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades 

de direito privado, praticar, enfim, todos e quaisquer atos que julgar necessário para 

o bom andamento dos negócios; 
' '"" b. Gerir com amplos e ilimitados poderes, todos os negócios da sociedade, bem como,_.-- .I 

praticar todos os atos íelativos ao objeto social e de interesse da sociedé\~/ 

podendo para tanto, assinar todos e quaisquer documentos de res~smsabilidars 

concernentes ao giro normal da sociedade; e, r· 

\ 
I 
~~ 
\.J { 
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c. Superintender a administração da sociedade, exercendo as atributções que lhes são 

conferidas por lei e por este Contrato Social, a fim de garantir o regular 

funcionamento da sociedade. 

Parágrafo Terceiro - Os Diretores substituir-se-ão mutuamente nas suas ausências e 

impedimentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Ficam investidos nas funções de DIRETORES da sociedade, os 

adiante nomeados e qualificados, para os quais são dispensados da prestação de caução, a 

saber: 

a) DIRETOR PRESIDENTE: 

• DARCI LOCATELLI, já qualificado; 

brasileiro, casado em comunhão universal de bens, (~ 
-~~~~;;~~~~p~es~a§i· do, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua 'x:\. 

" ~Monte Alegre, n.0 238, Apto. 242, Bairro Perdizes, CEP 05014-000, portador da 

Cédula de Identidade RG n.0 100.173.581-8-SSP/RS e do CPF sob n.0 007.88}'.470-

72; /I I·~ 

d) DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: I! ' 
• PEDRO STEIN DIAS FILHO, brasileiro, casado em comunhão parcial e bens, ,1'1 
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Caraíbas, n.0 743, Apto. 12, Bairro Vila Pompéia, CEP 05020-000, portador da 

Cédula de Identidade RG n. 0 8.410.826-5-SSP/SP e do CPF sob n.0 774.966.398-34; 

e) DIRETOR ADMINISTRATIVO: 

• Vago, até posterior preenchimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão 

os Diretores, a título de remuneração "pro-labore", a quantia mensal fixada em comum até o 

limite de dedução fiscal previstos na legislação do imposto de renda, a qual será levada à 

conta de despesas gerais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de 

dezembro de cada ano, ser procedido o balanço geral da sociedade, obedecidas as 

_pcesernr;ôE~JeÇJats. e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos aos 

nalmente às suas quotas de capital, podendo os lucros, a critério dos sócios 

tMA TERCEIRA - O falecimento de qualquer sócio não dissolve 

e a s.ociedade, ficando os herdeiros e sucessores subrogados nos direitos e 

do "de cujus", podendo nele fazer-se representar por um dentre ~les 

devidamente credenciados pelos demais. 

Parágrafo Primeiro - Apurados por balanço os haveres do sócio falecido, tes 

pagos em cinco prestações mensais, iguais e sucessivas, monetariamente dr: 1gidas, 

vencendo-se a primeira noventa dias após apresentação à sociedade, da a 

judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive perante cl' 

!#l;;o; ;R ~ ~ ~ /·~ ~~- \~ ~' 
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Parágrafo Segundo- Fica, entretanto, facultada, mediante consenso unânime· entre sócios 

e herdeiros, outras condições de pagamento, desde que nâo afetem a situação econômica 

financeira da sociedade; 

Parágrafo Terceiro - Mediante consenso unânime dos sócios supérstites, os herdeiros 

poderão ingressar na sociedade, caso não haja impeditivo legal quanto à sua capacidade 

jurídica de exercer atividade mercantil. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Os sócios e administradores declaram, sob as penas da 

lei, de que não estão impedidos 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 normas de defesa da concorrência, contra as 

relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

E, assim, justos e contratados, assinam, a presente ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 

CONTRA CIAL juntamente com duas testemunhas. 

Palotina/PR, 23 de maio de 2014. 

r~~~ 
BLUE WATE~);,ARTICIPA ÕES S/A 
Repr-es..-por--DARCI LOCAl LU 

w 
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EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS L TDA. 
16ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO QE CONTRATO SOCIAL 

DARÇjlOCATELLI ) 
Diretor Presidente 

I , 

BENNO MALLMANN 
Diretor Financeiro 

\ 

DIRETORES: 

A~IL,~ BONISSONI 
IJiretor Comercial • 

\) 

PEDRO STEIN DIAS FILHO 
Diretor de Tecnologia de Informação 

!'\..../ 
I 

I 
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EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS L TDA. 
16ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

TESTEMUNHAS: 

,.-

/ / '"'l 

Osvaldo t eruo Kobayashi 
RG n.0 8.b53.634-7/SSP-SP 
CPF n° 809.656.528-15 

r 

Luciarl6,TRavagnani 
RG n.0 24.890.738-4-SSP/SP 
CPF n° 142.820.'498-98 

135-247/15-9 --- :J 
\ \\~\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ..., 

"Visto do Advogado" - Lei n° 8.906/94 

Dr. MARCELO c'OLANERI KITASAUA 
RG n.0 13.091.438-SSP/SP 
CPF n. o 076.356.538-57 

OAB n. o 97.581/SP 

Equagril16' Alteração Contrat\Jal Transf. Matriz para SP - 09052014 
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PROCURAÇAO BASTANTE QUE FAZ: 
, EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ~TDA 

SAIBA!M QUANTOS ESTE PÚBLICO ~STRUMENTO DE PROCURAÇÃO BASTANTE VIREM, 
que no ano de dois mil e treze (2013), aos trinta e um (31) dias do mês de ourubro do dito ano, ~este 11° 
Registro Civil, das Pessoas Naturais de Santa Cecília, Comarca da Capital, perante mim escrevente 
autorizado e do 2° Sub~tituto, que a subscreve, comparece como outorgante: EQUAGRIL 
EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJIMF. 77,310.589/0001-59, Inscrição Estadual n.0 

116.670.641.119, pessoa jurídica d,e direito privado, com sede na Av. Presidente, Castelo Branco, n.0 

8.067, no Bairro da Lapa, nesta Capital, registrada na JUCESP sob NrRE n.0 35.221.945.295, em sessão 
de 23/11/2007, neste ato representada nos termos da Cláusula 9" § 2°, de/ sua 13• Alteração e 
Consolidação de Contrato Social de 14/03/20Ü, registrada na JUCESP sob n.0 159.237/13-0, em sessão 
de 24/04/2013, e última Altera~o Contratual, ou seja~ 14" Alteração de Contrato Social de 16/05/2013, 
registrada na JUCESP sob n.0 238 . .059/13-3, em sessão de 26/06/2013 das 1-1uais foram extraídas cópias 

~ autenticadas que ficam arquivada~ neste Registro..._Civil na Pasta n.0 13, 'sob n.0
· 04, por seu Dire(or 

§' Comercial, Sr. ADILSON BONISSONI, RG. 344.694-SSI/SC, CPFIMF. 164.5~4.669-04, brasileiro, 
~ casado, empresário, domiciliado na Avenida Santa Marina, n.0 2.230, nesta Capital e Diretor 
~ Financeiro, Sr. BENNO MALLMANN, RG. 100.173.581-8-SSP/RS, CPF/MF. 007.881.470-72, 
; brasileiro, casado, empresário, domiciliado na Avenida Presidente Castelo Branco, n.0 7.777, nesta 
oi \ --

~ Capital, que declaram ainda, sob as penas da lei, que não existe nenhuma alteração contratual da mesma, 
~ posterior aos ~eus atos sociétários supracitados, reconhecida como a própria de que trato por mim, do 

que dou fé. E por ela me foi dito que por este público instrutrtento e nos termos de Direito, nomeia e 
constitui por' bastantes procuradores: (01) CRISTINE LOCATELLI DE QUADROS, RG. 3.750.433-

~ ffi 5-SSP/PR, CPFIMF. 694.112.479-20, brasileira, casada, empresária, domiciliada e residente na Rua 
~·7i .pl\ '~- Elvira Harkot Rarnina, n.0 120, apto. 901, Mossungue, em Curitiba - PR; (02) DARLINE 
~~· ~ LOCATELLI RENAULT DE CASTRO, RG. 53.903.485-X-SSP/SP, CPF/MF. 141.894.328-22, 

. -->, .. ~ brasileira, casada, empresária; (03) OSVALDO TERUO KOBAYASHI, RG. 8.053.634-7-SSP/SP, 
~ CPFIMF. 809.656.528-15, brasileiro, casado, empresário; \ (04) LUCIANO RA VAGNANI, RG. 

24.890.738-4-SSP/SP, CPFIMF. 142.820.498-98, brasileiro, casado, empresário; (05) WAGNER 
GERALDO DE SOUZA LIPO, RG._}.323.538-3-SSP/SP, CPF/ME. 013.810.618-50, brasileiro, 
casado, empresário; (06) MARIA PEREIRA DA SILVA, RG. 10.73,5.661-2-SSP/SP, CPFIMF. 
941.902.758-91, brasileira, solteira, comerciária; (07) EDER. BLANK, · RG. 5.060.929-4-SSP/PR, 
CPFIMF. 717.496.759-00,;brasileiro, solteiro, comerciário; (08) ÇINTIA GABRIEL SPINOLA, RG. 
22.287.3-3-5-8-SSP/SP, CPFIMF. 131.628:.848-02, brasileira, solteira, comerciaria,,todos domiciliados na 
Avenida Presidente Castelo Branco, n.0 7777, Bairro Lapa, nesta Capital; (09) ABRAM GATZ, RG. 
2.826.033-8-SSP/SP, CPFIMF. 617.968.248~87, brasileiro, casad'o, relações públicas, domiciliado e 
residente na Rua Caetano Rugiero, n.0 18, Bairro Bufantã, São Paulo, SP; (.10) ADRIANO DO 
CARMO, RG. 18.678.072-SSP/SP, CPFIMF. 149.912.638-75, brasileiro, casado, contador,'domiciliado 
e residente na Rua Carolina Soares, n.0 39, Bairro do Limão, ne~ta Capital; (11) PEDRO EDISTON 
PEREIRA RÊGO, RG. 24.135.216-2-SSP/SP, CP1FIMF. 556.818.916 15, brasileiro, casado, 
administrador de empresás, domiciliado e residente na Rda Tavanes, n.0 145, apto. 12-F, Bairro Lauzane 
Paulista, nesta Capital e (12) NEREU ·ZSCHORNACK, RG. 3.'123.690-8-SSP/PR, CPFIMF .. 
644.096.869-68, brasileiro, casado, supervisor departamento de pessoal, ~omiciliado e residente na Rua 
do Corcovado, n.0 134, Passeio 7, Entrada 54, apto. 25, Bairro 

1
Lapa,. ne~ta Capital, AOS QUAIS 

OUTORGA PODERÉS · ESPECIAIS E ESPECIFICOS PARA EXERCEREM AS 
ATRIBUIÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS E AL VER: PARTE DO TERRITÓRIO 
NACIONAL RIGOROSAMENTE DA SEGUIN _: 1~) OS OUTORGADOS DE N.o 01 f 
A 05 PODERÃb SEMPRE EM CON., T 'RJO ENTRE SI 0 ,U COM UM DOS 
DIRETORES ELEITOS DA OUTO IRETOR COMERCIAL SR. ADILSON 

111~ 111111111111111111 ~ 111111111111111111111111111111111111111 
10732602450452.000025161-3 ) 

P:04871 R:012661 

\ 

\ 
' 
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. N\ .. . ·r d'"''M 'nh M I , Nova acwna a an a ercante, Ministério da! Aeronáutica, Ministério do Exército, Ministério a~--....-
Agricu~tUra, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério dos Transportes, Ministério da Fazenda, 
Ministério do Planejamento e seus órgãbs subordinados, DENATRAN, Rede Ferroviária Federal S/A, 
Banco do Brasil S/ A, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, podendo exercer, requerer e assinar 
todos os atos previstos na Lei 8.666/93, instrumentos ou papéis exigíveis e necessários para licitações 
públicas, como concon:ência!), tom_a~as de pryÇos, convites .. leilão, pregão presencial, pregão eletrônico, 
enfim todas as modalftlãdes de licitações, .Podendo para tanto, praticar todos os atos necessários à 
li~itação, usando dos recursos, interpô-los, apresentar, assinar propostas escritas e verbalmente: ratificá-
l~s, supervisionar o certame, impugnar editais, i~pugnar' participantes, elaborar quaisquer 
requerimentos para a Comissão, àpresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, 
tr~si~ir, ~enun~iar, d~si.~,Yr, firmar comprorniss_os ou acordos, depositar, retirar cauções, receber e dar 
qmtaçao, mclusive assmar, o ~ontrato de Fornecimento; k) substabelecer a presente procuração, no todo 
ou em parte com reserva de iguais poderes, PODENDO AINDA, OS OUTORGADOS DE N.0 01 A 
05, EXERCER INDIVIDUALMENTE, OS SEGUINTES PODERES: a) representar a Outorgante, 
ativa e passivan1ente, em Juízo ou fdra dele; b) gerir e administrar os negócios da Outorgant(; podendo 
para tanto, efetuar compras e vendas à vista, ou a prazo, inclusive de mercadorias · do ramo de comércio 
da Outorgante; bl) assinar notas de venda ou de entrega de mercadorias; b2) aceitar duplicatas; c) 
admi~ir e dernit~ e~pregados, fixand~-lhes ordenados e ~tribuições; cl) assinar co_?tratos de trabal_ho, 
carterras profiss10nrus, acordos trabalhistas,-termo de rescisão de ~ontrato de traballio; c2) representa-la 
perante Sindicatos, Câmara Xntersindical de Conciliação e Arbitragem Trabalhista, Justiça do Trabalho, 

. ., '"' , ~ Conselh~ Regional dos Representantes Comerciais, Previdência e Assistência Social, Instituto Nacional 
.-f~: ~-~- ~ dp Seguro Social, Ministé

1
:}b da Educação, bem como, junto a Caixa Econômica Federal, no que diz 

. ~.7, ·~ r~sp~ito a FGTS ePI~, pode~do ~nda, homol?gar re~cisão de contr,ato;de trabal?o perante o .respectivo 
.- ;~1t:·~ smdi~~to _da categ~na ou Junto a. Delegac~a ·Regw~al do Trab~o ou Crunara , I~tersmdtcal de 
~B") <;2 • Concthaçao e Arbitragem Trabalhista, praticando amda, os demrus atos necessarws em que a 

: ·~.;:: ~ i Outorgante figure como empregadora; d) representá-la perante o Conselho Regional de Representantes 
, ~!<·~~ :-comerciais; dl) praticar todos os demais atos burocráticos e de rotina; d2) representar a Outorgante 
:l~~~~l:~ãtiva (e passivamente junto ~ repartições públicas 1Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, , 
. ~f-~~~1}·' S'õciedade de ~co do mia. Mista, Orgãos Paraestatais, Empresas Privada:', Juntas Com_ercias, C~?ri?s de 
S.~ i§ Notas~ de Registro de Titulas e Documentos, de Protesto1 de Letras e 1)tulos, de Registro de Imovets, de 

'. :;,:;·{r} · ~ Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos; d3) assinar guias de infonbações e de recolhimentos de 
·~t '\ ... - l I I \ 

·, ;: ' .~ g impostos e taxas; d4) pagar tributos e reclamar dos que nã~ forem devidbs; dS) receber e reclamar 
' '"!~~ ~ valores devidos à empresa, f4mando as devidas quitaçõ~s; e) protestar e levantar protestos; el) autorizar 
\, ""' '· ·· -~ prorrogações de prazos de títulos; e2) cobrar cheques emitidos por terceiro em favor da Outorgante; f) 
· "' representá-la' no foro em geral, em qualquer Instância ou Tribunal, nas ' ações em que for interessada, 

como Autora ou Ré, assistente ou opoente, bem como, junto 'a Distritos Policiais, P~OCON, DECON, 
IDEC, etc.; fl) receb~r citações; ' 12) receber intimações1

; , f3) prestar declarações; f4) p~estar 
depoimentos; fS) indicar prepostos para o foro em geral; f6) praticar todos os atos necessários a defesa 
de seus interesses; g) representá-la perante todas e quaisquer repartições ou entidades, autarquias, 
sociedades de economia mista ou empre'sas de âmbito e natureza pública estaduais, federais ou 
municipais, inchfsive Instituto Nacibnál de Colonização e Roeformà Agrária - INCRA, Departamen:to 
Nacional de Obras e Saneamento, PORTOBRAS, Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais, 
Superintendência Nacional da Marinha Mercante, Ministério da Aeronáutica, Ministério do Exército, 
Ministério da Agricultllra, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério dos Transportes, Ministério 
da Fazenda e Planejam'ento e seus órgãos subordiná.dos, DENATRAN, Rede Ferroviária Federal S/A, 
Banc:o do. Brasil S/ A, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, podendo exercer, requerer e assinar 
toçios os atos previstos na Lei 8.666/93, instrumentos ou éis exigíveis e necessáriosipara licitações 
públicas, como concprrências, tomadas de preços, c 1te , _· -o, pregão presencial, pregão eletrônico, 
enfim todas as modalidades de licitações, po dQ to, praticar todos os atos necessários ~ 

'.::.;-:•,:;\ licitação, usando dos recursos, interpô-~ reson_ , ar prdpostas escritas e;verbalmente, ratificá-

!jl~~~~js, m/I~Üs~~~~l; lllli llliii~I~IÍIIIIIj:" /. ff . ~ impu~o ;.~o·;f{~1.B;!;;; .:::::,. ·; 
~~~;;.:: .• _?' .• ;:r.,/k+-1 10732602450452.000025162-1 1 0N : 6672642 FAX: 11-38268302 

klib+\i!"',:~f\·.l ' ,~.--~ ,.~~fr~1ii~~~....::e::::::::=----:~-----;--------filn--" _ , 1 p·04671 <>·01?662 ..• , .r, 

1 073AF676072 
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are~pectivJ quitação, efetuar cadastramento/inscrição e alte~ção, solicitar, assinar e retirar certi créaf\\\.\ _q, 
senha web, firmar acordos, parcelamentos, fazer defesa em processos administrativos, levantamento e 
verificação de débitos, prestar informações e declarações, retificar informações e declarações, requerer e 

. retirar certidões, inclusive certidões positivas '~om efeitos negativos e quaisquer o-gtras, inclusive perante 
outros órgãos , da Administração Pública, requerer a emissão de certificação/ digital cadastrado e/ou 
vinculado ao CPF, podendo para tanto, requerer, alegar e assinar o que ~reciso for, na forma da Lei. Os 
poderes contidos no item 4° acima mencionados, NÃO PODERÃO SE& SUBSTABELECIDOS. A 
PRESENTE PROCURAÇÃO TERÁ VALIDADE POR TRÊS (03) ANOS, A CONTAR DESTA 
DA TA, se antes não forem revogados; a rescisão do contrato âe trabalho c contrato de prestação 
de serviços de qualquer um dos outorgados com a outorga·nte, implicará de pleno direito 

! 
\ 

/ 

J 

\ 
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DA 
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Máquinas Agrícolas 
Venda de Irnplernentos Agrícolas e Peças 

PREGÃO PRESENCIAL n. 018/2015 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE INTEGRALMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO previstos no inciso VIl do art. 4° da Lei Federal 10.520/02. 

A proponente abaixa assinada, participante da licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N. 018/2015, por seu representante credenciado, declara QUE 
CUMPRE INTEGRALMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO previstos no 
inciso VIl do art. 4°da Lei Federal10.520/02. 

,.,-} 

!_l 

Realeza 28 de maio de 2015. 

Darci da Silva J n or (Responsável legal) 
CPF. 088.244.989-30 

RG: 9.912.673-6 

lã 1 . 8 3 7. o 1 5/000 1 -7 il 
SILVA MÁQUINAS 

AGRfCOLAS LTDA. 

Av. ~ub&m c Cosetanl, 2297 
L85770·000 RI::ALE2A Pr:_j 

I 

Tel. (46) 3543-2308 e-mail: silvamaquinas@hotmail.com 

Av. Rubem C. Case/ani, 2050 - 85770-000 - Cx. P. 181- R E A L E Z A - PARANA 
r'AIP. I n1.837.015/0001-71 /.E. 90130405-05 
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Ces~ Caselani, N.0 2567, Centro, Município de Realeza, Estado 
do Paraná e CEP: 85.770-000, Darci da Silva Junior, brasileiro, 
solteiro, empresário, natural de Santo Antônio do S.ijdoeste - PR, 
nascido em 03 de julho de 1993, portador do R.G. de N.0 

9.912.673-6 expedida pela SESP/PR em 25/07/2007 e com o 
C.P.F. de N.0 088.244.989-30, residente e domiciliado a Rua 
Antônio Ciechanowski, N.0 2667, Centro, Município de Realeza, 
Estado do Paraná e CEP: 8~.770-000, únicos sócios da Sociedade 
Simples Limitada Silva Máquinas Agrícolas Ltda. - EPP, com 
sua sede e foro a Avenida Rubens Cesar Caselani, N.0 2050, Sala, 
Centro, Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-
000, com seu contrato social devidamente registrado na MM. 
Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE de N. 0 

41.2.0367108-6 em sessão do dia 08/05/1997, e sua filial com o 
CNPJ 01.837.015/0003-33, com sua sede e foro a Rua E S/N.0

, 

Km 536, loteamento Araldi, Município de Dois Vizinhos, Estado 
do Paraná, CEP 85.660-000, NIRE 41901370570 em sessão do 
dia 11102/2014, e com a sua última alteração contratual sob N.0 

20141551194 em sessão do dia 12/03/2014, resolvem, em comum 
l\ acordo, alterar e consolidar o seu o contrato social, pelas 

~'b~~ '!fo~\\ 
~ ~"~'t.-~1."->·' "~ disposições legais e pelas cláusulas seguintes: 
~t..''1 C 'usula Primeira: Com a presente alteração, fica re-ratificada a qualificação do sócio 

arei da Silva, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, 
natural de Santa Rosa- RS nascido em 16 de janeiro de 1956, portador do R.G. de N.0 

1.386.733 expedida pela SESP/PR em 27/01/1975 e com o C.P.F. de N.0 240.653.159-72, 
residente e domiciliado a Avenida Rubens Cesar Caselani, N. 0 2567, Centro, Município de 
Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000 passa a ter o seguinte teor: Darci da Silva, 
brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, natural de Santo 
Cristo - RS nascido em 16 de dezembro de 1955, portador do R.G. de N.0 1.386.733-0 
expedida pela SESP/PR em 18/06/2012 e com o C.P.F. de N. 0 240.653.159-72, residente e 
domiciliado a Rua Antônio Ciechanowski, N.0 2525, Centro, Município de Realeza, Estado 
do Paraná e CEP: 85.770-000. · 
Cláusula Segunda: Com a presente alteração, ficare-ratificada a qualificação do sócio 
Darci da Silva Junior, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Santo Antônio do Sudoeste 
- PR, nascido em 03 de julho de 1993, portador do R.G. de N.0 9.912.673-6 expedida pela 
SESP/PR em 25/07/2007 e com o C.P.F. de N.0 088.244.989-30, residente e domiciliado 
Rua Antônio Ciechanowski, N.0 2667, Centro, Município de Realeza, Estado do Paraná 
CEP: 85.770-000 passa a ter o seguinte teor: Darci da Silva Junior, brasileiro, solteir 

/ l 
/ 1 

/ 
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SILVA ~QUINAS AGRÍCOLAS LTDA.-- EP~ ~~...:.;.<~ $~ : .: ;,C'~ 
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empresário, natural de Realeza- PR, nascido em 03 de julho de 1993, portadorio;R.G: .. bl-2··~· -·- ~q_Q:-. 
9.912.673-6 expedida pela SESP/PR em 25/07/2007 e com o C.P.F. de N. 0 0,88~24f989::. )>~ Ca"~ 
residente e domiciliado _a Rua Antônio Ciechanowski, N. 0 2525, Centro,\~·c!~t~ ie . · 
Realeza, Estado do Parana e CEP: 85.770-000. ·. ;._ ~"' /~<;;.- · 

j i:'l - l0"7.f.-'•". ~ .. 

Cláusula Terceira: As demais cláusulas do contrato primitivo permanecem inalterâdâs~" ?·''!} 

Cláusula Quarta: Da Consoli~ação do Contrato- A vista da modificação ora ajustada e em 
consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei N.0

: 10.406/2002, os sócios Resolvem, 
por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tomando assim_ sem efeito, a 
partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, -adequado as 
disposições da referida Lei N.0

: 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário passa a ter a 
seguinte redação: 

SILVA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.- EPP 
C.N.P.J.: 01.837.015/0001-71 ~ ' . 
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

Darci da Silva, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de 
bens, empresário, natural de Santo Cristo - RS nascido em 16 de dezembro 
de 1955, portador do R.G. de N .0 1.386.733-0 expedida pela SESP/PR em 
18/06/2012 e com o C.P.F. de N.0 240.653.159-72, residente e domiciliado 
a Rua Antônio Ciechanowski, N.0 2525, Centro, Município de Realeza, 
Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, Darci da Silva Junior, brasileiro, 
solteiro, empresário, natural de Realeza - PR, nascido em 03 de julho de 
1993, portador do R.G. de N.0 9.912.673-6 expedida pela SESP/PR em 

25/07/2007 e com o C.P.F. de N.0 088.244.989-30, residente e domiciliado 
a Rua Antônio Ciechanowski, N.0 2525, Centro, Município de Realeza, 
Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, únicos sócios da Sociedade Simples 
Limitada Silva Máquinas Agrícolas Ltda. - EPP, com sua sede e foro a 

-lklb=':::::-::=rf.t-~~~"'t&Piil Avenida Rubens Cesar Caselani, N.0 2050, Sala, Centro, Município de 

Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, com seu contrato social 
devidamente registrado na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná, sob 

~ ~E;~~~~~da~~r~rda~d·~ NIRE de N.0 41.2.0367108-6 em sessão do dia 08/05/1997, e sua filial com 
hl o CNPJ 01.837.015/0003-33, com sua sede e foro a Rua E SIN.0

, Km ~ 
1536, loteamento Araldi, Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, ........ 

~~==~=-:::-t5:;;m"t _ _, CEP 85.660-000, NIRE 41901370570 em sessão do dia 11/02/2014, e com 
a sua última alteração contratual sob N. 0 20142222089 em sessão do dia \{ 

21/05/2014, resolvem, em comum acordo, alterar e consolidar o seu o(; 
contrato. social, pelas disposições legais e pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira: A sociedade girara sob o nome empresarial de Silva Máquinas 
Agrícolas Ltda.- EPP tem a sua sede e foro na Avenida Rubens Cesar Caselani, N.0 2050, 
Sala, Centro, Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000 e possui uma filial 
com o CNPJ 01.837.015/0003-33, com sua sede e foro a Rua E S/N.0

, Km 536, loteament ' 
Araldi, Município de Dois Vizinhos, Est~do do Paraná e CEP 85.660-000, devidamente 
registrada com o NIRE 41901370570 em sessão do dia 11/02/2014. (Art. 997, n, CC/2002) 

2 



~-.....-... ......._. .. _.,. ____ ·--- "' 
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/ 

Integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídas entre os só 

Cláusula Terceira: O objeto social é de Comércio Atacadista de Maquinas, -Aparelhos e 
Equipamentos Para Uso Agropecuário,· Partes e Peças (CNAE - 4661-3100), Comércio 
Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Comercial, Partes e Peças (CNAE- 4665-

6100), Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-Ar (CNAE- 4530-7105}, Serviços de 

Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Auto!_?'lotores (CNAE- 4520-0101), Serviços de 
Instalação, Manutenção e Reparação de Acessório! Para Veículos Automotores (CNAE- 4520-

0/07}, Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores (CNAE-

4530-7103) e Comércio Varejista de Lubrificantes (CNAE- 4732-6100). 

Parágrafo Único :- Os sócios declaram expressamente, que exploram atividade econômica 
empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos termos do Art. 966 
e Art. 982 do Código Civil 
Cláusula Quarta: A sociedade iniciou as suas atividades em 15 de abril de 1997 e seu prazo 
de duração é indeterminado. (Art. 997, n, CC/2002) 

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, CC/2002) 

Cláusula Sexta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052, ccno02) 

Cláusula Sétima: A administração da sociedade caberá ao Sr. Darci Da Silva e Darci da 
Silva Junior com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais autorizado o 
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (Artigos 997, VI; t.OIJ. 1.015, 

1064, CC/2002) 

Cláusula Oitava: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção 



~f.. Mi/~ 
SILVA MÁQUINAS AGRÍCOLAS L TDA. - EPP ~.'~ ~C'~ . r:·...,.,- .41j - ' , 
C.N.P.J.: 01.837.015/0001-71 ··' .. ·:: 44 · .., t1j ,.. 

"::.=:-.:-:---~: --::-:-·--:---..=- J~~~~ .. ~-'I:.~~ç~p 1;>~ CO~':f~:r? ~OCI~;:~. ~f\...ll~·tp·"·:~ .... 
' ç .·,~·._r t'\, ._ .. ,.• ~ 

Cláusula Décima Segunda: Falec~ndo ou interditado qualquer sócio, a so7i~.da~~ -contin ~' · : ·"' ~ ~ 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo pos~ívpl o~-~~~~istin' ,oPl'a ca~ 
interesse destes ou dos sócios remanescentes o valor de seus haveres serão :a~,urados_ c_om baSe : 
na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verifltada '{etri/~bái~o 
especialmente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outr~ j.~~;v~tP. ~q{it a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
Parágrafo Único - O mesm~· procedimento será adotados em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e Art. 1.031, CC/2002) ..._ 

Cláusula Décima Terceira: O administrador declara, sob as penas da lei, de ·que não esta 
-impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude da 
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro . 
nacional, contra normas de defesa da concorrência,"'contra as relações de consumo, fé pública 
ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1', CC/2002) 

Cláusula Décima Quarta: Em casos omissos, a sociedade será regida supletivamente pela 
Lei 6.404 de 1976 .. (Art. 1053, Par. Único) 

Cláusula Décima Quinta: Todas as decisões da empresa serão deliberadas através da 
alteração contratual. (Art. 1012 CC/2002) 

Cláusula Décima Sexta: Fica eleito o foro de Realeza - PR, para o exercício e cumprimento 
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração em 03 (três) vias. 

' 
DARCI DA SILVA 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 
RG: 1.386.733- CPF: 240.653.159-72 

Realeza, 18 de agosto de 2014. 

SÓCIO-AD ISTRADOR 
RG: 9.912.673-6- CPF: 088.244.989-30 

li , . 
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GONZ TTI AGHOPECUARlA E REPRESENT ÇÃO 
LTDA 

CONTRATO SOCIAL / 

Páginas O 1/04 

1. Rob rto GonzaUi, brasileiro, empresário, natur de Capitão Lcônidas 
Marque Pr. , nascido em 19 de julho de !967, casudo ·m regime de Comunhão 
Universal de Bens, inscrito no CPF sob o n°. 611.0 .449-00 c portador da 
Cédula-! de Identidade ·· RG -n°.4.454.915-8 expet· lo pela Secrdúria ele 
Segura1,ça Pública do Estado do Paraná, residente domiciliado na Rua 
Projeta~a "A",204, Conjunto Pinheiros, centro, CEP )l:n0-000 na Cidade de 
Nova C

1
antu, município de Nova Cantu- Pr. 

2. Ren~te Bastiani Gonzati, brasikirn., professora, J}iural de Capitão Lcon. 
Marquos-: Pr., solteira, maior, nascida er~ ,08 de jancirc~. c 19G(>, _ _inscriw nc ~'Pl: 
sob o nr.8.J7.~62.9~9-34 e portadora da Ccdula de Tdc:n 1 adc RC1 n°.4.213 .838-0 
exped ido pcln Secretaria de Segurança Pública do Fsta d do Paranú, resiJcnLc na 
Rua /\)~drca Galafassi, 3ô5, Bairru Cidade Nova, CFP ~b.soJ-170 na cidade de: 

CascavEl, município de Cascavel - Pr., constituem ulma sociedade: limitadc:t, 
mediaTe as seguintes cláusulas. 

f\ A sociedade girará sob o nome empresarial de ( nzaU.i Agropecuúri.-a c 
.Rcprdcntação comercial Ltda, c terá sede c domic.lio na Avenida Cantu, sn 

I 

barrscão, saída para Roncador na cidade de Nova C> tu, município de Nov<1 
Cantu : Pr. CEP 87l30-000. 

I 

I 

2''. A ~ociedade tem por objetivo social: 
I 

a) I Atividade Principal: HComcrcio Varejista c A ' ~~~dista c t nwsportc (k 
insumbs agrícolas, compre<.!ndentio adubos, fcrtmz ·ct tcs c co.-rdivo de :.;o~o 
cnsacddos'' -- CNAE 46.8J-4/0ü 

I 
I 

b) ttividade Secundária: Com(:rcio varejista c a ' cadista de sementes de 
cercai c p:asbtgens, forragens, nu)CJuinas, equipa ntos c utensílio de uso 
na ;-~g icultura e pecuária, r~çõcs, concentrados~ su > cmcntos, sais minerais. 
artigo' de pet shop~ pr·odutos vderhu\l·ios, aním<.ti, domésticos, raticidas e 
inscti~:idas donüdlian~s, sementes ck t1orcs c horta i ;as c t'omérdo de· pl'\~as 
~~gc;~t~i:1s c au1omotivas, prcsülção de S(~rviço.s de 1 <~prcsemaç~o comcrd;.tl 

• I . 

.;,h~- insumos c. máquinas agrícola. 
H.cpr4sentantes Comerciais c agentes do c) nércio de múquinas, 

nqu il:tos. cmbarc,.çõos c >>eronavcs CNAE -~6. : · ,!/00 . . 2 '5; , 

_\JJÍ~f I;( ~ . :_~~.;1-. -:i f) ~ vfJ "--~ 
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AGROPECUARIA E REPRESENTA<J O GONZAT~'I 
LTDA I 

Pagina 02 

3a. O capijal Social será de R$ 20.000,00 (vinte mil reai divididos em 2.000 
(duas mil quotas no valor nominal de R$ 10,00 ( Jz reais) cada uma, 
integraliza~os neste ato em moeda corrente no País, pe s sócios, fica assim 
distribuíd9: 

I 
Roberto Qonzatti 

I 
Rencte B~stiani Gonzati 

I 
total 

1. 980 quotas 

~O quotas 

2.000 

R$19.800,00 

R$ 200,00 

R$20.000,00 

43
• A sodcdade iniciará suas atividades em 02 de julho 12012 e seu prazo de 

d - . I. d . d uraçao e1m etermma o. 
I 

sa. As quotas são indivisíveis e não poderão ser ce i as ou transferidas a 
terceiros ;sem o consentimento do outro sócio, a que1 I fica assegurado, em 
igualàad~ de condições e preço direito de preferêncie:.t ara a sua aquisição se 
posta à v

1
enda, formalizando, se realizada a cessão dela,, a alteração contratual 

pettinentl . 

Parágraüj único: O Sócio que pretenda ceder ou transfery todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escritas aos outros s9c os, discriminando a 
quantidaçie de quotas postas à venda, o preço, forma e p1Ja o de pagamento, para 
que estes. exerçam ou renunciem ao direito de preferênci~, o que deverão se fazer 
dentro d? trinta dias, contando do recebimento da notificfição ou prazo maim· a 
critério dos sócios alienante. Se todos os sócios se ma i1cstarem seu direito de 
preferên9ia, a cessão das quotas se fará na proporçã das quotas que então 
possuíre1n. Decorrido este prazo sem que seja exercido direito de preferência, 
as quotas poderão ser livremente transferidas. 

I 

6a. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor e suas quotas, mas todos 
rcspond~m solidariamente pela integralização do capital sfcial. 

7a. A ~dministração da sociedade caberá ao Sócio ~ministrador, Hobcrto 
Gonzatp com poderes e . atribuiçõe~ de gerir. c .a? ifistrar os. n~g.ócios da 
sociedade representa-la at1va e passivamente, JUdiCial ~u extra JU<.ÜCialmentc, 
perante 'Órgãos públicos, instituições financeiras a cons cução dos objetivos ou a 
defesa dos interesses de direitos da socie<;)ade, .aut rl zado o uso do nome 

cmpres~:' ria! isola~nte. · / / ·. J.. 
~ .. · L ?'o t:J- {2 

~ÁÁ~K L > ,/ . wv1 ~ . 
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LTDA. 
GONZATr'I AGROPECUARIA E REPRESENTA ,.. O COMERCIAL 

§ 1°. Vedado, no entanto, em atividades estranhas ao inter se social ou assumir 

obrig.açõe~ seja ~m, fa:or de q~alquer dos quotis~as ou terc1i os b:~ como onerar 
ou ahenar bens unove1s da soc1edade, sem autonzação do tro soc10. 
§2°. Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, ct nstituir em nome da 
sociedade,! procuradores para períodos determinado, dev do o instrumento de 
mandato elpecificar os atos e operações a serem praticada . 

83
• Ao ter~nino de cada exercício social, em 31 de deze bro, o administrador 

prestará qontas justificadas da administração procedefl o à elaboração do 
inventário! do balanço patrimonial e do balanço de resultadli econômico. 

9'. Nos qJatro meses seguintes ao termino do exercício J')al, o sócio deliberará 
sobre as cpntas e designarão administradores quando for o laso. 

I . 

10a. Falecendo ou interditando qualquer sócio, a soe Jdadc continuará sua 
atividade I com os herdeiros, sucessores. Não sendo p jsívcl ou inexistindo 
interesse ?estes ou do sócio remanescente o valor dos se s haveres será apurado 
e liquidado com base na situação patrimonial da socieda ' ]' à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 

I . 
I 

11 a. A spciedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por t os os sócios. 

12'. Os s~cios poderão de comum acordo, fixar uma reli ·da mensal, a titulo de 
"prolabm:e", observadas as disposições regulamentares p r~inentes. 

. I 

Parágrafd único- O mesmo procedimento será adotado e1 outros casos em que a 
sociedadt se resolva em relação a seu sócio. 

133
• Os administra?~res declaram s~b as penas da_ lei, ql f não estão il?pedidos 

de exerc~r a admmtstração da soctedade, por le1 esp1ctal, ou em vtrtudc de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeito ~ela, a pena que vede, 
ainda gue.temForari~mente, o acesso a cargo~s públicos; ) I por crime filarnenta_r, 
de prevancaçao, peita ou subamo, concussao, peculato ou contra a econmn1a 
popular, I contra sistema íinanceiro nacional, contra ormas de defesa da 

concorrta, contra relações de c~sumo, : r,ú:ca. ou a propricd~~ ~ 

:~~;; . :~~t \ ~ rJ ~ 
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GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇ- O COMERCIAL 
LTDA. 

14' - Fica eleito o Fórum da Comarca de Campina da Lagt a- Pr. , para exercício 
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste bontrato. 

E, por estarem assim justos e contratadol l assinam o presente 
contrato e~n 04 (quatro vias) de igual teor e forma. I 

I 

I 

I 
í~ ·----- ---- ------~1_ __ .. JUNTA COMERCIAL DO P.ARANÃ----------- ----1!·· ·Y. r 1 · ~~ AGENCIA REGIONAL DE us iRATA ~rt'~ ... 
· . < CERTI~ICO O REGISTRO EMJ 2 9 I O 6 I 2 O 12R: .- !

1 

'I• i SOB NUMERO: 41207382S42 c;~ .,,_f' Protocolo: 12/452439-7, Dl~f!~/201~ _ _ ----~· :·. _ · 1;(, 

•:'V(ld~ZATTI AGROPECUÁRI A E REPRESENTACÂO ' SEBASTIÃO MOTIA -
.' (<:li.!:1ERC IAL LTDA I SECRETARIO GERAL 

! .I ~ ~ 
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PRIMEIRA ALTERAÇAO CONTRA':!:UAL DA JFMPRESA GONZATTI 
AGROPECUARIA E REPRESENTAÇAO COME1<f1AL LTDA 
CNPJ n°. 16.567.255/0001-70 I 
NIRE n°. 41207382542 

1. Roberto Gonzatti, brasileiro, empresário, naturbt de Capitão Leônidas 
Marques- Pr., nascido em 19 de julho de 1967, casadol dm regime de Comunhão 
Universal de Bens, inscrito no CPF sob o n°. 611.df.6.449-00 e portador da 
Cédula de Identidade - RG -n°. 4.454.915-8 expepido pela Secretária de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, residente! le domiciliado na Rua 
Projetada "A",204, Conjunto Pinheiros, centro, CEP \8:7330-000 na Cidade de 
Nova Cantu, município de Nova Cantu- Pr. 

1 
I 

I l 
2. Renete Bastiani Gonzati, brasileira, professora, rl~tural de Capitão Leon. 
Marques- Pr., solteira, maior, nascida em 08 de janeir~ de 1966, inscrita no CPF 
sob o n°.837.262.929-34 e portadora da Cédula de Identitlade RG n°.4.213.838-0 
expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estaqd do Paraná, residente na 
Rua Andrea Galafassi, 365, Bairro Cidade Nova, CEP !81

1

5.803-170 na cidade de 
Cascavel, município de Cascavel - Pr., únicos sóciqs

1 
da empresa comercial 

Gonzatti "Agropecuária c Representação Comercial Ltda" com sede na 
Avenida Cantu sn, barracão, saída para Roncador na ci9~de de Nova Cantu - Pr. 
CEP 87330-000, registrada na Junta Comercial do Paran.q sob o n°. 41207382542 
em 26/06/2012 e inscrita no CNPJ sob o n°. 16.567.251)/0001-70, resolvem de 
comum acordo alterar o Contrato Social, conforme claus~las seguintes: 

I I 

';e,~;~~T~. Fica por meio desta alterado o nome empresarial d~ Jmpresa, passando a ser 
f.\ Rê "Gonzatti Agropecuária e Promoção de Vendas Ltda.'·' 

,~c' Gt0 1 I 
~ ~ I 
~ ~~ :v • Alteração do objeto social: I J 

~~~n 1 

·~"{J~(}l À atividade econômica principal da empresa, fp:assa a ser "Comer~ 
(;. ~ ~ Varejista de medicamentos veterinários" CNAE 47.7~-7/04. jf/' 
'1:1t~ATÃ. \> : I IA 

b) E, as atividades econômica secundarias, são: \I \à 
01 -Promoção de Vendas CNAE 73.19-0-02 \ 
02 - Comercio Atacadista de mercadorias em geral, 'i c\m predo\ninância de 
insumos agropecuários CNAE 46.92-3/00 l 
03 - Comércio Varejista e Atacadista e transport~ fie insumos agrícolas, 
compreendendo adubos, fertilizantes c corretivo de Isolo ensacado CNAE. v 46~~~~. I :i ;f rC 

/ ' / / 1- / / l- 0 fi i ll;> '/ nÍ~ ~ 
1/ ' ~~'/ ·~ '\_ "jJ 

' 1 I 



- 11 
PRIMEIRA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA EMPRESA GONZATTI 
AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO COMERfiAL LTDA 
CNPJ no. 16.567.255/0001-70 j 
NIRE n'. 41207382542 I 

04 - Comercio Atacadista de sementes, flores, planta e gramas, forragens, 
máquinas, equipamentos e utensílios de uso na J~ricultura e pecuária, 
rações, concentrados, suplementos e sais mineraiJ, J artigos de pet shop 
CNAE 46.23-1106 I I 

3'. Pennanecem inalteradas as demais cláusulas dll contrato social, não 
modificadas por esta alteração contratual. : I 

4°- Fica eleito o Fórum da Comarca de Campina da Lagba - Pr., para exercício e 
o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes destb lcontrato. 

l i 
E, por estarem assim justos e contrataqgs assinam a presente 

alteração contratual em 03 (três vias) de igual teor e fo~~t 

~c ~~ 
~/':No.~~antu- Pr., O I de novembro dei~ol3. 

/ ///_,; ~-- ; ,. I 
/ ~~~ // 11 

// I ; .'vff?~J : l 
' Roberto- I 

I I 
I • - -- - - L 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA E 
AGROP:EfCUARIA E PROMOÇÃO DE VENDAS L TDA 
CNPJ no. 16.567.255/0001-70 
NIRE n°. ,41207382542 

Páginas 01/02 

RESA GONZATTI 
E 

1. Robe~to Gonzatti, ~rasileiro, empresário, natural ?e Ca~~i!o Leônidas ~arques -
Pr., nasctdo em 19 de JUlho de 1967, casado em regtme de omunhão Umversal de 
Bens, inscrito no CPF sob o n°. 611.026.449-00 e p011ador Cédula de Identidade -
RG -n°. 4.454.915-8 expedido pela Secretária de Segurant Pública do Estado do 
Paraná, residente e domiciliado na Rua Projetada "A",204, C~ ·unto Pinheiros, centro, 
CEP 87330-000 na Cidade de Nova Cantu, município de Nov[ antu - Pr. 

2. Renete: Bastiani Gonzati, brasileira, professora, natural d!e Capitão Leon. Marques 
- Pr., so1teira, maior, nascida em 08 de janeiro de 196~ inscrita no CPF sob o 
n°.837.262.929-34 e portadora da Cédula de Identidade R 0 .4.213.838-0 expedido 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, rfsidente na Rua Andrea 
Galafassi, 365, Bairro Cidade Nova. CEP 85 .803-1 70 cidade de Cascavel, 
município de Cascavel - Pr., únicos sócios da empr9s, comercial ·'Gonzatti 
Agropecuária e Promoção de vendas Ltda - Me" com s9df na Avenida Cantu sn, 
barracão, saída para Roncador na cidade de Nova Cant 1 Pr. CEP 87330-000. 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob o n°. 41207 ~2542 em 26/06/2012 e 
ultima alteração contratual n°. 20136923771 em 11/1 2/2013, scrita no CNPJ sob o n°. 
16.567.255/0001 -70. resolvem de comum acordo alterar o C trato Social, e alteração 
havidas, conforme clausulas seguintes : 

1 n. Fica por meio desta alterado o nome empresarial da e 11presa. passando a ser 
"Gonzatti Agropecuária e Representação Comercial Ltda- Me." 

28
• Altera-se também o endereço da empresa, passando a se/rvenida Cantu n° 660, 

saída para Roncador, sala comercial, Nova Cantu- Pr., ( 87330-000 

38
• Alteração do objeto social: 1 

a) À atividade econômica principal da empresa, é o 'Comercio Varejista de 
medicamentos veterinários" CNAE 47.71-7/04. 

b) E, as atividades econômica secundarias. são: 

01 - Representantes Comerciais e Agentes do Coje cio de Codtbustíveis, 
Minerais, Siderúrgicos e Químicos CNAE 4612-5/00 

02 - ~epresentantes Comerciais e Agentes do o ercio rde máquinas, 
equipamentos, embarcações e aeronaves CNAE 4614-1~~~ ~J "-' 

J ~r;/~ / .. i~ ~ 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EjJRESA 
AGROPECUARIA E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - jME 
CNPJ n°. 16.567.255/0001-70 
NIRE n°. 41207382542 ! 

GONZATTI 

03 . - Corpercio Varejista e Atacadista e Transporte ~f Insumos Agrícolas 
compreendendo Adubos, Fertilizantes e Corretivo de Solo Ensacado. CNAE 4683-

4/00 I 11 

05. - Comércio Varejista e Atacadista de Mercad~r~as em Geral, com 
predominância de insumos Agropecuários, inclusive Agrot1xicos. CNAE 4692-3-

00 I I 
06 - Comercio Varejista e Atacadista de sementes, flo es, plantas e gramas, 
forragens, máquinas, equipamentos e utensílios de uso na a1gricultura e pecuária, 
rações, concentrados, suplementos e sais minerais, arti ok de pet shop CNAE 
46.23-1106 

4a. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato s+lial e alterações havidas 
não modificadas por esta alteração contratual. 1 

I 

5°- Fica eleito o Fórum da Comarca de Campina da Lagoail Pr., para exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contr to. 

E, por estarem assim justos e contratados assinlm a presente alteração 
contratual em 03 (três vias) de igual teor e forma. 1 I 

I 
I 

Robe o Gonzatti 

__/-2~ 
~· ~ 

Renete Bastiani Gfnzati 

( - ' "llr:71 •. - -:-:-

' I \~·.uH I -
JUNTA COMERCIAL DO PARANA ---------\;i~.h}\~:-.:;1 ·--

1

1·:; : 

t 
AGENCIA REGIONAL DE UBIRATA / ';':h ',.1, ..._-:- , . ~ · !:. · · 

;. CERTIFICO O REGISTRO EM: 2 O I 0 1 I 2 015 ( ..::<~· -t , ~_±::..:_ ,_.... ·r_ 
~ SOBNÚMER0:20150317611 \.... .·~.;_\_...,~· , ~~ ···+-

Protocolo: 15/031761 -1, DE 20/01/2015 !2:,~'-:-'-- -~·~'~- · : 
E'.mpres;; :41 ~ 0138254 c _-__;t!lll• \ . ---·- I .,...-
GONZhTTl hGROPECUÁR!A E • \ 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

~# Re(efta F.ederal 

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. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇAO 

16.567.255/0001-70 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 29/06/2012 

NOME EMPRESARIAL 

GANZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA- ME 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

GONZATTI AGROPECUARIA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.71-7-04- Comércio varejista de medicamentos veterinários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

46.12-5-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e 
químicos 
46.14-1-00- Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 
46.83-4-00 -Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 
46.23-1-06- Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 
AV AVENIDA CANTU SAlDA PARA RONCADOR 

I I BAIRRO/DISTRITO 

~~~~----~- ~-C~E~N~T~R~O~--------------~ 
ENDEREÇO ELETRÓNICO 
GONZA TTIAGROPECUARI@HOTMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I NUMERO 
660 

I COMPLEMENTO 
BRCAO; 

I MUNICIPIO 
NOVA CANTU 

I TELEFONE 
(44) 9155-3390 I (44) 3527-1042 

I S\TUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

2910612012 

I MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

I SITUAÇAO ESPECIAL ............ 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014 

Emitido no dia 21/01/2015 às 14:17:28 (data e hora de Brasíli ). 

Consulta QSA f Capital Social 

Página: 1/1 

Voltar 

/; 
~----------------------------------~----------------------~~--------

© Copyright Receita Federal do Brasil - 21/01/2015 
? 

~ 
httn·//www .receita.fazenda.gov. br/prepararlmpressaollmprimePagina.asp 21 /01 /2015 



GONZATTI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL L 
Av. Cantu 660- Prolongamento- Nova Cantu- Pr., CEP 87330-000 
Fones: (44-3527 1042} - (9155 3390 - vivo} (9152 3390- claro} 
e-mail: gonzattiagropecuaria@hotmail.com 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 040/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

Objeto: Aquisição de Equipamentos Agrícolas. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador 
toda a documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu _ Pr, 28 de maio de 2.015 

) 

./ 



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secreta:-ia de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ 

A Sociedade GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL L TOA, com ato 
constitutivo registrado na Junta Comercial em 26/06/2012, NIRE: 41.2.0738254-2, CNPJ: 
16.567.255/0001-70, estabelecida na AVENIDA CANTU, SN, SALA COMERCIAL, CENTRO, NOVA CANTU, 
PR, CEP: 87330000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara , sob as 
1enas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, 

de 14/12/2006. 

Código do ato: 315 
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

NOVA CANTU- PR, 01 de Novembro de 2013. 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

DEFERIDO EM · 1 1 tDEZ. 7)113 ------- 'ti' JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
I I< AGENCIA REGIONAL DE UBIRATA 
· ~ CERTI~ICOOREGISTRO EM: 11/12/2013 
I ~ SOB NUMERO: 20 1 36923780 

1 Protocolo: 131692378-0, DE 1 1 112/20~3 ~. 
S111presa : 41 2 0738254 2 • • 

I GONZl\TTI l\.GROPECUPJUl\ ;: PRCHOC-0.0 DE 

VENDAS LTDh SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 

PIIJ ~I Mt!r •11'J1 ~ ;{íj t!,. 
DO PARANÁ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.845..394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 

A VIS~ DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 040/2015 
PREGAO. na ror ma Presencial n' OI 8/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Equipamentos Agrícolas, conrorme especifieaçõu 
em edital- (Conv. 811543 - Procuso Caixa 1020907-41/2014) 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 29 de Maio de 2.015, 
na sala de reuniões do Pato Municioal, em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. junto a 
Divis!lo de Licitaçlo. no horário das 8:30 is 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: 44 35271363-3527-1281 

Nov:t Cantu. Est3do do P:uan:i. 14 de Maio de 2.015 
AIRTON ANTONIO AGNOLJN 

Prdeiro Municipal 

Jc.. 
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O DIÁRIO DO NORJE DO PARANÁ __ _ 

PREFEITURA 00 IIJMdPto DE IIARII«>>- PARANÁ 
A\ISOQE LgTAÇ!Q 

PREGAO ElETRCNICO H'. 122/lll1r.l'llll 

classidiãrio 
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I Laranjeiras do Sul DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
29734201 5 

!.com ou ainda na Rua Sete d 
raná, de segunda a sex1a-feira, e 
11h00min e das 14h00min ás 16h 

las pelo fone/fax (43) 3435-1223. 
'erreira Messias, aos quinze dias do mês de 
1ze. PREFEITURA 1\J UNICIPAL DE LA Documento emitido em 19/05/2015 06:19:57. 

CN P J N' . 76.205.970/r 
PRAÇA Ru BARBOSA, 01 _ FO Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
85.301-070 - LARANJEIRASDI N° 9453118/05/201 5 1 PAG. 20 

'ETH STIPP CAMILO 
-eleita Municipal 

R$ 240,00 • 3862012015 
_ ATO AVISO DE LfCr Para verificara autentictdade desta página, basta in 

. . l'l~ t:GAOI'RESENCIAL N'.O ~~~/noct:~~~o/;flg1M~1~~~ · ObJeto Contl'at:lÇao de empresa espectahzada em ~ca ,.,._,v,:) uc 1cuu ... a c ,vw~~.u,Pcmv P 9 ~ndido Rondon 
de peças paro conserto do motor do veículo caminhão Mercedes Bcnz - Placa 
ACD-5817. 
Tipo do Lici tação: rvlcnor Preço Global. 
Abem•ra dos Erwclopes: 14h00min do dia 28/05/2015. 
Autori.t..aç:io: Sirlt:lh.: P~.!n.:ir:~ Ferreira Svartz- Prefeita Municipa1 
lnfonnaçõcs Sobre Ed11:~l : A rntogra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis 
para consulta no Dcpartamcmo de Licitações do Município, ô partir de 15 de maio de 
2015 no hor.i1·io nonnnl de expediente. ou através do emnil : lici tacao@ls.pr.gov.br. 

Laranjeiras do Sui-Pr, 13 de maio de 2015 

Gilson Ferreira Cella 
Pregoeiro 

I Mandaguari 

A V I SO DE LICITAÇÃO 

REPUSLI CAÇÃO DO E DITAL 
TOMAD A DE PREÇOS N". 21 /2014 
M ENOR PREÇO 

RS 120,00 - 38382/2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 
UMA NOVA UNIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS NO ATERRO SANITÁRIO DE MANDAGUARI. 

ABERTURA: Às 14:Ull (Quatorze) horas do dia 04 de Junho de 2015, 
na Unidade de Lrcitações, situada na Prefeilura Municipal de 
Mandaguari. Praça dos Três Poderes, 500. 

Maiores Informações e cópias do Edital, poderao ser obtidas na 
Unidade de Licrlações. no horário de expediente, de Segunda a Sexta
feira, entre ás 7:30 ois 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone: 
44 .3233.8451 . 

Mandaguarl (PR) 15 de Maio de 2015. 

ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal 

I Manoel l'Ubas 

R$ 168,00 • 3865712015 

PREFEITuRA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS 
ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52/2015- PMMR 
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2015- PMMR 

O Municipio de Manod Ribas, Estado do Paraná, em obediência ao 
Decreto Municipal n• 09/2006 de 08/03/2006 e a Lei Federal n• 10.520 de 
17/0712002. aplicando-se subsidiariamente, no que cóuber, as disposições 
da Federal n• 8.666/93 de 21/06/93 e seus anexos e sucedâneos, através 
de sua Prefeila Municipal, Senhora Elizabeth Stipp Camilo, toma público 
para conhecimento de todos os interessados que fará realizar com inicio 
marcado pnra as 1 OI,J ,;,,.in do dia 29 de Maio do corrente ano, em 
sua sede a Rua Sete de Setembro n• 366, em Manoel Ribas - Paraná, 
Pregão Presencial n• 27/2015 - PMMR, objetivando a contratação de 
empresa para aquisiç'.o de 12 Lixeiras com duas tampas 3,00 m x 0,90 
m x 0,90 m com cap;;c,<J3de mínima de 2.240 litros. fabricada em chapa 
galvanizada n' 20 (anti ferrugem). pintura interna com emborrachamento 
automotivo de longa durabilidade, pintura ex1ema de cor verde e 
aquisição de uma carroceria tipo gaiola para ser aclopada em Caminhão 
toco de 7.000 mm de comprimento x 2.600 mm de largura x 1.800 mm 
de altura com de~as portas l raseiras e uma porta lateral, cobertura de 
lona: plalafonna fixa n~ pilra-choque: protetor lateral em telas artísticas: 
iluminação: protetor do ciclista e faixas refletivas, com demais detalhes 
e especificações const<~ntes no Edital do Processo Administrativo n• 
52/2015 - PMMR. do qual originou-se este aviso. O edital complelo e seus 
anexos encontram-se ;i disposição, no site www.manoelribas.pr.gov. 
b r (Portal da Trans tJ ~~nc ia/Licitações) ou através de sol icitação pelo 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÃNDIDO RONDON 
PARANÁ 
EXTRATO 

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2015 

O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, 
Estado do Paraná, cientifica aos interessados que realizará no dia 03 de 
j unho de 201 5, às 09:00 h, abertura de envelopes de habilitação da 
Tomada de Preços n• 02/2015- PMMCR. para a Execução de reforma 
de iluminação pública rebaixada em ruas da Sede Municipal, com o 
valor máximo de R$ 285.612,38, nos termos da Lei de Licitações e 
Contratos n• 8.666/93 e demais legislação vigente. 

Edital e demais informações poderão ser obtidos. a partir do 
dia 18-05-2015, j unto ao setor de compras da Prefeitura Municipal, sito 
à Rua Espírito Sanlo, n• 777- centro. fone: 45-3284-8621 e 3284-8867. 
ou através do site do Município: link: Licitações; Baixar Edital. O edital 
será fornecido gratuitamente pela internet no site do Município ou 
impresso mediante requerimento protocolado e comprovante de 
recolhimento no valor de R$ 6,55 (seis reais e cinquenta e cinco 
centavos). 

Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, 
Estado do Paraná, em 14 de maio de 2015. (a. a.) Moacir Luiz Froehlich 
- Prefeito. 

R$144,00 · 3806112015 

I Marialva 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 101/2015. PREGÃO PRESENCIAL N" 
58/2015. Objeto: Aquisição de fraldas geriatricas e infantis destinadas a Secretaria 
Municipal de Saúde, pelo Menor Preço por Item. Obtenção do Edital : Prefe itura 
Municipal de Moriol va Rua Sonto Efigênia. 680 Moriol\'a-Pr Recebimento das 
Propostas: até OI de junho de 2015 às 08h30min. Abertura dos Propostas: OI de 
junho de 2015 :is 09h00min. lnfonnações: (44) 3232-8370 (voz e fax) ou l<llllli2W@ 
capitaldauyafina com br 

Marialva-Pr, 14 de maio de 2015. 
EDGAR SILVESTRE. 

Prefeito Municipal 

RS 96,00 • 3803612015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA ~IUNICIPAL DE NOVA CANTU _..._ 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n• 77.845.394/000t-03 
Rua Bahin, 85- CEP 87.3:ro-ooo 

A VISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO n' 040/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 018/2015 - PMNC 
OBJETO: Aquisiçlio de Equipamentos Agri<olas, conforme es1>ecificações 
em edital- (Conv. 811543- Processo Caixa 1020907-41/2014) 
ABERTURA: À partir da! 09:00 (nove) Horas do dia 29 de Maio de 2.015, 
na sala de reuniões do Pª-.Ç_o Muni(.!J!!tl, em Nova Cantu, Paran:i. 

A P3.SIII com inteiro teor do Edital, anexos e inform:~ções poder!io ~er 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. ju111o o 
Oh·is5o de Liclt~. no hor6rio dns 8:30 às 11:00 Hs e dM 14:00 às 17:00 Hs. 
Telefone/F!!.': (~4) 35271363- 3527·t2H I 

NO\':t C::uuu. Est::~.do do Pz :Lni. 14 de M:üo de 2 015 
AIRTON AI'(TONIO ACNOLIN 

Pn'rtito 1\tunic~'tl 

RS 120,00 • 386S912015 

I Nova Santa Bárbara 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIA!. n ' 20a01s- SRP 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos. 
Tipo: Menor preço. por irem. 
Recebimento Envelopes: Até às 13:30 horas do dia 29/05/2015 



N" 92, segunda-feira. 18 de maio •I c 20 15 

PREFEITURA MUNICII'i\1, DE IBIPORÃ 

AYISO DE RF.TJJ•I' \ÇÃO 
PREGAO PRESENCJ.I I ~·· 11212014 

Comwucarnos a todos os inh:h·,..:Jdos que encontra·se dis
ponlvel no slti? ofiei:1l do mun_tc_IJ1 1,<1 ,. •. 111t~·rnet., para dov.nlo~d . a 
Integra da publtca.ç.1o dcsla R.E"I IHCAC, .\.0 rer: Pregio Presenctal n' 
11212~1~ • Pr~esso Admtnlslrauvo n" I "'120 14, re( aviso publicado 
no Daário Ofictal da Un1Jo, Seç:lo 3. J l'·•g.mn 270, ediç.lo n' 81 de 
30/0412015. Em race d.u: altcraç,\es. J n.,va data de abertura fica 
prorropda para 291051201 5 :as OSMOnuu Endereço elelrónlco p:ua 
downlo3d' ~. ibipor.t pr.gov br lnt:,rw ·'\\,cs Rua Pe. Vitoriano Va
lente, 540 - lbtpoF.I-PR dt~s 8 t\s 17 hn: •~ 

lbtpora-PR. l"i d\." maio de 2015. 
JOSE ~IAI<IA fERREIRA 

l'·.:fc: lo 

PREFEITURA MUNICIPAL !l i INÁCIO MARTINS 

EXTilATO ll F ('( 

Contrato n' 04612015: MocblidaJc Pr..,·· 
siç.ão de um Camtnhào ~.:unl Cnc:.tm"·' 
de Repasse n• 787608/lUI J/M ,\I ',\tC;~,, 
ln~cio M~ins; CNPJ da Comrlll,t"'tl' 
tada; MANUPA COM"RCIO DI i ' 
MENTAS LTDA. CNI'J d!l c,,n•t tl.t. 
Contratual: RS 151.790.(\0 {Cem",. C1t• 
e Noventa Reais); r\:':imatur.l 2 
23104120 I 5 a 2210-lnO I I• 

AVISU IJE 110~ 10' 
PREGÃO t-: L~ ri<Úi' 

l ltATO 

o" 2912015; Objeto; Aqui
domte eonfonne Contrato 
l'untrattnte: Municlpio de 
178 02910001-20; Contro

d· IMENTOS E FERRA-
' 1193.77610001-91: Volor 
• 1;1 e Um Mil, Setecentos 
'o I S: Prazo Execução. 

O Prefe ito Mumcip;;, l Jc In, .• · " 1\'lanins. no uso das atri 
buições que lh~s sio conf-.:rid:u r ~oo:l. t I .. L, .. ·;'io em vigor. cspceiõll
mente pela Lee 8.666, de 21 1.k J UII , r,,. 1993 e alterações pos
teriores, a vista do parecer C('lm;lu!ln' , \:+r;uJo pela Comissilo de 
L_icitaçGo, resolve: H0~101.0G.'\R ... ' li 'I)JCAR a presente Li· 
Citação nestes termos. l'r"..:~)$ol u" (r I j Pregao na forma Ele. 
trOnica n• 29/2015. Ohjctu 1\quL"'f;' 11m Caminhllo com Ca· 
çamba Basculnnte cunl"uniH; < , de Repasse n' 
78760!n0131MAPAIC:u•o . MA'" 'I' . .,M DE EQUJP. E FER-
RAMENTAS LTDA: c r-:t)J J.& r .. ,.,, 1' uj 093.7761000 1·91; va. 
lor Contralual: RS 151 nu,Of) (t ',,tl , ~ttlltnl3 e Um Mil, Se-
tecentos e no"cnt.a ReJt.~) 

hn ~:_ d de 20 15. 
.\111'' I IANSKI 

PREFEITURA MUN ICII';\1. I llJNDIAÍ DO SUL 

,\\ISO IH: I h \O 
rRECt\o t·R r.: .... , .. ·f , ' '". J /2015 

O Munidpio dC' Ju~li:u oi•• ~·•' 1 
que fari re:diZJr as 10:111 hu~<•:o do• ,11 
dil Prefeitura Mun icip~l <k JLm.l:.l -1· • 
lieitaç!o na modalidad~ de l'l- u ;A, 
preço por item, a preç1•.~ fi'l:u ~.: ~~· , .. ·~· 
atravês de REGISTRO DF l' Ri'"\"t •:-> 
tinados as cscol:~s munnll\.il:> .\:. ·k 
do PreJio em cplgr:ll ~ (••n.:r .~ ;• 
prO\ICntentes da Umiio h-ok1.1l ,1 11 ,,, 

senvo)\limcnto Ja Ec.Ju;:: '\·'" . 1· ,1•1 

~~~c~i~~:~on~::k~ ~:.:~~~~;,, ;, : 
do.s intcrcss:dos. podendo S\:r · ~" Ir ,I 
goeiro e Equipe de A~•UI, nw •. · ,,h· 
Contato .e.clo fone. (43) 362(..,. I •• 
compras{gfyahoo com.br L1\1..'".11 I ·1.·1 
Sul, Praça Pio X, n•. 2hO, C\::ll ,, ), 
deverão ser entregues r .r sc.l-.: o! • 1'1.:1 
2015. Para o rcctbimcmtl J,,~ !.: ll ~cJ, , 
HABILITAÇÃO. PROJ•• IST!I I' li<" . 
DENCJAMENTO•. frc .• k.~·n.u~o.1. 
das 08:00 às 10.00 horJ', o~ lJII.m ... k 
protocolo dcstn Prcfcilui'U ,\lw ", •.,! 
10:01 horas do mumo lira 

junú1:•t d o~ ' '" 
o:1.\l 

PREFEITURA ~lliNILW\1, 

r\\'1!-'o r.r I 
I'REG \ 11 1'10'.'' 

O Mumc:ip1o d, M.uk•t t · .t 
Licitação em cplsrafc • l'r"ú".'·"" \ . r 
Con~bção de- 1.'11\prc:;. .. r;.ll.l ;fo jlll 

fi~o:.·~bricad:~~~ cl~.~~ .. 11g·.~i', 1

1

1

:" .. 

interna com cmhorrach., · tct~''' ·'"" "' • 
tura externa de cor vct .lc ~· ,,, 
p.u-a ser :lcopl;~d:l em l '.• 1uuh1,; •·. • 

1.1Jt.1 P~. toma público 
11.'" m:1io de 2015, na sede 

1 Praça Pio X. n•. 260. 
I:SENCIAL, tipo menor 

,. ilbj<:tivando A Bquis1çao 
• n·rleros Alimentlcios des· 

:.~r.J cxecuçAo do objeto 
\)S recursos finanec::tros 

·· r undo Nacional de De
.,sário, do orçamento do 
Je 16 de dezembro de 

,.._. ~ncon~ à disposiçilo 
11 1.:unentc junto ao Pre~ 
1t;u;Jo de requerimento. 

:t~~iC i~~a~~ f:Jd;~1id~ 
,, Sui-PR. Os cn"clopcs 
,;ç o di3 26 de mato de 

IJOCUMENTAÇÃO DE 
•'TAÇÃO PARA O CRE
.ha 26 de maio de 20 I s. 

• -..:r entregues na scç~o de 
. 1 H!o~sc o julgamento ãs 

t k ma•o de 2015. 
\KINHA 
ro 

IANOEL RIBAS 

10 
2712015 

puhli~ a realizaçilo da 
11111 N" 5212.015. Objeto: 
' lt'\cirõlS com du3.S tam
.J.~J~ mlnima de 2.240 
twnt-fcrrugcm). p1n1urn 
lclllg3 durabilidade, e in

.;a c.1rroccria tipo gatola 
•1t mm de comprimento x 
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2.600 mm de largum x 1.800 mm c.Jc :JhurJ. com duas porus tr.aseiras 
c uma pona lateral, cobertUra de lona; platuforma fixa no pârn
choquc: protetor lo.tcrnl em telllS artlsticas. ilwntn3<;4o; protetor de 
ciclista e falX:u: refleti\13.S, com demais dct:dhes c especificações cons. 
b.ntes no Edital Dau ; 29 de ma1o de 2015, :1s IOh, na Rua. Sete de 
Setembro. 366. Regência: Decreto Municipa.l N' 09/06. Leis f ederais 
n' 10.520/02, n' 8.666193 e anexos. Eduol e ontxos â diSpoSI~O no 
site: www.manoclnba.s pr.gov.br (Porul da Tr.~.nsparêncl:lll.icibçOcs) 
ou .:~.tr.wés de solicitaç!lo pelo c-mail licitacoopmmr@gmail .com ou 
ainda nJ Rua Sete de Setembro n• 366 em Mõllloel R1bas. das 09 às 
Jlh e d>S 14 âs 16h. lnformaçil<s pelo fone/f3.X : (43) 3435-1223 

Manod Ribas-PR, 15 de mato de 2015 
ELIZABETH STIPP CAMILO 

l)rcfctta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL 
CÂNDIDO RONDON 

A\'JSO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESI:I\'CIAL N' 39/2015 

Modalidade: Pregolo Presencial n' 039/2015 
Tipo: Menor Preço 
Regime de Compr-3· Menor preço un1t.ino, por item 
Objeto Aqutsi~o de homogenetudor de esterco para a Secretana de 
A~ncul!ur.:J. e Polftica 1\mbu.mtal, através de recursos Jo Mlnist(rio da 
Agricultura. Pecuária c Aba:<tccrmcnto, attavê' do Contrato de rc
posse n' 77214312012- CAIXA. 
V:llor miximo: RS 9.800,00. 
Abertura.. O recebimento e nbcnuru do~ cn\lelOpc.!i ocom:rilo em SCS· 
do pública ~ 14.00 horas no diJ. 29 de maio de 2015. no Paço 
Munictpal Arlindo Alberto L:lmb, $Íto d rua Esprrito Santo. n' 777, 
centro, Marecha.l Cánd1do Rondon -PR. 
Edital: O Edibl cswd disponível :los Interessados n:l Prcfeltu1'3 Mu
nicipal de Marechal Càndido Rondon, snuad01 á Rua Espírito Sa.nto, 
n• 777. centro, em Marechal Cândido Rondon, Es~do do Pa.r:uó, 
durnntc o hor:irio normal de c:xpcdicnte, das 08h00mm. às llh45min 
e das llh iSmin, âs 17h00min. Fone: (45) 3284-8821 ou 3284-8867 
ou através do site do Municipío, link: Licit:lçõe.s, batX!ll tdit:ll. 

M~h:ll Cândido Rondon-PR. de 13 de maio de 2015 
MOACIR LUIZ FROEIILICH 

Prei'C1t0 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA 

AI'JSO llE LICITAÇÃO 
I'REGÃO l'Ilts~NCIAL :-1" ~812015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' JOJnO J5 
Objeto: 1\qui.~içolo de fraldas geri~trÍI.:as c infantis de~tinuda.~ a Se
crcta.lla. Munic1pal de S~údc. pelo Menor Preço por Item. Obtenção 
do Ed1tal: Pre(eiiU1'3 Muntc1p:~l de M:lfialva Rua SanllS Eligênia, 680 
MariJlva-Pr. Rcccbimcnlo d~ Propos.tns: até OI de junho de 2015 às 
08h30min. Abertur.> d>S Propostas· OI de Junho de 2015 às 
09h00min. lnrormações: (44) 3232·-8370 (voz t JOxl ou eompr.u@ca· 
pnaldauv.:afina..com.br 

M;ulah"J·PR, 14 de m.:aio de 2015. 
EDGAR SILVESTRE 

Prefeilo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO I'Jl~S~NCJAL N'. 122/2015-PMM 

ObJelo: Aquisiç:lo de Oalanç:as Eletrún1c...s em alcmhmenlo ao ProJeto 
"Feiras da Economia Sol ic.J:ina" par.1 :~lcndimciii O d;u ncccssidaJcs da 
Sccrctnria Municip:~ l de Desenvolvimento Econômico(SEDE) de Ma· 
ring:i. por solicitaçlo da Secret.l(ia Muntdp;l( de Rcçursos M..lteri:lis, 
Abastecimento c Lot;l!itlca • SEM/\T. Recebimento d:lS Propasta.s :· 
atê as 08'30 hor:lS do d1a 29 de M:lio de 2015. Abcnum d3S Pro
postas.· 3S 08·30 hor:1S do dia 29 de M:uo de 2015. Inicto da Otspub 
de lances·- :ts 14.00 hor.1s do dia 29 de Mo.io de 20 15. A p:ut:s técnica 
com n docurnentaç:lo complc1:~ do edital. :~nexos c dcm:Jis docu
mentos, enconlr3m-se a d1spos1ç:lo dos tntcressados no site W\-\W.It~ 
cnacocs-c.com.br do Banco do Or.asrl S/ A. 

PREGÃO PRESENCIAL 1\'' . 12JnOI5-PMM 

Objeto: AQUISIÇÃO de Vciculos t ipo Van Passageiro, paroa aten
dimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência So
cial c C1dad.:ama. I SASC, por solicito:~ç3o da Sccrctuia Municlp:ll de 
Recursos Materiais. Abastecimento c Logística • SEMAT. Recebi
mento das Propostas;- :tté as 08:30 horas cJo di:J OI de Junho de 2015. 
Abcnura das Pro1>0stas • is 08 30 horu do dia OI de Junho de 2015. 
Inicio da. Dispula. de lances:. às 14:00 horas do dia OI de Junho de 
2015. A pasta técnicJ com a docunt~ntaç:So completa do ediul, ane
xos .: demais documcnt\)5, encontram-se a dispos1ç.do dos mtcres~os 
no si1c www.licitncoc.re com br do B01nco do Brasil S/ A. 

/SSN 1671-1069 243 m
.~ .... C" 

: 
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PREGÃO PRI::SEI\'CIAL N'. 124/2015-I'M)J 

Objeto· AQUISIÇÃO de Mobiliáno (Armáno, Arqui\IOS, Mcs:JS c: 
C0Mtclr-3S). em Atcnd1mcnto ;a Sccrclarta de Dcsenvolv1men1o Eco. 
nôm1co • SEDE do MunicJplO de Moring~-PR, por sohcuaç:lo da 
Sccrclaria Mumc1pal de Recursos Matc ri:~is, Ab:LStccimcnto e lo~ 
gistiea • SEMAT Rcccbtmcnto d:u Propostas • ate ilS 08.30 horas do 
dio 02 de Junho de 2015. Aber1u111 das Propostos.- ds 08:30 hor:u do 
c.Jia 02 1.1c Junho de 2015. Inlc10 c.J:~: Disputa de lances - :is 14:00 horas 
do d1a 02 de Junho de 2015 A p:l:.S\.ôl tCcni~ eom :l documcnta~o 
completa do ednal. anexos c demais documentos. encontrõm1·Se a 
dispostç:o1o dos interessados no site www llciucoc:s--e com br do Oanco 
do Br.osil SIA. 

PREGÃO PRESENCIAL N'. 125/lO IS-1'~1)1 

Objeto: Aqu1stçilo de Mudas de Ervas que scrilo u11117...adas no projeto 
FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL I'ROTAGONIZADO POR AGRICULTORES FA· 
MILIARES E URBANOS 00 MUNICfPIO DE MARINGA Tr.1L>-se 
de convênio com Mtn tsténo do Tr~b::~lho c Emprego - MTE a.travcs 
da Secretari;a Nacional da Economu~ Solidan3 - SENAES. Con"êmo 
0004312012 - Stconv n • 774108/2011. em alc::ndtmtnto as neces
Sidades da Sccrctarra Munic1pal de DcsenvoiYimcnlo [;conômtco(SE
DE) de Manngá. por solic lllSç;1o dJ. Secret.ana Muruc1pal de Recursos 
M3ten~is. Aba.stecJmtnto e Loglstiea - SEMAT Re«blmento das 
Propostas.- tHC as 08:30 horas do d1a 03 de Junho de 2015, Abcnura 
d:s.s Propostas:· às 08:30 horas do d1<1 03 de Junho de 2015. Jnlcto da 
Disputo d< lances·- às 14:00 hor.u do dto 03 de Junho de 2015 A 
pasb. c«nica cont :li documcntnçilo completn do cd1tal. anexos c 

~~~~~~~~i~~~':s~ ~~~~~;a~~-~3~c:J :foo~~~11 d;;Amteressodos no 

Em 13 c.Jc mah> de 201 5 
CARLOS ROBERTO PUPIN 

Prtl(llo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU • 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PllEGÃO PRESI::-ICIAL N" 18120 1 ~ 

PROCf:SSO LICITATÓRIO n• 040/2015 
PR.f:GÀO, na forma Pn.:scncial n• 018/2015 • PMNC 

OBJETO· AquiSição de Equtpamenlos Ag.ncola.s, conforme 
especificações em edt!.nl - (Con"émo n• 811543 • Pro~sso Ca1~J. 
1010907-4112014) , 

ABERTURA. A parur das 09 00 Horas do DIA 29 de MJ1o 
de 2.015, na sJ.la c.J~ reuniões do Paço Mun1C:tp3l. em No\la C::1ntu 
Paraná, 

A Pas\o. com mtciro teor do Edit.al, ill\exos e infonn:~ções 
poder:lo ser solicil~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANA. JUnto D Divisão de Ltcituç!lo, no horârto das 
9:00 às 11:00 Hs c das 14 00 às 17 00 Hs Telelonc/Fax ' (44) 
3527Jl63 - 3527-1281 - pmncantu<1;i~.eom.br 

N0\13 Cantu-PR. I J de maio de 2 O I S 
AIRTON A:\TONJO AG:-.'OJ.JN 

l,rcl(llo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS 

AVISO JJ~ LICITAÇÃO 
CONCORRENCJA r;• J/201~ 

PROCESSO LICITATORJO N.'7JnO J5 
CONCORRtNCJA P/ OBRAS E SERV ENGENHARIA N" 312015 

O Municlp10 de Palmas, bt1do do Parana. uucnto no 
CNPj/Mf sob o n' 76. 16118 1/0001-CS, com sede a AvemJ:. Cle· 
vclãnd1U, n•. 521, Centro, o.tn:wCs c.Ja Comrss:lo Permanente de LI
citação constnuida. e nomeada -alravé.s do Dcen::to n' 3097 de 
0510512015. toma pübhco 30S mteress;~dot que realt:arl processo de 
lic1taçi1o na modalidatlc de Coneorr~nc 1 a pl Obras c Serv Cngcnhana 
n' 312015. confonnc cspccific:lçõcs deste ccrt:lmc rw cond1çôcs fi
x.:.adas no Ec.Jital e seus anexos, sendo tJ hcu:tç;Io do t1po "MENOR 

PREÇO g~~2ArHORÀRIO DA I.JCITACÃO 09 15 do d1o 
2210612015, 

ENDC:REÇO; S-:113 de rcumôcs !Ja Prcfcitur:t Munrc1p<.~l, Av. 
ClcYcl5ndia, 521 - Centro Palmas - Paran:i 

MODALIDADE Coneorréncra p/ Obras e Serv En~enha-
na 

TIPO DE JULGAMr:NTO' MENOR PREÇO GLOBAL 
OBJE:."TO: Empre1lad1 Global de Material e Mlo de Obra 

p~ra. construçilo de cobcnura de quac.Jra pollcspont\11, na esco\01 Nc
rasi Mcnin Calza, no ba.irro lagol1o no Município de Palmas - Pr. 
conforme projetos Mimsttrio da EdUQçâo e J-"NDE. em ate~o ~o 
Tenno tJe CompromiSSo PAC 20324012012 - FNDE . conforme es
pecificações am:xns ;10 edital. 

VALOR MAXIMO ESTIMADO: RS 204.136.80 (Duuntos 
e qu:~lro mil cento e lnJ'la c: st1s re.:us e oitenta c.:ntavos) 

DATA E IJORARIO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES 
09;00 do dio 2210612015. 

LOCAL DO PROTOCOLO no Protocolo IJ:t Dl \ltSJo de 
LtctU.Çiles ou ;i Comtss5o Pcnmmcntc de Lrcttnçüo na sede dn Mu· 
nicipio de Palmo.s - PR, na A"cnida Clc\lclándia. n.521 

Este documento podt St'i ~cnli~-.,.t .• "" 
pelo código 00032015U~I SI )ii2.J:i 

o;o t!letr6nieo http://www. in.gov.~.h.rnl, Documento winado digtulmcnte conforme MP n: 2 200-2 de 24/08/200 I. que 1nstitu1 a 
Jnfr11cstruturo. de Ch3\IC:S Públicas Brasdci r~ - JCP-Br.lSil 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PROCESSO LICITATORIO No 040/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial N° 018/2015 
ABERTURA: 29/MAI0/2015 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 29 de Maio do ano de 2.015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal , sito à Rua 
Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de PREGÃO, 
tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com o que determina a Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da 
melhor proposta do seguinte objeto: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, tem por objetivo a Aquisição de Equipamentos 
Agrícolas, da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 
ITEM QTDADE 

01 01 (UM) 

02 01 (UM) 

03 02 (DOIS) 

04 01 (UM) 

05 01 (UM) 

06 01 (UM) 

DESCRIÇÃO 
Carreta, nova, carroceria de madeira, capacidade mínima 04 
(quatro) toneladas, com eixo dianteiro simples dirigível, e, eixo 
traseiro simples, quatro rodas com pneus 7. 50Rx 16 - mínimo 1 O 
lonas, não basculante. 
Grade Niveladora, nova, mínimo de 32 discos de 18 polegadas, 
espessura mínima de 04 mm, recortados no eixo dianteiro e liso no 
eixo traseiro, espaçamento de 17,5 em entre os discos, com 
controle manual. 
Arado subsolador, novo, mínimo de 05 hastes, pés com pino 
fusível e suporte extra, trabalho de profundidade mínima de 400 
mm, sem roda limitadora de profundidade. 
Carreta, nova, metálica com tampas laterais fixas, capacidade 
mínima de 06 toneladas, eixo dianteiro simples e eixo traseiro 
duplo, basculante com pistão, seis rodas, com pneus 7 .50Rx 16 -
mínimo 1 O lonas, sem sobrecaixa. 
Plantadeira adubadeira, nova, mínimo 07 linhas, espeçamento 
mínimo de 45 em, 04 linhas de 90 em, discos de corte com 
diâmetro de 18 polegadas, discos duplo (semente e adubo), caixa 
plástica, distribuidores de adubo transversais a caixa, catraca 
liga/desliga para fechamento de cada caixa, peso mínimo de 2.600 
kgs, caixa com capacidade mínima total de 450 litros de adubo, 
caixas com capacidade mínima de 50 litros para cada caixa de 
semente, com pneus. 
Grade aradora, nova, controle remoto, 14 discos 14/26 polegadas, 
mínimo de 06 mm de espessura e 27 em de espaço entre os discos, 
pneus 7,50Rx16 com mínimo de 10 lonas. 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 



CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone {044} 3527-1281- Fone Fax {044} 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 
Município, os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

a) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO 1), acompanhado do Contrato Social da Empresa 
e suas alterações; 

3.1 - O envelope de HABILIT AÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS ou conjunta Receita Federal; 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 

b) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO li); 

c) Declaração de entrega (Modelo ANEXO III); 

d) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

e) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 
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g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação de que 
a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação; 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 02- Habilitação 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel oficio timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

4.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 01 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 



5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 
praticados no decorrer do processo Iicitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2 - A abertura do Envelope 02 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes O 1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
PROPOSTA DE PREÇOS. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, serão analisados os documentos contidos no envelope n. 02, e 
decidir quanto a habilitação ou inabilitação das proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. O 1 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes vencedores . 
5.3.2 - O envelope n. OI (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.3 - Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover di ligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 - DO JULGAMENTO 

6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, por 
ítem, e a observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas dos 
materiais e/ou produtos ofertados. 

6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 
presente edital; 
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b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o j ulgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5 -Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

6.6 -A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

7- LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 

CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste ed ital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da requisição (Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Nova 

Cantu). 

7.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de emissão de 

requisição/ordem de entrega. 

7.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito . 

8 -DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado, após apresentação da Nota Fiscal, fi scalização, aceitação 
e liberação dos recursos junto a Caixa Econômica Federal. 

9-DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-114.280,00 (Cento e 

Quatorze Mil, Duzentos e Oitenta Reais). 
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9.2 - Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dota ão 
0802.20601 .0075-1029-44.90.5200 ri cu ltura 

10 -DAS PENALIDADES 

10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

10.2 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, admin istrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93 . 

11 -IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL DE PREGÃO. 

11.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. 

11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

11.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

11.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
especificados, não será conhecida. 

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 



. 12.2 - Das. decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo I 09 da 
Ler 8.666/93 e Ler 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
~e decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
mterposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

12.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 
licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

13.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

13.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

13.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

13.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

13.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 



13.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia no 85, ou 
ainda pelo fone /f. 4-35271281/35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

- PARANÁ, 14 de Maio de 2015. 

ASS. CO 

(MODELO ANEXO I) 



Prefeitura Municipal de Nova C 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 040/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
-------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. e CPF/ MF n°. , a ---------------participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa outorga
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em ___ de _ ________ de200 . 



PARA: 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
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(MODELO ANEXO 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 0402015 
EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° O 18/2015, instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 

em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85 ·Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-00 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

(MODELO ANEXO 111) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 0402015 
EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 018/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos 

e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 040/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° O 18/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou 

o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

(MODELO ANEXO Vl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 040/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 018/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 

conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO No 040/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

Objeto: Aquisição de Equipamentos Agrícolas. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, ____ ____:d::..:e:,__ _ _____ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 
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(MODELO ANEXO VI) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 040/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 
LOTE 01- ÚNICO. 
ÍTEM QTDADE DESCRIÇÃO 

01 01 (UM) Carreta, nova, carroceria de madeira, capacidade mínima 
04 (quatro) toneladas, com eiXO dianteiro simples 
dirigível, e, eixo traseiro simples, quatro rodas com pneus 
7 .50Rx 16 -mínimo 1 O lonas, não basculante. 

02 01 (UM) Grade Niveladora, nova, mínimo de 32 discos de 18 
polegadas, espessura mínima de 04 mm, recortados no 
eixo dianteiro e liso no eixo traseiro, espaçamento de 17,5 
em entre os discos, com controle manual. 

03 02 Arado subsolador, novo, mínimo de 05 hastes, pés com 
(DOIS) pino fusível e suporte extra, trabalho de profundidade 

mínima de 400 mm, sem roda limitadora de 
profundidade. 

04 01 (UM) Carreta, nova, metálica com tampas laterais fixas , 
capacidade mínima de 06 toneladas, eiXO dianteiro 
simples e eixo traseiro duplo, basculante com pistão, seis 
rodas, com pneus 7 .50Rx 16 - mínimo 1 O lonas, sem 
sobrecaixa. 

05 01 (UM) Plantadeira adubadeira, nova, mínimo 07 linhas, 
espeçamento mínimo de 45 em, 04 linhas de 90 em, 
discos de corte com diâmetro de 18 polegadas, discos 
duplo (semente e adubo), caixa plástica, distribuidores de 
adubo transversais a caixa, catraca liga/desliga para 
fechamento de cada caixa, peso mínimo de 2.600 kgs, 
caixa com capacidade mínima total de 450 litros de 
adubo, caixas com capacidade mínima de 50 litros para 
cada caixa de semente, com pneus. 

06 01 (UM) Grade aradora, nova, controle remoto, 14 discos 14/26 
polegadas, mínimo de 06 mm de espessura e 27 em de 
espaço entre os discos, pneus 7 ,50Rx 16 com mínimo de 
1 O lonas. 

REFERENCIA 
/ VALOR 

UNITÁRIO / 
MÁXIMO 

R$-7.050,00 

R$-1 0.000,00 / 

R$-4.1 00,00 

R$-8.200,00 
R$- 17.900,00 

R$-53.500,00 

R$- 17.630,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA 
ESTADO DO PARANÁ 

CNP J 77.845.39410001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 040/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos Agrícolas (Conv. 811543 -Processo Caixa 
1020907-4112014). 
VALOR ESTIMADO - R$-114.280,00 (Cento e Quatorze MiL Duzentos e Oitenta 
Reais); 

PREVISÃO I 

Fonte: 

DATA: 12 I 05 I 2015 

DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO 

Visto: DATA: I I 

PARA: 

ASSESSOR JURÍDICO 
Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

Visto: 

I 

lL ~ " -::::.. DATA: ~ 7 I r c: I ~ 11 

v > 

/

Divonsir Graf I 
OAB! PR 4.058 '\ 

CPF 033. 8~8.709-30 

Rua Prof. João Farias da Costa, sln°- Fone (44) 3527-1281 I 1363 - CEP 87.330-000 



12/0SÍ2015 iG Mail ::Oficio Eletrônico Caixa n° 01640/2015-E- Contrato 1020907-41- Conclusão de Análise 

Assunto Ofício Eletrônico Caixa n° 01640/ 2015-E - Contrato 1020907 
41- Conclusão de Análise 

De gigovmr@caixa.gov.br <gigovmr@caixa .gov.br> 
Para pmncantu@ig.com .br <pmncantu@ig.com .br> 
Data 12/05/2015 10:04 

• Declaração de Atendimento à Legislação Equipamentos.doc (27 KB) 
• DECLARAÇÃO REFERENTE À EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO.doc (41 KB) 
• MO 28019 Ofício de Encaminhamento Equipamentos.doc (92 KB) 

Caixa Econômica Federal- GIGOV/MR 

R Santos Dumont, 28 81 - Centro 

87.013-050 - Maringá I PR 

Ofício Eletrônico Caixa no 0164012015-E- GIGOV/MR 

Maringá, 12 de ma io de 
2015 

A Sua Excelência o Senhor 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal de NOVA CANTU I PR 

R. Prof. João Farias Costa, S/N 

87.330-000- Nova Cantu - PR 

~ ssunto: Conclusão de análise da proposta 

Descrição do Objeto Aquisição de Equipamentos Agrícolas. 

Número do processo 1020907-41/2014- Convênio 811543 

Excelentíssimo Senhor, 

1. Comunicamos que se encontra concluída a análise técnica de engenharia do referido 
processo, tendo sido aprovado o que segue: 

Item Discriminação dos Itens (QCI) Quantidade Recursos (R$) Contrapartida 

Carreta de madeira. cap. 4t, 2 eixos 

simples 
1,00 

https://VIIebmai l.ig.com .br/? _task= mail&_action=print& _uid= 19526&_mbox= INBOX 

(R$) 

6.169,06 880,94 

Total (R$) 

7.050.00 
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2 Grade niveladora 32 discos de 18" 1,00 8.750,44 1.249,56 

3 Arado subsolador 5 hastes 2,00 7.175,36 1.024,64 

4 Carreta met. Basculante, cap. 6t, 2 eixos 1,00 15.663,28 2.236,72 17.900,00 

5 Plantadeira adubadeira 7 linhas 1,00 46.814,84 6.685 ,16 53.500,00 

Grade aradora, controle remoto, 14 1,00 15.427,02 2.202,98 17.630,00 
6 discos 

7 

Totalização 100.000,00 14.280,00 114.280,00 

Percentual 87,50% 12,50% 100,00% 

1.1 Este comunicado não implica em Autorização de Início do Objeto ou recebunento de 
equipamentos, a qual será remetida oportunamente pela CAIXA, em ofício específico, após a análise 
do processo licitatório. 

1.2 Ressaltamos que os quantitativos, itens e especificações da planilha a serem levados à 
licitação devem ser os mesmos da planilha analisada e aprovada pela CAIXA, sob pena de não 
aceitação do processo licitatório. 

O Município deverá apresentar, por meio de ofício (modelo anexo - MO 280 19), a 
documentação a seguir relacionada, registrando e anexando-a também no SICONV nas abas 
PROCESSO DE EXECUÇÃO e CONTRA TOS/SUBCONVÊNIO, conforme orientações do item 3 
deste oficio: 

2.1 Proposta(s) da(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação; 

2.2 Despacho de adjudicação da licitação; 

2.3 Ato de homologação da licitação; 

2.4 Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de lic itação, j ustificativa com o dev ido 
embasamento legal; 
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~-~ . . Contrat? entre o Convenente/Município e a(s) empresa(s) vencedotbfs)'-d~ "p.tç~sso ~ 
hcttatono, contendo o objeto do contrato/termo de compromisso firmado com a CAI · •...•. t..,....__ -· ,' 

1-o~l... / ~«_.. 
<1 C~nt•..l· 

2.5 Original da declaração firmada pelo Convenente/Prefeito atestando que a licitação ou o 
processo de dispensa, quando for o caso, atendeu às formalidades e aos requisitos dispostos na 
legislação vigente, inclusive quanto à forma de publicação, aceitando pareceres emanados por órgão 
de controladoria Geral do ente ou de Tribunal de Contas de vinculação (modelo anexo); 

2.6 Original da declaração do Prefeito/Convenente ou da empresa vencedora do processo 
licitatório sobre a composição do quadro societário da empresa (modelo anexo), sendo de inteira 

responsabilidade do Convenente/Município a fiScalização dessa vedação; 

2.7 Salientamos que a dispensa da apresentação dos atos de publicação à 
~AIXA não exime essa Prefeitura de efetivar as publicações, conforme a 
legislação vigente. 

3. É condição para a aprovação do resultado do Processo Licitatório pela CAIXA o 
registro da mesma no SICONV, o qual deverá ser feito da seguinte forma: 

3.1 Na aba PROCESSO DE EXECUÇÃO : registrar os dados da (s) 
licitação(ões) realizada(s), incluindo todos os fornecedores participantes conforme 
a ata de julgamento da licitação; 

_ .1.1 Informamos que o campo valor da licitação é o valor máximo previsto no edital e não o 
valor do lance vencedor (este tem campo próprio); 

3 .1.2 Nessa aba, deverão ser ANEXADOS os arquivos eletrônicos em pdf ou jgp dos segumtes 
documentos da licitação: 

• Ato de Adjudicação; 
• Ato de homologação; 
• Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, justificativa com o devido embasamento 

legal; 
• Proposta da empresa vencedora; 
• Declaração firmada pelo Convenente/Prefeito atestando que a licitação ou o processo de 

dispensa, quando for o caso, atendeu às formalidades e aos requisitos dispostos na legislação 
vigente, inclusive quanto à forma de publicação, aceitando parecerem emanados por órgão de 
controladoria Geral do ente ou de Tribunal de Contas de vinculação; 

• Declaração emitida pelo Convenente/Prefeito ou pela empresa vencedora da licitação atestando 
que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade do 
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Convenente/Município a fiscalização dessa vedação. ((. ~ 

~ FL. N.o.QS •••• ~ 
~ ~------·· 
-~---- ~~ 

0 "'a CanW • 
3.2 Na aba CONTRATOS/SUBCONVÊNIO: registrar os dados do(s) con ato(s) 
administrativo(s) firmado(s) com a empresa vencedora da licitação e do(s) seu(s) aditivo(s) 
(prorrogação de vigência, alteração de valor, etc), se houver. 

3.2.1 Nessa aba deverão ser ANEXADOS os arquivos do(s) contrato(s) e seu(s) aditivo(s), 
assun que ocorrerem. 

4. 
4660). 

Colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário, por meio do telefone ( 44-3344-

Respeitosamente, 

Aliene Fabiana Faglioni 

Engenheira Civil 

Aurora Aparecida Reis Araújo 

Gerente de Filial 

Gerência de Filial de Governo - Maringá 

Ouvidoria de Governo 0&00-2002222 

ouvidoriadegoverno@caixa. gov. br 
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• PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-PARANÁ-

Oficio 018/2015- ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 

Nova Cantu, 04 de maio de 2015. 

Ilma Senhora, 
AURORA APARECIDA REIS ARAÚJO 
Gerência de Filial de Governo- Maringá - GIGOVIMR 
Maringá- PR. 

Assunto: Análise para autorização da licitação. 
Descrição do Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 
Número do processo: 1020907-4112014 - Convênio 811543 
Programa: PRONAT 

Prezada Gerente, ft"/1 I f'/ j.( ,.rf-_ 

S. d r(6rJc 1 - d 'fi - , . d 1rvo-me o presente a comp ementaçao as espec1 1caçoes tecmcas os 
equipamentos. Na oportunidade encaminho também QCI e DRE de acordo com 
os novos valores. 

No aguardo de um pronunciamento favorável, antecipo meus agradecimentos, ao 
tempo em que aproveito para apresentar protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 

Atenciosamente, 

Rua Bahia, 85 - Centro- Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.novacantu.pr.gov.br 
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ESPECIFICAÇOES TECNICAS I ORÇAMENTO PARA MAQUINAS E EQUIPAMEN res-· ·~. ··= J ____ ~ 

Empreendimento • ~ • • • ·(f). ----· o" <?~ ~Cant\) 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS -
Agente executor 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

Programa Modalidade 

PRONAT- Processo N° 1020907-41/2014 Pregão Presencial 

Item 
Especificação 

Qtd Custo Unitário Total 

Aquisição de uma carreta nova, carroceria de madeira, capacidade 

1 
mínima 4 (quatro) toneladas, com eixo dianteiro simples dirigível, e, eixo 

1 7.050,00 7.050,00 traseiro simples. Quatro rodas, com pneus 7.50Rx16- mínimo 10 lonas. 
Não basculante. 

Aquisição de grade niveladora nova, com no mínimo 32 (trinta e dois) 

2 
discos de 18 polegadas, espessura mínima de 4 mm, recortados no eixo 

1 10.000,00 10.000,00 
dianteiro e liso no eixo traseiro, espaçamento de 17,5 em entre os 
discos. Com controle manual. 
Aquisição de arado subsolador novo, com no mínimo 5 (cinco) hastes, 

3 pés com pino fusível e suporte extra. Trabalho de profundidade mínimo 2 4.100,00 8.200,00 
de 400 mm. Sem roda limitadora de profundidade. 

Aquisição de uma carreta,nova, metálica com tampas laterais fixas, 

4 
capacidade mínima de 6 (seis) toneladas, eixo dianteiro simples e eixo 

1 17.900,00 17.900,00 traseiro duplo. basculante com pistão. Seis rodas, com pneus 7.50Rx16-
mínimo 10 lonas. Sem sobrecaixa. 
Aquisição de plantadeira adubadeira nova, mínimo 07 (sete) linhas, 
espaçamento mínimo de 45 em. E 4 (quatro) linhas de 90 em, com 
discos de corte com diâmetro de 18 polegadas, discos duplos (semente 

5 
e adubo), caixa plástica, distribuidores de adubos transversais à caixa, 

1 53.500,00 53.500,00 
com catraca liga e desliga para fechamento de cada caixa, peso mínimo 
de 2.600 kg . Caixas com capacidade mínima total de 450 litros de 
adubo. Caixas com capacidade mínima de 50 litros para cada caixa de 
semente. Com pneus. 
Aquisição de grade aradora nova, controle remoto, com 14 (quatorze) 

6 discos 14/26 polegadas. Com no mínimo 6 mm de espessura e 27 em de 1 17.630,00 17.630,00 
espaço entre os discos. Com pneus 7,50Rx16 mínimo 10 lonas. 

Total 114.280,00 

4 . de MAIO de 2015 

e da equipe técnica 

Nome SE9ASTI.Ãi NALDO VILELA 

Cargo ENGENHEIRO CiVIL Prefeito Municipal 

CRC/PR 19354-D/PR 



Quadro de Comoosicão do Investimento - QCI -
Setor Público 

Empreendimento 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGR[COLAS 

Agente executor 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

Programa Modalidade 

PRONAT- Processo N° 1020907-41/2014. PREGÃO PRESENCIAL 

Item Discriminação Investimento total (R$) 
Recursos União Contrapartida Outras fontes Total 

1 Carreta carroceria de madeira 4 ton. 4.664,16 2.385,84 7.050,00 
2 Grade niveladora com 32 discos de 8.395,52 1.604,48 10.000,00 
3 2 arados subsolador 5 pés c/ pino 6.809,70 1.390,30 8.200,00 
4 Carreta 6 ton. 2 eixos (simples e 16.138,05 1.761 ,95 17.900,00 
5 Plantadeira planti-center 07 linhas - 48.134,29 5.365,71 53.500,00 
6 Grade aradora c/ controle remoto 14 15.858,28 1.771 ,72 17.630,00 

Total 100.000,00 14.280,00 0,00 114.280,00 

N.0 famílias beneficiadas I 220 
Custo médio por f:jll\íli-ª~ I R$519,45 
NOVACANTU, \ \ ' 

4 de MAIO de 2015 --
Local/Data / 

6.!~\~ <J ~ _L A 

~ ~ JJ ~ ' ~.J"I<I-..r ...,. lo'l/\ J 

Assinatura dq rep!el~~nta te da equipe técnica A's~natura do agente exec~or 

Nome SEB STIAO RON J\LDO VILELA Nome AIRTON ANTÔNIO AGNOLIN 
Car o EN g NHEIRQ-C VIL PREFEITO MUNICIPAL 
CREA CREA N° 19354-D/PR 



DECLARAÇÃO DE REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA OU AQUISIÇÃO DE BENS I SERVIÇOS 

Agente Promotor : 
Programa : 

Na do Contrato : 

PrefeituraMUnicipalde Nova Canli..i 
PRONAT 

1010907-41/2014 

REGIME DE EXECUÇÃO 

EXEC. EMPREITADA 

Total dos recursos da união :R$100.000,00 
Total da contrapartida : R$ 14.280,00 

Total de recursos de outras fontes: R$ 114.280,00 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

INTERVENÇÕES (METAS I SERVIÇOS) VALOR DIRETA PREÇO PREÇO DISPENSA CARTA TOMADA CONCOR. REG. DE 

ITEM DESCRIÇÃO (R$) UNITÁRIO GLOBAL LICIT. CONV. PREÇOS PÚBLICA PREGÃO PREÇOS 

t 
1 Carreta carroceria de madeira 4 ton. c/ 2 eix _ R$7.050,00 ( _ ) _ ( _!_1_ _ _ ( _ _ ) _ ( ) ( ) ( ) _( __ )_ ( X ) ( ) _ 
2 Grade niveladora com 32 discos de 18" R$10.000,00 ( ) ( X ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( X ) ( ) 

- - - - 1----' - ------- -- -
~ 2 arados subsolador 5 pés c/ pino fusível. _ R$8.200,00 _(_ _) ___ ( u_ _ ( _ ) _ _ ( __ ) _ _( _ _ ) _ ( _ )_ _( ___ ) _ ( X ) ( ) _ 

4 Carreta 6 ton. 2 eixos (simples e duplo) bascl R$17.900,00 ( ) ( X ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( X ) ( ) 
- --- -- ---f---- ~--
5 Plantadeira mínima 07 linhas. R$53.500,00 ( ) ( X ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( X ) ( ) W Grade aradora c/ controle remoto 14 discos 1 R$17.630,00 (- )- ( X ) ( ) - ( - ) -f--( ) -(- --) - ( ) ( X ) - ·-( - - ) -

7 - ( - ) ( ) ( ) ( -)- ( ) ( ) - ( - ) ___ ( _ ) __ (_ )_ 
-~------- ----------'-- 1----' -------- - ----------
~ - ______ _ ( __ ) __ ( __ )_ ( ) - f---( _ ) ( ) ( ) ___ ( ___ ) _( ) _( __ ) 

~-I- - ( ) _ _ ( __ ) ( ) _ ( _ ) __ ( _ ) _ __ ( _ ) _ ( _ ) _+_l_( __ ) 
10 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
--- --- -------- - - - - - -- - 1--' -- ------------- - ---- ___ , 

~-- -------=--~-- --=--=-- -- ~ ~ -- ~ ~ ~ ~ -f--~- }-==-~ ~- ~ -~ -- ~-~- ~ ~ -=- ~ ~ 
~ - - --------- ____ ( __ ) !--(_ ) ___ ( - _) _ ( __ ) ___ ( _ ) __ ( __ ) _ ( _ ) ____ ( _ _l_ _ ( _ ) _ 

- 1~- ----- - -- -- - - -- - · - _< _l ___ < _ l _j _ l _ r-- < __ l __ < __ l ___ <_ L _< _ _ l _j __ l __ < _ l 
- ~5- _______ _ ______ (_ )___ _ ( _) ___ ( _ ) _I-( _ ) __ ( __ ) _j_ _ ) __ ( _ _ ) __ ( _ ) _ _L_) 

15 -r------------- _____ _j _ l __ < __ l _< ___ l _ <_ l _ t-<_ l __ < _ l _ < __ l _< _ l _ L_l _ 
.!I_ r------ ---- -------- __ ( _ ) - _( __ ) __ ( __ ) ___ ( _ ) - !-( _ ) __ ( _ _l __ <_ ! __ ( _) _ ( __ )_ 
~- ---- --------- ___ < _ l _l-< __ l _< _ _ l ___ < _ l _j _ l _ I- Lj__ _ <_ l _ __ < _l_< __ l 
19 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ----------------------·--1- - :- ------- - --f-- ---- -------
2~ - --- - - - - -- -- - - _i_ _l -- <_ l_ _<- _l _L _ l _ < _ l - c- L l.. _ < __ l - 1- _<- _l_ _j _ l_ 
21 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1- - - --· -- --- -- - -- -- - 1- - - - ·- - - - - - - f-- -- - - - 1-- - - --

' 22 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

~~;- =-= = = = = =-= =--= = = ~ -1 - ~ - ~ -=- ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ = ~ ~ -~ ~ -== ~ ~ -~ -=-~ = p - - - -- - - -- - - - - - -- - - --- - - - - - ---- - - ---- - - -
~ r- _ _ _ _ _ _ _ _ __. ____ L l _ < _ l f--< _ l _ _< __ l _ < _l _ < _ L _i _ l _ <_ L _i _j 
26 ________ ____ ______ -f-- <- L_< _ _L < _ l _ <_L _< ..L_<_ L _< _l _ < _ l_ j_ _l 
27 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
28 - --- - - - - - - - - -- -- - < - l - T T ( - l - < - l - <- l - T - l - -< -l ( - l - ( f 

1----: - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - -- - - -- -· - f-- - - - - - - -
29 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
- - 1-- -- -· --- - - - - - - - - 1-- - - - - - -- - --- - - -

PRE:~ 
~: "T1 ~/ .•• : 
o""'' r ,. 

30 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ~( : ~ c. 
TOTAL Q \~f0 ~ 

~+::::::...-J +:::J~--~-T-·-- ~ r-\ ~:-c-- ~ 
~ I I <:::" 

NOVA CANTU, 04 DE MAIO DE 2015 • .() : ~ ~ 
REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIV LOCAL E DATA '?: i-vo\') 

REG-EXEC.XLS MOT 2011 --rr 
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AGROASS 
CNPJ 05.378.28010001 -90 

CARRETA METÁLICA COM TAMPAS LATERAIS FIXAS, 
BASCULANTE CM PISTÃO, 02 EIXOS, SENDO 
DIANTEIRO SIMPLES E TRASEIRO DUPLO, COM 
CAPACIDADE DE NO 

MÍNIMO 6 TN., COM PNEUS 7.50x16, 10 LONAS 

CARRETA CAIXA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 04 

I 
TN, 02 EIXOS SENDO DIANTEIRO E TRAZEIRO 
SIIMPLES 

I COM PNEUS 7.50x16 10 LONAS 
'GRADE NIVELADORA DESTORROADORA LEVE 

32 DISCOS COM 18" E 4 MM DE EXPE S RA ' s u 
RECORTADOS NO EIXO DIANTEIRO. E USOS 
NO EIXO TRASEIRO, ESPAÇAMENTO DE 
PLANTADEIRA ADUBADEIR..L\ COM 07 LINHAS 
DE 45 CM, E 04 LINHAS DE 90 CM, COM DISCOS 

1 

1 

I 

DE CORTE DE 18", DISCOS DUPLOS NA 1 
SEMENTE E NO ADUBO, I 
GRADE ARADORA INTERMEDIARIA ! 

I CONTROLE REMOTO, COM 14 DISCOS DE ~6" 6 1 1 
~IM DE EXPESSURA 27 CM DE ESPAÇO ENTRE ! 
DISCOS 

17.800,00 17.800,00 
I 

! 5.100.00 5.100.00 

I I 
! 
1 

9.920 . i 9.2 o o o ' o 

53.000,00 53.000,00 
i 

I 17.000.00 117.000.00 

I ! 
I I 

ARADO SUBSOLADOR REFORÇADO 05 
I HASTES, I 2 1 3.500,QQ I 7.000,00 l 

l1o9.1oo.oo I I TOTAL ORÇAMENTO 

Cascavel, 25 março 2015 

~'. \,• i{.:-,~.-l I ·1·~• .. • .~ . ..,•• 

' .. ~ '· tJ .. <."').; . : •• :• 

l . S.~S~A\'!::1. - Pt :~.' ~ 

Telefone I.JSJ 3037-1917 
E-mail: pot<:ncial.ngricola@bol.com.br 

I 

.. 



Av. Cantu s/n2- Prolongamento - Nova Cantu- Pr., CEP 87330-000 
Fones: (44-3527 1042)- (9155 3390 -vivo) (91529930 - claro) 
e-mail: gonzattiagropecuaria@hotmail.com 

Segue orçamento conforme solicitado 

CARRETA METÁLICA COM TAMPAS LATERAIS FIXAS, 
BASCULANTE CM PISTÃO, 02 EIXOS, SENDO DIANTEIRO 

SIMPLES E TRASEI RO DUPLO, COM CAPACIDADE DE NO 

MÍNIMO 6 TN., COM PNEUS 7 .50x16, 10 LONAS 

CARRETA CAIXA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 04 

TN, 02 EIXOS SENDO DIANTEIRO E TRAZEIRO SIIMPLES 11 
COM PNEUS 7.50x16 10 LONAS 

GRADE NIVELADORA DESTORROADORA LEVE 32 DISCOS, I 
COM 18" E 4 MM DE EXPESSURA, RECORTADOS NO EIXO 1 
DIANTEIRO, E LISOS NO EIXO TRASEIRO, ESPAÇAMENTO DE I 
17,5 CM ENTRE DISCOS 
PLANTADEIRA ADUBADEIRA COM 07 LINHAS DE 45 CM, E 
04 LINHAS DE 90 CM, COM DISCOS DE CORTE DE 18", 
DISCOS DUPLOS NA SEMENTE E NO ADUBO, CAIXA 1 
PLÁSTICA, E DISTRIBUIDORES DE ADUBO TRANSVEERSAIS À 
CAIXA, COM CATRACA LIGA/DESLIGA PARA FECHAMENTO 

DE CADA CAIXA, PESANDO NO MÍNIMO 2.680 Kg 
GRADE ARADORA INTERMEDIARIA CONTROLE REMOTO, 
COM 14 DISCOS DE 26" 6 MM DE EXPESSURA 27 CM DE 

ESPAÇO ENTRE DISCOS 
ARADO SUBSOLADOR REFORÇADO OS HASTES, PINO 
FUSIVEL E SUPORTE EXTRA, PARA CONVERSÃO EM GRFO 

ENLEIRADOR 
Valor total do orçamento 

GONZAm AGROPECUÁRIA E 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LJ'OA 

CNPJ 16.567.25510001-70 

I I 
17.900,00 117.900,00 

I 
I 7.600,00 7.600,00 

I 
I 10.000,00 j lO.OOO,OO 

I I 

S3.6oo.oo 1s3.6oo,oo 

I 
I 17.900,00 17.900,00 

I 4.loo.oo 1 a.2oo,oo 

lus.2oo,oo I 
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li CARRETA J\.1ET ÁLlCA COM TAMPAS !i ~~· !I L 
.,, LATERAIS FIXA.S. BASCULANTE CM il 11 !i 
.l .. PISTA.O. 02 EIXOS. SENDO DIAl"'iTEIRO :; 1· ;; ~~~ 

il o '· li ~~ SIMPLES E TRASEIRO DUPLO, COM i! ' ·· 1• 
j/ CAPACID~DE DE NO l! 1 1\ 18.000,00 li 18.000,00 ![ 
I' li ' H h il MÍNIMO 6 TN., COM P~'EUS 7.50x16.10 'I 11 1'

1
! )J 

'.

!. LONAS 
11 

li· !I I' 1
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!; CARRETACAIXADEMADEIRACOM 1.~~ 11 il j' 
li CAPACIDADE 04 11 1! 
i! ';o , li li 
11 TN, 02 EIXOS SENDO DIANTEIRO E li :

1

:1.· 8.500.00 !18.500.00 11 

li TRAZEIRO SIIMPLES i! 1 ,
1 

~~ • i! 

il COM PNEUS :.50xl610 LONAS i[Jl __ ji . :1 

I· . " . I,--; I· I' 

:! GRADE NIVELADORA DESTORROADORA jl 1
1 !jl I'!, 

I; LEVE 32 DISCOS, COM 18" E 4 MM DE li '] . 

,, EXPESSURA RECORTADOS NO EIXO 11 1 !1 18.000,00 1: 18.000.00 ,, "' 
Ji DIANTEIRO. E LISOS NO EIXO TRASEIRO. :; :·

1

. li !1 
;j ESP~Ç6MENTO DE :: I ! ~ ll'tj 

I' . ~~ :: n 
,· PLANTADEIRAADUBADEIRACOM07 - ·~~-'- :~ i\'======= il 
il LINHAS DE 45 CM. E 04 LINHAS DE 90 CM, i\ '· :1 P 

!: COl\1 DISCOS DE CORTE DE 18". DISCOS 1.·! l ~~·1 54 ·000·00 jj
54

·
000

·
00 1j 

11 J?UPLOS NA SEMENTE E NO ADUBO, 11 , \: 11 
.. I; d ii ~~ ~.: 
;' '... :L__Jt _jL 
if GRADE-A~~OR.J\l~TE=R=M-=E_,D=lA=Rl=A===l!lli !1 =======,! 
\,CONTROLE REMOTO, COM 14 DISCOS DE i] !I ]/ ~~ 
'i .i .• !. l ,':. 18.000,00 I' 18.000,00 1'1' !t 26" 6 MM DE EXPESSURA 27 CM DE 
!; ESPAÇO ENTRE DJSCOS li I! il :: 
'i !' !ii=========1'i=L=======:ii 

~~~~ ARADO SUBSOLADOR REF9\ADO 05 Íiil i! 2 OOO OO il·i,_ !i 2 !i 6.000,00 .,,. l . . . 
I 1-IASTES ' ., I 

l: , f \ IUI 11 :

1

·j 
,_ - =====--.;:=r-=~==F= ·====; "=== ;=::=======i 

.. · i~{OTAL ORÇAtv~O(\ I ll ;, 11 128.500,00 \1 

,~ ___ ._L ____ : :_jL '1 _J ----.. __,---. _.,..--, 

~Miq i I 
Ltd~ ··CNPJ. 76.075, i18/0012.0V 

lnsc. Esl812.01S88-57 
Casçavel Máquinas 

Agricotaa Uda. 
Av•nlda Joio Plptno, 1000 

, l5:!P 85~.00 • Ublratl - Paran' I 
FILIAIS: Assis/SP • Goioerê • Campo Mourão -Assis Chateaubriand • Maringá • Medianeira • Pafotína -Pato Branco • Toledo • Ubiratã - Realeza 



<A ECONÔMICA FEDERAL 

Contrato de repasse n° 
Medição: 1 

nhor Supervisor 

1020907-41 Programa: PRONAT 

Vimos, pelo presente, solicitar a essa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, vistoria dos serviços executados no período, 
no valor total de R$ 98.050,00 e, para tanto, anexamos a documentação necessária. 

Proponente 

NOVA CANTU I PR 

Contrapartida Física (R$) Total (R$) 
98.050,00 

Repasse (R$) 

97.951,95 

Contrapartida Financeira (R$) 

98,05 

2 Na oportunidade, encaminhamos a Relação de Solicitação/Comprovação de Pagamentos- OGU referente á liberação 
anterior devidamente quitada, Nota Fiscal com o número do contrato de repasse e origem de recursos, 
comprovante de pagamento ao fornecedor e Extrato da movimentação bancária demonstrando o saque. 

(assina o chefe do executivo municipal) 



~ftA Mú~ 
~ z 

1 - BOLETIM DE MEDIÇÃO I N° da medição I 1 I I Período I 5-jun-15 ~a 25-set-15 ~ 
..... -- l' 

1te Promotor I Proponente jNOVA CANTU I PR ~ FL. t-1·
0

·~7)·-· -r r-

•reendimento !Aquisição de Equipamentos Agrícolas \ --~-
~-~----!;_ . 

o contrato 11020907-41 I I Valor vigentel98.050,00 I ~Ov_, r-. ,w ·Y' 
Quantidades "'- ...... ~ 

jo Item I Descrição I Unid. Contratadas I _Executadas 
I No penodo I Acumuladas 

iAguisi~ão de uma carreta nova, carroceria de madeira, I Unid. 
I 

1,001 1,00 1 1,00 

1Aquisi~ão de grade niveladora nova, com no mínimo 32 I Unid. 
I 

1 ool 1,001 1,00 
!Aquisição de arado subsolador novo, com no mínimo 5 I Unid. Úoi 2,001 2,00 
1Aquisir;:ão de uma carreta,nova, metálica com tampas + Unid. 

I 1 .oo; 1,001 --1,00 
-

!Aquisição de plantadeira adubadeira nova, mínimo 07 Unid. 1,00 1,001 f;"oo 
I Aquisição de grade aradora nova, controle remoto, com Unid. I 1,00 \ 1,001 ~ 
I I I I ~-I I I I 
i i I I 

--- I--

25-set-15 
:sponsável técnico pela execucão 
s itens: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 

Responsável técnico pela fiscalizacão 
dos itens: 

Data 



Ulol~\;III,CIV 

~de uma carreta nova, carroceria de madeira, capacidj Unid. 
~de grade niveladora nova, com no mínimo 32 (trinta e Uníd. 
~de arado subsolador novo, com no mínimo 5 (cinco) Uníd. 
ção de uma carreta,nova, metálica com tampas laterais fi Uníd. 
ção de plantadeíra adubadeíra nova, mínimo 07 (sete) língníd: 
ção~grade aradora nova, controle remoto, com 14 (qui Uníd. 

--- - - - - - - -

-- - - - - - - - -
- - - ----- - -

ADOS 

Data 

=f--==-
-----,----- -

97.951,95 

97.951,95 

25-set-1 5 Executado: 100,00 % da 
Prazo decorrido: 112 dias 
Dias abonados: dias 



Relatório Resumo de Empreendimento 

Data da emissão 

25-set-15 

Referência (Mês/Ano) 

setembro-15 

N" do CT 

1020907-41 

Data do CT 

16-dez-1 4 

~ 
N"_ do CTEF tttem --- . 

---
-----

- -
--- -

itens/subitens lnvest. 

ão 
ão de uma carreta nova, carroceria de ma 
ão de grade niveladora nova, com no mini 
ão de arado subsolador novo, com no min 
.ão de uma carreta,nova, metálica com tam 
:ão de plantadeira adubadeira nova, mí~~ 
:ão de grade aradora nova, controle remot 

----

-----

-

---

----

!rais: 

25 DE SETEMBRODE 2015 

Tomador I Agente Promotor 

NOVA CANTU I PR 
Agente Financeiro ou Agente Operador Repasse 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Fonte de recursos l Outras fontes 

[TIOGU 0FGTS 

Valores previstos no QCI Licitados Saldo 

% (R$) (R$) (R$) 
6,17 7.050,00 6,080,00 970,00 
8,75 10.000,00 8.000,00 2.000,00 
7,18 8.200,00 6.570,00 1.630,00 

~ 17.900,00 13.150,00 4.750,00 

~ __ 53.500,00 48.800,00 4.700,00 
15,43 17.630,00 15.450,00 2.180,00 

- - - - - - ---r----- -----
- - ---- 1-----

- --- - r---
----- - 1----- - ----

--
-

---

--- - - --- -
--- -------

--·- ---- - -

- --

114.280,00 98.050,00 16.230,00 

(assina o chefe do executivo municipal) 

RRE - Tomador 

CT- Valores (RS) 

114.280,00 

Investimento 

98.050,00 
Rep. 1 Financiamento 

97.951 ,95 

Contrapart ida 
98,05 

CT- Modalidade 

CT - Objeto 

Aquisição de Equipamentos Agrícolas. 

l#oo I 

QCI - Data inicio vigência 

41989,00 

Realizado no período (R$) Acumulado realizado incluindo o período (R$) 

Rep/Financ CP VI Rep/Financ CP VI % Físico % Financ. 
6.073,92 6,08 6.080,00 6.073,9~ 6,08 6.080,00 6,20 ~ 
7.992,00 8,00 - _ _ 8.000,00 - 7.992,00 ---~0 8.000,00 8,16 ~ 
6.563,43 6,57 6.570,00 6.563,43 6,57 6.570,00 6,70 6,70 

f-
13.136,85 _ __ 13,15 13.150,00 13.136,85 13,15 13.150,00 13,41 13,41 

-~-751,20 48,80 48.800,00 48.751,20 48,80 48.800,00 49,77 - 49,77 
15.434,55 15,45 15.450,00 15.434,55 15,45 15.450,00 15,76 15,76 

- ---- ---- --- - - --
-- - - - - - --

·- f-- - - - - -- - ---
------1--------- - - - -- - - --- ----

------ -- ---- ---------- - --- - -----
----- - - ---- ---- - ----- -------

-
- r- - ----

- - - --
- --- --- ------ -- - - - ---

-
-- ---- - -- - - -

-- - ---
------ -- - - - - - - - - - --r- - --- - ---

1- - - ----~ 
-

97.95.1_.95 
-- --

98,05 98~050,00 97 ._951~ 
- -

98,Q_5 98.050,00 100,00 100,00j 

·Resp. pela fiscalização: Tomador I Agente Promotor 
Nome: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
Cargo: ENGENHEIRO CiVIL 
(assina o engenheiro fiscal do município, se for o caso) 



ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO 

~ente Promotor I Proponente INOVA CANTU I PR 

mpreendimento !Aquisição de Equipamentos Agrícolas 

• do contrato 11020907-41 I 
~· do Item Descrição Unid. , 

Aquisição de uma carreta nova, carroceria de madeira, Unid. I 
Aquisição de grade niveladora nova, com no minimo 32 Unid. I 
Aquisição de arado subsolador novo, com no minimo 5 Unid. ! 

-

!Aquisição de uma carreta,nova, metálica com tampas Unid. I 
,Aquisição de plantadeira adubadeira nova, mínimo 07 Unid. 
Aquisição de grade aradora nova, controle remoto, com 1 Unid. 1 

I 

~esponsável técnico 
Jelos itens: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 

• Obs 

I 
I 

Responsável técn ico 
pelos itens: 

I 

Quant. I 
I 

1,001 
1,00 1 
2,00 1 
1,00 1 
1,00 
1,00 1 

I 

-.) ~~ M (J 1\1 
-<... :1 C" 
~ ~ 

(I. -::{; ~ 
• ~ r:1 N.• -~·-···· 1;-) 

,~ ~:f/ .. ---~- / ~ 

~vaCaf'-:~ 
Valores (R$) 

·:Fonte 
Unitário I Total 

6.080,001 6.080,00 1 
8.000,001 8.000,001 -
3.285,00 6.570,00 -

13.150,001 13.1 50,001 
48.800,001 48.800,00 
15.450,001 1 5.4~~ 

--
I 1 · -

98.050,001 
--

3-jun-15 
Data 

BOI 
(já incluso no orçamento: 

:E:] Contrapartida exclusivamente financeira 

TI Exclusivamente repasse/subsídio 

~ Contrapartida exclusivamente física Encargos sociais considerados no orçamento: 

m Exclusivamente outras fontes Horista: Mensalista: 



mente INOVA CANTU I PR I ~'''f-'' V""'••-••••-··-- I" · -.-··- . , 

-15TMêSlf2 ago-15_[_Mês 03 . set-1SIMês 04 out-1SIMês os nov~ês 06 dez-1SIMês 07 jan-16IMês oa fev-16IMês 09 mar-16fMês 10 abr-16IMês 11 mai-16TMêsT2 jun-16 
m. INo-mêsi-Acum. INo mêsl Acum.INo mêsl Acum.INo mêsl Acum. INo mêsl Acum. INo mêsl Acum.JNo mêsl Acum.INo mês! Acum. !No mês! Acum. !No mês! Acum]No mêsl Acum. 

l~WJI~ll1lfJJii:_~~=J-JI ff-
- t-- ---r- ·-1 - --+- - --+----+- - - t--- -+- --1---+- -- - - f-- +- -t---- -1-- -+--- 1-----f - ---+- -
-1 - - 1-----t---1- --+ - t--- -+-- --t- --1·- +- --+ -+- ---t - -1-.-.f· - - 1-- +-- - :- - -1· - 1-- -

:::;1 I - ~ - - ~ - - l--I - - 1- - J I I IJITtt 
~ •• ~ -c C: 

·0,00 

) RONALDO VILELA 
Responsável técnico 
pelos itens: 

3-jun-15 
Data íÇ. V.43101f ~ . . , .. ~ 

·..oh\ ' ~' 
T•, l'Cíf ---



I I III UU\.f"' IIU. 

~ma carreta nova, carroceria de madeira, c~ Unid,-=-. +--~ 
Jrade niveladora nova, com no mínimo 32 (t Unid. 7.992,00 
Irado subsolador novo, com no mínimo 5 ~ Unid. I • 

6.073,92,_ 

~63,43 - - -
Jma carreta,nova, metálica com tampas lat Unid. 
Jlantadeira adubadeira nova, mínimo 07 (se Ufild. 
Jrade aradora nova, controle remoto, com Unid:.:·+---~ 1 .00 

--L-

13.136,85 
48.751,20 
15.434,551 

I 
- - -

6,08 1 
8,00 
6,57 

13-;15 
48,80 
15,45 

-- -- -- I ---+--~ t== ---+-
-- -- --- 1-- f--

~ -------

------- - ------ ------

-

----+- - - - -I--
------ - - - ----1--

- - - ----- -------

--- - ------ ------- I 

97.951 ,95 98,051 

~-!L j --!/.... 
) ;{._ Tt>Jct\/'tf) {;j 
=>rómd?or I Pr~onerite Data 

~0,00- 6,20 IAgroindustríal Freitas 1 
8.000,00 8, 16jGonzatti Agropecuária 

- 6.570,00 6,70 fAgroindustrial Freitas _ __ 
1 

13.150,00 13,41 Agroindustrial Freitas 
'- - - 48.800,00 49,77 Gonzatti Agropecuária __ 

3-jun-1 5 

15.450,00 15,76 . Gonzatti Agropecuária 
1 

I 

98.oso,oOI 1oo.ool 

' -~·· o .. < r- , 

- 1 
-

-
-

_ , 

=-i 
-
-
-- I 

-

-

-----

-
<?'ftEFE,,. 

-r (,'1l 
-z. 'V • o 

' s: 
c: 



. . . . · ·. . · .· . ~p. MUtv1 
IG Mal i:: OfiCIO EletrôniCO Caixa n° 04855/2015-0 - Autoriza Inicio do Objeto Contrato 1020907-41 "Y) ('~ 

,;; "V 
ú.. ~'27~- - í' 
UJ o ~ · 
•J. T\..·~· . ~ 

Ofício Eletrônico Caixa no 0485512015-0 - Autoriza Início do Objeto Contrat ·;>- Q2GW7~41 
gigovmr@caixa.gov.br <gigovmr@caixa.gov.br> {"0 •a , f\\: 

pmncaD.tu@ig. com. br <pmncantu@ig. com. br> 

20/08/2015 12:52 

Caixa Econômica Federal- GIGOVIMR 

R Santos Dumont, 2881 - Centro 

87.013-050 - Maringá I PR 

etrônico Caixa n° 04855/2015-0- GIGOVIMR 

~celêricia o Senhor 

f ANTONIO AGNOLIN 

\1unicipal de NOVA CANTU I PR 

r oão F arü1s Costa, S/N 

00- Nova Cantu- PR 

Autorização de início de. execução do objeto 

' 

Maringá, 20 de agosto de 2015 

Descrição do Objeto Aquisição de Equipamentos Agrícolas . . · 

· NW:nero do contrato 1020907-4112014- Convênio 811543 

··· _ ~xcelentíssimo Senho~, 

Para conhecimento e providências cabíveis, autorizamos o início da execução do objeto 
o ao Contrato de Repasse n° 2613.1. 1020907-41 do MDA- Programa PRONAT. 



iG Mail ::Oficio Betrônico Caixa n• 04855/2015-0 - Autoriza Início do Objeto Contrato 1020907-41 

Respeitosamente, 

. : \ 

.·· .. .. 

Aurora Aparecida Reis Araújo 

Gerente de Filial 

Gerência de Filial de Governo - Maringá 

Roberto Luiz Bachrhann 

Superintendente Regional 

Superintendência Regional Noroeste do Paraná 

. .. 

Ouvidoria de Governo 0800-2002222 

ouvidoriadegoverno@caixa. gov. br 

· .. ' 



Caixa Econômica Federal - GIGOV IMR 
R. Santos Dumont, 2881 - Centro 

87.013-050 - Maringá I PR 

Oficiá Eletrônico Caixa n° 0307712015-E - GIGOVIMR .. ,·,. ' • ·, . 

.. 

agosto de 2015 

A Sua Excelência o Senhor 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal de NOVA CANTU I PR 
R. Prof. João Farias Costa, S/N 
87.330-000 -·Nova Cantu- PR 

Assunto: Verificação de process~ licitató.rio 
. Programa· PRONA T 

Maringá, 20 de 

Número do processó 1020907-4112014 - Convênio 811543 

· Excelentíssimo Senhor, 

-1: . . . . Comunicamos que se encontra concluída a análise da documentação 
encaminhada referente ao. processo .licitatório PREGÃO PRESENCIAL No 01812015e · 
informamos que o mesmo fQi co~siderado passível de recebimento de recursos. 

Ll Este comunicado não implica em Autorização de recebimento de 
máquinas/equipamentos, a qual será remetida oportunamente pela CAIXA, em ofício 
específico. 

2. . ·· Após a Autorização de recebimento de máquinas/equipamentos remetida 
pela CAIXA~ o município deverá, para a primeira solicitação de liberação de recursos: 

2.1 · · Apresentar cópia da Nota fiscal da máquina/equipamento, contendo 
nú;mero de série, número do contrato com a CAIXA e nome do Programa de repasse; 

3. . Colocamo-nos à disposição dessa Administração Municipal para o que se 

fizer. nece~s~io, por meio do telefone ( 44-3344-4660). 

' . 

~ .... • . 

•· Respeitosamente, 

. . :- . ·' 

. . . •' 

Patricia Vieira Freire 
Engenheira Civil 

Aurora Aparecida Reis Araújo 
Gerente de Filial 

Gerência· de Filial de Governo - Maringá 

·' 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n° 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - CEP 87.330-000 

NOTIFICAÇÃO 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, 
inscrito no CNPJ sob o n° 77.845.394/0001-03, vem 
através do presente, de acordo com o art. 2° da Lei n° 
9.452/97 de 20/03/1997, N O T I F I C A R aos Partidos 
Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades 
Empresariais com sede neste Município, que foram 
liberados recursos financeiros no valor de R$-
100.000,00 (Cem Mil Reais), no âmbito do Convênio n° 
811543 - Contrato/Caixa 1020907-41/2014, firmado 
com o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA -
Programa PRONAT, que tem por objeto a Aquisição de 
Equipamentos Agrícolas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 1 O de Agosto de 
2.01 5. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 

PUBUCAOO ~M_Ld' C !li td'O(;j 
. ~ _L /Y?/e4tffl 

JOF ~[: / ~u.71Cl. U"i 
- tJ I }{; J:.~--EDI ,, I ..:; 

L ~~( ../7~~.-:--:--
ncc " ' ·..L-L 
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gigovmr@caixa. gov. br <gigovmr@caixa. gov. br> 

<cmncantu@uol. com. br>, <pmncantu@ig. com. br>, sr2613pr@caixa. gov. br 
<sr2613pr@caixa. gov. br> 

0710812015 13:53 

Caixa Econômica Federal - GIGOV/MR 

R Santos Dumont, 2881 - Centro 

87.013-050- Maringá I PR 

letrônico Caixa no 04679/2015-0- GIGOV/MR 

Maringá, 7 de agosto de 20 15 

xcelência o Senhor 

tte da Camara de NOVA CANTU I PR 

irande do Sul, S/N 

00 - Nova Cantu - PR 

?Ia para 

.xcelência o Senhor 

~ ANTONIO AGNOLIN 

Municipal de NOVA CANTU I PR 

João Farias Costa, S/N 

::JOO- Nova Cantu- PR 

I: Crédito de Recursos Financeiros - Orçamento Geral da União 



'\\)~A IVJ~ úz 
iG Mail ::Ofício Eletrônico Caixa n• 04679/2015-0 - Comunica Crédito de Recursos Contrato 1020907-41-NOVA C 1 PR ~ 

"" -o Excelentíssimo Senhor, LU · :;). L ç.., l' 
O::n..-N."..::J,.!.-···- r-

~ r:t ........ . 
--~~··· ~ 

4-o .~ 
Notificamos V. Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 07/08/ ~\) 

R$ 100.000,00, destinado a esse Município, na conta vinculada ao Contrato no 1020907-41, 
em 16/12/2014, no âmbito do PRONAT, sob a gestão do MDA. 

Colocamo-nos à disposição dessa Casa Legislativa para o que se fizer necessário, por 
telefone (44-3344-4660). 

Respeitosamente, 

Aurora Aparecida Reis Araújo 

Gerente de Filial 

Gerência de Filial de Governo - Maringá 

Roberto Luiz Bachmann 

Superintendente Regional 

Superintendência Regional Noroeste do Paraná 

Ouvidoria de Governo 0800-2002222 

ouvidoriadegoverno@caixa. gov. br 
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100 . 000,00 
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100 . 000,00 

100.000,00 
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Ofício de Encaminhamento de Documentação Relati 
Processo Licitatório - Transferência Voluntária, Coge 

Renúncia de Receita 

Nova Cantu. Estado do Paraná. 10 de Junho de 2.015. 

a Econômica Federal 

ia Maringá-Pr 

//MR 

1to: Encaminhamento de documentos referentes à Licitação que ongmou o CTEF/PROCESSO n° 1020907-
4 - Convênio 811543-PRONAT, do Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, o qual firmou o Contrato de 
se n" 811543/2014. 

•r Gerente, 

•rmamos que o regime de execução será por Administração Indireta, para execução da{§} meta{§} (descrever as 
a serem executadas por meio do CTEF/Instrumento Hábil). 

ra atendimento dos dispositivos legais , no caso de licitação na modalidade Pregão para aquisição de itens 

' de Homologação. ~Sim 
ificáveis, encaminhamos a seguinte documentação: 

'de Adjudicação. ~ Sim 

stificativa de Dispensa de Licitação, com embasamento legal. CJ Sim 

oposta da empresa vencedora. ~ Sim 

)ntrato de Execução e/ou Fornecimento (CTEF) ou outro ~ Sim 
11ento hábil: carta-contrato, nota de empenho de despesas, 
zação de compra ou ordem de execução de serviço. 

rdem de Serviço e/ou Fornecimento. 

eclaração de Atendimento à Lei de Licitações. 

~claração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo 

·atado atestando que a empresa vencedora da licitação não possui 
;eu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
esa pública ou de sociedade de economia mista. 

~Sim 

~ Sim 

~Sim 

C] Não D Não se aplica 

C] Não D Não se aplica 

D Não w Não se aplica 

D Não D Não se aplica 

D Não CJ Não se aplica 

C] Não CJ Não se aplica 

C] Não D Não se aplica 

C] Não D Não se aplica 

teclaro, sob as penas da Lei, que os documentos ora encaminhados apresentam-se em conformidade com o 
ositivo normativo e legal. 

!ciosamente A 11 .----:--.... r 



Nova Cantu. Estado do Paraná. 1 O de Junho de 2.015. 

1ixa Econômica Federal 

1cia Maringá-Pr 

)VIM R 

Jnto: Encaminhamento de documentos referentes à Licitação que ongmou o CTEF/PROCESSO n° 1020907-
)14- Convênio 811543-PRONAT, do Município de Nova Cantu, Estado do Paraná , o qual firmou o Contrato de 
3SSe n° 811543/2014. 

1or Gerente, 

formamos que o regime de execução será por Administração Indireta, para execução da.llil meta.llil (descrever as 
1s a serem executadas por meio do CTEF/Instrumento Hábil). 

ara atendimento dos dispositivos legais, no caso de licitação na modalidade Pregão para aquisição de itens 

to de Homologação. ~Sim 
1tificáveis, encaminhamos a seguinte documentação: 

c=J Não D Não se aplica 

to de Adjudicação. ~Sim D Não D Não se aplica 

ustificativa de Dispensa de Licitação, com embasamento legal. C] sim D Não W Não se aplica 

reposta da empresa vencedora. ~ Sim D Não D Não se aplica 

:ontrato de Execução e/ou Fornecimento (CTEF) ou outro [U Sim D Não D Não se aplica 

1mento hábil: carta-contrato, nota de empenho de despesas, 
ização de compra ou ordem de execução de serviço. 

>rdem de Serviço e/ou Fornecimento. ~Sim D Não D Não se aplica 

leclaração de Atendimento à Lei de Licitações. ~ Sim D Não D Não se aplica 

eclaração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo ~ Sim c=J Não D Não se aplica 

ratado atestando que a empresa vencedora da licitação não possui 
;eu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
·esa pública ou de sociedade de economia mista. 

teclaro, sob as penas da Lei, que os documentos ora encaminhados apresentam-se em conformidade com o 
ositivo normativo e legal. 

I Ciosamente ~( 



PREFEITURA MUNICI 

CNPJ - 77 .845.394/0001·03 

ORDEM DE ENTREGA/SERVIÇO 

REF. 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO n° 040/2015 
EDITAL DE PREGÃO no 018/2015 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Paraná, inscrita no CNPJ n° 77.845.394/0001-
03, autoriza a empresa AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI, localizada no Município de 
Boqueirão do Leão, Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ n° 21.344.856/0001-54, de acordo 
com o Processo Licitatório n° 040/2015, Edital de Pregão n° 018/2015, a entrega dos itens n°s 
01, 03 e 04, objetos do respectivo Processo acima, localizada no endereço (Rua Bahia, n° 85) 
neste Município, obedecendo aos padrões técnicos e às exigências descritas no Edital e 
Proposta anexos do processo. 

Nova Cantu, Paraná, 05 de Junho de 2.015. 



PREFEITURA MUNICI 

NOVACA 
-===-PARANÁ-~~ 

CNPJ · 77 .845.394/0001·03 

ORDEM DE ENTREGA/SERVIÇO 

REF. 
PROCESSO LICITA TÓRIO n° 040/2015 
EDITAL DE PREGÃO no 018/2015 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Paraná, inscrita no CNPJ n° 77.845.394/0001-
03, autoriza a empresa GONZATTI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO 
COMERCIAL L TDA, localizada no Município de Nova Cantu, Paraná, inscrita no CNPJ n° 
16.567.255/0001-70, de acordo com o Processo Licitatório n° 040/2015, Edital de Pregão n° 
018/2015, a entrega dos itens n°s 02, 05 e 06, objetos do respectivo Processo acima, localizada 
no endereço (Rua Bahia, no 85) neste Município, obedecendo aos padrões técnicos e às 
exigências descritas no Edital e Proposta anexos do processo. 

Nova Cantu, Paraná, 05 de Junho de 2.015. 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

CNPJ N." 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DECLARACÃO 

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas 

vigentes, em especial a IN STN n. o 01/97, de 15/0111997 e suas alterações e Portaria 

Interministerial 507/2011 que a empresa as empresas AGROINDUSTRIAL FREITAS 

EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 21.344.856/0001-54 e GONZATTI AGROPECUÁRIA 

E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LIDA, inscrita no CNPJ sob o n° 16.567.255/0001-

70, vencedoras do processo li citatório n° 040/2015 - Edital de Pregão n° O 18/2015, 

efetuado para contratação de empresas para Aquisição de Máquinas Agrícolas, pelo 

Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, no âmbito do Contrato de Repasse no 

811543/2014/PRONAT, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em 10 de Junho de 2.015. 

Prefeito Municipal- Nova Cantu-Pr. 

CPF: 676.205.159-68 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DECLARACÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo licitatório/licitação n° 
040/2015, Edital de Pregão no 018/2015, com edital publicado em 16 e 18/Maio/2015, 
cuja empresas vencedoras foram AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI e 
GONZATTI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA para 
execução/Aquisição Máquinas Agrícolas, no âmbito do Contrato de Repasse/Contrato 
de Transferência n° 811543/2014/PRONAT, firmado com o Município de Nova Cantu, 
Estado do Paraná, e cujo contrato administrativo foi publicado em 09/Junho/2015, 
atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial à Lei n° 
10.520, de 17/07/2002 e sua regulamentação, inclusive quanto à forma de publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em 10 de Junho de 2.015. 

Prefeito Municipal- Nova Cantu-Pr. 

CPF: 676.205.159-68 
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MUNICIPIO DE NOVA CANT fL.N·oi ... ~~~~ 
Estado do Paraná ......... • ~~ 

C N P J N. 0 77.845.394/0001-03 1\1°11a Can\\\ • 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

EF. PROCESSO LICITATÓRIO no 040/2015 
)TIAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 018/2015 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
lministrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
o representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, desquitado, 
1rteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o no 676.205.159-68. 

CONTRATADA: AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI ·ME, com sede em Boqueirão do 
!ão, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Mauricio cardoso, no 1821, Centro, Cep 95.920-
)0, inscrita no C.N.P.J. sob o n° 21.344.856/0001-54, neste ato representada pelo seu 
presentante legal Sr. Sidinei Moisés de Freitas, Carteira de Identidade RG n° 7057072097, 
P.F. n° 882.072.000-06, residente e domiciliado no Município de Boqueirão do Leão, Rio Grande 
>Sul. 

As partes acima ~tificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
msiderando os expedientes constantes do Processo Licitatório no 040/2015 - Edital 
e Pregão, na Forma Presencial n° 018/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes 
pelas condições descritas no presente. 

O OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a "Aquisição de Equipamentos Agrícolas", 
mforme especificações apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, e os itens 
>jetos do referido contrato, são os seguintes: 

O::MOI 
OI 

EM03 
03 

EM04 
04 

OI (UM) 

02 (DOIS) 

OI (UM) 

Carreta, nova, carroceria de madeira, capacidade mínima 04 (quatro) toneladas, com eixo dianteiro 
simples dirigível, e, eixo traseiro simples, quatro rodas com pneus 7.50Rx16- mínimo lO lonas, 
não basculante. 

Arado subsolador, novo, mínimo de OS hastes, pés com pino fusível e suporte extra, trabalho de 
rofundidade mínima de 400 mm, sem roda limitadora de rofundidade. 

Carreta, nova, metálica com tampas laterais fixas, capacidade mínima de 06 toneladas, eixo 
dianteiro simples e eixo traseiro duplo, basculante com pistão, seis rodas, com pneus 7.50Rx 16 -
mínimo I O lonas, sem sobrecaixa. 

AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a aquisição; 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsavel pela fiscalizaçao dos serviços prestados 
~la CONTRATADA. 

"S OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
ncionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
1trega do produto. 

Cláusula 4a, A CONTRATADA deverá reparar, corrigi r, às suas expensas, os materiais 
1tregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

O VALOR 

Cláusula sa. O valor total a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA 
~lo total dos itens, constante deste contrato é de R$-25.800,00 (Vinte e Cinco Mil e Oitocentos 
~ais). 

O PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
.pecificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
edição/fiscalização e autorização da Caixa Econômica Federal através do Escritório de Negócios 
~ Maringá GIGOV/MR. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
~rmanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
~rdurar o contrato. 

A EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
J rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
)Steriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

O PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 01 ano, a partir desta data, podendo 
~r rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

AS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

•AS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
o contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
a Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
Jtal ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
Jstificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

>AS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
companhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

>O FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
' foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
~ual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 05 de Junho de 2015. 

Contratante 

j 

OISES DE FREITAS 
Contratado 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

EF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 040/2015 
OTIAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2015 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
iministrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
:o representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, desquitado, 
:~rteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o no 676.205.159-68. 

CONTRATADA: GONZATTI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, 
>m sede em Nova Cantu, Estado do Paraná, na Avenida Cantu, Saída para Roncador, n° 660 -
·cão, Centro, Cep 87.330-000, inscrita no C.N.P.J. sob o n° 16.567.255/0001-70, neste ato 
!presentada pelo seu representante legal Sr. Roberto Gonzatti, Carteira de Identidade RG n° 
454.915-8, C.P.F. no 611.026.449-00, residente e domiciliado no Município de Nova Cantu, 
:~raná. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
onsiderando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 040/2015 - Edital 
e Pregão, na Forma Presencial n° 018/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes 
pelas condições descritas no presente. 

·O OBJETO 

Cláusula 1 a, O presente contrato tem por objeto a "Aquisição de Equipamentos Agrícolas", 
)nforme especificações apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, e os itens 
bjetos do referido contrato, são os seguintes: 

EM02 
02 OI (UM) 

"EMOS 
05 OI (UM) 

"EM06 
06 OI (UM) 

Grade Niveladora, nova, mínimo de 32 discos de 18 polegadas, espessura mínima de 04 mm, 
recortados no eixo dianteiro e liso no eixo traseiro, espaçamento de 17,5 em entre os discos, com 

controle manual. 

Plantadeira adubadeira, nova, mínimo 07 linhas, espeçamento mínimo de 45 em, 04 linhas de 90 
em, discos de corte com diâmetro de 18 polegadas, discos duplo (semente e adubo), caixa plástica, 
distribuidores de adubo transversais a caixa, catraca liga/desliga para fechamento de cada catxa. 
peso mínimo de 2.600 kgs, caixa com capacidade mínima total de 450 litros de adubo, caixas com 
capacidade mínima de 50 litros para cada caixa de semente, com pneus. 

Grade aradora, nova. controle remoto, 14 discos 14/26 polegadas, mínimo de 06 mm de espessura e 
27 em de es aço entre os discos, neus 7,50Rxl6 com mínimo de lO lonas. 

JAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 
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CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 °"a Can\\) • 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

b) Proporcionar condições para a boa execuçao dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
~la CONTRATADA. 

AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
1ncionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
1trega do produto. 

Cláusula 4a, A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, às suas expensas, os materiais 
1tregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

O VALOR 

Cláusula sa. O valor total a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA 
:!lo total dos itens, constante deste contrato é de R$-72.250,00 (Setenta e Dois Mil, Duzentos e 
nquenta Reais). 

O PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
:;pecificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
tedição/fiscalização e autorização da Caixa Econômica Federal através do Escritório de Negócios 
2 Maringá GIGOV/MR. 

Cláusula 1a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
ermanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
erdurar o contrato. 

•A EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
u rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
osteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

tO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 01 ano, a partir desta data, podendo 
er rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

tAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. .~ o 
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Clausula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
=sacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
~deral n° 8.666/93. 

AS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
J contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
:1 Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
•tal ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
1stificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

AS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
:ompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

·O FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
1ual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 05 de Junho de 2015.-

/: 

TOGoNZATTI 
contratado 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, n° 85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRA TO. REF. PROCESSO LI ClT ATORIO n• 040120 I 5 
EDITAL DE PREGÃO n• O 18/2015 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANTU, PARANA 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME CNPJ. 21.344.856/0001 -54 
OBJETO: Aquisição de Equipamentos Agrícolas: 

ITEM OI 
OI Carreta, nova, carroceria de madeira, capacidade mínima 04 (quatro) 

(UM) toneladas, com eixo dianteiro simples dirigível, e, eixo traseiro 
simples, quatro rodas com pneus 7.50Rxl6- mínimo 10 lonas, não 
bascu I ante. 

ITEM 03 
02 I Arado subsolador, novo, mínimo de 05 hastes, pés com pino fusível e 

(DOIS) suporte extra, trabalho de profundidade mínima de 400 mm, sem roda 
limitadora de profundidade. 

ITEM 04 
OI Carreta, nova, metál ica com tampas laterais fixas, capacidade mínima 

(UM) de 06 toneladas, eixo dianteiro simples e eixo traseiro duplo, 
basculante com pistão, seis rodas, com pneus 7.50Rxl6- mínimo lO 
lonas, sem sobrecaixa. 

VALOR: R$-25.800,00 (Vinte e Cinco Mil e Oitocentos Reais). 
I ASSINATURA: 05 de Junho de 2.0 15. 
I VJGENCIA: OI (um) ANO. 

EXTRA TO DE CONTRA TO. REF. PROCESSO LI ClT ATOR lO n• 040/2015 
EDITAL DE PREGÃO n• 018/2015 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANTU, PARANA 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇAO COMERCIAL LTDA 
CNPJ. 16.567.255/0001-70 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos Agrícolas: 

ITEM 02 
OI Grade Niveladora, nova, mínimo de 32 discos de 18 polegadas, 

(UM) espessura mínima de 04 mm, recortados no eixo dianteiro e liso no 
eixo traseiro, espaçamento de 17,5 em entre os discos, com 
controle manual. 

ITEM 05 
OI Plantadeira adubadeira, nova, mínimo 07 linhas, espeçamento 

(UM) mínimo de 45 em, 04 linhas de 90 em, discos de corte com 
diâmetro de 18 polegadas, discos duplo (semente e adubo), caixa 
plástica, distribuidores de adubo transversais a caixa, catraca 
liga/desliga para fechamento de cada caixa, peso mínimo de 2.600 
kgs, caixa com capacidade mínima total de 450 litros de adubo, 
caixas com capacidade mínima de 50 litros para cada caixa de 
semente, com pneus. 

ITEM 06 

I OI 
Grade aradora, nova, controle remoto, 14 discos 14/26 polegadas. 

(UM) mínimo de 06 mm de espessura e 27 em de espaço entre os 
discos, pneus 7,50Rxl6 com mínimo de lO lonas. 

VALOR: R$-72.250,00 (Setenta e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais). 
ASSINATURA: OS de Junho de 2.01 5. 
VIGENCIA: OI (um) ANO. 

~-''"'#c-
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CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 - ~ 
Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44} 3527-1281- (44) 3527-1096 (44} 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mai l: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

EF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 040/2015 
)TIAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 018/2015 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
lministrativa na Rua Professor João Fari as da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
o representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, desquitado, 
3rteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o no 676.205.159-68. 

CONTRATADA: AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME, com sede em Boqueirão do 
!ão, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Mauricio Cardoso, no 1821, Centro, Cep 95.920-
)0, inscrita no C.N.P.J. sob o n° 21.344.856/0001-54, neste ato representada pelo seu 
presentante legal Sr. Sidinei Moisés de Freitas, Carteira de Identidade RG no 7057072097, 
P.F. n° 882.072.000-06, residente e domiciliado no Município de Boqueirão do Leão, Rio Grande 
> Sul. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
msiderando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 040/2015 - Edital 
e Pregão, na Forma Presencial n° 018/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes 
pelas condições descritas no presente. 

O OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a "Aquisição de Equipamentos Agrícolas", 
mforme especificações apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, e os itens 
)jetos do referido contrato, são os seguintes: 

~MOI 

OI 

~M 03 
03 

:OM04 
04 

Oi (UM) 

02 (DOIS) 

Oi (UM) 

Carreta, nova, carrocena de madeira, capacidade mínima 04 (quatro) toneladas. com eixo dianteJro 
simples dirigível, e, eixo trasei ro simples, quatro rodas com pneus 7.50Rx 16 - min11no I O lonas. 
não basculante. 

Arado subsolador, novo. min imo de OS hastes. pés com pino fusível e suporte extra. trabalho de 
rofund1dade mínima de 400 mm, sem roda IJmnadora de rofund1dade. 

Carreta, nova. metálica com tampas laterais fixas , capac1dadc mm1ma dl'! 06 tonelada>. <!IX( 

dianteiro simples e eixo trase1ro duplo, basculante com pistão, seis rodas. com pneus 7 50Rx 16 -
mínimo I O lonas, sem sobrecaixa. 

45 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a aquisição; 

/"Z 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsavel pela fiscalização dos serviços prestados 
~la CONTRATADA. 

AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
ncionários à CONTRATANTE ejou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
1trega do produto. 

Cláusula 4a, A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, às suas expensas, os materiais 
1tregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

O VALOR 

Cláusula sa. O valor total a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA 
~lo total dos itens, constante deste contrato é de R$-22.515,00 (Vinte e Dois Mil, Quinhentos e 
Jinze Reais). 

O PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
pecificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
edição/fiscalização e autorização da Caixa Econômica Federal através do Escritório de Negócios 
~ Maringá GIGOV /MR. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
~rmanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
~rdurar o contrato. 

A EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
J rescisão pelas disposições da Lei no 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
>steriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito públ ico. 

O PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 01 ano, a partir desta data, podendo 
!r rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

AS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula toa. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
'"' .. ""'\,..._ ... ~_ ,.._1""1""'1 ,... P""\ ... 1'"\\/it""+-1"'\ no.ri-o rnni-"l"'':li-.n nr-.rlonf"''n t"OC'rinrH-Inc nnc tormnc rin :::llrt 7~ n~ I ~i 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

~S PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
'contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 

Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a, As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
:ai ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
;tificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

~S COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
Jmpanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

>FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
oro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
1al teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

STEMUNHAS: 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 05 de Junho de 2015. 

ISÉS DE FREITAS 
Contratado 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

:F. PROCESSO LICITATÓRIO no 040/2015 
)TIAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2015 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
ministrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
> representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, desquitado, 
rteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o no 676.205.159-68. 

CONTRATADA: AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI- ME, com sede em Boqueirão do 
3o, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Mauricio Cardoso, no 1821, Centro, Cep 95.920-
), inscrita no C.N.P.J. sob o n° 21.344.856/0001-54, neste ato representada pelo seu 
lresentante legal Sr. Sidinei Moisés de Freitas, Carteira de Identidade RG n° 7057072097, 
>.f . n° 882.072.000-06, residente e domiciliado no Município de Boqueirão do Leão, Rio Grande 
Sul. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
nsiderando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 040/2015 - Edital 
Pregão, na Forma Presencial n° 018/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes 

1elas condições descritas no presente. 

I OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a "Aquisição de Equipamentos Agrícolas", 
tforme especificações apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, e os itens 
etos do referido contrato, são os seguintes: 

~OI 

li OI (UM) Carreta, nova, carroceria de madeira, capacidade mínima 04 (quatro) toneladas, com e1xo d1ante1ro 
simples dirigível, e, eixo traseiro simples, quatro rodas com pneus 7.50Rxl6- mínimo lO lonas. 
não basculante. 

103 
l3 

1 04 
14 

02 (DOIS) 

OI (UM) 

Arado subsolador, novo, mínimo de 05 hastes, pés com pino fusíve l e suporte extra. trabalho de 
rofundidade mínima de 400 mm, sem roda limitadora de rofundidade. 

Carreta, nova, metálica com tampas laterais fixas, capac1dade mín ima de 06 toneladas. CIX<' 

dianteiro simples e eixo trase1ro duplo, basculante com pistão. seis rodas, com pneus 7 SORx 16 -
mínimo I O lonas, sem sobrecaixa. 

S' OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a aquisição; 

) Pronorcioni'lr c-onrlirnpc: n:::~r;::. :::~ hn::~ <>v <>r11r:>n rlr-.- ... ,..,., ,;,..,... .... 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsavel pela fiscalização dos serviços prestados 
~la CONTRATADA. 

AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
ncionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
1trega do produto. 

Cláusula 4a, A CONTRATADA deverá reparar, corng1r, às suas expensas, os materiais 
1tregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

:>VALOR 

Cláusula sa. O valor total a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA 
·lo total dos itens, constante deste contrato é de R$-22.515,00 (Vinte e Dois Mil, Quinhentos e 
Jinze Reais). 

) PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
pecificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
:dição/fiscalização e autorização da Caixa Econômica Federal através do Escritório de Negócios 
Maringá GIGOV/MR. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
rmanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
rdurar o contrato. 

' EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 

steriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

>PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 01 ano, a partir desta data, podendo 
·rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

~s CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
;acordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
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MUNICIPIO DE NOVA CANll t..N.·~iZ!l .• ~ 
Estado do Paraná o. ..gJ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 ......... ~.u~~· 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 1-o"~ ... ~ 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

'S PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 

Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis . 

Cláusula 13a, As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
:li ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
:ificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

5 COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
11panhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
·o da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

EM UNHAS: 

) 

Nova Cantu, Estado do Paraná, OS de Junho de 2015. 

MOISÉS DE FREITAS 
Contratado 

.... 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATORIO n• 040/2015 
EDITAL DE PREGÃO n• O 18/2015 

:ONTRA T ANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANTU, PARA NA 
CNP J n• 77.845.394/0001-03 

:ONTRA T ADO: AGROINDUSTRIAL FREITAS E I RELI - ME CNP.I. 21.344.856/0001 -54 
) BJETO: Aquisição de Equipamentos Agrícolas: 

ITEM OI 
OI Carreta, nova, carroceria de madeira, capacidade mínima 04 (quatro) 

(UM) toneladas, com eixo dianteiro simples dirigível, e, eixo traseiro 
simples, quatro rodas com pneus 7 .50Rx 16 - mínimo I O lonas, não 
basculante. 

ITEM 03 
02 I Arado subsolador, novo, mínimo de 05 hastes, pés com pino fusível e 

(DOIS) suporte extra, trabalho de profundidade mínima de 400 mm, sem roda 
limitadora de profundidade. 

ITEM 04 
OI Carreta, nova, metálica com tampas laterais fixas, capacidade mínima 

(UM) de 06 toneladas, eixo dianteiro simples e eixo traseiro duplo. 
basculante com pistão, se is rodas, com pneus 7.50Rxl6 - mínimo 10 
lonas, sem sobrecaixa. 

\LOR: R$-22.515,00 (Vinte e Dois Mil. Quinhentos e Quinze Reais). 
;SINATURA: 05 de Junho de 2.0 15. 
GENCIA: OI {um)ANO. 

TRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LI ClT A TO RIO n• 040/2015 
EDITAL DE PREGÃO n• 018/2015 

NTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANTU, PARANA 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 

NTRATADO: GONZA TTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇAO COMERCIAL L TOA 
CNPJ. 16.567.255/0001 -70 

IETO: Aquisição de Equipamentos Agrícolas: 

ITEM 02 
OI Grade Niveladora, nova, mínimo de 32 discos de 18 polegadas, 

(UM) espessura mínima de 04 mm, recortados no eixo dianteiro e liso no 
eixo traseiro, espaçamento de 17,5 em entre os discos, com 
controle manual. 

ITEM 05 
OI P1antadeira adubadeira, nova, mínimo 07 linhas, espeçamento 

(UM) mínimo de 45 em, 04 linhas de 90 em, discos de corte com 
diâmetro de 18 polegadas, discos duplo (semente e adubo), caixa 
plástica, distribuidores de adubo transversais a caixa, catraca 
liga/desliga para fechamento de cada caixa, peso mínimo de 2.600 
kgs, caixa com capacidade mínima total de 450 litros de adubo, 
caixas com capacidade mínima de 50 litros para cada caixa de 
semente, com pneus. 

ITEM 06 
O I I Grade aradora, nova, controle remoto, 14 discos 14/26 polegadas. 

(UM) mínimo de 06 mm de espessura e 27 em de espaço entre os 
discos, pneus 7,50Rx l6 com mínimo de lO lonas. 

)R: R$-72.250,00 (Setenta e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais). 
NATURA: 05 deJunhode2 .0 15. 
NCIA: OI (um) ANO. 

PUBLICA:JO EM.P-IJ I tJti i /.f" 
or.n••.,-~1--~~ _,J-, 7 ,..,fiA,J.I.}-1 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@.ig.com.br 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 040/2015 - Edital 
de PREGÃO, na forma Presencial n° 018/2015, que tem como objeto a Aquisição de 
Equipamentos Agrícolas, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe às Empresas: 

ÍTEM OI - no Valor Total de R$-6.080,00 (Seis Mil e Oitenta Reais): a empresa: AGROINDUSTRIAL 
FREITAS EIRELI, Inscrito no CNPJ sob o D0 21.344.856/0001-54; 

ÍTEM 02 - Do Valor Total de R$-8.000,00 (Oito Mil Reais): a empresa: GONZATTI AGROP. E 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, Inscrito no CNPJ sob o n• 16.567.255/0001-70; 

ÍTEM 03 - no Valor Total de R$-6.570,00 (Seis Mil, Quinhentos e Setenta Reais): a empresa: 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI, Vnscrito no CNPJ sob o n• 21.344.856/0001-54 ; 

ÍTEM 04 - DO Valor Total de R$-13.150,00 (Treze Mil, Cento e Cinquenta Reias): a empresa: 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI, Inscrito no CNPJ sob o n• 21.344.856/0001 -54; 

ÍTEM 05 - DO Valor Total de R$-48.800,00 (Quarenta e Oíto Mil e Oitocentos Reais): a empresa: 
GONZATTI AGROP. E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, Inscrito no CNPJ sob o n• 
16.567.255/0001-70; 

ÍTEM 06 - no Valor Total de R$-15.450,00 (Quinze Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais): a empresa: 
GONZATTI AGROP. E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, Inscrito no CNPJ sob o n• 
16.567 .255/0001-70; 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0802 .20601.0075-1 029-44.90.5200(000) 

Nova Cantu, Paraná, 03 de Junho de 2.015. 

~~ hefeit=~ 
Nova Cantu - Pr. 

PUBLICAOO EM~ I~,. /~'>--. Republicado: 
ftoWJ fl?· 1/ll_? ?JH flflyfl?= Rf.-fí í7n nn 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax {044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 040/2015 - Edital 
de PREGÃO, na forma Presencial n° 018/2015, que tem como objeto a Aquisição de 
Equipamentos Agrícolas, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe às Empresas: 

ÍTEM 01 - no Valor Total de R$-6.080,00 (Seis Mil e Oitenta Reais): a empresa: AGROINDUSTRIAL 
FREITAS EIRELI, Inscrito no CNPJ sob o n• 21.344.856/0001 -54; 

ÍTEM 02 - no Valor Total de R$-8.000,00 (Oito Mil Reais): a empresa: GONZATTI AGROP. E 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, Inscrito no CNPJ sob o n• 16.567.255/0001-70; 

ÍTEM 03 - no Valor Total de R$-3.285,00 (Três Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais): a empresa: 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI, Inscrito no CNPJ sob o n• 21.344.856/0001 -54 ; 

ÍTEM 04 - no Valor Total de R$-13.150,00 (Treze Mil, Cento e Cinquenta Reias): a empresa: 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI, Inscrito no CNPJ sob o n• 21.344.856/0001-54; 

ÍTEM OS - no Valor Total de R$-48.800,00 (Quarenta e Oito Mil e Oitocentos Reais): a empresa: 
GONZATTI AGROP. E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, Inscrito no CNPJ sob o o• 
16.567.255/0001-70; 

ÍTEM 06 - no Valor Total de R$-15.450,00 (Quinze Mil, Quatrocentos e Cinqueota Reais): a empresa: 
GONZATTI AGROP. E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, Inscrito no CNPJ sob o n• 
16.567.255/0001-70; 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0802.20601 .0075-1 029-44.90.5200(000) 

Nova Cantu, Paraná, 03 de Junho de 2.015. 

Prefeito Municzpal 
Nova Cantu- Pr. 



TRIBUNA EDIÇÃO N' 9.122 ............ 

I'IIJCUIO\.GlliOIIOW'JI."'-1 
·~li' ..:lU 

CIWIItlo"*Ci ll' .... 

WIC~:Y.IIl.llll~t,_,..XIIIIiMU"U 

I)...._.,.._~ .. ,,,N_,._.. ........... C.O ... J .... 

.ollrtJI'-' ........ ._•OIII• t f li.CII~-
'""e-.t""""'-•L--. __ ,._,~.~ 

.... --·~·-·---·-·-· ""'·~t'lollltl-o- I\IIIDrti,U: .......... -f ....... 

... R'lrl••• • ~ f4,1;(.\01XUIOOS"'"l'1CCII)I 
Ql.l ..... l~fN"'(ra:::IQII~.._...,I.N.0 11ti<O\OI!Iri'OoG 

,......~Q(IUII8o".o(IO(ICQ..IIII.Oirwf.~ILflll't8ll';lllil 

.-o•-~«<IIQ.rl.l:lllUOG:.lt~aAU 
UICil-.ll*liFa.._.,.., ___ ,_•ttlr. 

.... ,. ll ... ltiiiP•W•------• ........... IIr: ... -~-,. ........ _____ .... ,. . ........ .,._ 
............ _ ... , 

MARA MUNICIPAL DE JURA~DA .._ ...... 
O II'USID[NTf: OA dM.u,a MUNIO'Al OI 

... uuoo 00 II'U~Jo!A, 1111-"" ~ CDN'ettd.l' 
o H,""-'''I',OitildloiiiAI .... Ort'o'IY"""'<'lwl, -. 
•• 19M e:, l'te>~ .. IQ(IO(lOOS, ........ l 

At\,t•·,leld.t~-ICI-~U041 
~~~M~ .... .,.oso.r~IM)OI~,( .. 
•~OWWWW~OIS). 

.. .a.,..,. ü..b -o,~" a-• ·~ .. 
llUOcl 00 .._ .. ~l'f'll'ltc • 6111 «lml dtl& lott'' 
~llto, Oi NMOOtft Ool Qtnlt l """"'(iHI, ·~•• M 

OGI.IoOfO.Jo,IMOttlOIS($'"JII,..._.I..,..I, IN"tlrln 

Art.JO' ·úa~tf'ltnQCI'I~...,u~or.• 
:a,r'C"'OHHK"-~CII'ICOI'CrN, 

::;,_ __ .. 
CfLSO IOOIIG\Ic:S "''OES'IO 

,.,,.,, ... , •• ,c .. _,. 

""'IIJl ..... DI'I.I'ÔI:-IA-lA(.I.QOO Sf_"""""' •c....- I UCI..IOd ... tAOfTOt'", 

, , ~. ~IIGI%II.\Oa-•-·• ,..,_..,,_,..,, •••"" 
\f~·U, I - C.A .. LOS I UCI.I CIIS -· &AHlotl, •• c-~ •• w...,_ •G .... ,,_, .. , _., svru, e 
.. ('H ... -·~ •• , ........ c.-.- .. .,... ••• ................ _ ...... v.-- • • _ .... .... _ --....... -._ ....... __ ._ ... ""'_ ...... ,.._ .......... -_ ..... .... .... )1~., .. ,.,.,,,.,,. __ ...,._,_......,. ... 
,, _c-•ue. 

FA.,OUIDUIMIIIIfA --
~\'0 UI- Ufll\'1) ..0 ""'ni.UO P -!J f1001o~ M 
(W ... Mlolll~ 

, .. "•'1" .. ...._.,~, .. ,, .. .., ...... _._,..,_ ----\""' .. """"'...: ____ ..,,_, r--·-·-·..._-.-.,,.--_,.. ____ h.., ... -.. o~.,,.,,.._,. 

... --·---.... -.. ('- .. ..... . _ .. ··--·---·· •:• ·t·- . . .............. ~- .. .-- .. ......... 
"I•W-1-o('l l l o .... Oio )."O )to. ... _ _ lO'o1l.OIUh ----·-···'""''"' .... " "'~'"''·--·· ....... _.., 
~~:§E~~=E~ 
Moo_O._.., .. ,_, . .. Ioe ... t ... .,trl .. , .... 

::!".."'...::'~~!.~::~:;!~.~:;.~· ....... 
·~'!~::::.=.;.~~ ..... ...:~.::;_~ 
-loo01Pn_,., • ..,..,,..n_.._""\" ---· 
~'--·--·--

'·"·----·--~ ....... -.... ~ ... -·'--··•t-.--· ...... ---· .. -·----.... ---.. ,-... _ ,..,.._,_,.. __ .,.., 
::...ot-.h:WIOK .. Ifito, ~,....,"''" 

EDITAIS 

3 
MUNICfPIO DE JURAN I>A 

·~ "~"''"' ••. ....... ...... ... ··•·.c• .. 
'"''"."" .... 111~ """ ~-- ... , , ~····· 
!11 "''"'"' ' (lltii•U I 1>1 t•lot.l' 
nt"I Uit ... l"" 

o ...amo _..,4.1.." ~OA.. 
liT.t.OOOO,.A.Il.UI4.e-.. ~-- ..... -·l-
:..~· ...... ~..._... ... ___ ·-·-"'--

c... ..... -.--.... c--c
,...,.01~1),-·leu UIOI.V&. -··---... -... -- ... -~····--·--·--- .. :-.::: .. -·----~ .. -·"'""-

........... u..~c • • o •• - ... - .. 
·~·- ............ ......,. ___ .. _,.-... ... -:. ,_., 

..... ,..~----- ... --~ ...... --...__ .... _,._ 
11•111111 liA Nllllll"'\ .......... I• ...... "'"·'''''"" .. '"""'''· -"'""'~ ............................ _, 

lll )lrll 

..... ::.: .. a.:.:::..::..:· ... ..=··-

"'"' .~ ................. -·. --· .. -""" 
-- ..,._.. A.,.O.UA G•• Silt.l U.... •LCA.U.Z. --.-..c....,. ... -...-•o .. • ,,.,,,.,,.J~s• ..... • 
_.. .... ~.,, MJ U7SJ9..0..-•••"'_. .......... _, , , ..... _c-__ ._ , ......... ____ ,, .... .. 

"'"'" l' • h•• Deulll ""1•••• .... -· ~. d•l• d• wo 
.... II(.WI, .. VIQ.-• .. f'""IIO"-Co} ...... ,_f4f'l(l 

s.M- .. •~•,OJ,.._ .. ,.,, 

TAIJMin,F. Mflc._. ,_u_ 

INUIC.IIII.ID .. DIM.0 .. 1/MUO"QJ 

o......., .. ..._....,"""*•o.o.•"'...__.,_, __ 
•GU:Iai'IINCIUNVILJUDI&I•JOt•Oti'J - Sl.I,.UJ/ ... t• " .. -.,..._~ ....... ~ ......... -_..._ .. ~-'"..a.~ ... , ......... 
-. ................... -----·~~~--
::Ui!""~'"':"!"'...::;.J~ .. ~~~~.=.,~ _........ ____ ~ ...... ...._ ,... .. __..lCIS 

\ 
\I 

. ) I 
J.:!~ .... !:L.: 
~M ...... KitMIIh ... o 

0 ... _ .. __ , __ .... ~ "' .. ___ .... __ _ 

l"''''''I""_._,.,,~., Qoo• .......... -

-···c---.. -··--·-.............. ---·~·-... ·-

,.ll&PIITUIU.IoiiU ... ICI,.AI..DIE..IUIU.NDA ·--............. _ ----··---c...-

.......... _ .......................... ___ ... _,,_ ... ,_~·· ·-· 

~::::::.:-:::.::; ....... ............ ,_.,...,_ ............. ,..,.. ......... ,... .. 
'""'"., 111"* kt" H!' NO li'!M)tyyJtt"''"''''l 1"'C • I•• e•Je•wn • .. ,.. . .. ,. •• ,..., ............. , •• rn e• 
MP""IM'"'IM',. 

.............. ..... ~ ........... "' ... ... ~ .. .... ~ ............. ~ ..... .,. ... 
noto tHo••w ,.ouon., :ou 
'""' ........... 1\ ........... " 
u • ..,.., ,.,,. .. ~, ... , .. , ... , ... . .... .,.._,,,.,~., .. "''"'" ... "" 

.. ___ ........ _ .... _ ... .. ____ ................ -... __ ... , .... ,_ ... ,._ .. --. ..... ~ . ..._ .............. _...._ 
;:~:.:;.:.~~ •. ~::-.. -:,..::-I ,__ ___ ., __ 

................. -~ ..... ,4 • --

··-- · ~·-""--·"-·--··--·~· ...... 
.. --... ~-----~---·-· 

----~-·,....,..-- .-- .. -· .. --.. -.. __ ...... _ ...... 
... ... - ....... .__ ____ .-.-. ....; ·-
....... _ ..... ._. . , .... ·-··--·-· ..... -~ 
·--· ---~·-. ..... -----

....... .., .... .._r., ., ... , ____ .... _ ....... 

,.......,-.,.._ ... --

os.ooc.e.--..,...J•»..~o•~·,.-~- ...... •
., CUISU. l .l.tt1Uo LlDl- • c-1 • G.-.e)II-1-&J - .... 
.._ ..__ ..... o-- .... ....._ -· --"-" .. ~ _ ....... _ ... , •• ..act •••• !U 

... .................... , ... .,._,.,,.- '"""'-- ... --...-""H 
~..0..··- ... - ........ __ ,_........,_ 
...--. ........ .,.. .. """""" •• lloo ........... S..._~ ._........_........,..,.-..... ••--n•J 

..... ............ - ....... ·"""-""""''·· ... ·to•l'" .. 
:;:::"":"'t~.:.-"'--;""-·'"''_ .. -...... ... 

~ Pr.::r.::ituro~. Municipal de t-. ovu {'antu ... -............. ,, __ ..... ,., .. _ 
.... ~ ... ___ ·--- ·- -··--· .. 

....... ··--.. · ... ----·---·---...... ........... ,, __ , _______ ., 
~::.::::. ,";.:=.;;;:.: ;;~-::::.=..::.-=:-.::-::;.:;:!,;.;'-: ....... . .. ~ ................ _._, ____ ,,_,, ___ _ _ , __ .................... .. .. ,_" __ ....... __ , , ___ ... ............................... _ ... , _ ,, __ __ _ --...... ...... ·-·~--· ... ·-·· ·----...... -·--·---··--··- ---.......... ...- ~ .. -........................ __ ,..,,_ 

rAOCWO.ltiU,,L~nlli\'1Wn,1tt! 

COJ.Il'\K:.UIQHQHtt<Q,\Ii[U('RU'.i.olf'~:tt! 

r.~ w W.:ro--'i<a ........... ,......., ~~. r:!'!' 
~·~1':00)1! • .., .... .:.:.. .................... , 
:A.U.t*"-1.-... ,l.•""'-~··-'·••...-•~"· 
k .... s.,.,.r~•.,.. .. ..,,..,_... ~~r:...__,..,.,/, 

Jttlto)..., ..... ~,JII"t,.,J'"-"'1\Ii ... f-t..-.f:'I•<L~ • • 
~\brôqool;.4,'nlln,,. .,,.J.ti,lU'.,..•"""• 
... ..,. •• ,~ ...... ~pr""·•~ t\'c.\tll\'\1"'' 
IIU'•.t,.A,)l1:\.-ft•tL.l.tl• \L..;"' 'l . 

flklll!olllr-1\l\b 

'""'lllot ....... 

1~ Qc..intao::- I -
0- --4 .. ··--o-.... ---·-....... .,C'WI'\OI.IriOOOot"""'_.....,.a..mru -oo•J-IüJJJJ6,_, ... ....... .....,...._.__~ ... --·-
:"-~-==~"=--::.::~.=-=-..:...~ 
"""hclo.·---~ --·--~-~ .. -....... .. - ............... -.-- ................... .....,. ... n ............. , . 

:':"""-:---:::.:::-.---·---· -- --- .. ~ .... --....... 
=;...=:E"~:::.:-~~-:- · 
·-~~- ·--- -----r.::=:--·--· '"-·-·-....... ... -·r-_ ... ______ ... 

.. _ .. r_,_.,,_,.....,_..,.,.. ,_,J .. <·-
:;:::;'!,::;",...:c-o.-- ... - .. _.... .. - -
--?...::. .. ~~~-:::;.:;:::..; 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DECLARACÃO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n° 
~0/2015 - Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 018/2015, efetuado 
•ra Aquisição de Equipamentos Agrícolas, cuja empresas vencedoras 
ram AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - CNPJ n° 21.344.856/0001-
~ e GONZATTI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 
roA, atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, 
n especial à Lei n° 10.520/02 e 8.666/93, de 21/06/1993, e suas 
:erações, inclusive quanto à forma de publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 02 de Junho de 2.015. 

DIVONSIR GRAFF 
OAB/PR n. 0 4.058 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.O 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE ADJUDICACÃO 

':PROCESSO LICITA TÓRIO N• 040/2015 
TAL DE PREGÃO, na forma presencial n• O 18/2015 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma pública a Adjudicação, 
>recesso licitatório em epígrafe às Empresas, conforme segue: 
MOI 
OI OI (UM) Carreta, nova, carroceria de madeira, capacidade mínima 04 (quatro) toneladas, com eixo dianteiro 

simples dirigível, e, eixo traseiro simples, quatro rodas com pneus 7.50Rxl6- mínimo lO lonas, 
não basculante. 

ROINDUSTRIAL FREITAS ElRELI CNPJ- 21.344.856/0001-54- Valor- R$-6.080,00 (V) -J•. 

M02 
02 OI (UM) Grade Niveladora, nova, mínimo de 32 discos de 18 polegadas, espessura mínima de 04 mm. 

recortados no eixo dianteiro e liso no eixo traseiro, espaçamento de 17,5 em entre os discos, com 
controle manual. 

NZATTI AGROP. E REPRESENTAÇAO COMERCIAL LTDA CNPJ -16.567.255/0001-70- Valor- R$- 8.000,00 - (V)- J•. 

M 03 
03 02 (DOIS) Arado subsolador, novo, mínimo de 05 hastes, pés com pino fusível e suporte extra, trabalho de 

rofundidade mínima de 400 mm, sem roda limitadora de rofundidade. 
ROINDUSTRIAL FREITAS E !RELI CNPJ- 21.344.856/0001-54- Valor- R$-3.285,00 (V)- 1•.x2- Total R$-6.570,00 

M04 
04 OI (UM) Carreta, nova, metálica com tampas laterais fixas, capacidade mínima de 06 toneladas, eixo 

dianteiro simples e eixo traseiro duplo, basculante com pistão, seis rodas, com pneus 7.50Rxl6 -
mínimo I O lonas, sem sobrecaixa. 

ROINDUSTRIAL FREITAS E I RELI CNPJ- 21.344.856/000 1-54 - Valor - R$-13.150,00 (V)- 1°. 

MOS 
05 OI (UM) Plantadeira adubadeira, nova, mínimo 07 linhas, espeçamento mínimo de 45 em, 04 linhas de 90 

em, discos de corte com diâmetro de 18 polegadas, discos duplo (semente e adubo), caixa plástica. 
distribuidores de adubo transversais a caixa, catraca liga/desliga para fechamento de cada caixa. 
peso mínimo de 2.600 kgs. caixa com capacidade mínima total de 450 litros de adubo. caixas com 
capacidade mínima de 50 li tros para cada caixa de semente, com pneus. 

NZATTI AGROP. E REPRESENTAÇAO COMERCIAL LTDA CNPJ - 16.567.255/0001-70- Valor- R$- 48.800,00 -(V)- J•. 

:M06 
06 OI (UM) 

Nova Cantu, Paraná, O I de Junho de 2.0 15. 

REPUBLICADO P/ CORREÇÃO 

PUBL CAD 
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PrefeittJT81Vfunicipal de Nova C 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

TERMO DE ADJUDICACÃO 

0 : PROCESSO LICITA TÓRIO W 040/20I 5 
:TAL DE PREGÃO, na forma presencial n• OI8120 I5 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma pública a Adjudicação, 
Jrocesso Iicitatório em epígrafe às Empresas, confonne segue: 
MOI 
OI 01 (UM) Carreta, nova, carroceria de madeira, capacidade mínima 04 (quatro) toneladas, com eixo dianteiro 

simples dirigível, e, eixo traseiro simples, quatro rodas com pneus 7.50Rxl 6 - mínimo 10 lonas, 
não basculante. 

ROINDUSTRlAL FREITAS E I RELI CNPJ- 21.344.856/0001-54- Valor- R$-6.080,00 (V)- 1". 

M02 
02 0 1 (UM) Grade Niveladora, nova, mínimo de 32 discos de 18 polegadas, espessura mínima de 04 mm, 

recortados no eixo dianteiro e liso no eixo traseiro, espaçamento de 17,5 em entre os discos, com 
controle manual. 

~ZATTI AGROP. E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA CNPJ -16.567.255/0001 -70- Valor - R$- 8.000,00 -(V)-1". 

M03 
03 02 (DOIS) Arado subsolador, novo, mínimo de 05 hastes, pés com pino fusível e suporte extra, trabalho de 

rofundidade mínima de 400 mm, sem roda limitadora de rofundidade. 
ROINDUSTRIAL FREITAS E !RELI CNPJ - 21.344.856/0001-54- Valor - R$-3.285.00 (V)- 1°. 

M04 
04 OI (UM) Carreta, nova, metálica com tampas laterais fixas, capacidade mínima de 06 toneladas, eixo 

dianteiro simples e eixo traseiro duplo, basculante com pistão, seis rodas, com pneus 7.50Rxl6-
mínimo 1 O lonas, sem sobrecaixa. 

:ZOINDUSTRIAL FREITAS ErRE LI CNPJ- 21.344.856/0001-54- Valor- R$-13.150,00 (V)- 1•. 

M 05 
os 01 (UM) Plantadeira adubadeira. nova, mínimo 07 linhas, espeçamento mínimo de 45 em, 04 linhas de 90 

em, discos de corte com diâmetro de 18 polegadas, discos duplo (semente e adubo), caixa plástica, 
distribuidores de adubo transversais a caixa, catraca liga/desliga para fechamento de cada caixa, 
peso mínimo de 2.600 kgs, caixa com capacidade mínima total de 450 litros de adubo, caixas com 
capacidade mínima de 50 litros para cada caixa de semente, com pneus. 

:-<ZATTI AGROP. E REPRESENTAÇÃO COMERC!AL LTDA CNPJ- 16.567.255/0001 -70- Valor- R$- 48 .800,00- (V)- 1•. 

M06 
06 01 (UM) Grade aradora, nova, controle remoto, 14 discos 14126 polegadas, mínimo de 06 mm de espessura e 

27 em de es a o entre os discos, neus 7,50Rxl6 com mínimo de 10 lonas. 
:-.JZATTI AGROP. E REPRESENTAÇÃO COMERC!AL LTDA CNPJ- I6.567.255/0001-70 Valor- R$- 15.450,00 (V) 1". 

Comunica outrossim, que a comis~ão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a quem se sinta prejudicada, para 
rposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, OI de Junho de 2.0 15. 
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ATA DE ABERTURA DE LI ClT AÇAO J'' l' N fí Í' " ...,.. 3 noz; t 7 ,..d,.TUU>l 
PROCESSO LICITA TÓRIO W 040/2015 ,.../ . - -oiçA-o rc~ o fit t·f- if-?. PREGAO, na forma presencial n° 018/2015 ..... .. · -"' 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 29 de Maio de 2015, na Sala de Reuniões ~ie~a~u~~ipa,.,..l""d-=-e-íc'-r:o:o:!&~-----==-::
ltu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados, com a finalidade de proceder a 
rtura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de 
.ipamentos Agrícolas, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão 
lica, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelo es, ue teve como artici ante a em resa: 

EMPRESA/CNPJ 
IA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ASSESSORIOS AGRICOLAS LTDA 
.JZATTI AGROP. E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 

CNPJ - 76.065.317/0001 -78 
CNPJ -16.567.255/0001-70 
CNPJ -77.310.589/0018-05 
CNPJ -01.837.015/0001 -71 
CNPJ- 18.960.416/0001-17 
CNPJ- 21.344.856/0001 -54 

JAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 
I A MÁQUINAS AGRÍCOLAS L TDA• 
LICKMANN & ROTIA LTDA- ME .... 
~O INDUSTRIAL FREITAS EIRELI 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que O I empresa compareceu para participar do certame, e, 
;entou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a proposta de preços, sendo 
:guinte forma: 
~01 

1 01 (UM) Carreta, nova, carroceria de madeira, capacidade mínima 04 (quatro) toneladas, 
com eixo dianteiro simples dirigível, e, eixo traseiro simples, quatro rodas com 
pneus 7.50Rx16- mínimo 10 lonas, não basculante. 

LICKMANN & ROTTA LTDA- ME CNPJ- 18.960.416/0001-17 - Lance Verbal- R$-6.090,00 (D)- 2° . ..
~OINDUSTRIAL FREITAS E1RELI CNPJ- 21.344.856/0001-54- Lance Vencedor- R$-6.080,00 (V) - I 0 • 

\102 
01 (UM) Grade Niveladora, nova, mínimo de 32 discos de 18 polegadas, espessura 

mínima de 04 mm, recortados no eixo dianteiro e liso no eixo traseiro, 
espaçamento de 17,5 em entre os discos, com controle manual. 

'A MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ -01.837.015/0001-71 -Lance Verbal- R$-8.100,00 (D) -2°. 
1ZATTI AGROP. E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA CNPJ -16.567.255/0001-70- Lance Vencedor 
- 8.000,00- (V)- I 0 • 

\1 03 
02 (DOIS) Arado subsolador, novo, mínimo de 05 hastes, pés com pino fusível e suporte 

extra, trabalho de profundidade mínima de 400 mm, sem roda limitadora de 
profundidade. 

TA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ASSESSORIOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ- 76.065.317/0001-78 -
e Verbal - R$- 3.290,00 (D) 2° . 
. OINDUSTRIAL FREITAS EIRELI CNPJ- 21.344.856/0001-54- Lance Vencedor- R$-3.285,00 (V)- 1°. 
\104 
t 01 (UM) Carreta, nova, metálica com tampas laterais fixas, capacidade mínima de 06 

toneladas, eixo dianteiro simples e eixo traseiro duplo, basculante com pistão, 
seis rodas, com pneus 7 .50Rx 16 - mínimo I O lonas, sem sobrecaixa. 

LICKMANN & ROTTA LTDA- ME CNPJ- 18.960.416/0001-17- Lance Verbal- R$-13.200,00 (D)- 2°. ,... 
.O INDUSTRIAL FREITAS EIRELI CNPJ - 21.344.856/0001 -54- Lance Vencedor- R$-13.150,00 (V)- 1°. ....-

"os 
01 (UM) Plantadeira adubadeira, nova, mínimo 07 linhas, espeçamento mínimo de 45 

em, 04 linhas de 90 em, discos de corte com diâmetro de 18 polegadas, discos 
duplo (semente e adubo), caixa plástica, distribuidores de adubo transversais a 
caixa, catraca liga/desliga para fechamento de cada caixa, peso mínimo de 
2.600 kgs, caixa com capacidade mínima total de 450 litros de adubo, caixas 
com capacidade mínima de 50 litros J'..ara cada caixa de semente, com pneus. 



~M06 

Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

06 01 (UM) Grade aradora, nova, controle remoto, 14 discos 14/26 polegadas, mínimo de 06 
mm de espessura e 27 em de espaço entre os discos, pneus 7,50Rx16 com 
mínimo de 1 O lonas. 

TIA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ASSESSORIOS AGRICOLAS LTDA- CNPJ- 76.065.317/0001-78-
1Ce Verbal - R$-15 .500,00 (D) 2•. 
NZATTI AGROP. E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA CNPJ- 16.567.255/0001 -70- Lance Vencedor ""' 
$- 15.450,00-(V) - t•. 

Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da participante, e, contatou
tue a Empresa apresentou toda a documentação exigida em Edital. 

Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente com as decisões 
radas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer documento, ato ou forma de 
:edimento. 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de Licitação, que o objeto 
ado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

:M 01 - .no Valor Total de R$-6.080,00 (Seis Mil e Oitenta Reais): a empresa: AGROINDUSTRIAL 
~ITAS EIRELI, Inscrito no CNPJ sob o n• 21.344.856/0001-54; 

:M 02 - no Valor Total de R$-8.000,00 (Oito Mil Reais): a empresa: GONZATTI AGROP. E 
PRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, Inscrito no CNPJ sob o n• 16.567.255/0001-70; 

:M 03 - no Valor Total de R$-3.285,00 (Três Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais): a empresa: ..,.,. 
ROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI, Inscrito no CNPJ sob o n• 21.344.856/0001-54 ; 

:M 04 - no Valor Total de R$-13.150,00 (Treze Mil, Cento e Cinquenta Reias): a empresa: / 
ROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI, Inscrito no CNPJ sob o n• 21.344.856/0001-54; 

:M 05 - no Valor Total de R$-48.800,00 (Quarenta e Oito Mil e Oitocentos Reais): a empresa: GONZATTI ./'" 
ROP. E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, Inscrito no CNPJ sob o n"16.567.255/0001-70; 

:M 06 - no Valor Total de R$-15.450,00 (Quinze Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais): a empresa: 
NZATTI AGROP. E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, Inscrito no CNPJ sob o n• 
i67.255/0001-70; 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada vai 
nada. 

Nova Cantu, Paraná, 29 de Maio de 2.015. 
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A6RO FREITAS 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI- ME CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Av. Maurício Cardoso, 1821, Centro, Cep.: 95.920-000 - Boqueirão do Leão/ RS 

X-m.aí[ moíses@jreítas-rs.com.6r: ]'one: (51) 3770.1093 ou 9376.5353 
Dados Bancários: BANRISUL SI A, Ag. : 0270 (Lojeodo-RS) C Corrente : 06.099906.0-6 

Pessoa Para Contato Mojses de Freitas RG: 7057072097 CPF: 882.072.000-06 

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015 Processo Licitatório n° 040/2015 

PROPOSTA ao Municipio de NOVA CANTU - PR 

.zão Social: AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI ME 
de reço : Av . Maur í cio Cardoso, 182 1, Centro, CEP: 95 . 920 - 000, C~dade/Estado : 

::J.ueirão do Leão - RS , CNPJ: 21 . 3.!14 . 85 6/0001- 54 I E · 253/0007432 ~JUNICIPAL · 1 442 .. 
Quant VALOR VALOR 

em /Unid PRODUTO 
UNIT. TOTAL 

Carreta, nova , carroceria de madeira , 
01 capacidade de 4 (quatro) toneladas, com eixo R$ R$ 

~~ 1 uma dianteiro simpl es dirigível, e, eixo 6.100 I 00 I 6.100 , 00 
1\ traseiro s impl es, quatro rodas com pneus (sei.s mil e {seis m.:..l e 

Un 7 . 50Rxl6 - mínimo lO lonas, não basculant:e . ce::: reais: cem rec~s, 

Marca : MetalFreitas Mode l o : MF Md-D 4t. 
Grade Niveladora , nova , mínimo de 32 discos 

01 de 18 polegadas, es9essura míl'.ima de 04 mm , ?..$ R$ 
2 uma recortados no eixo dianteiro e liso no eixo 10,000 1 0.~ 10 .000 , 00 
is trase i r o , espaçamento de 17 , 5 em ent:re os (dez mL (dez mi: 

Un discos, com controle manual . Marca : CERVO reais) rea.:..s j 

Modelo: Grade 32D. 
Ar ado subsolador , novo, mínimo de os hastes, 

?..$ / / R$ 02 pés com pino fusível e suporte extra, 
3 do i s 3.600 ,00 7 .200,00 

trabalho de profu:!ciidade mínima de 400 mm, 
~s 

r ~s ti._ e f SP: .. _ :r: i. ~ 

sem roda l imi\:.adora c e profund:..dade . Marca : st;;:iscBr.:cs dJZ'=:itOS 

Un 
MetalFreitas Modelo : AS 160-5g. 

~e a i s} ceõ.:.s; 

Carreta, nova , met:álica com tampas lat:erais 
fixas, capacidade de carga para 6 (seis) 

01 toneladas , eixo dianteiro s imples e eixo R$ R$ 
q uma traseiro duplo, basculante com pistão, seis 15 .000,00 15.000 ,00 
:ro rodas , 7 . 50Rx l 6 mínimo 10 lonas, 

(ac:inze rr.!.l lqu-r.ze m.:: 
com pneus - rea~s; rea~s Un 

sem sobrecaixa . Marca : MetalFreitas Modelo : 
MF Me-D 6tb. 
Gr ade aradora, nova, controle remoto , 14 

01 discos 14/26 polegadas, mínimo de 06 mm de R$ R$ 
::> uma espessura e 27 em de espaço ent re os discos, 17.000 , 00 1 7.000,00 
.s 7 , 50Rx16 mínimo de lO lonas. 

(dezessete m. l !dezessete m:l 
pneus com reaisl reais: Un Marca : CERVO Modelo: APC 14Dx26". 

:~1 Geral da proposta R$ 55.300,00 (cinquenta e cinco mil e trezentos reais) . 

. idade da Proposta : A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme 

.tal . 
:LARAMOS expressamente que nos preços contidos na propost:a estão incluídos 
los os custos e despesas necessários ao cumprimento integra l do objeto deste 
tal e seus Anexos, como abatimentos, impostos, t:axas e contribuições soc~ais, 
·igações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comercia~s, q...1.e 
ntualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte, 
carga ou de terceiros, custos diretos e ir:diret:os ae producão e 
.ercial ização , bem come c custo das assist:ências téc~icas . 

·an tia do Produ to : 

rt:ados, pelo prazo 
Ofertamos/Declaramos garantia 
de 01 (um) ano, contados do 

t:otal dos equipamentos 

/ 

/ 

v 
~ 

/ 



A6RO FREITAS 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Av. Maurício Cardoso, 1821, Centro, Cep.: 95.920-000- Boqueirão do Leão/RS 

cessária para o bom e perfeito funcionamento dos equipamentos 
rtame , inclusive com fornecimento de peças e componenLes para o 
ncionamento d os equipamentos licitados, sem qualquer CUSLO adicional. 

ndições de Pagamento: Conforme Edital. 

azo de Entrega: O objeto da presente licitação será entregue montado, 
s t a l ado e em condições de entrada em funcionamento, sem CUSLO adicional no 
~zo e nas condições estabelecidas pelo Município, em consonância com o Edital. 

~LARAMOS expressamente que a Proposta Financeira obsevou as formas e condições 
?ressas no Edital e Anexos . 

:::LARAMOS plena e total submissão aos i tens do Edital, 
1te~do do mesmo, concordando plenamente e na integra com 
1cionado, comprometendo-nos a bem fiel cumpri-lo. 

estando ciente d o 
tudo que con sta do 

Boqueirão do Leão/RS, 29 de Maio de 2015. 

Sidinei Mo}.. és de Freitas Administrador 
~ CPF N° : 882.072 . 0-06 e RG N° : 7057072097 - SSP/RS 

SSb/0001-54 
R tAL FREITAS E\ RELI 

URlClO CARDOSO, 1821 
[)-CEP~O 

~Ao oo LEAO • RS ..J 

Sócio Administrador 
CPF: 882.072.00(}-06 



A6ROFREITAS 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI- ME CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Av. Mauricio Cardoso, 1821, Centro, Cep.: 95.920-000- Boqueirão do Leão/RS 

'E-mail: 11101Sf!s'ã":fl.:g_ilas-rs.:.ccm1.6r; :Jon.e: (51) 3770.1093 ou 9376.5353 

DECLARAÇAO DE COMPATIBILIDADE DO FABRICANTE 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
NICÍPIO DE NOVA CANTU - PR 
EGÃO PRESENCIAL N° 018/2015 
OCESSO N° : 040/2015 

Com vistas á participação no pregão acima epigrafado e, 
ra todos os fins de direito, declaramos que a Empresa 
ROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI ME, inseri ta no CNPJ n° 
.344.856/0001-54, com sede à Av. Mauricio Cardoso, 1821, Centro, 
:::J:Ueirão do Leão RS, CEP: 95. 920-000 atendem todas as 
?ecificações técnicas exigidas pelo edital da licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente 
:::laração. 

JSTRlAL FRE!T ~ ~lREll 

tiM•'-'RlCIO CARDOS), 1821 
TRu . CEP 95920-0GO 

( 

f.lf<ÃO DO LEÃO- RS .J 

Boqueirão do Leão - RS, 29 de maio de 2015. 

isés Freitas 
Sócio dministrador 

CPF N°: . 072.000-06 
RG N°: 7057072097 - SSP/RS 

Sidinei Moisés de Freitas 
Sócio Administrador 
CPF: BZ2.07l.CJ00.06 



PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 0402015 
[DITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

PROPOSTA DE PREÇOS 

TEM QTDADE DESCRIÇÃO MARCA 

)1 01(UM) Carreta nova, carroceria de TRITON 
madeira, capacidade mínima de 
04 (quatro) tn. Com eixo dianteiro 
simples dirigível, eixo trazeiro 
simples,04 rodas com pneu 7.50 
R16, mínimi de 10 lonas, não 
basculante 

D2 01 (um) Grade niveladora nova, mínimo PICCIN 
32 discos de 18 pol, expessura 
mínima de 04 mm, recortados no 
eixo dianteiro e lisos no eixo 
traseiro, espaçamento de 17,5 em 
entre discos, com controle 
manua l 

03 02 (dois) Arado subsolador, novo, mínimo NETZ 
de OS hastes, com pino fusível e 
suporte extra, trabalho de 
profundidade mínima de 400 
mm, sem roda limitadora de 
profundidade. 

04 01 (um) Carreta nova metá lica, com NETZ/ 

tampas laterais fixas, capacidade IPACOL 

mínima de 06 tn, eixo diante iro 
simples e eixo trazeiro duplo, 
basculante com pistão, 06(seis) 
rodas, com pneus 7.50 R16, 
mínimo de 10 lonas, sem sobre 
-- ·- --

VALOR VALOR 
UNIT. TOTAL 

7.050,00 7.050,00 
./ v 

9,500,00 9,500,00 0 

4.100,00 8.200,00 , v 

17.900,00 17.900,00 

./ 

;-$ 



GONZATTI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL L 
Av. Cantu 660 - Prolongamento- Nova Cantu - Pr., CEP 87330-000 
Fones: (44-3527 1042) - (9155 3390 - vivo) (91523390- claro) 
e-mail: gonzattiagropecuaria@hotmail.com 

15 01 (um) Plantadeira adubadeira, nova, PLANTI 53.000,00 53.000,00 
mínimo de 07 linhas, CENTER 
espaçamento mínimo de 45 em, e 
04 linhas com espaçamento de 90 
em, com disco de corte de 18 
pol.discos duplos (semente e 
adubo), caixas plásticas, 
distribuidores de adubo 
transversais a caixa, catraca 
li/desliga para fechamento de 
cada ex, peso mínimo de 2.600 
Kg, caixa com capacidade mínima 
total de 450 lt de adubo, e 
capacidade de mínimo 50 lt de 
semente em cada caixa, com 
pneus 

)6 01 (um) Grade aradora nova, com PICCIN 17.500,00 17.500,00 
controle remoto,14/26 (14 discos 
com 26 pol.), mínimo de 06 mm 
de expessura, e 27 em de 
espaçamento entre discos, pneus 
7.50 R16, com no mínimo 10 
lonas 
TOTAL 113,150,00 . 

R$ 113.1SO,OO(Cento e treze mil cento e cinqüenta rea1s) 

/ALIDADE DESTA PROPOSTA: 65 DIAS 

\lava Cantu - Pr, 28 de.JYlai~ 

16.567.255/0001-70 

ROBERTO GONZATII 

511.026.449-00 

/J 

(C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

'REÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM 

'ROCESSO LICITATÓRIO No 040/2015 
.DITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

.OTE 01-ÚNICO. 

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO MARCA 

01 01 (UM) Carreta nova, carroceria de madeira, IAC 
capacidade 04( quatro) toneladas, com eixo 
dianteiro simples, dirigível, e, eixo traseiro 
simples, quatro rodas com pneus 7.50Rx16 -
mínimo 10 lonas, não basculante. 

02 01(UM) Grade niveladora, nova, de 32 discos de 18 BALDAN 
polegadas, espessura de 04mm, recortados 
no eixo dianteiro e liso no eixo traseiro, 
espaçamento de 17,5cm entre os discos, com 
controle manual. 

03 02(DOIS) Arado subsolador, novo, de 05 hastes, pés BALDAN 
com pino fusível e suporte extra, trabalho de 
profundidade de 400mm, sem roda 
limitadora de profundidade. 

04 01(UM) Carreta, nova, metálica, com tampas laterais IAC 
fixas, capacidade de 06 toneladas, eixo 
dianteiro simples e traseiro duplo, 
basculante com pistão, seis rodas, com pneus 
7.50Rx16, sem sobre caixa. 

05 01(UM) Plantadeira adubadeira, nova, 07 linhas, TATU 
espaçamento 45cm, 04 linhas de 90cm, disco 
de corte de 18", discos duplos na semente e 
adubo, caixa plástica, distribuidores de 
adubo transversais a caixa, catraca 
liga/desliga, peso 2.600kgs, reservatório 450 
litros de adubo, reservatório de 50 litros 
para semente, com pneus. 

06 01(UM) Grade aradora, nova, controle remotor, 14 BALDAN 
discos de 26", 06mm de espessura, 27cm de 
espaçamento, com pneus 7.50Rx16. ~ 

7 . ALIDADE DA PROPOSTA. 60 DIAS. \ / 

.quagril Equipamentos Agrícolas Ltda 
:NPJ: 77.310.589-0018-05 
E: 902.688.05-61 

Lincon ~~amanaka 
CPF: 994Vl61 -1_5 

PREÇO 

R$ 
7.050,00 

R$ 
9.800,00 

R$ 
4.100,00 

R$ 
17.500,00 

/ 

R$ 
53.500,00 

R$ 
17.500,00 



ANEXO VI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N!! 040/2015 

EDITAL DE PREGÃO No 018/2015 

LOTE 01- ÚNICO. 

FORNECEDOR: SCHLICKMANN & ROTTA LTDA- ME 
CIDADE: TRES BARRAS DO PARANA - PR CEP: 85485-000 ESTADO: 
PARANA 
ENDERECO: AVENIDA BRASIL, 264, CENTRO. 
CNPJ: 18.960.416/0001-17 

:de Unid. Descrição do produto 

)1 Unid. Carreta, nova, carroceria de madeira, 
capacidade mínima 04 (quatro) 
toneladas, com eixo dianteiro simples 
dirigível, e, eixo traseiro simples, quatro 
rodas com pneus 7.50Rx16 - mínimo 1 O 
lonas, não basculante. 

)1 Unid. Grade Niveladora, nova, mínimo de 32 
discos de 18 polegadas, espessura 
mínima de 04 mm, recortados no eixo 
dianteiro e liso no eixo traseiro, 
espaçamento de 17,5 em entre os 
discos, com controle manual. 

)2 Unid. Arado subsolador, novo, mínimo de 05 
hastes, pés com pino fusível e suporte 
extra, trabalho de profundidade mínima 
de 400 mm, sem roda limitadora de 
profu nd ida de. 

)1 Unid. Carreta, nova, metálica com tampas 
laterais fixas, capacidade mínima de 06 
toneladas, eixo dianteiro simples e eixo 
traseiro duplo, basculante com pistão, 
seis rodas, com pneus 7.50Rx16 -

, - 6 .. " • 

Marca e R$ Unitário R$ Total 
Modelo 
IAC/ R$6.600,00 R$6.600,00 / 
MOD. CA 

PICCIN/ 
MOD. 
GNDL 

R$ 9.450,00 R$9.450,00 \~ 

~~~v 
\. 

IBL/MOD R$4.090,00 R$8.180,00 ,..,. 
.ASH 

IAC/ 
MOD. 
CAMB 

R$13.300,0 
o 

R$13.300,00 pv 



,~üRA ft?ú 
{(.{(; 2 ~ 

·~ ~ 
07 linhas, espeçamento mínimo de 45 MARCHE o a. r-L. N.o •• ...__ ••• i! 
em, 04 linhas de 90 em, discos de corte SAN/ _______ fi! i) 
com diâmetro de 18 polegadas, discos MOD. ~ ··- ---· 

o"~ ~~ duplo (semente e adubo), caixa plástica, PST PLUS ilCantu • 
distribuidores de adubo transversais a -
caixa, catraca liga/desliga para 
fechamento de cada caixa, peso mínimo 
de 2.600 kgs, caixa com capacidade 
mínima total de 450 litros de adubo, 
caixas com capacidade mínima de 50 
litros para cada caixa de semente, com 
pneus. 

)1 Unid. Grade aradora, nova, controle remoto, PICCIN/ R$16.900,0 R$16.900,00 
14 discos 14/26 polegadas, mínimo de MOD. o 
06 mm de espessura e 27 em de espaço GACR 
entre os discos, pneus 7,50Rx1 6 com j 

mínimo de 1 O lonas. 
Valor total da Proposta R$ 

I 107.920,00 

Valor Total: R$ 107.920,00 (cento e sete mil novecentos e vinte reais). 
Prazo de Entrega: Conforme Solicitação. 
Prazo de Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 
Prazo de Garantia: 06 (seis) meses 

Três Barras do Paraná, 28 de Maio de 2015. 

Rep. Legal: Joseane Aparecida Rotta Schlickmann. 

118.960.416/0001-1 ~~yl 
INSCR. EST. 906.43783-06 
SCHLICKMANN & ROTTA 

LTDA. - ME 
AVEN IDA BRASIL. 264 

ITni CENTRO · CEP 85485-000 •• Á I 
~S BARRAS DO PARANÁ - PARA~ 

RG nº: 6294102-2 SESP-PR 

CPF: 021.737.039-00 
Cargo: Sócia- Administradora. 



as Agrícolas 
Venda de Irnplernentos Agrícolas e Peças 

PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL 018/2015 

PROCESSO LICITATORIO 040/2015 
_VA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 
IPJ: 01.837.015/0001-71 IE: 90130405-05 
IA: AV RUBEM CESAR CASELANI 2050 CEP: 85770-000 
ne/fax: (46) 3543 - 2308 REALEZA- PR 
nco: CAIXA AG: 1287 CC:861 -2 
presentante: Darci da Silva Junior 
F: 088.244.989-30 RG: 9.912.673-6 - PR 
a presente, apresentamos nossa proposta de preços para aquisição de maquinas e 
Jipamentos agrícolas,conforme termos do Edital de Pregão Presencial. 

Especificação do Produto 

~ta, nova, carroceria de madeira. 
:: idade mínima 04 (quatro) 
adas, com eixo dianteiro 
les dirigível. e. eixo traseiro 
les. quatro rodas com pneus 
~x 16 - mín imo I O lonas. não 
Jiante. 
e Niveladora, nova. mínimo de 
scos de 18 polegadas, espessura 
na de 04 mm, recortados no 
jianteiro e liso no eixo traseiro, 
amento de 17,5 em entre os 
s. com controle manual. 
) subsolador. novo. mínimo de 
stes. pés com pino fusível e 
te extra. trabalho de 
ndidade mínima de 400 mm, 
oda I imitadora de 
1didade. 
ta . nova. metálica com tampas 
is fi xas. capacidade mínima de 
1eladas. e1xo d1antetro Simples 
traseiro duplo. basculante 

·i stão. seis rodas, com pneus 
x 16 - mínimo I O lonas, sem 
:aixa. 
deira adubadeira, nova, 
tO 07 I inhas, espeçamento 
10 de 45 em. 04 linhas de 90 
scos de corte com diâmetro de 
egadas. discos duplo (semente 
•o ). caixa plástica, 
uidores de adubo transversais 

I 

Und Qtd Valor Max Marca I Valor unt. 
unt. R$ Modelo R$ 

Und 01 7.050,00 TADEU- 6.800,00 

T4400 

I 
I 

Und 01 10.000,00 BALDAN- SP 8.600,00 

Und 01 4.100,00 NETZ- I 3.7oo,oo 

AS1700 
I 

Und 01 117.900,00 NETZ- 15.800,00 

CBN6000 

Und 01 53.500,00 VENCE TUDO 51.000,00 

ÍO 1 .83\7.015/0~0-1
5

-~]I~ER I 

I SI~A MÁQUI~AS I ;j7 ~ 

Valor total 

I 
R$ 

I 

I 6.8oo,oo / 

I 
I j 
I 8.soo,oo 

I 
I 
I 

I 
I 

I 7.400,00 I 
I ~ 
I 
i 
I 
1 15.800,00 

\ 51.ooo,oo 

Qi 



Silva Máquinas A 
as Agrícolas 

Venda de Im.plern.entos Agrícolas e Peças e 

1amento de cada caixa, peso 
timo de 2.600 kgs. caixa com 
acidade mín ima total de 450 
)S de adubo. caixas com 
-acidade mínima de 50 litros para 
::~caixa de semente. com neus. 
de aradora. nova, controle 
oto. 14 discos 14/26 polegadas, Und 01 17.630,00 BALDAN- CRI 17.200,00 17.200,00 

imo de 06 mm de espessura e 27 14X26" 
:le espaço entre os discos. pneus 
1Rx16 com mínimo de lO lonas. 

TOTAL DA PROPOSTA ................................................ R$ 106.800,00 (Cento e 

' mil e oitocentos reais.) 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

:!aramos ainda estar de acordo e ciente de todas as exigências do edital. 

s: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos. impostos, taxas 
ncargos sociais, obrigações trabalhistas. previdenciárias. fiscais e comerciais. assim como 
pesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

Realeza 25 de maio de 2015. 

(Responsável legal) 
RG: 9.91 3-6 SSP PR 

CPF: 8.244.989-30 

fõl.837.015/0001-7il 

SILVA MÁQUINAS 
AGRrCOLAS LTDA. 

Av. Rubem C Coselonl. 2297 
L85770-000 REALEZA P':_j 



LSTractor Datta 
.:;·,.. ; I • 

C"' j L.Ol( oJ "V " • r: r _ U~ ·J I 

Tet 4~1 n:J.O.~'IC -1~ ,v J.,j04 
U'P!, 7'1.065.~171-> .... • ·781" ~ C,D~JW2 

NEXO VI 
REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
OMISSÃO DE LICITAÇÃO 
REÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM 
ROCESSO LICITATÓRIO No 040/2015 
OITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

-··-~ 

EM QTDADE DESCRIÇÃO 
REFERÊNCIA I 
VALOR UNITÁRIO 
/MÁXIMO 

01 (UM) 

01 (UM) 

02 (DOIS) 

01 (UM) 

01 (UM) 

Carreta, nova, carroceria de madeira, R$-7.000,00 
capacidade mínima 04 (quatro) toneladas, 
com eixo dianteiro simples dirigível, e, eixo 
traseiro simples, quatro rodas com pneus 
7.50Rx16 - mínimo 10 lonas, não 
basculante. TRITON TR.688 4 TM 2 
EIXOS 
Grade Niveladora, nova, mínimo de 32 R$-9.950,00 
discos de 18 polegadas, espessura mínima de 
04 mm, recortados no eixo dianteiro e liso no 
eixo traseiro, espaçamento de 17,5 em entre 
os discos, com controle manual. PICCIN 
GNDL 32Xl8 
Arado subsolador, novo, mínimo de 05 
hastes, pés com pino fusível e suporte extra, 
trabalho de profundidade mínima de 400 
mm, sem roda limitadora de profundidade. 
BECKER ASH 5-6 
Carreta, nova, metálica com tampas laterais 
fixas, capacidade mínima de 06 toneladas, 
eixo dianteiro simples e eixo traseiro duplo, 
basculante com pistão, seis rodas, com pneus 
7.50Rxl6 - mínimo 10 lonas, sem 
sobrecaixa. BECKER CAMH 7500 
Plantadeira adubadeira, nova, mínimo 07 
linhas, espeçamento mínimo de 45 em, 04 
linhas de 90 em, discos de corte com 
diâmetro de 18 polegadas, discos duplo 
(semente e adubo), caixa plástica, 
distribuidores de adubo transversais a caixa, 
catraca liga/desliga para fechamento de cada 
caixa, peso mínimo de 2.600 kgs, caixa com 
capacidade mínima total de 450 litros de 
adubo, caixas com capacidade mínima de 50 
litros para cada caixa de semente, com 
pneus. PLANTI CENTER PENTA-2 PC 

R$-4.000,00 / 
R$-8.000,00 

R$-17 .850,00 

R$-53.400,00 



LS....,...Tractor 

01 (UM) 

:tlidade 60 Dias 

Datta 
'' 214í ("<o l I PP Sr:~ 'il 

") '" lr" '-- ... ·U 

,.. l ~r- I _ -.l • - 1 J 1.. 

(~JP' , \o. 5 , .O · Ir"= 

Grade aradora, nova, controle remoto, 14 
discos 14/26 polegadas, mínimo de 06 mm 
de espessura e 27 em de espaço entre os 
discos, pneus 7,50Rx16 com mínimo de 10 
lonas. TATU GAICR 

tscavel, 26 de maio de 20 15 

\.S 1rac.tot 

\aS \.td3 · 
P. ~&r\cO 

~~· iJ6.065.317/0001-i8· 
Datta Distribuidora de Peças 
e Acessórios Agricotas ltda. 

Av. Cartos Gomes, 23 
Jd. Maria Luiz~ 

~EP 85803-000 - Casca\ 



TRITON +55 49 3551 2900 
MÁQUINAS AGR[COLAS 

triton@tritonmaquinas.com.br 

NICIAL Uhomel SOBRE NÓS (/jnstitucionall PRODUTOS REPRESENTANTES (/representantes) 

Hlt?!!}i'JlTo~~J)/downloadsl VÍDEOS Uvideosl ATENDIMENTO (/atendimento) 

2 Eixos Simples 

ística 

:: 4 Toneladas 

pies 

>S: 16/5 

TICAS: Fixa 

o 

3,20 x 1,90 x o,6om 

I Azul I Vermelho I Amarelo I Verniz 

:ilita a descarga de cereais, tornando o tempo de 

o r 

1: Eleva a altura do espaço para carga 

X 16" 

::>do Tempo 

LUZERNA / SC 

Cotações Grãos 

11°C M[N 13°C MÃX 

JINAS AGR[COLAS L TOA. 

:900 f 

Quero mais informações ({jnfo.php?produto=4 Ton - 2 Eixos Simples) 

Cotações Moedas Índices Econômicos 

(li ndice. moeda s.ph p) 

Conheça também a 
Triton Fertilance 
(http:l/www.tritonfert ilance.com.br) 

os I Centro I Caixa Postal 31 
JOO I Luzerna - Santa Catarina (https:/lwww.facebook.com/tritonmaquina s) webmail (http://emailmais.net) acesso restrito (fadmin/) 



~.E NIVELADORA 
N CONTROLE 
tTO 

~ÇÕES TÉCNICAS: 
N° DE DIÂMETRO DIÂMETRO 
>ISCOS DOS DISCOS DO EIXO 

28 1.1/4" 

32 1.1/4" 

36 20" x 4,50 mm 
1.1/4" 

40 1.1/4" 

44 ou 1.1/4" 

48 22" x 4,50 mm 1.1/4" 

52 1.1/4" 

56 1.1/4" 

60 1.1 /4" 

64 1.1/4" 
> aproximados com discos de 22". 

ESPAÇAMENTO 
ENTRE DISCOS 

(mm) 

195 
195 

195 

195 

195 

195 

195 

195 

195 

195 

LARG. DE PESO POTÊNCIA 
TRABALHO APROX.* NO MOTOR 

(m) (kg) (CV) 

2,53 1300 80 a 85 
2,92 1400 85 a 90 

3,31 1490 95 a 105 
3,70 1580 105 a 115 
4,09 1730 120 a 130 
4,48 1790 130 a 140 
4,87 1910 140 a 150 
5,26 2870 170 a 180 
5,65 2900 180 a 190 
6,04 3010 200 a)220 
Mancais de rolamento à gr~xa rju à óleo. 

I REVENDEDnR AlfTM17Anft 



c r.IVELADORA 
)RROADORA 

MODELO GNDL 

:'>ES TÉCNICAS: 
)E DIÂMETRO DIÂMETRO ESPAÇAMENTO LARG. DE 
;os DOS DISCOS DO EIXO ENTRE DISCOS TRABALHO 

(mm) (m) 

L_ 1.1/4" 175 1,55 
) 18" x 3,50 mm 1.1/4" 175 1,73 ::..___ 

L_ ou 1.1/4" 175 1,90 

L_ 20" x 3,50 mm 1.1/4" 175 2,20 
l 1.1/4" 175 2,55 =--- ou 
; 1.1 /4" 175 2,90 - 22" x 3,50 mm 

1.1/4" 175 3,15 -
1.1/4" 175 3,40 -
1.1/4" 175 3,56 

PESO POTÊNCIA 
APROX.* NO MOTOR 

(kg) (CV) 

510 50 a 55 

550 55 a 60 

600 60 a 65 

660 70 a 75 

760 75 a 85 

830 85 a95 

880 95 a 105 

930 100 a 110 

1080 110 a 115 
I 

/f I, I/ 0 
\ 

/ 1 ( r{EVENDEqGR #{JTORIZADb f\ 
•,-1 .. 1® PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLA~ 1 Tna I 



<11 • Planti Center- Desafiando os limites do plantio 

s " Plantadeiras . Gr • s _ aúdos ' Penta 2 

~grãos da Unha PENTA-2 foram desenvolvidas para as pequenas e médias propriedades, caracterizando-se principalmente por sua leveza e simplicidade 

também conhecida como "Linha Leve", possui uma estrutura reforçada, garantindo maior confiabilidade e vida útil de trabalho . 

3tá disponível nos modelos de 5 a 13 linhas. 

RASEIRA 
~ra destaca-se pelo maior espaço da categoria, permitindo maior agilidade no abastecimento de adubo e semente. 

DE ADUBO E SEMENTE 
e adubo e semente são construídos em polietileno anti-<:orrosivo, mais resistente e com design especial para a descida do adubo. 

DE ADUBO 
Jido por sistema de rosca sem-fim de 1" ou 2", garantindo maior precisão na distribuição. 

DE SEMENTES 
;ementes é realizada por meio de discos horizontais perfurados, para grãos de diferentes tamanhos. 

ADUBO E SEMENTE 
jubo e semente é feita por meio de recâmbios de engrenagens de troca rápida, sem uso de chaves. 

linha Penta-2 possuem diversas configurações de plantio, sendo equipadas com: 
3"; 
ubo com sistema tipo fusível (com possibilidade de trabalhar em zig-zag); 
o Musskopf; 
ara semente; 
de profundidade fixas com abertura de ângulo; 
oras em "V" revestidas de borracha e com abertura de ângu lo; 

IS 
ssui opcionais como: 

Jbo com desarme automático (ideal para terrenos pedregosos); 
3do para adubo; 
1ente; 
de profundidade articuladas com abertura de ângulo; 
J Fertísystem Auto-Lub (sem graxeíras); 
3S hid ráu lico (conjugado ou independente); 

c os: 

(\ 
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A GAICR possui uma estrutura de alta resistência, com um eficiente 
sistema de rodagem para transporte e manobras nas cabeceiras. efetuando 
rapidamente os serviços de a ração e incorporação em qualquer tipo de solo. 
com superior qualidade. 

A relação adequada entre espaçamento, diâmetro dos discos e peso por 
disco. torna esta grade ideal para o bom preparo do solo no plantio de 
cereais em geral. na renovação de pastagens ou no destorroamento, após 
o uso de grades de maior porte. 

Especificações Técnicas: 

Mancais com dois rolamentos de rolos 
cônicos, lubrificados a graxa (CM) 
ou em banho de óleo permanente 
- DUROMARI<® (DM). 

(~ 
Rodeiro Simples: 
GAICR 1 2 e 14 discos: Pneus 600 x 1 6 
GAICR 16 a 30 discos: Pneus 750 x 16 
GAICR 32 a 48 discos: Pneus 400 x 60 

Os discos recortados. produzidos com padrões rigoro~ 

são de alta reSistência ao desgaste e aos impactos. ~ 

Mancais especiais a óleo _\ ~ .. 
Largura de 
Corte fmmt 

DISCOS 

Dimensões Espaçamento 

Peso (Kg) 
0 28"x7, 5 

Poténcia no 
Motor fcv) 

~DURO 
~MARK® 

1600 1590 70-80 A VIDA DA SUA GRADE 
1750 -~.·- .. - ~--

I ·---·r - 1617 - if 80.90 
-" 

• I ... ij -
16 L 2000 ··~· -· ----1 ·--. 1936 .JI 95. 105 

[ 
: 

---~~L 2063 Jl 18 2300 -- 26"x6,0mm, 110- 120 

20 I 2570 2247 120- 140 
22 il" 2840 28"x6,0mm ---- JC- 2373 "11 140- 150 

24 ![ 3110 
.. ,, 

-~r 2541 )f 150- 160 , .... -
26 [ 3380 ·rr:-= ou =..--1~- _ 270mm JL. 2573 -·· 165- 170 
28 I 3650 . !I 2715 170- 180 

30 J. 3920 
-

28"x7,5mm -_-:-lL 2973 190-200 ' - - ~ 32 ][ 4180 jl _:C 3767 2f0- 220 

36 .Jr-- - ~- .. 230- 2~n t[ 4720 .11 ---~- c 4051 
40 

I J:.,l:n 

MARCHESAN 
MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS T 

Av. M~rr.hpc:::~n 1070 rrn "rnr-• .......... 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013211975-67 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 16.567.255/0001-70 
Nome: GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL L TOA - ME 

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 . 

I 
Pagma 1 de 1 

./ 
Válida até 18/09/2015 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidáde desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

/ 

Emir/do via lnlerner Publica (21105/201 5 16:36·02) 



• 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: GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA- ME 
CNPJ: 16.567.255/0001 -70 

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 ce rtificado 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 junto à Procuradoria

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, 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 n2 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 02/10/2014. 

Emitida às 16:40:43 do dia 21/05/2015 <hora e data de Brasília>/ 

Válida até 17/11/2015. 
Código de controle da certidão: C1 E5.8FB6.4C96.6232 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

ih 
I 

I 

http://www.receita.fazenda.gov .br/ Aplicacoes/ A TSPO/Certidao/CNDConjuntalnter/E.. . 21/05/2015 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
1963-2013 

Eu g.~ [f wth flJe6ta !}{L,tóJtia 
-==PARANÁ==

CNPJ • 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 053/2015 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta, em nome de GONZATTI 
AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL L TOA - ME, 
inscrita no CNPJ sob no 16.567.255/0001-70, situada na Avenida 
Cantu, desta cidade de Nova Cantu/PR, Comarca de Campina da 
Lagoa/PR. Não havendo dividas até esta data de quaisquer impostos 
ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 60 (Sessenta) dias a contar da data de emissão. 

E, por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

I 

Nova Cantu-Pr, 26 de Maio de 2015. 

f) ~ 
REGIA~ I POR~fNib b'os SANTos 

Responsável pelb setor de Tributação 

Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.nollacantu.pr.gall.br 



25/05/2015 

i" 'i· i,' M CNSWW 

CAl 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inseri ção: 1656 725510001-70 

Razão Social: GONZATTI AGROP E REPRESENT COM LTDA 

Endereço: AVENIDA CANTU SN I CENTRO I CURi.IIBA I PR I 87330-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribL1ição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 199(', 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 ~.. )ntra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contr ibuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

0~ I ~ I 

Validade: 10/05/2015 a 08/06/2015 I 

Certificação Número: 2015051005300330235818 

Informação obtida em 25/05/2015, às 08:55:19. 

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

https://Www .sifge.caixa.gov .br/Empresa/Crf/Crf/FgeC F Sim primirPapel.asp'N ARPessoaM atriz= 19575812&VAR Pessoa= 19575812&VAR Uf= PR&VAR lns.. 1/1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 16 . 567 . 255/000 1 -70 
Certidão n ° : 103594223 / 2015 
Expedição: 28/05/2015, às 10 : 37 : 45 
Validade : 23/11 /201~- 180 (cento e oitenta ) dias, contados da data 
de s ua e xpedi ção. 

Certifica-se que GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 

ME (MATRIZ E FILIAIS) , inseri to (a) no CNPJ sob o no 16 . 567 . 255/0001-70 
, NÃO CONSTA do Banco Naciona l de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n o 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administra tiva no 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 
anterio r es à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Cert i dão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fi l iai s . 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
a utenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Interne t (ht tp: I /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 
i nadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obr i gações 
e stabelecidas 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 determi nados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Av. Cantu 660- Prolongamento - Nova Cantu - Pr., CEP 87330-000 
Fones: {44-3527 1042) - {9155 3390 - vivo) {9152 3390- claro) 
e-mail: gonzattiagropecuaria@hotmail.com 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 0402015 
EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 018/2015, 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 
suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu Pr, 28 de maio de 2.015 

oL·\.ooorsst·L~la 
ROBERTO GONZATT ~:;:a~lU'4109 
611.026.449-00 

/ 

GONZA1TI AGROPECUÁRIA E 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL L1DA 

CNPJ 16.567.25510001-70 



PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 0402015 
EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento li citatório, sob a modalidade - PREGÃO n° O 18/2015 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 
entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições 
do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu _ Pr, 28 de maio de 2.015 
...........-: 

~ 

~~-J 
I , ~ 

ROBERTO GONZATTI ~~~ 
611.026.449-00 CNPJ 16.567.2551000 -



PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 0402015 
EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 018/2015 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não 
emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em 
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14( quatorze) anos, em observância a Lei Federal 
9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu _ Pr, 

ROBERTO 
61 ]/.026.449-00 

/ 



PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 0402015 
EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° O 18/2015 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 
conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de 
todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando 

ainda que preencha todos os requisitos na habilitação .. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu Pr, 

~ 
I 

, 



CONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇAO 
LTDA 

CONTRATO SOCJA L 

Páginas O 1/0~ 

1. llob~rlo Gonzalti. brasileiro, empresário. natural de Capitão l.cônidas 
Marques Pr., nascido em 19 de julho d~ 1967, casado em regime de Comunhão 
Universal de Bens, inscrito no CPF sob o 11°. 611.026.4-+9-00 c- p01iador da 
C~dula de Identidade - RG -n°.4.454.9l5-8 expedido pela Secr .. :t<~rid ck 
Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliaJo 11a Rua 
Projetada ''A",204, Conjunto Pinheiros. centro, CTP 87330-000 na Cidade de 
Nova Cantu. municipio de Nma Cantu- t>r. 

?.. H.cm·t< .. • B~sfiani Gonzati, brasileira, professora, natural de Capitão Leun. 
Marques- Pr .. , solteira, maior, nascida em 08 dcjancirn de J9Gú, inscrit~1 nu Cl 1l· 
sob o 11° . 837 . ~62 . 9~9-3-t c portadora da Cédula de ldemidadc Rn n°.-l- .. 2lJ.X38-0 
expedido pclu Seen.:taria de Scgun~nça Pública do EsL:.ldo do Paraná, r~:siJ~nk n .. 1 

Rua Anclrea Cialafassi, 365, Bairru Cidade Nova, CEP X5.803 -170 na cidade tk 
CascaveL município de Cascavel - Pr., constitu~rn uma sociedade lin1itade:t, 
nh~diant~ as seguintes cláusulas. 

la. A sociedade girará sob o nome empresarial de Gonzattí Agropccuát·ia <' 
R~prcscntação comcr·cial J .. tda, c terá sede c domicilio na Á\t:!nida Cantu, sn 
burradio. saída ;Jura Roncadoc na cidade de Nova Canru, município de Nu\·a 
C~mtu Pr. CFP 87ll0-000. 

2''. !\Sociedade Lcm por objcti\'o social: 

.. 

a) l\livicladc Principal: "Conll'rcio Varejista c Atacadista c 1 n.\nsportc ch.• 
insmnos agrícolas, t'umprcf!ndcndo aduhos, fertilizantes t' corrdivo dl' '\(J!u 
t•nsac<HJos"- CN:-\1:: 46.8]-4/00 

b) Atividade Secundária: Comhcío vart'_jista c atacadista de scmt•ntcs de 
tcrc;.:tis e pasblgens, forragens, múquinas, equipamentos e utensílio de use 
ml ügricult~:ra e pecuária, r~t;ücs. concentntdos, suplemenlos, ~,,;s minenlis. 
~~r;jgo d'' pet shop, pt·odutos Vt'tcrinflrios, animais domésticos, n1ticidas t· 
insctkicbs domicili;tn•s. sementes di: Hm·cs c hortaliças ~ comi•rciu de.- p&..·,·as 
''grí.:oias c au1omotivas, prcsb.l~'ão de S(~rviço.s de n'JH't"Scnt:aç~o cum<.·rtb~ 

....., 

~k insunws c máquinas agrícola. ' 
l~.t·pn.;~cntantes Com('rciais c agentes do comérdo de 
t;qu ipamcnws. em h~~ reações t' acromtH'S CNA E. 46.JA, L/00 . ...--,.......,.,.... 

... l ~~ maquuHos, . \ 

~7 --------- ~· /~_/'-. ~ "·:· 
_,- J /:1 / '/ /'.-: . / / I>:J. J ~ // _ ... - -/ · -rt_~r · ~/ , g~:_~ 0\t 

__________ __;_ __________ ---· __ ...!___ ------ - --· 

~ 
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GONZATTI AGROPECUARlA E REPRESENTAÇÃO 
LTDA 

Pagina 02 

3a. O capital Social será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) divididos em 2.000 
(duas mil) quotas no valor nominal de .R$ 10,00 (dez reais) cada uma, 
integralizados neste ato em moeda corrente no País, pelos sócios, fica assim 
distribuído: 

l{obcrto Gonzatt.i 

Rcnete l3astiani Gonzati 

total 

l. 980 quotas 

20 quotas 

2.000 

R$19.800.00 

R$ 200,00 

R$20.000,00 

4a. A sociedade iniciará suas atividades em 02 de julho de 2012 e seu prazo de 
duração é indeterminado. 

sa. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio a c1uc:m fica asseourado em ' o ) 
igualdade de condições e preço direito de prefen!ncia para a sua aquisição se 
posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 

Parágrafo único: O Sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou pa11c de suas 
quotas dev~rá notificar por escritas aos outros sócios, discriminando a 
quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamenh), para 
que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão se fazer 
dentro de trinta dias, contando do recebimento da notificação ou prazo major a 
critério dos sócios alienante. Se todos os sócios se manifestarem seu direito de 
preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então 
possuírem. Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de preferência, 
as quotas poderão ser livremente transferidas. 

6:1. A responsabilidade de cada sócio é restrita <:~o valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. y:'\ 

7a. A administração da sociedad~ cabcn1 ao Sócio Administrador, Roberto~ 
Gonzatti com poderes e atribuições d~ gerir c administrar os negócios da 
sociedade representa-la ativa c passivamente. judicial ou extra judicialmente, 
perante órgãos públicos, instituições financeiras a consecução dos objeriv'$s ou 4 
defesa dos interesses de direitos da sosryade, .)ilHOI"ÍZ~O O USO do r 1)1e 
empresarial isoladamente. ;;}' ····._.., . .~~ 7 @ ~ ~ . Y. / • / / /~'V?t_ / -) / , , " .. ·' -r· I J 

. v / r . ·> - "] ~ 
/ ç.r' 
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GONZATTI AGROPECUAR1A E REI)R.E$ENTAÇÃO COMERCIAL 
LTDA. 

§1°. Vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
§2°. Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir em nome da 
sociedade, procuradores para períodos determinado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticadas. 

83
• Ao termino de cada exercício sociaL em 31 de dezembro, o administrador 

prestará contas justificadas da administração procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

9a. Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o sócio deliberará 
sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

103
• Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará sua 

atividade com os herdeiros, sucessores. Não sendo possfvcl ou inexistindo 
interesse destes ou do sócio remanescente o valor dos seus haveres será apurado 
e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 

ll 3• A sociedade poderá a qualquer tempo, é:!b1ir ou fechar tilial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

1 r. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal , é:l titulo de 
''prolabore", observadas as disposi<;ões regulamentares pertinentes. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos t!m que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

13'\ Os administradores declaram sob as penas da lei. que não estão impedidos 
de exercer a administração da sociedade, por lei cspeciaJ, ou em virtudt: dt.:> 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime filamenlar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defcr da 

concorrênci~ contra rcl;õ:;rum_o:;rbl.i:;; ~u a rr;;cdad~ j 

"-+--~ /p; :~~~v ~ \ ~ ~ 
·--- - - ·-- -



GONZATTI AGROPECUARIA E llliPRI!:SENTAÇÃO COMERCIAL 
LTDA. 

14°- Fica eleito o Fórum da Comarca de Campina da Lagoa - Pr. , para exercício 
e o cumplimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados assmam o presente 
contrato em 04 (quatro vias) de igual teor e fom1a. 

~'- - . ---·· - -------.. JUNTA COMERCIAL DO PA~- ------ ------4~;~ r '"' ~ AGENCIA REGIONAL DE UBIRATA t ;: ~ )À,. CERTI~ICO o REGISTRO EM: 2 9 I o 6 / 20 12R ~~.~ .. t 
"'-fl'i~~ s SOB NUMERO: 41207392 542 ".-'~"' 
·~,. Protocolo: 121452439-7, DE 29/~2~1~ __ -~· •• _ -~~1 

· õATTI AGROPECUÁ!\U E RE 2RES&liTACA0 SEBASTIÃO MOTTA ~ 
•RO: lAL LTI>A 

, SECRETARIO GERAL 

--- ·- --·- ··--

I _,.r __ .--· - ---



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA GONZATTl 
AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA -
CNPJ n°. 16.567.255/0001-70 
NIRE n°. 41207382542 

1. Roberto Gonzatti, brasileiro, empresano, natural de Capitão Leônidas 
Marques - Pr., nascido em 19 de julho de 1967, casado em regime de Comunhão 
Universal de Bens, inscrito no CPF sob o n°. 611.026.449-00 e portador da 
Cédula de Identidade - RG -n°. 4.454.915-8 expedido pela Secretária de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua 
Projetada "A",204, Conjunto Pinheiros, centro, CEP 87330-000 na Cidade de 
Nova Cantu, município de Nova Cantu- Pr. 

2. Renete Bastiani Gonzati, brasileira, professora, natural de Capitão Leon. 
Marques- Pr., solteira, maior, nascida em 08 de janeiro de 1966, inscrita no CPF 
sob o n°.837.262.929-34 e portadora da Cédula de Identidade RG 11°.4.213.838-0 
expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente na 
Rua Andrea Galafassi, 365, Bairro Cidade Nova, CEP 85.803-170 na cidade de 
Cascavel, município de Cascavel ·- Pr., únicos sócios da empresa comercial 
Gonzatti "Agropecuária . e Representação Comercial Ltda" com sede na 
Avenida Cantu sn, barracão, saída para Roncador na cidade de Nova Cantu- Pr. 
CEP 87330-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o ll0

• 41207382542 
em 26/06/2012 e inscrita no CNPJ sob o n°. 16.567.255/0001-70, resolvem de 
comum acordo alterar o Contrato Social, conforme clausulas seguintes: 

r. Fica por meio desta alterado o nome empresarial da empresa, passando a ser 
(IJ ~at;iiíi(•Jl\l§;III!MgGonzatti Agropecuária e Promoção de Vendas Ltda." 

DO PARANÁ 
2a. Alteração do objeto social: 

a) À atividade econômica principal da empresa, 'Passa a ser "Comercio 
arejista de medicamentos veterinários" CNAE 47.71-7/04. ~ 

b) E, as atividades econômica secundarias, são: // 
01 - Promoção de Vendas CNAE 73.19-0-02 
02 - Comercio Atacadista de mercadorias em geral, com pred<mrJ,Jta"ncia dt\ 
insumos agr-opecuários CNAE 46.92-3/00 
03 - Comércio Varejista e Atacadista e transporte de in mos agrícolas, 
compreendendo adu~s,--fertilizantes e corretivo de solo~ ensacado CNAE 
46.83-4/00 · . . // (.)I 

/~ ./---;;:r~-, 1 v .· 
7 

/' 
,' ,·/~ /:f~l _/_/ ~ ... · -Ç~. o._}_) .o \ 

. . ·:?f~~ .-d. ~~ ~ '-., "'~\~~~~§(~ 
/ / ~ ·~p k ' ;1;,\7(;,(,> ' ... (t~- '» 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRJ\TUAL DA EMPRESA GONZATII 
AGROPECUARIA E REJ,>RESENTAÇÃO COMERCIAL L TDA 
CNPJ n°. 16.567.255/0001-70 
NIRE n°. 41207382542 

04 - Comercio Atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, forragens, 
máquinas, equipamentos e utensílios de uso na agricultm·a e pecuária, 
rações, concentrados, suplementos e sais minerais, artigos de pet shop 
CNAE 46.23-1106 

3a. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social, não 
modificadas por esta alteração contratual. 

4°- Fica eleito o Fórum da Comarca de Campina da Lagoa- Pr., para exercício e 
o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados assmam a presente 
alteração contratual em 03 ~vias) de igual teor e forma. 

// 

-~ . , / /,.-
_./ I ,. / ..... .--... 

.. /· / . N.e>va Çantu- Pr., 01 de novembro de 2013. 
/ ~"-</ / -- -~- /-· / ....--.:l 

"'/ /~·:: ~ ~?' I .·· ( _--;?, /' 1.~/ 
/ c--if; / 

. A 
CERTI~ICO O REGISTRO. EM: 11 I 12 I 2 013 

"SOB-NUMERO: 20136923771 ~ 
Protocolo: 13/692377-1, DE 11/12/2013 _'cJ(á- · 
:41 2 0738254 2 •• 

I AG!<OPECVAAIJ\ ·E PROHOC-~0 O!: -.···-··· - - ··-- - •.• -·· 

Renete 

PI•J:•t~!3;!í!Mill 
DO PARANÁ 

L!DA SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 
-. .-:--·- . -- ·----.~-·-.·.-·~· --·-



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA GONZATTI 
AGROPECUARIA E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA- ME 
CNPJ 0°, 16.567.255/0001-70 
NIRE D 0

• 41207382542 

l. Roberto Gonzatti, brasileiro, empresário, natural de Capitão Leônidas Marques -
Pr., nascido em 19 de julho de 1967. casado em regime: de Comunhão Universal de 
Bens, inscrito no CPF sob o n°. 611.026.449-00 e portador da Cédula de Identidade -
RG -11°. 4.454.915-8 expedido pela Secretária de Segurança Pública do Estado do 
Paraná, residente e domiciliado na Rua Projetada "'A",204. Conjunto Pinheiros. centro, 
CEP 87330-000 na Cidade de Nova Cantu. município de Nova Cantu- Pr. 

2. Renete Bastíani Gonzati. brasileira, professora. natural de Capitão Leon. Marques 
- Pr., solteira. maior. nascida em 08 de janeiro de 1966. inscrita no CPF sob o 
n°.837.262.929-3-l- e p01iadora da Cédula de Identidade RG n°.4.213.838-0 expedido 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. residente na Rua Andrea 
Galafassi. 365. Bairro Cidade Nova, CEP 85.803-170 na cidade de Cascavel, 
município de Casca,·el - Pr.. únicos sócios da empresa comercial ·'Gonzatti 
Agropecuária e Promoção de vendas Ltda - Me" com sede na Avenida Cantu sn, 
barracão, saída para Roncador na cidade de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000. 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob o n°. 412073825-1-2 em 26/06/2012 e 
ultima alteração contratual n°. 20136923771 em 11 /12/2013, inscrita no CNPJ sob o n°. 
16.567.255/0001-70. resoh·em de comum acordo alterar o Contrato Social. e alteração 
havidas. conforme clausulas seguintes: 

1 a. Fica por meio desta alterado o nome empresarial da empresa. passando a ser 
"Gonzatti Agropecuária e Representação Comercial Ltda- Me." 

28
• Altera-se também o endereço da empresa. passando a ser Avenida Cantu n° 660, 

saída para Roncador, sala comercial, Nova Cantu- Pr., CEP 87330-000 

3'. Alteração do objoto social: ( X 
a) À atiYidade econômica principal da empresa. é o "Comercio Varejista de~'-\ 

medicamentos veterinários" CN AE 47.71-7/04. 

jij/ b) E, as atividade~ econômica secundarias. são: 

O 1 - Representan t('S Comerciais e Agentes do Comercio d_f /ombustíveis, 
Minerais, Siderúrgicos e Químicos CNAE 4612-5/00 / 

02 - Representantes Comerciais e Agentes do Comercio de máquinas, 

equipamentos, embarcações e •:::ves CNAE 46~1~ S- ' 
f $ i/' úr - ----------- --' ___ j_ __ 



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA GONZATTI 
AGROPECUARIA E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - ME 
CNPJ n°. 16.567.255/0001-70 
NIRE n°. 41207382542 

03. - Comercio Varejista e Atacadista e Transporte de Insumos Agrícolas 
compreendendo Adubos, Fertilizantes e Corretivo de Solo Ensacado. CNAE 4683-
4/00 

05. - Comércio Varejista e Atacadista de Mercadorias em Geral, com 
predominância de insumos Agropecuários, inclusive Agrotóxicos. CNAE 4692-3-
00 

06 - Comercio Varejista e Atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, 
forragens, máquinas, equipamentos e utensílios de uso na agricultura e pecuária, 
rações, concentrados, suplementos e sais minerais, artigos de pet shop CNAE 
46.23-1/06 

48
• Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social e alterações havidas 

não modificadas por esta alteração contratual. 

5°- Fica eleito o Fómm da Comarca de Campina da Lagoa - Pr., para exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração 
contratual em 03 (três vias) de igual teor e forma. 

ova Cantu - Pr., 19 de janeiro de 2015. 

/7 

/'(~ 
d/ 

--------------------------------------~~------- ---



tistério do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior 
~retaria de Comércio e Serviços 
oartamento Nacional de Registro do Comércio 
\fTACOMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ 

A Sociedade GONZA TTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL L TOA, com ato 
)nstitutivo registrado na Junta Comercial em 26/06/2012, NIRE: 41.2.0738254-2, CNPJ: 
5.567.255/0001-70, estabelecida na AVENIDA CANTU, SN, SALA COMERCIAL, CENTRO, NOVA CANTU, 

CEP: 87330000. requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara. sob as 
enas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, 
e 14/12/2006. 

:ódigo do ato: 315 
>escrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

,.,...-< 

//~-
A-~--~ _/ .-NbvA CANTU- PR, 01 de Novembro de 2013 . 

. 4:~7 -· ~7""----r:::--4::..-. 
~--v 
~ PSócio: RQB~RTO GONZATTI 

.· / :z::r 

Para uso exclusivo da Junta Comerciàl: 

I 'JEFERIDO EM ~tOEI. 7)}_~-- ~{ 

-~~ -~- ,.~k· -~_-_ },·· ~@~~;,_ª2~37~8~~1~/~22k/~2~0~13~~.;_1 
I :f. ··Protocolo; 1 DE 11/12/2013 ·""""-. 

I E:mpresa:4l 2 0738254 " 2 · · 'OfFAJ • • 

. CONZA'\'T! AGR'oPtCWIR!J\ F. PROMOC!\0 DE ' ··-· · - -- .......... ·-.. ·-
~ vmpl\S LTM . • SEBASTIÃO MOITA 

• 
1 SECRETARIO.GERAL 
~~~~· '-'· ~ ,. . ~ .·. ~..__._. .. ~.· : . 

PliJ~ ,Mt!f,ltl13;{!t!1§ 
DO PARANÁ 

// 

(__7 
' 



28/0512015 Em1ssão do C ICAD 

RECEITA rnADUAL 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 

90602547-77 

Inscrição CNPJ 

16.567.255/0001-70 

Empresa I Estabelecimento 

Inicio das Atividades 

07/2012 

Nome Empresarial GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL L TOA - ME 

Titu lo do Estabelecimento GONZATTI AGROPECUAR IA 

Endereço do Estabelecimento AV CANTU , 660, SALA COMER - CENTRO - CEP 87330-000 
FONE: (44) 3527-1042- FAX: (44) 3527-1232 

Município de Instalação NOVA CANTU - PR, DESDE 07/2012 

( Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

S
.t - At I ATIVO - SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL- PRAZO NAO APLICAVEL, 1 uaçao ua DESDE 01/2014 

Natureza Jurídica 206-2 -SOCIEDADE EMPRESÃRIA L TOA 

Atividade Econômica Principal do 4771-7/04- COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 
Estabelecimento 

4692-3/00- COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM 
PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

Atividade(s) Econômica(s) 4683-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, 
Secundária(s) do Estabelecimento ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO 

4623-1/06- COMERC IO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E 
GRAMAS 

Tipo 

CPF 

CPF 

Inscrição 

611.026.449-00 

837.262.929-34 

Quadro Societário 

Nome Completo I Nome Empresarial 

ROBERTO GONZATTI 

RENETE BASTIANI GONZATI 

Este CICAD tem validade até 27/06/2015. 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.pr.gov.br 

~ 

Qualificação 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

SÓCIO 

PAR ANA 

Estado do Paraná 
Secretana de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do B.1ado 

CAD/ ICMS NO 90602547-77 

Emitido Eletronicamente via Internet 
28/ 05/ 2015 13:32:01 

=-- Dados transmitidos de fomna segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://www .arinternet.pr .gov.br/cadicms/_ce_ C IF S1 1 O .asp?elncludeli nkF aci l= S&eC adi cms=9060254777&eUser= EMAN OEL 1/1 



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. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

16.567.255/0001-70 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO OATADEABERTURA 

CADASTRAL 29/06/2012 

NOME EMPRESARIAL 

GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL L TOA . ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIAI 

GONZATTI AGROPECUARIA 

CO DIGO E DESCRICÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRI'jCIPAL 

47.71-7-04 ·Comércio varejista de medicamentos veterinãrios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓVICAS SECUNDÁRIAS 

46.12-5-00 ·Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis , minerais , produtos s iderúrgicos e 
químicos 
46.14-1-00- Representantes comerc iais e agentes do comércio de maquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 
46.83-4-00- Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 
46.92-3-00- Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuãrios 
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 

I 
C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206·2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AV AVENIDA CANTU SAlDA PARA RONCADOR 
I NÚMERO 

660 
rl=co~M7.P~LE~M7.E~N~TO~-------------------.I I, 

. BRCAO; . 

ENDEREÇO ELETRONICO 

I MUNICIPIO 
NOVA CANTU 

I 

~~~FR_, I 
GONZA TTIAGRO PECUARI@HOTMAIL.COM 

I TELEFONE 
(44) 9155-3390 I (44) 3527-1042 I 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFRI 

SITUAÇÃO CADASTRAL _j 
LA~T~IV~A~-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

SITUAÇAO ESPECIAL 
........... 111" 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 28/05/2015 às 13:17:20 (data e hora de Brasília). 

Consulta QSA I Capital Soc1al 

A RF~ agrade~~a?Sua visita . Para informaçõ~. 
Atual1zc suo· pa~1n:1 ~v 

t-7 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

29/06/2012 

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 

Pàg ina: 1/1 

Voltar 

tlÍe :///C:/Users/COMPUT - I I App0ata/Locai!Temp/Low/6GFCKAOK.htm 28/05/2015 



A6RO FREITAS 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Av. Maurício Cardoso, 1821, Centro, Cep.: 95.920-000- Boqueirão do Leão/RS 

'E-ma.í[ moises@?freitas-rs.com.ór: :fone: (51) 3770.1093 ou 9376.5353 

A COMISSÃO DE LIC ITAÇÕES 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015 
PROCESSO N°: 040/2015 

CREDENCIAMENTO 

ANEXO I 

Pela presente, credenciamos o Sr. GILSON 
PEDRO PASSARI M portador da Cédula de identidade sob n °. no 
4.536 . 003 - 2, Órgão expedidor IIPR, CPF n . 0 706.267.589- 04, a 
partic i par do procedimento licitatório sob o modalidade pregão 
presencial 018/2015, instaurado por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI ME, CNPJ N° 
21.344.856/0001 - 54, localizada à Av. Mauricio Cardoso, 1821, 
Centro, Cep. : 95.920 - 000, Boqueirão do Leão - RS, outorga-se a o 
acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao 
direito de interposição de recurso. 

Assino a presente em uma só v i a para que 
produza os efeitos jurídicos e legais. 

Boqueirão do Leão - RS, 29 de maio de 2015. 

oisés Freitas 

r 21.344.856/0001-54, Sóci dministrador 
CPF N°: 882.072.000-06 

RG N°: 7057072097 - SSP/RS AGRCli-:DLt:>rRlAL F:1L:ITAS EIRELI 

AVEIHv.A f·t1AUR{Cl0 CARDOS~ 1821 
C!:: <íi<O. CEP 9592~ 

L BOQUEIRÃO oo LElO. RS .J 

/ 

Sidinei Moisés de Freitaa 
Sócio Administrador 
CPF: 882.072.000-06 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA FAZENDA 

""'i~ RECEITA ESTADUAL 

Certidão de Situação Fiscal n° 0008262904 

Identificação do titular da certidão: 

Nome: 

Endereço: 

CNPJ: 

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI 

RUA MAURICIO CARDOSO, 1821 
CENTRO, BOQUEIRAO DO LEAO • RS 

21.344.856/0001-54 

Certificamos que, aos 04 dias do mês de MAIO do ano de 2015, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda o titular 
acima enquadra-se na seguinte situação: ' 
CERTIDAO NEGATIVA 

Descrição dos Débitos/Pendências: 

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar; 
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional; 
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
unisão estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei no 7.608/81 ). 
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal. 

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
re lacionados na Instrução Normativa no 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1. 

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado. 

Esta certidão é válida até 2/7/2015. 

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP no 45/98,Título IV, Capítulo V. 

Autenticação: 0017088897 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br. /J ~ _ 

f/7 fj ~~~ 
\ 



1310512015 

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

Nome: AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI- ME 
CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer di\i1das de responsabilidade do 
sujeito passi'vO acima identificado que \i1erem 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 Dí\i1da Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas fi liais, refere-se à situação do sujeito 
passi'vO no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inc lusive as contribuições sociais pre\i1stas nas 

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nQ 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:34:57 do dia 13/05/201 5'<hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/11/2015./ 
Código de controle da certidão: F5F8.913E.3802.8FB8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://VMw.receita. fazenda.g ov.br/Aplicacoes/A TSPO/C ertidao/C ndConj untalnter/ErriteCertidaolnternet.asp?ni= 21344856000154&passag ens= 3&ti po= 1 1/1 



PREFEITURA MUN!CIPAL DE BOQUEIRAO DO LEAO 

SF:CRETARIA DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

NOME I RAZÃO SOCIAL 

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI- ME - CNPJ 21.344.856/0001-54 

AVISO------------- --------------- ---------, 

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA 30/03/2015 

rOMPROVAÇÁO JUNTO A --------------,r- FINALIDADE 

L LICITAÇÕES PÚBLICA 

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA SOB N.0 248/2015, QUE REVENDO OS 
REGISTROS DESTA SECÇÃO, DELES CONSTATEI QUE: O(A) REQUERENTE, NÃO POSSUI DÉBITOS 
COM A MUNICIPALIDADE REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS ATÉ A PRESENTE DATA 
RESSALTANDO-SE, ENTRETANTO, O DIREITO A FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUALQUER 
DÉBITO QUE VIER A SER APURADO, INCLUSIVE AO PERÍODO NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDO. 

INSCRIÇÃO-----.,.----ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃ0------,-1Nú

1

M

82

E

1

ROTBLOCO- APTO l 
6761 I Avenida - MAURICIO CARDOSO _ _ 

1002 FABRICAÇÃO DE MAQUIN/1 Avenida -MAURICIO CARDOSO 1821 I 

~~ H. V. da Rosa - 29 

..// i ua~ ~-uf.l~inistrativo 
Anecaoaçac, lrO.ios 

"-- ~ -

I&P.VIÇO NOTAII.IAL I 1\&(fliTRAL DU IZRIO 
eo~"':l· ~~ w.-.11~.D~ - u 

<< A V T I I T I C A l O >> 
AVT TICO a p~•••nte o6pia ~•p~o~6fi a de uaa p69ina, 
oo o~•• o~i9inal ap~•••ntado . Dou f6, /!)du 

16~io, 11 de .. io de 2011 . 01:51: 
cJil leo n - 'l'abelil 1\lbatituta t)l{,; 
laol a 3,1 - IILO: 0351.01.1.00001.03523 , 

I -

Ú7 ~ _ ·Catarina SUzana OgJ " ' 
l .- • , , ." , • 'X'Cretana_ Municipal da Fab 

Secretaria da Fazenda, lndustria e Cb?ft~b'ile e Comércio 



04/05/2015 https://w.N.N.sifge.cai:~ea.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimpri rrir Papel.asp?VARPessoaMatriz=22203190&VAR Pessoa=22203190&VARUf=RS&V .. . 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 2134485610001-54 

Razão Social: AG ROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI ME 

Nome Fantasia:AGRO FREITAS 

Endereço: AV MAURICIO CARDOSO 1821 I CENTRO I BOQUEIRAO DO 
LEAO I RS I 95920-000 

A Caixa Econônica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8 .036, de 11 de rreio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acirre identificada encontra- se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do T empo 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: 01/05/2015 a 30/05/201s1 

Certificação Número: 2015050103362901286575 

Inforrreção obtida em 04/05/2015, às 09:25:04. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condic ionada à ve rificação de autent icidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

-
/ I 

https ://WMN.sifge.cai:~ea.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSJmprimirPapel .asp?VARPessoaMatriz=22203190&&ARPessoa=22203190&VARUf=RS&VARJnsc... 1/1 



A6RO FREITAS 
AGROI NDUSTRIAL FREITAS EIRELI- ME CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Av. Maurício Cardoso, 1821, Centro, Cep.: 95.920-000- Boqueirão do Leão/RS 

'E-ma.íC: moTSes(ã)freita.s-rs.com.6r; ]'one: (si) 3770.1093 ou 9376.5353 

AUSÊNCIA DE CERTI DÃO PREVIDENCIÁRIA 
Em a tenção a Portaria Conjunta PGFN/RFB 1751/2014 

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTO - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015 
PROCESSO N° : 040/2015 

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ 

n° 21.344 . 856/0001 - 54, neste ato representado por seu 
representante legal, Sr. Sidine i Moisés de Freitas, brasileiro, 
casado , empresar1o, portador da CI: 7057072097 e do CPF n° 
882.072.000- 06, JUSTIFICA pelo presente, que em conformidade 

com a Portaria Conjunta da Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional e Receita Federal do Brasil: PGFN/RFB 1751 de 
02/10/2014 a Certidão Negativa de Débitos Previdenciário é 
abrangida pela Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos 

a os Tributos Federais e a Divida Ativa da União. 

Para que se comprove, firmamos a presente 

declaração. 
Assino a presente em uma só via para que produza 

efeitos j u r ídicos e l ega i s . 

r 21344.S5b/000l-54' 
~GR~\NOUSTRlAL FREiTAS E\RELl 

RlC\0 CARDOSO, 1821 
AVENIDA MAU CE.P 9592G-000 

CENTRO. l 
c•Rt.-0 DO l.EÃ0- RS ,..a L soou ... 

Boqueirão do Leão - RS, 29 de ma io de 2015. 

o sés 
Sócio inistrador 

CPF N°: 8 .072.000-06 
RG N°: 7057072097 - SSP/RS 

Sulinei Moisés de Freitas 
Sócio Administrador 
CPF. 882.072.000-06 

l 



.r ::;, • :. ~'.E/-'. 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 21.344.856/0001-54 
Certidão no: 97612193/2015 
Expedição: 04/05/2015, às 09:29:46 
Validade: 30/10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS ), 

inscrito(a) no CNPJ sob o no 21.344.856/0001-54, 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 no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tr ibunais 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 verif i cação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: I /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 traba lhi stas, 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. 

/ 



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 
SECRETARIA DE INSPECÃO DO TRABALHO 

' 
Coordenação-Geral de Recursos 

CERTIDÃO DE DÉBITOS 

NEGATIVA 

EMPREGADOR: AGROINDUSTRIAL FREITAS E IRE LI - ME (AGRO 
FREITAS) 
CNPJ: 21.344.856/0001 -54 
DATA E HORA DA EMISSÃO: 10/ 12/2014, às 16h48 

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no 
sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, 
nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em 
face do empregador acima identificado. 

l. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na 

Portaria Interministerial MTE/SDH n.0 2, de 12 de maio de 20 ll, que disciplina o Cadastro de 
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo . 

3. A autenticidade desta certidão poderá ser confinnada utilizando o código WQBKOP no endereço 
http://consultacpmr.mte.gov.br 

4. Expedida com base na Portaria MTE n.0 1.42 1, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente. 

1 
I 

( Página 1 do 1 
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A6RO FREITAS 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Av. Maurício Cardoso, 1821, Centro, Cep. : 95.920-000 - Boqueirão do Leão/RS 

'E-mai[ molses>'ã:frellas-rs.com.6r; :fone: (51 ) 3770.1093 ou 9376.5353 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

ANEXO II 

A COMISSÃO DE LIC I TAÇÕES 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTO - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015 
PROCESSO N°: 040/2015 

A empres a AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME, empresa 
brasileira, inscrita no CNPJ n° 21.344.856/0001-54, com sede à Av. 
Maurício Cardoso, 1821, Centro, Boqueirão do Leão RS, CEP : 
95. 920-000, neste ato representado por seu representante l egal, 
Sr. Sidinei Moisés de Freitas, brasileiro, casado, empresário, 
portador da CI: 7057072097 e do CPF n° 882.0 72 . 000 - 06, DECLARA, 
para os devidos fins de direito , na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO no 018/2015, 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 
qualquer de suas esferas. 

-~1.344.85610001-54, 
AGR01NOU.:>TRl.\L FREITAS EIREU 

· ·!DA ''1'-Í{ 10 C/I.RuCSG, JS2l A"./ ':1"i , .. u ' 

cr.:.TR')- CG' ·:c- C • ) 

L Q(IQU E IRÃO O f' LEÃO - F.S _j 

Boqueirão do Leão - RS, 29 de maio de 2015. 

sés de Freitas 
Sócio A inistrador 

CPF N°: 88 .072.000 -06 
RG N°: 7 057072097 - SS P/RS 

Sidinc1 Moisés de Freitcw 
Sócio Administrador 
CPF: 682.072.000.06 



A6RO FREITAS 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Av. M auricio Cardoso, 1821, Centro, Cep .: 95.920-000- Boqueirão do Leão/RS 

'E-m.ai[ motses(ãljreitas·rs.com.6r; :fone: (51) 3770.1093 ou 9376.5353 

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
MUN I CÍPIO DE NOVA CANTU - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015 
PROCESSO N°: 040/2015 

DECLARAÇÃODE ENTREGA 

ANEXO III 

A Empresa AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI 

ME, CNPJ N° 21.344.856/0001-54, localizada à Av. Mauricio Cardoso, 

1821, Ce ntro, Cep.: 95.920-000, Boqueirão do Leão - RS, neste ato 
representada por seu representante legal, Sr. Sidinei Moisés de 
Freitas , brasileiro, casado, empresário, portador da CI: 
7057072097 e do CPf n° 882.072 . 000-06, DECLARA para os devidos 

fins de d ireito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 018/2015 instaurado pelo 
Municíp io de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os 
produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do 
edi tal supra refe renciado . 

Assino a presente em uma só via para que 
produza os efeitos jurídicos e legais . 

r-21.344.856/0001-541 

.A.GROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI 

AVfNICA M~URICfO CARDOSO, 1821 
CEII:TRO- Cf:" P 'J5920-000 

t_ L;.-:o!)UF.JRP.O 00 LEii.O- RS _j 

/ 

Boqueirão do Leão - RS, 29 de maio de 2015. 

oi sés 
Admi nistrador 

CPf N°: 882.072 . 000-06 
RG N°: 70 ~07 2097 - SSP/RS 

Sidinci Moisés de Freitas 
Sócio Administrador 
CPF· 882.072 OC0-06 



AfiRO FREITAS 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI- ME CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Av. Maurício Cardoso, 1821, Centro, Cep.: 95 .920-000- Boqueirão do Leão/RS 

'E-maí[ moises@i';freitas-rs.com.Gr: ]'one: (51) 3770.1093 ou 9376.5353 

DECLARAÇÃO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHIS 
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

Atend i mento ao Inciso XXX I II do art . 7° da Constituição Federal 

ANEXO IV 
A COMISSÃO DE LIC I TAÇÕES 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTO - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015 
PROCESSO N°: 040/20 1 5 

A Empresa AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME, CNPJ N° 
21.344.856/0001- 54, localizada à Av. Mauricio Cardoso, 1821, 
Ce nt r o , Cep.: 95.920 - 000 , Boqueirão do Leão RS, neste ato 
representada por seu representante legal, Sr. Sidinei Moisés de 
Fre itas, b rasileiro, casado, empresário, portador da CI: 
7057072097 e do CPF n° 882 _ 072.000 - 06, DECLARA para os devidos 

fins de direito, n a qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 018/2015 instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que a empresa propon ente, não e mprega 
me nores 1 8 anos e m trabalho noturno, perigoso ou insa l ubre e e m 
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze ) anos, em 
observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao 
art i go 27 da Lei Federal 8666/93 . 

Por ser expressão de verdade, f i rmamos a presente 

declaração. 
Assino a presente em uma só v ia para que produza 

efe i t os jurídicos e legais. 

r 21.344.856/0001-54, 
AGROINDUSTRIAL fREITAS EIRELI 

AVENIO.A M ,XUR{ClO CARDOSO, 1821 

C!:NTRO- CEP 9592Q-OOO 

L ll0{1UElRÃO DO LEAO- RS .J 

Boqueirão do Leão - RS, 29 de maio de 2015 . 

l es de Freitas 
Sócio A inistrador 

CPF N°: 88 . 072.000 - 06 
RG N° : 7057072097 - SSP/RS 



A6RO FREITAS 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI- ME CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Av. Maurício Cardoso, 1821, Centro, Cep.: 95.920-000 ·Boqueirão do Leão/RS 

'E·maiC3 mOI>·esr~ti·etta>··rs . com.6r; :fone: (51) 3770.1093 ou 9376.5353 

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015 
PROCESSO N° : 040/2015 

DECLARAÇÃO 

ANEXO V 

A Empresa AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI 

ME, CNPJ N° 21.344.856/0001 -54, localizada à Av . Mauricio Cardoso, 
1821, Centro, Cep.: 95.920-000, Boqueirão do Leão - RS, neste ato 
representada por seu representante legal, Sr. Sidinei Moisés de 
Freitas, brasileiro, casado, empresário, portador da CI: 
7057072097 e do CPF n° 882 .072. 000 - 06, DECLARA para os devidos 
fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a moda lidade - PREGÃO n° 018/2015 instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos 
os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 
especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando 
ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Assino a presente em uma só via para que produza os 
efeitos jurídicos e legais. 

r 21.344.856/0001-54, 

AVENIDA t ... 1UrdCIO <..~. ~ d~i 

CENTRO- CEf' 95920-i: J~ 

L COQUEIRÁO 00 LEÃO- F;$ .J 

Boqueirão do Leão - RS, 29 de maio de 2015 . 

isés Freitas 
inistrador 

CPF N°: 8 2.072.000-06 
RG N°: 7057072097 - SSP/RS 

Sidinci Moisés d f . 
S . c rcttaa 

ócro Administrador 
I:PF 882.072.000-Qii 



SSP, RS, com domicilio I residência a Rua João Batista de Mello, número 960, bairro 1 distrito 

Centro, município SERIO - RIO GRANDE DO SUL, CEP 95.918-000 resolve constituir uma 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas: o 
H .... ,_. 

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de AGROINDUSTRIAL FREITAS "~ 

E I RELI . 

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia AGRO FREITAS. 

Cláusula Segunda- O objeto será 01- FABRICAÇAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

A AGRICULTURA E PECUÁRIA, PEÇAS E ACESSÓRIOS. (28. 33-0100); 

02- COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. (47. 44-0101); 

03- COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E 

PECUÁRIA. (47. 89-0199); 

04- COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEICULOS 

... 
Q:2 
~~ .... 
EtO 

~3 
fJ3 .. 

lli 
:;)~ 

~~ 

is 
AUTOMOTORES . (45. 30-7/03). 8. u 

05- MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA !:;! 
a: E PECUÁRIA. (33. 14-7111 ); w 

06- COMÉRCIO VAREJISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E 

CORRETIVOS DE SOLO. {47. 89-0199); 

07- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL HIDRÁULICO. {47. 44-0103);. 

Cláusula Terceira- A sede da empresa é na AV MAURICIO CARDOSO, número 1821, bairro I 

distrito CENTRO, município BOQUEIRAO DO LEAO - RS, CEP 95.920-000. 

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 2011012014 e seu prazo de duração é 

indeterminado. 

Cláusula Quinta - O capital é RS 75.000 ,00 (SETENTA e CINCO MIL reais). totalmente 

integralizado neste ato em moeda corrente do País. 

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os 

poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar 

todos os atos compreendidos no objeto. 

Cláusula Sétima -Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 

mediante ato de alteração do ato constitutivo. 
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Cláusula Nona - O(s) Admin istrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) I / } 
impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial , ou em virtude de /.-: <f 

condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 finance~ 

7 MÓDULO 'NõEG"-'DOR· H RS""'"'""" lllllllllllllllllllfiiiiiii ii iiiiiiiiiiiJI~ -f: ·,- ~\ / . p '• 1/2 ~~. 
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ATO DE CONSTITUIÇ.ÃO DE AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI .-..uRA ~Vi& 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, L,~v' ~0 
Hr.; ~ 

a propriedade. !r Fl. N.o ?._4t l> 
Q. - __ ,.'/. ___ ,.... 

Cláusula Décima- O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titul ------~------ · 
de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 1-0&.-~ tu.~~ 

, an 

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de LAJEADO para o exerclcio e o cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição. 

Boqueirao do Leão - RS, 19 de Outubro de 2014. 
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A6RO FREITAS 
AGRO INDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Av. Maurício Cardoso, 1821, Centro, Cep.: 95.920-000- Boqueirão do Leão/ RS 

'E-maU: morse~_j1Jj_ú~.itns-rx,com.6r; ]"one: {si) 3770. 1093 ou 9376.5353 

A COMI SSÃO DE LICITAÇÕES 
MUN I CÍ PIO DE NOVA CANTU - PR 
PREGÃO PRESENC I AL N° 018/2015 
PROCESSO N°: 040/2015 

DECLARAÇÃO 

A Empresa AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME, CNPJ N° 
21. 344.856/0001-54, localizada à Av. Mauricio Cardoso, 1821, 
Centro, Cep . : 95.92 0- 000, Boqueirão do Leão RS, neste ato 
r epresentada por seu representante legal, Sr. Sidinei Moi sés de 
Freitas, brasileiro, casado, empresário, portador da CI: 
7057072097 e do CPF n° 882 . 072.000-06, DECLARA que a empresa 
proponente não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa , neste abrange ndo aqueles investidos em cargo de direção, 
chefia ou assesso ramento, para o exercício de cargo em comissão ou 
de confiança, ou ainda de função gratificada na Administração 
Publica d i r eta ou indireta da União, Estados ou Município, também 
não possui empregado de empresa pública ou sociedade de economia 
mista . 

As sino a presente em uma só via para que produza os 
e f e itos jurídicos e legais. 

r 21.344.85610001-54, 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI 

AVENrDA MAURÍCIC S.\RDOSO, l821 
CENTrW- CEP 95920-000 

L e(. ~UEIRÃO oo LEÃO- RS .J 

Boqueirão do Leão - RS , 29 de mai o d e 2015. 

i sés 
dministrador 

CPF N°: 82.072.000- 06 
RG N°: 7057072097 - SSP /RS 

Stdinci Motsés de Freitas 
Sócio Administrador 

CPF: 882.072.000-o6 



Certidão Judicial Cível Negativa I Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA 

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do 
Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação de 
execução patrimonial em tramitação contra a seguinte parte interessada: 

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI ME, CNPJ 21344856000154, Endereço - AV 
MAURICIO CARDOSO, 1821, CENTRO, BOQUEIRAO DO LEAO RS CEP: 95 .920-000. 

20 de Maio de 2015, às 10:13:22/ 

OBSERVAÇÕES: 

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada 
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua 
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço 
http :/lwww.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida I Certidões Judiciais, 
informando o seguinte código de controle: 736ab271 092e3bd2421 061202325ab8b 

http://www.tjrs.jus.br/proc/alvara/alvara.php?identificador=736ab271 092e3bd2421 o~ 20/05/2015 



Certidão Judicial Cível Negativa I Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA 

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do 
Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribu ição de ação 
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte 
parte interessada: 

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI ME, CNPJ 21344856000154, Endereço - AV 
MAURICIO CARDOSO, 1821, CENTRO, BOQUEIRAO DO LEAO RS CEP: 95.920-000. 

20 de Maio de 2015, às 10:11:05 

OBSERVAÇÕES: 

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada 
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua 
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço 
http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida I Certidões Judiciais, 
informando o seguinte código de controle: f9597ada8580a8654b2c32393391f2e2 

http:/ /www. tjrs.jus. br/proc/al vara/ai vara. php?identi ficador=f9 5 97 ada85 80a 8654b2c3 2. .. 20/0 5/20 15 



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 atual ização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

21.344.856/0001 -54 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 30/10/2014 

NOME EMPRESARIAL 

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI- ME 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

AGRO FREITAS 

C DIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL 

28.33-0-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricu ltura e pecuária, peças e acessórios, exceto para 
irrigação 

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONDMICAS SECUNDARIAS 

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.89-0-99 - Comércio varej ista de outros produtos não especificados anteriormente 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 
47.44-0-03 · Comércio varejista de materiais hidráulicos 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

230-5 ·EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (D E NATUREZA EMPRESARIAl 

LOGRADOURO 

AV MAU RICIO CARDOSO 

CEP 

95.920-000 
I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

I COMPLEMENTO 

I MUNiclPIO 
BOQUEIRAO DO LEAO 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
30/10/2014 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 

******** ******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 13/11/2014 às 08:08:10 (data e hora de Brasília). Páaina: 1/1 

I Voltar j 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso. c.. li.;~!-. a~)ui . 

Atualize sua página 

ª .4 ~ 
t:fl <t 

http ://www.receita.fazenda.gov .br/PessoaJuridica/CNP J/cnpjreva/Cnpjreva_ Compro/.. , 13/ l i /201 4 



EXIJA DOCUMENTO FISCAL 
A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa! 

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha 
Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13 

Nota FiSt:al Gaúcha R EcEiTA E sTADUAL R SECRETARIA DA FSêjDA 



SECRETARJA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU L 

Secretaria da Fazenda RS 

IDENTIFICAÇÃO ESTABELECIMENTO I PESSOA 

Inscrição Estadual 253/0007 432 Inscrição Unica 

CNPJ 21344856/0001-54 

Razão Social AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI 

Nome Fantasia AGRO FREITAS 

Tipo Estabelecimento ICS - Indústria Comércio e Serviços 

Tipo de Pessoa JURIDICA 

V inculo Pessoa e Estabelecim ento IE NORMAL Inscrição Estadual Atual 

ENDEREÇO 

Logradouro RUA MAURICIO CARDOSO 

Número 1821 )Complemento) 

Bairro CENTRO 

Município BOQUEIRAO DO LEAO )UF J RS 
CEP 95920-000 !Telefone 1513770-1093 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR· EMPRESA 

Categoria da Empresa SIMPLES NACIONAL 

Natureza Jurídica 2305- EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

Situação da Empresa ATIVA !Data Baixa - Empresa I 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR· ESTABELECIMENTO 

Delegacia Fazendária 13 · LAJEADO 

2833-0/00 - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A 
CNAE Fiscal Principal AGRICULTURA E PECUARIA, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO PARA IRRIGACAO 

CAE Principal 3 84328000 - Outras maquinas e aparelhos 

Data Abertura Estabelecimento 01/12/2014 Motivo Inclusão INCLUSÃO 

Data Baixa Estabelecimento Motivo Baixa 

Situação Cadastral Vigente HABILITADO Data desta Situação 11/2014 

A rquivo Sintegra - Data da Intimação Período Inicial 

Nota Fiscal Eletrônica EMPRESA OBRIGADA À EMISSÃO EM 01 /1 2/2014 

Prazos de Vencimento ··-···················································· 
.?. ó~.~<?.~ ... ~.a. .. §.~pr~.~~. 
Dispensas 
9.\l!.r~.~ .. P.é!.d.9.~. (.B~S.P.<?!l~.~ve.IJ.~9.é!I ,. Ç<?0.1é!bili.s.ta.,_Re.Q ir:'le .. Especi.al) 

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem 
como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponiveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade 
tributária derivada de operações com eles ajustadas. 

https://www.sefaz.rs.gov.br/asp/include!IMP/SEF _ imp.htm 22/ 12/2014 .f J 



A6RO FREITAS 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI- ME CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Av. Maurício Cardoso, 1821, Centro, Cep.: 95.920-000 - Boqueirão do Leão/RS 

'E-maif: moiseslâlfreítas-rs.com.6r; ]"one: (51) 3770.1093 ou 9376.5353 

A COM ISSÃO DE LI CITAÇÕES 
MUN ICÍPIO DE NOVA CANTU - PR 
PREGÃO PRESENC IAL N° 01 8/201 5 
PROCESSO N°: 040 / 2015 

DECLARAÇÃODE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

A Empresa AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI -

ME , CNPJ N° 21.344.85 6/0001 -54 , localizada à Av. Mauricio Cardoso, 

1 82 1, Ce nt ro , Ce p.: 95 . 920 - 000, Boqueirão do Leão- RS, neste ato 
representada por seu representante legal, Sr _ Sidinei Moisés de 
Freitas, brasileiro , cas ado, empr e sa r1o, portador da CI: 
7057072097 e d o CPF n ° 88 2 .07 2.00 0-0 6, DECLARA que o mesmo r e cebeu 

do licitador toda a documentação relativa a licitação 

supramencionada. 

As sino a presente em uma só via para que proauza os 
efeitos jur ídicos e legais. 

r 21.344.85ó/0001-54, 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELl 

AVEN IDA M,..URlClO CARDOSO, 1821 
C f.I~TRO - CEP q5920-000 

L BOQUEIRÃO 00 LEAO- RS ...1 

Boqueirão do Leão - RS, 29 de maio de 2015. 

i sés 
ministra dor 

CPF N° : 882. 072.000 - 0 6 
RG N° : 7057072097 - SSP/RS 

Sidtnct: ~ 'r-<.; 1 Frcttas 
Sócic Qm nlstrador 
CF-F: 882 012.00()..06 
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" PARANÁ 
GOVERNO 00 ESTADO 

S:~tr~t•I'\IM'nucSft 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013210477-70 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 77.310.589/0018-05 
Nome: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS L TOA 

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. 

P~N1de 1 

Válida até 18/09/2015- Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
WVNJ.fazenda.pr.gov.br 

Emitido via Recolta!PR (21!1>512015 14:19:56) por ADILSON BON/SSONI 
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Ofício de Registro de Distribuição 

lngrid Azevedo 

Roberto Azevedo 
Substituto 

Oficial 

Noidete Buccio 
Juramentado 

Rua XV de Novembro, 1170 - Centro - CEP 85.950.{)00 - Palotina-PR.- Edifício do Fórum - Fone/Fax: 44-3649-4211 

A fotocópia deste documento- mesmo autenticada· (Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiç3-Paraná- 2.5.3} ou quaisquer rasuras, invalidam o mesmo 

Seção 05 - item 2.5.3 - CN-CGJ-PR: Confonme o pedido do interessado e ressalvadas situações especiais, a certidão será lavrada em inteiro teor ou por resumo. 
sempre devendo ser autenticada pelo serventuário ou seu substituto - Portanto, NÃO CABENDO A REPRODUÇÃO POR CÓPIA. 

presente certidão somente terá validade com o CARIMBO próprio da serventia, e assinatura do Oficial da serventia, juramentado ou substituto EM SEU ORIGINA 

Selo Funarpen dispensável conforme entendimento do CENTRO DE APOIO AO FUNJUS. 



0510512015 

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFBTOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS EÀ DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. 
CNPJ: 77.310.589/0001-69 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\er quaisquer dí\1das de responsabilidade do 
sujeito passi\() acima identificado que \1erem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (ClN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dí\1da Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais , refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passi\() no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi\e as contribuições sociais 

pre\1stas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à \erificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://WirWI.receita. fazenda.gov. br> ou <http://WirWI.pgfn. fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 12:09:25 do dia 18/12/2014 <hora e data de Brasnia>. 
Válida até 16/06/2015. 
Código de controle da certidão: FDD8.8700.3904.9576 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:/1\w.w.receita.fazenda.g ov.br/Aplicacoes/ATSPO/CertidaoiC N DConjuntaSeg Via/ResuttadoSeg Via.asp?OrigerTF 1 & Tipo= 1 &N I= 7731 05890Cl0159&Sen... 1/1 



MUNICÍPIO DE PALOTINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

RUA: ALO IR PEDRON, 898- 85950000- CENTRO- PALOTINA - PR 

Certidão Negativa de Débitos 
Ínformações da Certidão: 

N.0 da Certidão: 698/2015 Data de Emissão: 21/05/2015 
Data de Vencimento: 18/09/2015 Código de Autenticação: 3728048022341 

~nformações do Requerente: 

CNPJ/CPF Requerente: 040.391.589-97 
Requerente: NATANA PAULA DE CARLI 
Finalidade da Certidão: Fins de Direito 

' nformações do Contribuinte: Empresa/Prestador 

CPF I CNPJ: 77.310.589/0018-05 
Nome: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS L TOA 
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2397 SALA 01 - OSWALDO CRUZ PALOTINAIPR CEP: 

Certificamos, para os devidos fins, que revendo os registros de inscrição na Dívida Ativa, Registros Cadastrais de 
Tributação de Impostos e Taxas desta Prefeitura, constatamos que a Pessoa acima nada deve a Fazenda Municipal, 
até a presente data, ficando ressalvado o direito de a Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo as penalidades 
pecuniárias não lançadas à data desta. 

Quinta-feira, 21 de Maio de 2015. 

Atenção: Esta Certidão foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima, 
acesse www.palotina.pr.gov.br, Tributos Web, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a Opção 
(AUTENTICAR DOCUMENTOS). 



0510512015 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 7731058910018-05 

Razão Social: EQUAGRIL SA EQUIPAMENTOS AGRIC OLAS 

Nome Fantasia:EQUAGRIL 
Endereço: AV PRESIDENTE KENNEDY 2397 SALA 01 2397 I CENTRO I 

PALOTINA I PR I 85950-000 

A Caixa Econônica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de rraio de 1990, cert if ica que, nesta 
data, a e!ll)resa acirra identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Te!ll)o de Serviço - FGT"S . 

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

Validade: 03/05/2015 a 01/06/2015 

Certificação Número: 2015050304214447882763 

Inforrração obtida em 05/05/2015, às 08:06: 17. 

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

lttps:/lw.w/.sifge.caixa.gov.br/EI'Tllfesa/Crf/Crf/FgeCFSimpriiTi rPapel.asp'NARPessoaMatriz=S180570&VARPessoa=12042403&VARUf=PR&VARinscr... 1/1 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TP~.BALHO 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
COM EFEITO DE NEGATIVA 

Nome: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 77.310.589/0018-05 
Certidão no: 97895350/2015 
Expedição: 05/05/2015, às 08:04:33 
Validade: 31/10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Cert ifica- se que EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. (MATRIZ E 

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob O no 77.310.589/0018-05 , CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento 
de obrigações estabelecidas no(s) processo(s ) abaixo, com débito 
garantido ou exigibilidade suspensa: 
0000414-40.2012.5.09.0668 - TRT 09• Reg1ão * 
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora 
de bens suficientes. 
Total de processos : 1 . 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12 .440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 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 (do is ) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos e f e itos 
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Conso l idação das Leis do 
Trabalho) , atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da 
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou 
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens 
suficientes. 



..... ,, 

28/04/2015 

PODER JUDIC I ÁR IO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS DO(A) COMARCA DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO N°: 7379976 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de SÃO PAULO, 
no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesqu isando os registros de distribu ições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJ UDICIAIS, anteriores a 
28/04/2015, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de:**************** 

EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ: 77.310.589/0001 -59, conforme indicação 
constante do pedido de certidão. ************•*************************************************************** 

De acordo com o item 47.3, do Capítulo VIl das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, esta certidão só tem validade no seu original, ressalvado o 
teor do Artigo 32, da Lei 8666/93 (Lei de Licitações), e mediante a assinatura digitalizada do 
responsável pelo expediente da Diretoria Técnica de Serviço de Informações Cíveis. 

Esta certidão não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa, cujo nome 
foi pesquisado, figura como autor(a). 

Esta certidão aponta os feitos com situação em andamento a partir de julho de 1984, 
incluindo os com distribuição anterior a esta data já cadastrados no sistema. 

As custas no valor de R$ 19,40 foram recolhidas na forma da Lei. 

SÃO PAULO, 29 de abril de 2015. 

___.....~----- ~ ....... · ..... C.< 

~-
Odilon Luis de Oliveira 

Supervisor de Serviço - SPI 3.21 
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PREFEITURA MUNICÍP AL DE NOVA CANTU- PR 

PROCESSO LICITATÓRIO No 040/2015 

EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, com filial situada na Avenida Presidente Kennedy, n° 2.397, Sala 1, Bairro 

Osvaldo Cruz, Palotina/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 77.310.589/ 0018-05, neste ato, 

representada pelo seu procurador o Sr. LINCON YUKIO YAMANAKA, brasileiro, 

assistente de vendas, portador do RG n° 1348309-SSP/MS e CPF n° 994.829.161-15, 

DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 018/2015, instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, f1tma a presente. 

Palotina / PR, 22 de maio de 2015. 

e 
Equagril Equipamentos Agricolas Ltda. 

Avenida Presidente Kennedy, 2.397- Bairro Osvaldo Cruz 

Palotina - PR - CEP 8 59 5 0- 000 

Fone/Fax: (44) 3649-8686 

www.equagril.com.br 
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PREFEITURAMUNICÍPAL DE NOVA CANTU- PR 

PROCESSO LICITATÓRIO No 040/2015 

EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, com filial situada na Avenida Presidente Kennedy, n° 2.397, Sala 1, Bairro 

Osvaldo Cruz, Palotina/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 77.310.589/0018-05, neste ato, 

representada pelo seu procurador o Sr. LINCON YUKIO YAMANAKA, brasileiro, 

assistente de vendas, portador do RG n° 1348309-SSP/MS e CPF n° 994.829.161-15, 

DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade -PREGÃO n° 018/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que compromete-se a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, fuma a presente. 

Palotina / PR, 22 de maio de 2015 . . """"' 

e 
Equagril Equipamentos Agricolas Ltda. 

Avenida Presidente Kennedy, 2.397- Bairro Osvaldo Cruz 

Palotina - PR - CEP 85950-000 

Fone/Fax: (44) 3649-8686 

vvww.equagril.com.br 
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PREFEITURA MUNICÍP AL DE NOVA CANTU- PR 

PROCESSO LICITATÓRIO No 040/2015 

EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARAÇÃO 

EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, com filial situada na Avenida Presidente Kennedy, n° 2.397, Sala 1, Bairro 

Osvaldo Cruz, Palotina/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 77.310.589/0018-05, neste ato, 

representada pelo seu procurador o Sr. LINCON YUKIO YAMANAKA, brasileiro, 

assistente de vendas, portador do RG n° 1348309-SSP/MS e CPF n° 994.829.161-15, 

DECLARA, para os devidos flns de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 018/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em 

observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei 

Federal8666/93. 

Por ser expressão da verdade, fuma a presente. 

de maio de 2015. 

9 
Equag · quipamentos Agrícolas Ltda. 

Avenida Presidente Kennedy, 2.397- Bairro Osvaldo Cruz 

Palotina- PR- CEP 85950-000 

Fone{Fax: (44) 3649-8686 

www.equagril.com.br 
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PREFEITURA MUNICÍP AL DE NOVA CANTU- PR 

PROCESSO LICITATÓRIO No 040/2015 

EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARAÇÃO 

EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, com filial situada na Avenida Presidente Kennedy, n° 2.397, Sala 1, Bairro 

Osvaldo Cruz, Palotina/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 77.310.589/0018-05, neste ato, 

representada pelo seu procurador o Sr. LINCON YUKIO YAMANAKA, brasileiro, 

assistente de vendas, portador do RG n° 1348309-SSP/MS e CPF n° 994.829.161-15, 

DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 018/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da 

licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao 

objeto da licitação, DECLARA ainda que preenche todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firma a presente. 

Palotina / PR, 22 de maio de 2015. 

9 
Equagril Equipamentos A!,'ficolas Ltda. 

Avenida Presidente Kennedy, 2.397- Bairro Osvaldo Cruz 

Palotina - PR - CEP 85950-000 

Fone/Fax: (44) 3649- 8686 

www .equagril.co m. br 
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EQUAGRIL.: RICOLAS LTDA 

CNP.J n.0 1 0.589/0001-59 

16.ª ALTERAÇAO E CONSOLIDAÇAO DE CONTRATO SOCIAL 

BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede, à 

Avenida Presidente Castelo Branco, n°. 7.777, Sala 02, Bairro da Lapa, na Capital do 

Estado de São Paulo, CEP 05034-000, devidamente registrada na Junta Comercia l do 

Estado de São Paulo sob NIRE n.0 35.300.198.778, em sessão de 28/10/2003, inscrita no 

CNPJ sob n.0 01.246.193/0001 -28, neste ato representado pelo Diretor Presidente, DARCI 

LOCATELLI, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, empresário, portador da 

Carteira de Identidade, RG n.0 3.939.651-4-SSP/SP e CPF n.0 015.476.749-20, residente e 

domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Doutor Gabriel dos Santos, n.0 375, 

15° Andar, Bairro Santa Cecília, CEP 01231-011; 

DARCI LOCATELLI, acima qualificado; 

ADILSON BONISSONI, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, empresário, 

residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Apinajés, n.0 969, Apto. 

71 , Bairro Perdizes, CEP 05017-000, portador da Cédula de Identidade RG n.0 344.694-

SSI/SC e do CPF sob n. 0 164.594.669-04; 

SÍRIO FRANCISCO BARAZETTI, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, 

empresário, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Doutor 

Miranda de Azevedo, n°. 779, Apto. 220, Bairro Vila Anglo Brasileira, CEP 05027-000, 

portador da Cédula de Identidade RG n. 0 1.863.402-SSP/PR e do CPF sob n. 0 333.985.939-

& \\ 
\,J~ \fi 
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EQUAGRIL EQUIP 
16ª ALTERAÇÃO E 

I 

- 2 -

ELEMAR JORGE DRISNER, brasi leir , oasado em comunhão parcial de ben-s, empresário, 

residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Aluísio de Azevedo, n.0 

279, Apto. 102, Bairro de Santana, CEP 02021-030, portador da Cédula de Identidade RG 

n. 0 24.890.736-0-SSP/SP e do CPF sob n.0 251 .517.709-34; 

ÚNICOS SÓCIOS componentes da sociedade empresária limitada denominada 

EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS L TOA, 

com sede social à Avenida Presidente Kennedy, n.0 2.397 , Bairro Osvaldo Cruz, na cidade 

de Palotina no Estado do Paraná, CEP 85950-000, devidamente registrada na Junta 

Comercial do Estado do Paraná sob NIRE n° 41.202.600.461, em sessão de 01/08/1991, 

inscrita no CNPJ sob n.0 77.310.589/0001 -59, têm entre si justos e contratados ALTERAR o 

Contrato Social, conforme cláusulas e condições seguintes: 

- I -

Os sócios decidem transferir a sede da empresa localizada à Avenida Presidente Kennedy, 

n.0 2.397, Bairro Osvaldo Cruz, na cidade de Palotina no Estado do Paraná, CEP 85950-

000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE n° 

41.202.600.461, em sessão de 01/08/1991, inscrita no CNPJ sob n.0 77.310.589/0001-59, 

para a cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, n.0
-

2.210, Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040. 

L 



EQUAGRIL EQUIP 
16ª ALTERAÇÃO 
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- 3 -

CONTRATO SOCIAL 

Os sócios deliberam alterar o endereço da filial localizada na cidade de São Mateus do 

Sul, Estado do Paraná, na Rua Alberto Schramm, n° 1.681, Bairro Dona Herminia, CEP: 

83900-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE n° 

41.901.272.276, em sessão de 17/04/2012 e CNPJ sob o n o 77.310.589/0027-98, 

passando para Rodovia BR 476 n° 34, Bairro Jardim Dona Herminia, CEP: 83900-000, na 

cidade de São Mateus do Sul, Estado do Paraná. 

- 111 -

Em decorrência das alterações acima processadas, a Cláusula Primeira do Contrato Social 

primitivo passa a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de EQUAGRIL 

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS L TOA, tendo sua sede e foro na Capital do Estado de São 

Paulo, à Avenida Santa Marina, n.0 2.210, Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040, inscrita 

no CNPJ sob no 77.310.589/0001-59, podendo instalar, manter e extinguir depósitos, filiais, 

agências e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, a critério da 

Diretoria, com filiais localizadas: 

1) na cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, na Avenida Maripá, 

n.0 1.983, Bairro Centro, CEP 85960-000, registrada na Junta Comercial do Estado 

do Paraná sob NIRE n.0 41.900.476.242, em sessão de 04/01/1989 e CNPJ sob o 

n° 77.310.589/0002-30, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

reais) do Capital Social; 
\~ 

tílt/ ;f ~ ~ il !~/ ~ti! 
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E CONTRATO SOCIAL 

2) na cidade de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rodovia BR 463, KM 

02, n.0 2.667, Bairro São Tomás, CEP 79900-000, registrada na Junta Comercial do 

Estado do Mato Grosso do Sul sob NIRE n.0 54.900.130.738, em sessão de 

05/11/1992 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0007-44, com capital destacado no valor 

de R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

3) na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, na Avenida Santos Dumont, n° 1.557, 

Bairro Cidade Alta, CEP 87360-000, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob NIRE n.0 41.900.406.261, em sessão de 06/08/1993 e CNPJ sob o n° 

77.310.589/0008-25, com capital destacado no valor de R$1 .000,00(um mil reais) 

do Capital Social; 

4) na cidade de Medianeira, Estado do Paraná, na Avenida 24 de Outubro, n° 11, 

Bairro Parque Industrial, CEP 85884-000, registrada na Junta Comercial do Estado 

do Paraná sob NIRE n.0 41 .900.460.907, em sessão de 24/01/1995 e CNPJ sob o 

n° 77.310.589/0009-06, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

reais) do Capital Social; 

5) na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, na Rodovia PR 323, n° 4.940, Bairro 

Trevo, CEP 87507-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob 

NIRE n.0 41.900.461.024, em sessão de 05/07/1995 e CNPJ sob o n° -

77.310.589/0010-40, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) 

do Capital Social; 

6) na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 280, KM 234, 

n°._ 1.913, Bairro Industrial 2, CEP 89460-000, registrada na Junta Comercial do 

~t/ ~f _f(~ ~~' $~'VI : 



Estado de Santa Catarina sob NIRE n.0 42.900.461.629, em sessão de 23/06/1998 

e CNPJ sob o n° 77.310.589/0011-20, com capital destacadÓ rio valor de 

R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

7) na cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rodovia BR 476, KM 21 ,5, n° 7.500, 

Bairro Vila Nova, CEP 83703-265, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob NIRE n.0 41.900.605.310, em sessão de 19/06/1998 e CNPJ sob o n° 

77.310.589/0012-01, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) 

do Capital Social; 

8) na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, na Avenida dos Bandeirantes, n° E-

1.129, Bairro Parque Paduan, CEP 12080-700, registrada na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo sob NIRE n° 35.902.480.846 em sessão de 28/08/2001 e 

CNPJ sob o n° 77.310.589/0015-54, com capital destacado no valor de 

R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

9) na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, na Avenida Deputado Heitor Alencar 

Furtado, n. 0 8.171, Bairro Jardim Santos Dumont, CEP 87706-000, registrada na 

Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE n.0 41.900.772.909, em sessão de 

18/07/2002 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0017-16, com capital destacado no valor L 1_ 

de R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

10) na cidade de Palotina, Estado do Paraná, na Avenida Presidente Kennedy, n.0 

2.397, Sala 1, Bairro Osvaldo Cruz, CEP 85950-000, registrada na Junta Comercial 

do Estado do Paraná sob NIRE n.0 41.900.783.862, em sessão de 14/10/2002 e ,, 
I 

.\ ;' 
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EQUAGRIL EQUIPA 
16ª ALTERAÇÃO E 
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CONTRATO SOCIAL 

CNPJ sob o n° 77.310.589/0018-05, com capital destacadó no valor de 

R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

11)na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Rua Padre Roque, n. 0 2.270 e 

2.274, Bairro Saúde, CEP 13800-330, registrada na Junta Comercial do Estado de 

São Paulo sob NIRE n.0 35.902.628.908, em sessão de 31/10/2002 e CNPJ sob o 

n° 77.310.589/0019-88, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

reais) do Capital Social; 

12) na cidade de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Mato Grosso n.0 

555, Bairro Centro, CEP 79950-000, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Mato Grosso do Sul sob NIRE n.0 54.900.206.831, em sessão de 28/10/2003 e 

CNPJ sob o n° 77.310.589/0021-00, com capital destacado no valor de 

R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

13) na cidade de Araras, Estado de São Paulo, na Avenida Romano Zorzo (antiga Av. 

Marginal da Via Anhanguera), n° 650, Bairro Jardim Sobradinho, CEP 13602-002, 

registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n° 35.902.912.223, 

em sessão de 20/12/2004 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0022-83, com capital 

destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

14) na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 

Presidente Kenedy n° 283, esquina com Rua Fernando Ferrari, n°s 12 ao 22, Bairro 

Parque Jockey Club, CEP 28020-260, reg istrada na Junta Comercial do Estado do 

Rio de Janeiro sob NIRE n° 33.900.938.355, em sessão de 10/01/2008 e CNPJ sob 

~ r t 
·~ 
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EQUAGRIL EQUIPA 
DE CONTRATO SOCIAL 

o n° 77.310.589/0023-64, com c tal destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

reais) do Capital Social; 

15) na cidade de Assis, Estado de São Paulo, na Avenida Dom Antonio n° 2. 700, 

Bairro Vila Tênis Clube, CEP 19806-173, registrada na Junta Comercial do Estado 

de São Paulo sob NIRE n° 35.903.960.990, em sessão de 10/03/2011 e CNPJ sob 

o n° 77.310.589/0024-45, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

reais) do Capital Social; 

16) na cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Avenida Antonieta Altenfelder no 

995, Bairro Jardim Santa Antonieta (Distrito Industrial), CEP 17512-130, registrada 

na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n° 35.903.963.603, em 

sessão de 10/03/2011 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0025-26, com capital 

destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

17) na cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Isabel, 

n°s 551 e 561, Bairro Aparecida, CEP 12912-780, registrada na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo sob NIRE n° 35.904.226.815, em sessão de 12/12/2011 e 

CNPJ sob o n° 77.310.589/0026-07, com capital destacado no valor de 

R$1 .000,00(um mil reais) do Capital Social; 

18) na cidade de São Mateus do Sui, Estado do Paraná, na Rodovia BR 476, n° 34, 

Bairro Jardim Dona Herminia, CEP 83900-000, registrada na Junta Comercial do 

Estado do Paraná sob NIRE n° 41.901.272.276, em sessão de 17/04/2012 e CNPJ 

sob o n° 77.310.589/0027-98, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um 

~reais;;Jt:ci:; f 
1
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EQUAGRIL EQUIPAMEN OS AGRÍ 
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19) na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Rodovia PR 323, Km 222, Lote 369, 

Bairro Zona 11 A, CEP 87211-400, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob NIRE n° 41.901 .286.676, em sessão de 13/07/2012 e CNPJ sob o n° 

77.310.589/0029-50, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) 

do Capital Social; 

20) na cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina, na Rua Benemerito Anselmo 

Reynaud, n°. 489, Lado Ímpar, Bairro Faxinal (Zona Comercial 4), CEP 89300-000, 

registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE n° 42.900.979-

245, em sessão de 16/07/2012 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0028-79, com capital 

destacado no valor de R$1 .000,00(um mil reais) do Capital Social; e, 

21) na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, n°. 

2.230, Galpão 1, Bairro Freguesia do ó, CEP 02732-040, registrada na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n°. 35.904.608.556, em sessão de 

26/06/2013 e CNPJ sob n°. 77.310.589/0030-93, com capital destacado no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) do Capital Social. 

-IV-

Em vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 

da Lei n.0 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 n.0 10.406/2002 

aplicáveis à este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

/ 
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ONTRATO SOCIAL 

CONSOLIDAÇÃO 
CNP.J n. o 77.310.589/0001-59 

BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede, à 

Avenida Presidente Castelo Branco, n.0 7.777, Sala 02, Bairro da Lapa, na Capital do 

Estado de São Paulo, CEP 05034-000, devidamente registrada na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo sob NIRE n.0 35.300.198.778, em sessão de 28/10/2003, inscrita no 

CNPJ sob n.0 01.246.193/0001 -28, neste ato representado pelo Diretor Presidente, DARCI 

LOCATELLI, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, empresário, portador da 

Carteira de Identidade, RG n.0 3.939.651-4-SSP/SP e CPF n.0 015.476.749-20, residente e 

domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Doutor Gabriel dos Santos, n.0 375, 

15° Andar, Bairro Santa Cecília, CEP 01231-011; 

DARCI LOCATELLI, acima qualificado; 

ADILSON BONISSONI, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, empresário. 

residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Apinajés, n. 0 969, Apto. 

71, Bairro Perdizes, CEP 0501 7-000, portador da Carteira de Identidade RG n. o 344.694-

SSI/SC e do CPF sob n.0 164.594.669-04; 

SÍRIO FRANCISCO BARAZETII , brasileiro, casado em comunhão universal de bens, 

empresário, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo na Rua Doutor 

~;da de Azevedo, n.0 779, A~to. 22~, Bairro Vila ~ Bras~~ita , ÇEP 05027-000, 

tlfl/' 1l ~ ~ ;lv' d\~/<-< ~~~ 
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portador da Carteira de Identidade RG n. 1.863.402-SSP/PR e do CPF sob n.0 

333.985.939-68; e, 

ELEMAR JORGE ORISNER, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, 

residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Aluísio de Azevedo, n.0 

279, Apto. 102, Bairro de Santana, CEP 02021 -030, portador da Carteira de Identidade RG 

n. 0 24.890.736-0-SSP/SP e do CPF sob n.0 251.517.709-34, 

ÚNICOS SÓCIOS componentes da sociedade empresária limitada denominada 

EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS L TOA 

com sede social na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, n.0 2.210, 

Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040 resolvem de pleno e comum acordo ALTERAR o 

Contrato Social conforme cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de EQUAGRIL 

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS L TOA, tendo sua sede e foro na Capital do Estado de São 

Paulo, na Avenida Santa Marina, n.0 2.210, Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040, 

devidamente inscrita no CNPJ sob n° 77.310.589/00001-59, podendo instalar, manter e 1 -

extinguir depósitos, filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional ou 

no exterior, a critério da Diretoria, com filiais localizadas: 

1) na cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, na Avenida Maripá, 

n.0 1.983, Bairro Centro, CEP 85960-000, registrada na Junta Comercial do Estado 

do Paraná sob NIRE n.0 41.900.476.242, em sessão de 04/01/1989 e CNPJ sob o 

V M ~ .. 1\tv ", 
t' rp ~ i ' J ~kl \ \§ \ 
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reais) do Capital Social; 
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destacado no valor de R$1 :000,00(um mil 

2) na cidade de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul , na Rodovia BR 463, KM 

02, n.0 2.667, Bairro São Tomás, CEP 79900-000, registrada na Junta Comercial do 

Estado do Mato Grosso do Sul sob NIRE n.0 54.900.130.738, em sessão de 

05/11/1992 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0007-44, com capital destacado no valor 

de R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

3) na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, na Avenida Santos Dumont, n° 1.557, 

Bairro Cidade Alta, CEP 87360-000, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob NIRE n.0 41.900.406.261, em sessão de 06/08/1993 e CNPJ sob o n° 

77.310.589/0008-25, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) 

do Capital Social; 

4) na cidade de Medianeira, Estado do Paraná, na Avenida 24 de Outubro, n° 11, 

Bairro Parque Industrial, CEP 85884-000, registrada na Junta Comercial do Estado 

do Paraná sob NIRE n.0 41.900.460.907, em sessão de 24/01/1995 e CNPJ sob o 

n° 77.310.589/0009-06, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

reais) do Capital Social; I L· 

J~· 

5) na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, na Rodovia PR 323, n° 4.940, Bairro 

Trevo, CEP 87507-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob 

NIRE n.0 41.900.461.024, em sessão de 05/07/1995 e CNPJ sob o n° 

77.310.589/0010-40, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) 

\

\ \,I 

{\~ '~l \ 
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6) na cidade de Canoinhas, Estado de nta Catarina, na Rodovia BR 280, KM 234, 

n°. 1.913, Bairro Industrial 2, CEP 89460-000, registrada na Junta Comercial do 

Estado de Santa Catarina sob NIRE n.0 42.900.461.629, em sessão de 23/06/1998 

e CNPJ sob o n° 77.310.589/0011-20, com capital destacado no valor de 

R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

7) na cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rodovia BR 476, KM 21 ,5, n° 7.500, 

Bairro Vila Nova, CEP 83703-265, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob NIRE n.0 41.900.605.310, em sessão de 19/06/1998 e CNPJ sob o n° 

77.310.589/0012-01, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) 

do Capital Social; 

8) na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, na Avenida dos Bandeirantes, n° E-

1.129, Bairro Parque Paduan, CEP 12080-700, registrada na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo sob NIRE n° 35.902.480.846 em sessão de 28/08/2001 e 

CNPJ sob o n° 77.310.589/0015-54, com capital destacado no valor de 

R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

9) na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, na Avenida Deputado Heitor Alencar 

Furtado, n. 0 8.171, Bairro Jardim Santos Dumont, CEP 87706-000, registrada na 

Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE n.0 41.900.772.909, em sessão de 

18/07/2002 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0017-16, com capital destacado no valor 

de R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

.. 
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10) na cidade de Palotina, Estado d Paraná, na Avenida Presidente ~ennedy, n.0 

2.397, Sala 1, Bairro Osvaldo Cruz, CEP 85950-000, registrada na Junta Comercial 

do Estado do Paraná sob NIRE n.0 41.900.783.862, em sessão de 14/10/2002 e 

CNPJ sob o n° 77.310.589/0018-05, com capital destacado no valor de 

R$1 .000,00(um mil reais) do Capital Social; 

11) na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Rua Padre Roque, n.0 2.270 e 

2.274, Bairro Saúde, CEP 13800-330, registrada na Junta Comercial do Estado de 

São Paulo sob NIRE n.0 35.902.628.908, em sessão de 31/10/2002 e CNPJ sob o 

n° 77.310.589/0019-88, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

reais) do Capital Social; 

12) na cidade de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Mato Grosso n. 0 

555, Bairro Centro, CEP 79950-000, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Mato Grosso do Sul sob NIRE n.0 54.900.206.831 , em sessão de 28/10/2003 e 

CNPJ sob o n° 77.310.589/0021-00, com capital destacado no valor de 

R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

13) na cidade de Araras, Estado de São Paulo, na Avenida Romano Zorzo (antiga Av. 

Marginal da Via Anhanguera), n° 650, Bairro Jardim Sobradinho, CEP 13602-002, ; ..._., 

registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n° 35.902.912.223, 

em sessão de 20/12/2004 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0022-83, com capital 

destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais} do Capital Social; 

14} na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janei ro, na Avenida 

~/ Pre, te K; n~83~qui.:~om Rua Fe~:~s 

1
12 ao 22, Bairro 

11/111~ \ ' ' 
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EQUAGRIL EQUIPAM 
16ª ALTERAÇÃO E CONSOLID----

Parque Jockey Club, CEP 28020-26 , re istrada na Junta Comerciar do Estado do 

Rio de Janeiro sob NIRE n° 33.900.938.355, em sessão de 10/01/2008 e CNPJ sob 

o n° 77.310.589/0023-64, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

reais) do Capital Social; 

15) na cidade de Assis, Estado de São Paulo, na Avenida Dom Antonio n° 2.700, 

Bairro Vila Tênis Clube, CEP 19806-173, registrada na Junta Comercial do Estado 

de São Paulo sob NIRE n° 35.903.960.990, em sessão de 10/03/2011 e CNPJ sob 

o n° 77.310.589/0024-45, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

reais) do Capital Social; 

16) na cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Avenida Antonieta Altenfelder n° 

995, Bairro Jardim Santa Antonieta (Distrito Industrial), CEP 17512-130, registrada 

na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n° 35.903.963.603, em 

sessão de 10/03/2011 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0025-26, com capital 

destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

17) na cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Isabel, 

n°s 551 e 561 , Bairro Aparecida, CEP 12912-780, registrada na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo sob NIRE n° 35.904.226.815, em sessão de 12/12/2011 e 

CNPJ sob o n° 77.310.589/0026-07, com capital destacado no valor de 

R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

18) na cidade de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, na Rodovia BR 476, n° 34, 

Bairro Jardim Dona Herminia, CEP 83900-000, registrada na Junta Comercial do 

Estado do Paraná sob NIRE n° 41.901.272.276, em sessão de 1.7/04/2012 e CNPJ 

~ ~ Jj ~_a~ ~~~ 1\L~, r~~ 

I 
'/~ 
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sob o n° 77.310.589/0027-98, co 

mil reais) do Capital Social; 
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19) na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Rodovia PR 323, Km 222, Lote 369, 

Bairro Zona 11A, CEP 87211-400, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob NIRE n° 41.901.286.676, em sessão de 13/07/2012 e CNPJ sob o n° 

77.310.589/0029-50, com capital destacado no valor de R$1 .000,00(um mil reais) 

do Capital Social; 

20) na cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina, na Rua Benemerito Anselmo 

Reynaud, n°. 489, Lado Ímpar, Bairro Faxina! (Zona Comercial 4), CEP 89300-000, 

registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE n° 42.900.979-

245, em sessão de 16/07/2012 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0028-79, com capital 

destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; e, 

21) na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, n°. 

2.230, Galpão 1, Bairro Freguesia do ó, CEP 02732-040, registrada na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n°. 35.904.608.556, em sessão de 

26/06/2013 e CNPJ sob n°. 77.310.589/0030-93, com capital destacado no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) do Capital Social. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto da sociedade consiste no Comércio, Importação, 

Exportação e Locação de Tratores, Colheitadeiras, Implementes Agrícolas, Máquinas e 

Equipamentos de Construção, Máquinas e Equipamentos Rodoviários, Máquinas e 

Equipamentos de Terraplenagem; Comércio de Suas Peças e Acessórios, Óleos 

IJ/ntes ~~a~ Co~rc~ 8~=· Motores 4\ ~a~ ~~ssórios; Oficina 



EQUAGRIL EQUIPA 
16!! ALTERAÇÃO E 

I 
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Mecânica; Exploração do Ramo de staurantes Comerciais; Comércio de Gêneros 

Alimentícios e Bebidas; e, Representações Comerciais. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R$ 26.050.544,00(vinte e seis milhões, 

cinqüenta mil e quinhentos e quarenta e quatro reais), dividido em 26.050.544(vinte e 

seis milhões, cinqüenta mil e quinhentos e quarenta e quatro) quotas, totalmente 

integralizado, distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

SÓCIOS % QUOTAS VALOR 
·-
--

BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A 95,5393 24.888.508 R$ 24.888.508,00 ·-
ADILSON BONISSONI 1,8587 484.201 R$ 484.201 ,00 --
DARCI LOCATELLI 1,6356 426.083 R$ 426.083,00 
SÍRIO FRANCISCO BARAZETTI 0,4832 125.876 R$ 125.876,00 
ELEMAR JORGE DRISNER 0,4832 125.876 R$ 125.876,00 
TOTAL 100,0000 26.050.544 R$ 26.050.544,00 

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 - As deliberações sociais, mediante Assembléia, poderão ser tomadas 

por sócios que representem no mínimo% (três quartos) do capital da sociedade, consoante 

a faculdade deferida pelo Artigo 1.074 da Lei 10.406/2002, Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser 

transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento unânime dos 

demais sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua aqui~ição 1_ na proporção das 
I· J{i; as;;os}r ~ ~ rj âh \,; \ 
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E CONTRATO SOCIAL 

transferir suas quotas deverá notificar por 

escrito à sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta, 

através dos demais sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer 

dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação ou em prazo e critério do 

sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as 

quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA NONA - A sociedade será administrada por sócios quotistas e por 

profissionais nomeados, que se designarão DIRETORES, sendo um DIRETOR 

PRESIDENTE, um DIRETOR COMERCIAL, um DIRETOR FINANCEIRO, um DIRETOR DE 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, e, um DIRETOR ADMINISTRATIVO, os quais terão os 

poderes e atribuições constantes neste instrumento e a seguir definidos. 

Parágrafo Primeiro - O DIRETOR PRESIDENTE, individual e isoladamente, tem poderes 

para a prática de todos os atos e operações relativos aos fins da sociedade, podendo: 

a) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive perante 

as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito 

privado; 

b) Gerir com amplos e ilimitados poderes, todos os negócios da sociedade, realizando 

operações de crédito, bem como, praticar todos os atos relativos ao objeto social e de 

interesse da sociedade, podendo para tanto, assinar todos e quaisquer documentos de 

responsabilidade, tais como abertura, movimentação e encerramento de contas

correntes em instituições financeiras públicas e privadas, propostas, contas bancárias , 

cheques bancários, cambiais, notas promissórias, duplicatas e demais documentos 

concernentes ao giro normal da sociedade; 

c) Assinar escrituras de compra e venda de imóveis, hipotecas, alie,Jlação ou gravação de 

~ns i~is oi b;s ~;ais; ~ ~!\ ~\)I 



Banco do Brasil S/A, Caixas Econômicas, oferecendo ou não garantias reais, sempre 

levando a crédito da Equagril Equipamentos Agrícolas Ltda; 

e) Constituir procurador ou procuradores em nome da sociedade, no limite de suas 

atribuições e poderes, especificando-se no instrumento os atos e operações que 

poderão praticar, bem como o prazo de vigência do respectivo mandato que não poderá 

ser superior a três anos, com exceção feita a procuração com cláusula "ad judicia"; 

f) Superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuições que lhes são 

conferidas por lei e por este Contrato Social, a fim de garantir o regular funcionamento 

da sociedade; e, 

g) Utilizar excepcionalmente a denominação social em fianças, avais ou endossos de favor, 

bem como, o aceite de quaisquer títulos que não se refiram a negócios da sociedade, 

inclusive, para empresas do mesmo grupo. 

Parágrafo Segundo - Ao DIRETOR COMERCIAL, ao DIRETOR ADMINISTRATIVO, ao 

DIRETOR FINANCEIRO, e, ao DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, compete 

a prática dos atos e operações relativas aos fins da sociedade, podendo: 

1) Em conjunto binário entre si: 

a) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive 

perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras 

entidades de direito privado, praticar, enfim , todos e quaisquer atos que julgar 

necessários para o bom andamento dos negócios; 

b) Gerir com amplos e ilimitados poderes, todos os negócios da sociedade, 

realizando operações de crédito, bem como, praticar todos os atos relativos ao 

objeto social e de interesse da sociedade, podendo para tanto, assinar todos e ;:jj,/ ?q";j{cu;n~ de,::onsabilidad , tais ~o~c:ertura, movimentação e 

,_/ 
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encerramento de contas-co 

privadas, propostas, contas 
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NTRATO SOCIAL 

instituições financeiras públicas e 

cheques bancários, cambiais, notas 

promissórias, duplicatas e demais documentos concernentes ao giro normal da 

sociedade; 

c) Contrair empréstimos com particulares, bancos ou órgãos governamentais, tais 

como: Banco do Brasil S/A, Caixas Econômicas, oferecendo ou não garantias 

reais, sempre levando a crédito da Equagril Equipamentos Agrícolas Ltda; 

d) Constituir procurador ou procuradores em nome da sociedade, no limite de suas 

atribuições e poderes, especificando-se no instrumento os atos e operações que 

poderão praticar, bem como o prazo de vigência do respectivo mandato que não 

poderá ser superior a três anos, com exceção feita a procuração com cláusula 

"ad judicia"; e, 

e) Superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuições que lhes 

são conferidas por lei e por este Contrato Social, a fim de garantir o regular 

funcionamento da sociedade. 

2) Individualmente: 

a. Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive 

perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades 

de direito privado, praticar, enfim, todos e quaisquer atos que julgar necessário para 

o bom andamento dos negócios; 

b. Gerir com amplos e ilimitados poderes, todos os negócios da sociedade, bem como, ~ 

praticar todos os atos relativos ao objeto social e de interesse da sociedade, 

podendo para tanto, assinar todos e quaisquer documentos de responsabilidades 

concernentes ao giro normal da sociedade; e, 

i~ 
'-' ! 
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c. Superintender a administração da sociedade, xercendo as atribuições que lhes são 

conferidas por lei e por este Contrato Social, a fim de garantir o regular 

funcionamento da sociedade. 

arágrafo Terceiro - Os Diretores substituir-se-ão mutuamente nas suas ausências e 

npedimentos. 

;LÁUSULA DÉCIMA- Ficam investidos nas funções de DIRETORES da sociedade, os 

1diante nomeados e qualificados, para os quais são dispensados da prestação de caução, a 

:;aber: 

a) DIRETOR PRESIDENTE: 

• DARCI LOCATELLI, já qualificado; 

b) DIRETOR COMERCIAL: 

• ADILSON BONISSONI, já qualificado; 

c) DIRETOR FINANCEIRO: 

• BENNO MALLMANN, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, 

empresário, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua 

Monte Alegre, n.0 238, Apto. 242, Bairro Perdizes, CEP 05014-000, portador da 

Cédula de Identidade RG n.0 100.173.581-8-SSP/RS e do CPF sob n.0 007.881.470-

72; /v' 
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DIRETOR ADMINISTRATIVO: 

• Vago, até posterior preenchimento. 

~LÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão 

>S Diretores, a título de remuneração "pro-labore", a quantia mensal fixada em comum até o 

imite de dedução fiscal previstos na legislação do imposto de renda, a qual será levada à 

:onta de despesas gerais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- O ano social coincidirá com o ano civi l, devendo a 31 de 

dezembro de cada ano, ser procedido o balanço geral da sociedade, obedecidas as 

prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos aos 

sócios proporcionalmente às suas quotas de capital, podendo os lucros, a critério dos sócios 

serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O falecimento de qualquer sócio não dissolve 

necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros e sucessores subrogados nos direitos e 

obrigações do "de cujus", podendo nele fazer-se representar por um dentre eles 

devidamente credenciados pelos demais. 

Parágrafo Primeiro - Apurados por balanço os haveres do sócio falecido, serão estes 

· - -"-- ~"'"'""'i"' in, •~i~ P. sucessivas, monetariamente corrigidas, -



QUAGRIL EQUIPA 
6ª ALTERAÇÃO E C 

-22-

DE CONTRATO SOCIAL 

iante consenso unânimé entre sócios 

herdeiros, outras condições de pagam nto, desde que não afetem a situação econõmica 

nanceira da sociedade; 

'arágrafo Terceiro - Mediante consenso unânime dos sócios supérstites, os herdeiros 

Joderão ingressar na sociedade, caso não haja impeditivo legal quanto à sua capacidade 

urídica de exercer atividade mercantil. 

:LÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Os sócios e administradores declaram, sob as penas da 

lei, de que não estão impedidos 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 normas de defesa da concorrência, contra as 

relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

E, assim, justos e contratados, assinam, a presente ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 

CONTRATO SOCIAL juntamente com duas testemunhas. 

Palotina/PR, 23 de maio de 2014. 

, . 
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:lUAGRIL EQUIPAM LA LTDA. 
tª ALTERAÇÃO E CONSO CONTRATO SOCIAL 

Osvaldo eruo Kobayashi 
RG n.0 8. 53.634-7/SSP-SP 
CPF n° 809.656.528-15 

Lucian6 Ravagnani 
RG n.0 24.8S0.738-4,SSP/SP 
CPF n° 142.820:498-98 

"Visto do Advogado" - Lei n° 8.906/94 

/Í. 

c:& ir!' 
Dr. MARCELO dOLANERI KITASAUA 

RG n. 0 13.091.438-SSP/SP 
CPF n. o 076.356.538-57 

OAB n. o 97.581/SP 

·-------· ~ 
\ 



Inscrição e de Situação Cadastral 
- --- --- - --------

jentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto 
>cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

lENTOS AGRICOLAS L TOA. 

NTO (NOME DE FANT~IA) 

ATMD.ADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

o por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 

S ATMDADES ECONOM!C~ SECUNDÁRI~ 

~NATUREZA JURÍDICA 

EMPRESARIA LIMITADA 

ENNEDY 

J I BAIRRO/OISTRITO 
OSVALDO CRUZ 

o 
.com.br 

'ONSÁVEL (EFR) 

I NÚMERO 
2397 

I MUNICIPIO 
PALOTINA 

I COMPLEMENTO 
SALA01 

I TELEFONE 
(044) 6495~56 

DATAO E J'SERTURA 

14/10/2002 

I I DATADA SITUAÇÃO C.AD~TRAL 

18/10/2003 
---------------------~ 
;.AD~TRAL 

J I ~~SITUAÇÃO ESPECIAL 

1strução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014. 

I 

I 

4/05/2015 às 14:51:58 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

Voltar 

Preparar P g na 
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fEITURA MUNICÍPAL DE NOVA CANTU- PR 

·CESSO LICITATÓRIO No 040/2015 

TAL DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

.UAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., pessoa jurídica de direito 

Tado, com filial situada na Avenida Presidente Kennedy, n° 2.397, Sala 1, Bairro 

valdo Cruz, Palotina/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 77.310.589/0018-05, neste ato, 

tresentada pelo seu procurador o Sr. LINCON YUKIO YAMANAKA, brasileiro, 

;istente de vendas, portador do RG n° 1348309-SSP /MS e CPF n° 994.829.161-15, 

ECLARA, que a mesma recebeu do licitador toda a documentação relativa a licitação 

pramencionada. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 012944699-54 

)rnecida para o CNPJ/MF: 01.837.015/0001-71 
LVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
s ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
1 Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
3. 

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

Válida até 08/07/2015- Fornecimento Gratuito 

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
f Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

_VA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 
837.015/0001 -71 

o o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\.€r quaisquer dívidas de responsabilidade do 
3SSi'vÇ acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
ts em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 

J Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
:PGFN). 

:idão, 1/cllida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 
10 âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi\.€ as contribuições sociais previstas nas 

t' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

. ção desta certidão está condicionada à \.€rificação de sua autenticidade na Internet nos 
)S <http://'vWJIN.receita.fazenda.gov. br> ou <http://'vWJIN.pgfn.fazenda.gov.br>. 

emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 02/10/2014. 
às 16:59:00 do dia 28/01/2015 <hora e data de Brasília>. 

tté 27/07/2015. 
de controle da certidão: 55FB.679C.90E5.241F 
~r rasura ou emenda invalidará este documento. 



Certidão 

MUNICÍPIO DE REALEZA 

ESTADO DO PARANÁ 

CERTIDÃO NEGATIVA 19578/2015 

IMPORTANTE: 

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 

:; que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Loca lização 
liXO. 

: 28/06/2015 ! CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHG2QE55244X39EQ 

NTE: SILVA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA PROTOCOLO: 

DE: CONCORRÊNCIA I LICITAÇÃO 

OCIAL: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

ÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ 

27537 01.837.015/0001-71 90130405-05 27537 
ENDEREÇO 

- - -:ESAR CASElANI,AV, 2050 SAlA CENTROCEP. 85770000 Realeza PR 
ATIVIDADES 

atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças Serviços de manutenção! 
3o mecânica de ~.eiculos automotores , Comércio a varejo de peças e acessórios no1.0s para l.€iculos automotores.' 
.antes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 

>emitida gratuitamente pela internet em 29/04/2015. 
H rasura invalidará este documento. 
·autenticidade em www.realeza .pr.gov.br 



Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0183701510001-71 

Razão Social: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 
Endereço: AV RUBENS CESAR CASELANI 2297 SALA I CENTRO I 

REALEZA I PR I 85770-000 

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 ac ima ident ificada encontra -se em situação regu lar 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS . 

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

Validade: 17/05/2015 a 15/ 06/ 2015 

Certificação Número: 2015051703454818793392 

Informação obtida em 28/05/2015, às 09:57 :31. 

A utilização deste Certificado para os fins prev istos em Lei está 
condicionada à ve rificaç ão de autenticidade no site da Ca ixa : 
www.caixa.gov.br 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
I' Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

.VA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 
137.015/0001 -71 

>o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre-.,er quaisquer dívidas de responsabi lidade do 
ssi\Q acima identificado que vierem a ser apuradas , é certificado que não constam 
; em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 

=>GFN). 

jão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 
) âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi-.,e as contribuições sociais previstas nas 

a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8. 212, de 24 de julho de 1991 . 

ão desta certidão está condicionada à -.,erificação de sua autenticidade na Internet, nos 
<http://'M'v'I!V.receita.fazenda.gov.br> ou <http://'M'v'IIV.pgfn.fazenda.gov.br>. 

!mitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
s 16:59:00 do dia 28/01 /2015 <hora e data de Brasília>. 

! 27/07/2015. 
~controle da certidão: 55FB.679C.90E5.241F 

rasura ou emenda invalidará este documento. 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS) 
01 . 837 . 015/0001-71 

dão no : 916 6 6 57 7 I 2 O 15 
ição: 08/0 4/2015, às 14:29:26 
ade : 04/10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
a expedição . 

. fica-se que SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS) , 

·ito(a) no CNPJ sob o n° 01 . 837 . 015/0001 - 71, NÃO CONSTA do Banco 
>nal de Devedores Trabalhistas . 
. dão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
ilho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
:solução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
~lho, de 24 de agosto de 2011. 
ados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
unais do Trabalho e estão atua l izados até 2 (dois) dias 
riores à data da sua expedição. 
aso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
dos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
:eitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
~nticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
:rnet (http://www.tst.jus.br) 
idão emitida gratuitamente . 

tRMAÇÃO I MPORTANTE 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
=ssários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
iimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
1belecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
rdos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
olhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
lumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
balho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Silva Má uinas A 
Venda de Irnplernentos Agrícolas e Peças 

ANEXO 11 
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

O LICITA TÓRIO No 0402015 
tE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

s para os devidos fins de direito. na qualidade de proponente do procedimento 
sob a modal idade- PREGÃO n° O 18/2015, instaurado pelo Município de Nova Cantu. 
mos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público. em qualquer 
eras. 

pressão da verdade, firmamos a presente. 

Realeza 28 de maio de 2015. 

r (Responsável legal ) 

CPF: 088.244.989-30 

RG: 9.912.673-6 

01.837.015/0001-711 ~d V'Z31V'3~ OOO-OLL.98 1 
l6Z:Z: 'fUOf9SO:,) :,) LU9QJ1(J 'A'</ 

SlLVA MÁQUINAS 
AGR\COLAS L1DA. ''VOll S'VlOJ}~~'V 

SVNIOOVV'J 'VAliS 

t_!L- L000/9 LO'L~B· Lt?_j 



Venda de Implementas Agrícolas e Peças 

ANEXO IH 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 

.soLICITA TÓRIO No 0402015 
DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

os para os devidos fins de direito. na qualidade de proponente do procedimento 
. sob a modalidade- PREGÃO n° O 18/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu. 
omprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa. nos termos e nas 
; do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Darci da Silva J nior (Responsável legal) 

CPF: 088.244.989-30 

RG: 9.912.673-6 

Realeza 28 de maio de 2015. 

fõ1.837 .015/0001-711 

SILVA MÁQUINAS 
AGR(COLAS LTDA. 

Av. Rubem C CoselonL 2297 
LB5770·000 REALEZA PR _j 
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Silva Máquinas A rícolas 
Venda de Irnplernentos Agrícolas e Peças e 

ANEXO IV 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 

O LICITATÓRlO W 040/2015 
E PREGÃO N° 018/2015 

DECLARAÇÃO 

para os devidos fins de direito. na qualidade de proponente do procedimento 
oba modalidade - PREGÃO n° O 18/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu. 
:sa proponente. não emprega menores 18 anos em trabalho noturn o. perigoso ou 
em qualquer trabalho. menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 
4(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 
da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

M-' 
Darci da Silva J ior (Responsável legal) 

CPF: 088.244.989-30 

RG: 9.912.673-6 

Realeza 28 de maio de 2.015. 

fõl.837 .015/0001-7ll 

SILVA MÁQUINAS 
AGRiCOlAS LTDA. 

Av. Rubem C Coselanl, 2297 



~ 
iúiii.Jkti Venda de Irnplernentos Agrícolas e Peça 

ANEXO V 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

;o LICITA TÓRIO W 040/2015 
DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARAÇÃO 

>S para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
sob a modalidade - PREGÃO n° O 18/20 I 5 instaurado pelo Município de Nova Cantu. 
resa proponente. conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento 
; espec ificações concernentes ao objeto da licitação. declarando ainda que preencha 
!quisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Darci da Silva Jun· 

CPF: 088.244.989-30 

RG: 9.912.673-6 

Realeza 28 de maio de 2015. 

ro 1 . a 3 7. o 1 s;ooo 1 -711 

SILVA MÁQUINAS 
AGR(COLAS LTDA. 

Av. Rubem C Coselonl. 2297 
L85770~000 REALEZA PR _j 

) 



Silva Máquinas A 
i!i#tQ·JktJ Venda de Irnplernent os Agrícolas e Peça 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

;o LICITATÓRIO No 040/2015 
)E PREGÃO N° 018/2015 

quisição de Equipamentos Agrícolas. 

io da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a documentação 

icitação supramencionada. 

CPF: 088.244.989-30 

RG: 9.912.673-6 

Realeza 28 de maio de 2015. 

rcn.837.015/000l-7ll 

SILVA MÁQUINAS 
A®AfCOLAS lTDA. 

Av. Rul:;),e- e e 
1 , ..• • • • oaeton~ 229? 
1-86770-Çie,O A:~Al~ ~ 



~=~! '1 i~~:~:~ ~:~i~·-~·~~ -= ~. 
SILVA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA;- EPP f.i'j ~:-).' ~ ... ~RA Mú~ 
c.~.P.J.: Ol.837.015/0~01 -71 /--::;f.:'>'-~::,~,>...... '(l 

_ ---~-D-~Çl.,~!}iM:Ç~O.!>~Q.~.!l!A!.Q_~QOlÃt .. ~ ... ~·::: : ~;..c ~ 
~~t --a...,.. •· ,~.--"'111C..,_-, .... -- ~-~ ..... --..... ~-~f'l'r."..,: ·~ ...- --~'!'li-- , . .,. r--;:=: .'-;;u:~~~~•••-;::. 

'- I f -;· ...,:/· rl' \ 
Darci da Silva, brasileiro, casado pelo regim~. ~e ~; 

1 
... ,: :~ ' •.• ~ • . \ ••••• 

univ~rsal de bens, _em~resário, natural de S~ \Rô~~t:~9"' ~~ _ç~ 
nasc1do em 16 de Janeuo de 1956, portador do --~:§1.~9,~ ..•. · 
1.386.733 expedida pela SESP/PR em 27/0111975 e cotn\Y:c.P.F'. 
de N.0 240.653. 159-72, residente e domiciliado a Avenida Rubens 
Cesa~ Caselani, N.0 2567, Centro, Município de Realeza, Estado 
do Paraná e CEP: 85.770-000, Darci da Silva Junior brasileiro 

' ' solteiro, empresário, natural de Santo Antônio do S.1Jdoeste - PR, 
nascido em 03 de julho de 1993, portador do R.G. de N.0 

9.912.673-6 expedida pela SESP/PR em 25/07/2007 e com o 
C.P.F. de N.0 088.244.989-30, residente e domiciliado a Rua 
Antônio Ciechanowski, N.0 2667, Centro, Município de Realeza, 
Estado do Paraná e CEP: 8~.770-000, únicos sócios da Sociedade 
Simples Limitada Silva Máquinas Agrícolas Ltda. - EPP, com 
sua sede e foro a Avenida Rubens Cesar Caselani, N.0 2050, Sala, 
Centro, Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-
000, com seu contrato social devidamente registrado na MM. 
Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE de N. 0 

41.2.0367108-6 em sessão do dia 08/05/1997, e sua filial com o 
CNPJ 01.837.015/0003-33, com sua sede e foro a Rua E S/N.0

, 

Km 53 6, loteamento Araldi, Município de Dois Vizinhos, Estado 
do Paraná, CEP 85.660-000, NIRE 419013 70570 em sessão do 
dia 11/02/2014, e com a sua última alteração contratual sob N.0 

20141551194 em sessão do dia 12/03/2014, resolvem, em comum 
acordo, alterar e consolidar o seu o contrato social, pelas 
disposições legais e pelas cláusulas seguintes: 

la Primeira: Com a presente alteração, fica re-ratificada a qualificação do sócio 
la Silva, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, 
de Santa Rosa- RS nascido em 16 de janeiro de 1956, portador do R.G. de N.0 

33 expedida pela SESP/PR em 27/0111975 e com o C.P.F. de N.0 240.653.159-72, 
te e domiciliado a Avenida Rubens Cesar Case1ani, N.0 2567, Centro, Município de 
1, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000 passa a ter o seguinte teor: Darci da Silva, 
ro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, natural de Santo 
- RS nascido em 16 de dezembro de 1955, portador do R.G. de N.0 1.386.733-0 
ia pela SESP/PR em 18/06/2012 e com o C.P.F. de N.0 240.653.159-72, residente e 
liado a Rua Antônio Ciechanowski, N. 0 2525, Centro, Município de Realeza, Estado 
má e CEP: 85.770-000. · 
tla Segunda: Com a presente alteração, ficare-ratificada a qualificação do sócio 
ia Silva Junior, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Santo Antônio do Sudoeste 
1ascido em 03 de julho de 1993, portador do R.G. de N.0 9.912.673-6 expedida pela 
)R em 25/07/2007 e com o C.P.F. de N.0 088.244.989-30, residente e domiciliado a 
__ .... ~._,::_ 1'""'~--'-- -------L: .,.To ""\ rr,., n _ __ .L __ _ lt.K __ __ ~ _ ! __ ~ _ -' - n __ , ___ T"'_.J __ _, _ _, _ n - ·· ---~ _ 



SILVA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.- EP~~ ~:; •. ~;'·- "". \)RA ,.1~ 
c.~.P.J.: ot.S37.015to~o1-71 :: ··; ,·· ·. ~'\ ~ 

-·-·- ··-- !l,~ClMA AL.J~MÇAO ]JE~ CON'tRATO SOCJ,;c\L .. ; -~ · , % - ~.., ..._..._-- -.. .. ~~..., - ................... - ...... - ··~ ..... - ...... ·,~ .. :'~ a t~ ~~ th.+. l> 
, . , . . F . ('4 . • ;:.:L ••••• 
ano, natura~ de Realeza- PR, nascido em 03 de julho de 1993, portador 1do/R·~·· . e N. 0 ,~ r-

73-6 expe.d~~a pela SESP/PR ~~ 251?712007 e c~m o C.P.F. de N. 0 ~88!24f9- :.1m~-- - -.---~· 
te e dom1c1hado a Rua Antomo Ctechanowski, N.0 2525, Centro, ·, ~~Q,fJiJp1 -~ a u · 

t, Estado .do Paraná~ ~EP:, 85.770-000. . . . . \ ~~~~<-"· 
la Terceira: As demats clausulas do contrato pnnntlvo permanecem malteradâs1 r~ l' ~'-

la Quarta: Da Consoli4,ação do Contrato- A vista da modificação ora ajustada e em 
incia com o que determina o Art. 2.031 da Lei N.0

: 10.406/2002, os sócios Resolvem, 
: instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tomando assim._ sem efeito, a 
esta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, -adequado as 
:ões da referida Lei N.0

: 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário passa a ter a 
:redação: 

SILVA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. - EPP '. 
C.N.P.J.: 01.837.015/0001-71 • 
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Darci da Silva, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de 
bens, empresário, natural de Santo Cristo - RS nascido em 16 de dezembro 
de 1955, portador do R.G. de N.0 1.386.733-0 expedida pela SESP/PR em 
18/06/2012 e com o C.P.F. de N.0 240.653.159-72, residente e domiciliado 
a Rua Antônio Ciechanowski, N. 0 2525, Centro, Município de Realeza, 
Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, Darci da Silva Junior, brasileiro, 
solteiro, empresário, natural de Realeza - PR, nascido em 03 de julho de 
1993, portador do R.G. de N.0 9.912.673-6 expedida pela SESP/PR em 

25/07/2007 e com o C.P.F. de N.0 088.244.989-30, residente e domiciliado 
a Rua Antônio Ciechanowski, N.0 2525, Centro, Município de Realeza, 

0-n-W.,...,l~ll:""'~~RI stado do Paraná e CEP: 85.770-000, únicos sócios da Sociedade Simples 

imitada Silva Máquinas Agrícolas Ltda. - EPP, com sua sede e foro a 
venida Rubens Cesar Caselani, N.0 2050, Sala, Centro, Município de 

~~:::::=:nT.e;;::;al;r.e;::;z;:a---:, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, com seu contrato social 

1
devidamente registrado na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná, sob 
NIRE de N. 0 41.2.0367108-6 em sessão do dia 08/05/1997, e sua filial com 

---o CNPJ 01.837.015/0003-33, com sua sede e foro a Rua E S/N. 0
, Km 

536, loteamento Araldi, Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, 
CEP 85.660-000, NIRE 41901370570 em sessão do dia 11/02/2014, e com 
a sua última alteração contratual sob N. 0 20142222089 em sessão do dia 

21/05/2014, resolvem, em comum acordo, alterar e consolidar o seu o 
contrato!social, pelas disposições legais e pelas cláusulas seguintes: 

1 Primeira: A sociedade girara sob o nome empresarial de Silva Máquinas 
ts Ltda.- EPP tem a sua sede e foro na Avenida Rubens Cesar Caselani, N.0 2050, 
ntro, Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000 e possui uma filial 
NPJ 01.837.015/0003-33, com sua sede e foro a Rua E S/N.0

, Km 536, loteamento -...--.- ,.._ , .,..,.. .... ....... .. .. 



la Terceira: O objeto social é de Comércio Atacadista de Maquinas,-Aparelhos e 
rnentos Para Uso Agropecuário,· Partes e Peças (CNAE - 4661-3100), Comércio 
ista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Comercial, Partes e Peças (CNAE - 4665-

~omércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-Ar (CNAE - 4530-7105), Serviços de 

·nção e Reparação Mecânica de Veículos Auto!"lotores (CNAE- 4520-0101), Serviços de 
~ão, Manutenção e Reparação de Acessório! Para Veículos Automotores (CNAE - 4520-

~omércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores (CNAE -

13) e Comércio Varejista de Lubrificantes (CNAE - 4732-6100). 

·afo Único :- Os sócios declaram expressamente, que exploram atividade econômica 
arial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos termos do Art. 966 
182 do Código Civil 
1la Quarta: A sociedade iniciou as suas atividades em 15 de abril de 1997 e seu prazo 
tção é indeterminado. (Art. 997, n, CC/2002) 

da Quinta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
)S sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
ões e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, 
.zada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, Art. 1.057, CC/2002) 

da Sexta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
·espondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052, CC/2002) 

1la Sétima: A administração da sociedade caberá ao Sr. Darci Da Silva e Darci da. 
Junior com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais autorizado o 
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 

ir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 
mar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (Artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 

:/2002) 

ula Oitava: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
:á contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do 
.o patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção 

s quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. t.065, ccnoo2) 



SILVA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. - EPP 
C.~.P.J.: 01.837.015/0~01-71 _::2 __ ·.,:. ~ (;:-~~~:·. -9~~-M(JJtt/. 

'"---·-----º!CIMAAL_TERAÇAQD~CONTRATOSqÇIA4 ;: $ .·. % 
_. "L. ... _,.. ~ • .,......,_ ........_ ·- .. .... "'""" .~ ..,., ... • ,...... - ~ ·~· ,.. .., 

~ . . • ' ·&u .,_ ~ '-1 ,. 

la Décima Segunda: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a soc(edade ·c tf:IW~'tr~-·-·· 1 

vidades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possÍvel o~:in ~sti~tl~~·.©. ---~· 
. I r: I . ·. •···~ t ~ 

e destes ou dos sócios remanescentes o valor de seus haveres serão .apfl'a~o~~~.P , .. 'icaf'\'-' · 
ação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verifi~ada eni=, balan o 
mente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outro ·~~?:':""~ -_(tí; a 
ie se resolva em relação __ a seu sócio. ·· 

afo Único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a 
je se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e Art. 1.031, CC/2002) 

la Décima Terceira: O administrador declara, sob as penas da lei, de ·que não esta 
lo de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude da 
1ção criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
rriamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita 
1mo, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
.l, contra normas de defesa da concorrência,.ccoiitra as relações de consumo, fé pública 
>priedade. (Art. 1.011, § 10, CC/2002) 

la Décima Quarta: Em casos omissos, a sociedade será regida supletivamente pela 
)4 de 1976 .. (Art. 1053, Par. Único) 

la Décima Quinta: Todas as decisões da empresa serão deliberadas através da 
.o contratual. (Art. 1012 CC/2002) 

la Décima Sexta: Fica eleito o foro de Realeza - PR, para o exercício e cumprimento 
:itos e obrigações resultantes deste contrato. 
;tarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração em 03 (três) vias. 

I DA SILVA 
<\DMINISTRADOR 
:6.733- CPF: 240.653. 159-72 

Realeza, 18 de agosto de 2014. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013231289-11 

ecida para o CNPJ/MF: 18.960.416/0001-17 
LICKMANN & ROTTA LTDA ME 

ssalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
u que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
:1zenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 

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

Válida até 24/09/2015 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
'WWW.fazenda.pr.gov.br 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
; Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

HLICKMANN & ROTTA LTDA- ME 
~60.416/0001 -17 

) o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
. em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 

Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
acionai (PGFN). 

lão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais , refere-se à situação do sujeito 
, âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

. o desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
<http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

nitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
09:01:22 do dia 18/05/2015 <hora e data de Brasília>. 
14/11/2015. 
controle da certidão: B8F9.7021.9EA9.9E9C 
3sura ou emenda invalidará este documento. 



! r /]eJeitura cllunkipal de "C'ti8 !Battas do /2orand 
ESTADO 00 PAAANÁ 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO TÉCNICO 

C E R T I D Ã O N E G A T I V A 21 

CERTIFICO , de acordo com a legislação em vigor e face ao contido 
to protocolado sobre n. 0 7 28 de Abril de 2015 ,para 
CITACAO com referencia a Empresa,SCHLICKMANN E ROTTA LTDA 
ME CNPJ N. 0 18.960.416/0001-17 

* AV BRASIL, 264 264 no municipio de Três 
ná, encontra-se quites com os cofres da Fazenda Municipal . 

A presente certidão não exclui o direito de a fazenda municipal 
uer tempo, os débitos que venham a ser apurados. 

Sendo o que consta para o momento e para que surta os efeitos 
a presente. 

VALIDO PARA 90 DIAS 

Três Barras do Paraná, 28 de Abril de 2015 



•.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp'NAA.PessoaMatriz=21015463&VAA.Pessoa=21015463&VARUf=PR& ... 

11/J@!f?!i!M M•iiiJ;M 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1896041610001-17 

Razão Socia l: SCHILICKMANN E ROTIA LTDA ME 

Nome fantasia:SCR MAQUINAS AGRICOLAS 
Endereço: AV BRASIL 264 I CENTRO I TRES BARRAS DO PARANA I PR I 

85485-000 

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 cont ribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 22/ 05/2015 a 20/06/2015 

Certificação Número: 2015052207332424750782 

Informação obtida em 27/05/2015, às 07: 59:14. 

A util ização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à veri f icação de autenticidade no si te da Caixa: 
www.caixa.gov.br 



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

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

HLICKMANN & ROTTA LTDA - ME 
960.416/0001-17 

o o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabi lidade 
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 

; em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
1 Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
acionai (PGFN). 

ião, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais , refere-se à situação do sujeito 
, âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

io desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
<http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br> . 

nítida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
09:01:22 do dia 18/05/2015 <hora e data de Brasília>. 
14/11/2015. 
controle da certidão: B8F9.7021.9EA9.9E9C 
:tsura ou emenda invalidará este documento. 



PODER JUDICIÁRIO 
JUST IÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

SCHL ICKMANN & ROTTA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
18.960 . 416/0001- 17 

jão n°: 103341122 / 2015 
ição: 27/05/2015, às 08:00:45 
~de: 22/11/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
~ expedição . 

fica - se que SCHLICKMANN & ROTTA LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS) , 
i t o(a) no CNPJ sob o n° 18 . 960.416/0001-17 , NÃO CONSTA do Banco 
nal de Devedores Trabalhistas. 
dão emitida com base no art . 642 - A da Consolidação das Leis do 
lho, acrescentado pela Le i n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
solução Administrativa n° 1470 /20 11 do Tribunal Superior do 
lho, de 24 de agosto de 2011. 
tdos constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
mais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
:iores à data da sua expedição . 
so de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
os os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
~itação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
1ticidade no portal do Tribuna l Superior do Trabalho na 
~net (http://www.tst.jus.br) 
dão emitida gratuitamente. 

MAÇÃO IMPORTANTE 
~nco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
;sários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
mplentes perante a Just iça do Trabalho quanto às obrigações 
elecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
ias judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
lhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
mentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
~ecução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
tlho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



C ~SCHLICKMANN 
J REVENDA DE fAAOONAS, Elvft.EMENTOS E PEÇAS AGRÍCOlAS 

ANEXO 11 

A: 
=EITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
11SSÃO DE LICITAÇÃO 
CESSO LICITATÓRIO N2 0402015 
'AL DE PREGÃO No 018/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

uamos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
tório, sob a modalidade - PREGÃO nº 018/2015, instaurado pelo Município de Nova 
u, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 
1ualquer de suas esferas. 

:er expressão da verdade, firmamos a presente. 

)60.416/0001-f71 
:R. EST. 906.43783-06 
ILICKMANN & ROTTA 

LTDA.- ME 
AVENIDA BRASIL. 264 

CENTRO- CEP 85485-000 • ' ~ I 
~ARAS DO PARANÁ - PARA~ 

Três Barras do Paraná, 27 de Maio de 2015. 

( Licit te: Schlickmann & Rotta Ltda- ME. 
VRep. Legal: Joseane Aparecida Rotta Schlickmann. 

RG nº : 6294102-2 SESP-PR 



C~SCHLICKMANN 
J REVENDA DE MÁQUINAS, E~EMENTOS E PEÇAS AGRlcOlAS 

ANEXO 111 
tA: 
FEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
v11SSÃO DE LICITAÇÃO 
>CESSO LICITATÓRIO Nº 0402015 
TAL DE PREGÃO No 018/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

laramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
atório, sob a modalidade - PREGÃO nº 018/2015 instaurado pelo Município de Nova 
tu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos 
nos e nas condições do edital supra referenciado. 

ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

·8 960.416/0001-171 
NSCR. EST. 906.43783-06 
SCHLICKMANN & ROITA 

LTDA.- ME 
AVENIDA BRASIL. 2~~0 . • \ 

CENTRO - CEP 1~485' PARA~ 
fRÊS BARRAS DO PARANA -

Três Barras do Paraná, 27 de Maio de 2015. 

r lidtante: Sch lickmann & Rotta ltda - ME. 
Rep. Legal: Joseane Aparecida Rotta Schlickmann. 

RG nº: 6294102-2 SESP-PR 



C~SCHLICKMANN 
J REVENDA DE MÁ.QUINAS. EMPI.EMENTOS E PEÇAS AGRÍCOlAS 

ANEXO IV 

tA: 
FEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
v'IISSÃO DE LICITAÇÃO 
)CESSO LICITATÓRIO N2 040/2015 
TAL DE PREGÃO No 018/2015 

DECLARAÇÃO 

laramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
atório, sob a modalidade - PREGÃO nº 018/2015 instaurado pelo Município de Nova 
tu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 
goso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
dição de aprendiz, a partir de 14{quatorze) anos, em observância a Lei Federal9854/99, ( 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 
ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

)60.416/000 1-171 
:R. EST. 906.43783-06 
ILICKMANN & ROTTA 

LTDA. - ME 
AVEN IDA BRASIL, 264 

CENTRO- CEP 85485-000 "~ I 
RRAS DO PARANÁ - PARA~ 

Três Barras do Paraná, 27 de Maio de 2015. 

ep. Legal: Joseane Aparecida Rotta Schlickmann. 
RG nº: 6294102-2 SESP-PR 



C~SCHLICKMANN 
J RMNDA DE MÁ.Q\JINAS, E~EMENTOS E PEÇAS AG!licO!AS 

ANEXO V 

:A: 
FEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
IIISSÃO DE LICITAÇÃO 
•CESSO LICITATÓRIO N2 040/2015 
fAL DE PREGÃO No 018/2015 

DECLARAÇÃO 

aramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
ltório, sob a modalidade - PREGÃO nº 018/2015 instaurado pelo Município de Nova 
:u, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 
1ecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando 
a que preencha todos os requisitos na habilitação. 

ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

)0.416/000 1-171 
.. EST. 906.43783-06 
ICKMANN & ROTTA 

LTOA.- ME 
WENIDA BRASIL. 264 
ENTRO. CEP 85485-000 .. ... I 
~AS DO PARANÁ - PARA~ 

Três Barras do Paraná, 27 de Maio de 2015. 

( I licitante: Schlickmann & Rotta Ltda - ME. 
Rep. Legal: Joseane Aparecida Rotta Schlickmann. 

RG nº: 6294102-2 SESP-PR 



SCHLICKMANN & ROTTA LTDA 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO SOCIAL 

!\ROLYNA APARECIDA ROTTA SCHLICKMANN, bras i 
l de Catanduvas, Estado do Paraná , solteira , 

096.053.829-11, e portadora da RG. no 

arras do Paraná , 

OSEANE APARECIDA ROTTA SCHLICKMANN, brasileira, natural 
tanduvas, Estado do Paraná, casada sob o Regime de 
.ão Parcial de Bens, nascida no dia 20/11/1975, 
ária, inscrita no CPF sob no 021.737.039-00, e 
.ora da RG . n o 6.294.102-2-SSP-PR, expedida no dia 
1991 , residente e domiciliada a Avenida Brasil, 350, 
·, CEP 85485-000 , no município de Três Barras do 
., Estado do Paraná. 

êm como justa e contratada a constituição de uma 
tade limitada que se dará na forma das cláusulas 
~es e de acordo com a legislação em vigor". 

fOMINAÇÃO , OBJETO , SEDE E TEMPO DE DURAÇÃO 

fLA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial 
!KMANN & ROTTA LTDA, e terá sede e domicilio na Avenida 
tulo, 264, CEP 85485-000, no município de Três Barras do 
i, Estado do Paraná. 

~ SEGUNDA: o objeto será: 
·3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
~entos para uso agropecuário ; peças e partes ; 
-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-

-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas 
nas ; 
-4/00 Comércio atacadista de defensivos aqricolas, 
;, fertilizantes e corretivos do solo . 

JLA TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades em 
12013 e seu prazo de duração é indeterminado. 

E>I TAL E QUOTAS 

JLA QUARTA: O capital social será de 100.000,00 ( Cem / 
eais ) dividido em 100.000 ( cem mil ) quotas de valor ~ 



SCHLICKMANN & ROTTA LTDA 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO SOCIAL 

tl R$ 1, 00 um real integralizados neste ato , 
corrente do País , pelos sócios : 

NA A. R. SCHLICKMANN 
~ A. R. SCHLICKMANN 

QUOTAS VALOR 

1.000 
99.000 

100.000 

R$ 1. 000,00 
R$ 99.000,00 

R$ 100 . 000,00 100,00 

:MEIRO: A cessão total ou 
;pendente modificação do 
ttimento dos demais sócios, 

parcial de quota, sem a 
contrato social com o 

não terá eficácia quanto a 
e à sociedade . 
nmo o sócio participa dos lucros e perdas na proporção 
~specti vas quotas . 
;EIRO: Os sócios são 
~antias retiradas, 
.zadas no contrato , 
. buírem com prejuízo 

obrigados à reposição dos lucros e 
a qualquer título, mesmo aquelas 
quando tais lucros ou quantia se 

do capital . 

ffiA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser 
LS ou transferidas a terceiros sem o consentimento do 

soc1o, a quem fica assegurado , em igualdade de 
~ões e preço direito de preferência para a sua aquisição 
>tas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, 
~ração contratual pertinente. 
loiEIRO: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou 
tr - se da sociedade comunicar ao remanescente , por 
:o, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo a 
) direito de preferência na aquisição das mesmas . 
ONDO : Se o sócio remanescente não usar do direito de 
::-ência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o 
.mento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio 
:e a liberdade de transferir a sua quota a terceiro . 

JLA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita 
lor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
_ntegralização do capital social . 

UNISTRAÇÃO 

JLA SÉTIMA : A administração da sociedade caberá aos 
3 JOSEANE APARECIDA ROTTA SCHLICKMANN com os poderes e 
1ições de representar a sociedade em todos os seus 
Los, ativa e passivamente , abrir e movimentar contas 



SCHLICKMANN & ROTTA LTDA 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO SOCIAL 

de comercialização , sendo autorizado o 
arial , vedado , no entanto, em atividades 
.sse social ou assumir obrigações 
.er dos quotistas ou de terceiros , 
.r bens imóveis da sociedade , sem autorização do 

!LA OITAVA: Os administradores receberão um "pro- l abore" 
., fixado de comum acordo pelos sócios no início de cada 
.cio social , respeitando as normas fiscais vigentes e os 
.imites . 

JLA NONA : É vedado aos administradores fazerem uso da 
na prestação de garantia , fiança , aval ou qualquer 
título de favor , em negócios estranhos ao objeto 

T.LA DÉCIMA: Os administradores respondem solidariamente 
:e a sociedade e aos terceiros prejudicados por culpa no 
)enho de suas funções . 

~ DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a 
r abrir ou fechar filial ou outra dependência , 
~ção contratual assinada por todos os sócios . 

qualquer 
mediante 

JLA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer 
a sociedade continuará suas atividades com os 

iros , sucessores e o incapaz . Não sendo possível ou 
stindo interesse destes ou do (s ) sócio (s) 
escente (s), o valor de seus haveres será apurado e 
jado com base na situação patrimonial da sociedade , à 

da resolução , verificada em balanço especialmente 
tado. 
MEIRO: o mesmo procedimento será adotado em outros casos 
e a sociedade se resolv a em relação a seu sócio. 
iUNDO: Até que se ultime, no processo de inventário , a 
lha dos bens deixados pelo de cujus , incumbirá ao 
tariante, para todos os efeitos legais, a representação 

e passiva dos interessados perante a sociedade . 
:tCEIRO: Os herdeiros , através de seu inventariante ou 
sentante legal , poderão retirar-se da sociedade . 
~TO: A retirada , exclusão ou morte do sócio , não o 

ou a seus herdeiros , da responsabilidade pelas 
ações sociais anteriores, até dois anos após averbada a 
ução da sociedade . 



SCHLICKMANN &ROTTALTDA 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO SOCIAL 

~c\P. REG;O 

~ ITO: A retirada ou exclusão de soc1o, não o exime 
:ponsabilidade pelas obrigações sociais posteriores 
prazo ao previsto no parágrafo anterior , enquant 
~erer a averbação da resolução . 

=~ ~ 
, c ~ 

rLA DECIMA TERCEIRA: Os administradores declaram sob CAVEL/ 
da Lei, de que não estão impedidos de exercer a ----·-· 

.stração da sociedade, por lei especial , ou em virtude 
1denação criminal, ou por se encontrar (em) sob efeitos 
a pena que vede , ainda que temporariamente , o acesso a 

; públicos; ou por crime falimentar , de prevaricação , 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 

tr, contra o sistema financeiro nacional , contra normas 
:esa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
~a, ou a propriedade , nos termos do artigo 1.011 , § lo 
ligo Civil 2002 (Art 53, IV, Dec. 1 .800/96) . 

• IBERAÇÕES DOS SÓCIOS 

JLA DÉCIMA QUARTA: Dependem da deliberação dos sócios , 
le outras matérias indicadas na lei ou no contrato : 
~ovação das contas da administração; 
designação dos administradores , quando feita em ato 

ldO; 
iestituição dos administradores; 
modo de sua remuneração , quando não estabelecido no 

:~.to; 

nodificação do contrato social ; 
incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade , ou a 
;ão do estado de liquidação ; 
nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento 
1as contas; 
Jedido de concordata. 

JLA DÉCIMA QUINTA : Pode o soc1o ser excluído quando a 
ia dos sócios, representando mais da metade do capital 
L, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a 
1uidade da empresa, em virtude de atos graves e que 
jUrem justa causa . 
:MEIRO: A exclusão somente poderá ser determinada 
~o especialmente convocada para este fim , ciente o 
io em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o 
ício do direito de defesa . 
crNDO: Será também de pleno direito excluído da sociedade 
:io declarado falido , ou aquele cuja quota tenha sido 



SCHLICKMANN & ROTTA LTDA 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO SOCIAL 

Podem os sócios remanescentes suprirem o valor da 

:RCÍCIO SOCIAL 

TLA DÉCIMA SEXTA: O exercício social coincidirá com o 
.vil . 
~IRO: Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado o 
!O geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos 
:rc1c1o; feitas as necessárias amortizações e previsões 
lo eventualmente existente terá o destino que os sócios 
1inarem; 
rnDO: Até quatro meses após o encerramento do exercício 
., haverá reunião dos sócios para: 
nar as contas dos administradores e deliberar sobre o 
!O patrimonial e o de resultado econômico; 
:ignar administradores, quando for o caso; 
3.tar de qualquer outro assunto constante da ordem do 

:EIRO: Da votação das contas e balanço não poderão fazer 
os administradores. 

:IÇÕES FINAIS 

ILA DÉCIMA SÉTIMA: Os sócios declaram formalmente nã 
:m incursos nos crimes previstos em lei que os impeçam 
:rcer a atividade empresarial. 

~ DÉCIMA OITAVA: Os casos omissos serão tratados pelo 
:gula o Capítulo I, Subtítulo II do Livro 
;, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil . 

ã:i 

~ 
~ o 
O" -c 
o ~ 

~ DÉCIMA NONA: As partes, de comum acordo, elegem o :f~ a 
'QI - o 

la Comarca de Catanduvas - Estado do Paraná, renunciando ~~---- ~-o 
.lquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
.r qualquer dúvida decorrente da vigência deste 
unento. 



SCHLICKMANN & ROTTA LTDA 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO SOCIAL 

: por estarem, assim, justos e contratados , 
1te em três vias de igual teor e forma, na pres 
1unhas abaixo, para que produza efeitos legais. 

'rês Barras do Paraná , 26 de agosto de 2013 . 

a A . R . Schl1ckrnann Schlickrnann 

>79 . 4 73 - SSP-DF 
n . 365.039-45 

Testemunhas 

'\~ "'~M. ~\ ~'t o-..0..... ~ OOU/) 
Rej ane G~ 'Wcordi Soare s 
RG 5 . 885 . 541-3-SSP-PR 
CPF : 928 . 106 . 169- 49 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

~ 
AGENCIA REGIONAL DE CASCAVEL 
CERTI~ICO O REGISTRO EM: 0 2 10 912 O 13 SOBNUMER0:41207696741 
Protocolo: 13/507059-7, DE 30/08/201 3 ~. •• 

SCHL!CKMANN ' F·lTTA LTOA _/1! //A 

G .t-\l-' o~ m tada 
c lm1a·Au11t Jur - n a 

SEBASTIÃO MOTI A 
SECRETARIO GERAL 



~CHLICKMANN & ROTTA LTDA-ME 
) PRIMEIRAALTERAÇÃODECONTRATO SOCIAL .., ~--~~I("" 
JAROLYNA APARECIDA ROTTA SCHLICKMANN, brasil ' a,~~~ , 
3.1 de Catanduvas, Estado do Paraná, solteira, mai r \e~ J 

nascida no dia 31/07/1995, empresária , inscrita no ~~ 
o 096 . 053.829-11, e portadora da RG. no 10.699 . 996-~CAVEL ·// 

R, expedida no dia 30/12/2005, residente e domiciliada a ·- ~-··"" 
:ia Brasil, 350, centro , CEP 85485-000, no município de 
Barras do Paraná , Estado do Paraná. 

JOSEANE APARECIDA ROTTA SCHLICKMANN, brasileira , natural 
3.tanduvas , Estado do Paraná, casada sob o Regime de 
hão Parcial de Bens , nascida no dia 20 / 11 / 1975 , 
sar1a, inscrita no CPF sob no 021.737 . 039-00, e 
.dora da RG. no 6.294.102-2-SSP-PR, expedida no dia 
/ 1991, residente e domiciliada a Avenida Brasil , 350, 
·o, CEP 85485-000, no município de Três Barras do 
tá, Estado do Paraná. 

>S sócios componentes da sociedade limitada, com o nome 
!Sarial de SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME" 1 na Ave nida 
.l, 264, CEP 85485-000, no município de Três Barras do 
1á, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do 
io do Paraná, sob o NIRE 41207696741 com despacho em 
3/2013-

:lo presente instrumento resolvem rerratificar endereço 
~cial: 

3ULA PRIMEIRA : O endereço comercial que era: 

enida São Paulo , 264 , CEP 85485-000 , no munic ípio de Três 
3.S do Paraná, Estado do Paraná. 

a a ser: 

•enida Brasil, 264, CEP 85485-000, no município de Três 
as do Paraná, Estado do Paraná. 

·suLA SEGUNDA: Permanecem inalteradas a demais clausulas 
ontrato social. 

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o 
:ente em três vias de igual teor e forma , na presença das 
:emunhas abaixo, para que produza efeitos legais. 



na A. R. Schlickmann 

fl!J ~, t;.ttc. Il'113 AA m• 
DO PARANÁ 

Testemunhas 

7 . 365.039-45 

BELIONAT 
DE 

NOTAS 
=-FG7.6172 B). 

"~~t ~\~~L4 Q~~ 
Re~e ~ cordi Soares 
RG 5.885.541-3-SSP-PR 
CPF : 928.106.169-49 

UNTA COMERCIAL DO PARANA 
iGENCIA REGIONAL DE CASCAVEL 

~ CERTIFICO O REGISTRO EM: 2 3/ O 9 /th2 O 13 
SOBNÚMER0·20135582563 .~ 
Protocolo: 13i558256-3, DE 1910912013 

'07/AJ • •• 

Empresa : 41 2 0169614 1 , ------:: 
SCliLlCKMJ\Nrl ' ROTTA LTDA - ME SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GSR!'_l:___t 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 
iECRETARIA DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DA COMARCA DE CATANDUVAS 

Rua São Paulo, n.0 301 - Centro - Telefone/fax (45) 3234-1415 

J: 0516/2015 
lentos: R$ 25,90 

CERTIDÃO NEGATIVA 

=1c0, para os devidos fins, a pedido da parte interessada, que consultando os livros e 
registros existentes nesta Comarca, desde a sua instalação em 12 (doze) de outubro de 
mil novecentos e oitenta e oito), que em relação às ações cíveis, as quais 
:mdem: falência e concordata , NADA CONSTA contra: 

SCHLICKMANN & ROTTA LTDA- ME 
CNPJIMF: 18.960.41610001-17 

ICO ainda, que a presente certidão s refere ao foro judicial e tão ~omente às ações que 
ntram em andamento (não ar · 

que atenda os fins_a te CERTIDÃO, que assino com a fé ,., 
~i me confere. EÔ', -+-,<-----;.--~.,.__,.,,..,...."""'7"\Pt---:7"';:;.._-- (Valmir José Gomes), Técnico de 
·ia, que digitei e subs 

Catanduvas I Par il e quinze). 

s da Jurisdição: Catanduvas I PR, lbema I PR e Três Barras do Paraná I PR. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 012786991-09 

rnecida para o CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 
~TTA DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AGRICOLAS LTDA 

~essalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
; ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 

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

Válida até 26/05/2015 - Fornecimento Gratuito 

A\ON 

A autenticidade desta certidão deverB ~@>1i~~~~~~~,-::9 
www.fazenda.ar~~to.~t>.\J~ 1 o, _,~ó3 

~ :;_· 14S\ 
f0~~/f . \ ~ ~t~ . 1.\\\Cl 

/PR (2610112015 13:35:32) por TERESINHA BUZANELO YOKOYAMA 



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

1e: DA TT A DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AGRICOLAS L TOA 
,J: 76.065.317/0001-78 

salvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 

·onsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 

constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 

~eceita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-

31 da Fazenda Nacional (PGFN). 

1 certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 

;ivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

:as 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n-º 8.212, de 24 de julho de 1991. 

:::eitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
3reços <http://W"WW. receita. fazenda.gov.br> ou <http://W"WW.pgfn. fazenda.gov.br>. 

:idão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n'º 1.751 , de 02/10/2014. 
tida às 09:36:44 do dia 07/01/2015 <hora e data de Brasília>. 

da até 06/07/2015. 
igo de controle da certidão: 7170.7E8F.0298.F1B4 
alquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

TWW.receita.fazenda.gov.br/ Aplicacoes/ ATSPO/Certidao/CndConjuntalnter/E... 07/01/2015 



feitura Municipal de Cascavel 
etaria Municipal de Finanças 
Paraná, 600 • Caiu Postal113 

CERTIDÃO POSmVA COM EFEITO DE NEGATIVA 

111 O 3 A presente Certidão é V Á LIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma 

)ATTA DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIO CPF/CNPJ: 

~SIDENTE TANCREDO N~n: 
làfit?;317000178 

JURIDICO 

16~e: CENTRO lleuêi~~O 

76.065 . 317 /0001-~ 

:e até a presente data EXISTE(M) débito(s) tributário(s) vencido(s), porem em processo de revisão 

RATORIA N° 0018006-25.2010 . 8 . 16.0021 
NSIGNACAO N° 0009171-77.2012.8.16.0021 

lt~~é~p~;rd!Kl'eft!lto N~& &ss94~os do art. 206 do Código Tributário 
, que dão o direito de suspensão de exigibilidade até que se conclua 

>calizaçlio acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pílbllea Municipal de cobrar 
>OSteriormente constatlvos, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido. 

Diretor 

• ' '-' õ1(: .. 

I 
DE 

NOTAS 
FEROS072 



ifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5125889&VARPessoa=5125889&VARUf=PR&V ... 

:ertificado de Regularidade do FGTS - CRF 

nscrição: 7606531710001-78 
tazão Soei a I: DATT A DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSO RIOS AGRICOLAS LTD 

:ndereço: R CARLOS GOMES 2342 I PARQUE SAO PAULO I CASCAVEL I PR I 
85803-000 

\ Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
\rt. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
lata, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
>erante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

) presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
~uaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
jecorrentes das obrigações com o FGTS. 

/alidade: 17/05/2015 a 15/06/2015 

:ertificação Número: 2015051703232679367922 

:nformação obtida em 26/05/2015, às 15:54:45. 

!'.\ utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
:ondicionada à verificação de autenticidade no si te da Caixa: 
Nww.caixa.gov.br 



Orientações 

Acesso à informação (http://brasil.gov.br/barra#acesso-informacao) 

tações 
)3/11 /2014 não há a emissão da Certidão Previdenciária. A Receita Federal expedirá uma 

../../ . ./Grupo2/Certidoes.htm) que abrange a regularidade das contribu ições previdenciárias 

~cífica de Obras de Construção (matrícula CEI) é expedida exclusivamente pelas unidades da 

do Brasil (RFB) 

eita.fazenda.gov.br/AtendContrib/Atendimento/UnidAtendimento/ CentroAtendimento.htm). 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

~: DATTA DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AGRICOLAS LTDA 
rRIZ E FILIAIS) 
J: 76.065.317/0001-78 
:idão n°: 84718310/2015 
:dição: 06/03/2015, às 08:09:19 
idade: 01/09/2015 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
3Ua expedição. 

tifica-se que DATTA DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AGRICOLAS 
~(MATRIZ E FILIAIS}, inscrito(a) no CNPJ sob o no 76.065.317/0001-

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
tidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
balho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
balho, de 24 de agosto de 2011 . 
dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
.bunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
:eriores à data da sua expedição. 
caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
.odos os seus estabelecimentos , agências ou filiais . 
1ceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
:enticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
:ernet (http://www . tst.jus . br) 
~tidão emitida gratuitamente . 

~ORMAÇÃO IMPORTANTE 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

=essários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
1dimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
:abelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
~rdos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos 
colhimentos previdenciários, a honorários , a custas, a 
~lumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 

execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
abalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 
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RIQ DISTRIB1JJIDOR, COf'J'I.fillO~. J:'uÀ~{fiDOR, DEPOSITÁRIO PÚ.Llooi:J••-,;:o 
AVAL1!\DO- Tj "ICJAL 
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..,--,C-...... E··-R---T-IDAO NEGATIVA_J.UDICfAL ESP-'EtlFICA '.. 
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Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor, 
Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da ,comarca de 
Cascavel, Estado do Paraná, na forma da lei, etc... \ 

' 

I 

: CERTIFICA, atendendo a pedi.::lo verbal de partelhteressada, que 
I • 

!Vendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado 
) Paraná, os re'gistros e demais e~ementos componentes do arquivo, referente -
) FOR0

1
JUD1Ct'AL, neles~verificou a INEXISTÊNCIA, específica de: ':' 

/ .. \ ------
. ' - \ -
:NCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇAO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇAO 
CIAL (LEI 11.101 /2005), de responsabil idade dê: 

I \ I 
' I 

( 

\ 
/ 

\ 
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' Trac or Datta 

)li 
:ITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
~SÃO DE LI ClT AÇÃO 
I!:SSO LICITATÓRIO No 0402015 
L DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

unos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

·io, sob a modalidade - PREGÃO n° 018/201 5, instaurado pelo Município de Nova 

que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 

!quer de suas esferas . 

expressão da verdade, firmamos a presente. 

el, 26 de maio de 201 5 

117/0001-781 
buidora de Peças 
s Agrícolas ltda. 
s Gom@s, 2345 
•aria Luiz• 
)0 • Cascavel • P~ 

- r ~ 

I 



. .....,.. 
• Tractor 

)111 

Datta 
A•1 C1nnc Gom·· . '..,<, ,1<Cl' i 1 PF o · ·11 
B1•rrD: .l3rdin So:1a CE· 'l5.0 . .r0üv. 
Td i~~~ ~·-.!o .••. o 1-"Sl ~:l'!.~'SD4 
(!~PJ . "'c:. Ot'lS __ .. t .o· . d E· ... -, ...,11-.:..:' J. 

lTURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
;sÃO DE LICITAÇÃO 
i:SSO LICITATÓRIO No 0402015 
.L DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

mos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

·i o, sob a modalidade - PREGÃO n° O 18/2015 instaurado pelo Município de Nova 

1ue nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos tennos 

mdições do edital supra referenciado. 

expressão da verdade, firmamos a presente. 

e!, 26 de maio de 2015 

17/0 



. ....,.. 
' Tractor Datta 

...,u -<~~.cas· ·r tl 1>r- i . 
r..arrro. Jararm >Odal CEo> '!5803-0(JO. 
Te, C-l~t32:!0. v~oo C4~l .>2dH•··u-1 
._NP J. 7o 065 . .!'7 0001 -íJ IE. - 000-3 JZ 

)IV 

:ITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
-;sÃO DE LI ClT AÇÃO 
~SSO LICITATÓRIO N° 040/2015 
L DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARAÇÃO 

mos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

jo, sob a modalidade- PREGÃO n° 018/2015 instaurado pelo Município de Nova 

que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 

) ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

o de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, 

!scentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 . 

expressão da verdade, firmamos a presente. 

~1, 26 de maio de 2015 

.317 tooo1-i81 
r4buidora de Peças 
os Agrícolas ltdl. 
os Gomes, 2 345 
Maria luiza 
)00 · Cascavel _ P!J 

EscrevPnt,. 



_.....,.. 

• Tractor Datta 

o v 

~ITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
SSÃO DE LI ClT AÇÃO 
ESSO LICITATÓRIO N° 040/2015 
~L DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARAÇÃO 

1mos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

rio, sob a modalidade- PREGÃO n° 018/2015 instaurado pelo Município de Nova 

que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 

imento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando 

.ue preencha todos os requisitos na habilitação. 

expressão da verdade, firmamos a presente. 

e!, 26 de maio de 2015 

l7 /0001-781 
~idora de Peças 
Agrícotas Ltda. 
Gomes, 2345 
tria Luiza 
) - CascaveJ - P!J 
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DATTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L TDA. . -~.c1 ~~·-:·· ~\ 
CNPJIMF No.76.065.317/0001-78 ) 

TRIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL . ~ .. J' ) J 

baixo assinados JACY MIGUEL SCANAGATTA, bmsileiro, naturnl de Erechlln RS, casado com~'/ 
unhão Universal de Bens, nascido em 29 de setembro de 1934, do comércio, residente e domiciliado em.:~.::·~~_,..cd 
avel, - Pr., à Rua Souza Naves 4212, CEP 85810-070, portador da Cédula de Identidade Civil RG 
~ro 515.648, expedida pela SSP-PR e do CPF sob o número 003.322.919-87; NARA TEREZINHA 
NAGATTA GALLETTO, brasileira, natural de Xaxin SC. casada com Comunhão Universal de Bens 
:ida em 18 de maio de 1959, empresária, residente e domiciliada a Rua Minas Gerais número 2728, 
:o , nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP-85.812-030 portadora da Cédula de Identidade 
I número 1.464.618-3, expedida pela SSP-PR, e do CPF número 603.573.719-68; SAMARA 
NAGATTA, brasileira, natural de Toledo PR, divorciada ,nascida em 04 de abril de 1967, empresária, 
lente e domiciliada a Rua Minas Gerais número 2728, centro, nesta cidade de Cascavel, Estado do 
ná, CEP-85.812-030 portadora da Cédula de Identidade número 1.485.228-0 expedida pela SSP-PR, e do 
. Número 603.436.059-53; OMAR LUIZ SCANAGATTA, brasileiro, natural de Sarandi RS casado 
Comunhão Parcial de Bens, nascido em 20 de agosto de 1957, empresário, residente e domiciliado a Rua 
~s Gerais número 2728, centro, nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP-85.812-030 portador da 
lla de Identidade Civil número 948.879, expedida pela SSP-PR., e inscrito no CPF número 308.117.919-
JACY PAULO SCANAGATIA, brasileiro, natural de Xaxin SC casado com Comunhão Parcial de 
;, nascido em data de 25 de julho de 1961, empresário, residente e domiciliado a Rua Rio de Janeiro, 
.ero 1110, Apto.31 nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP-85.801-030 Portador da Cédula de 
tidade número 1.495.721-9, ex-pedida pela SSP-PR e do CPF número 444.294.799-68 ; CASCAVEL 
QUINAS AGRÍCOLAS S/ A, pessoa jurídica de direito _privado, localizada a avenida brasil nr.7830, em 
:avel Estado do Paraná., CEP-85.810-001 com inscrição no CNPJ/MF sob o m. 76.075.118/0001-40 e 
rição estadual sob o nr. 410.01041-00, devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado 
'araná, NIRE 4130001385-3 em data de 08.08.1995, neste ato representada por seu diretor presidente Sr. 
Y MIGUEL SCANAGATTA., retro qualificado no preambulo deste instrumento e , CAMAGRIL 
R.OPECUÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, localizada a avenida Brasil, nr. 7830, em 
::avel, estado do Paraná CEP-85.810-001, inscrita no CNPJ/MF sob o m. 75.669.127/0001-05, e com 
tição no ICMS sob o m . "IZENTO", devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado do 
1IJá , NIRE 4120028529-1 , neste ato representada por seu sócio gerente Sr. JACY MIGUEL 
INAGATTA, retro qualificado no preambulo deste instrumento, sócios titulares de 100,00% (cem por 
o) das quotas representativas do capital social da sociedade empresária limitada DATTA MATERIAIS 
CONSTRUÇÃO LTDA., com sede em Cascavel- Pr., na avenida Carlos Gomes número 2345, CEP-
:19-351 inscrita no CNPJ/MF sob o número 76.065.317/0001-78 e com inscrição estadual sob o número 
.00438-02, e, NIRE m. 4120096608-5, conforme contrato social constitutivo assinado em 17 de Outubro 
.962, Registrado na MM.Junta Comercial do Estado do Paraná sob o número 54.802, por despacho em 
ão de 8 de novembro de 1962 ,e alterações contratuais assinadas em lO de junho de 1964, 30 de março de 
5, 10 de agosto de 1965, 26 de setembro de 1966, 19 de novembro de 1967, 23 de maio de 1968, 03 de 
10 de 1969, 14 de abril de 1970, 11 de junho de 1971, 24 de agosto de 1972,30 de junho de 1973, 20 de 
:reiro de 1974, 22 de agosto de 1974, 25 de setembro de 1975, 23 de novembro de 1976, 26 de outubro de 
7, OI de dezembro de 1978, 15 de outubro de 1981, 20 de outubro de 1982, 12 de novembro de 1985 ,01 
unho de 1988, 30 de outubro de 1989, OI de novembro de 1990, 03 de janeiro de 1994, 06 de junho de 
4, 15 de agosto de 1997, 15 de maio de 1998, 08 de janeiro de 1999, 26 de dezembro de 2001, 28 de 
:iro de 2002, e 14 de abril de 2003, registradas respectivamente sob o número 64.917, despacho de l3 de 
1bro de 1964, numero 69.683; despacho de 30 de abril de 1965, número 72.551, despacho de 20 de agosto 
l965, número 73.753,despacho de 29 de outubro de 1965, número 80.714, despacho de 30 de setembro de 
6, número 87.141, despacho de 08 de novembro de 1967, número 90.489, despacho de 29 de maio de 
8, número 99.048, despacho de 26 de junho de 1969, número 107.985, despacho de 06 de maio de 1970, 
1ero 119.333, despacho de 29 junho de 1971, número 131.840, despacho de 20 de setembro de 1972, 
1ero 141.531, despacho de 24 de junho de 1973, número 150.779"'- desp~c}lQ-d~~~~\JVBf~~ Jct,) f 
1ero 159.247, despach~-, de 02 de outubro de 1974, número 176.931,de~pa~f:tlHlel06'~nõvt!níbtPA r;,A 15': .,~ 
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DATTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 
CNPJ/MF No. 76 065 317/0001-78 

TRIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇAO CONTRATUAL 

tero 196.289, despacho de 07 de dezembro de 1976, número 215.175, despacho de 29 de novembro de 
',número 227.732, despacho de 14 de dezembro de 1978, número 226.721, despacho de 10 de novembro 
~81, número 283.039, despacho de 20 de outubro de 1982, número 342.322 ,despacho de 11 de dezembro 
;)85 ,número 406.382, despacho de 15 de julho de 1988, número 444.770, despacho de 23 de novembro 
988, número 474.388, despacho de 19 de novembro de 1990, número 570.208,despacho de 25 de 
7eiro de 1994, número 579.250, despacho de 13 de junho de 1994 ,numero 971882029, despacho de 11 de 
nbro de 1997, numero 981836097, despacho de 04 de jwlho de 1998 , numero 990342298, despacho de 
~fevereiro de 1999, numero 20020045930, despacho de 21 de janeiro de 2002 , numero 20020244606 , 
'l.cho de 05 de fevereiro de 2002, e numero 20031133860, despacho de 19 de maio de 2003, resolvem 
:rr o seu contrato social , mediante as cláusulas abaixo: 

.USULA PRIMEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: 

.sta da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.0 

)6/2002, os sócios RESOLVEM , por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando 
1 sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às 
>sições da referida Lei n.0 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

.USULA SEGUNDA: DENOMINAÇAO 
>ciedade denomina-se DA TIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LIDA., e tem a sua sede na cidade 
'lscavel- PR, na Avenida Carlos Gomes numero 2345, centro CEP-85.819-351. 

.USULA TERCEIRA: OBJETO 
~iedade tem por objeto o ramo de Comércio Varejista de Material Elétrico para Construção, Ferragens e 
:rial de Construção em Geral . 

. USULA QUARTA:- CAPITAL 
apitai Social é de R$ 3.286.000,00 (Treis milhões, duzentos e oitenta e seis mil reais) dividido em 
i.OOO (Treis milhões, duzentos e oitenta e seis mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum ) real cada uma , 
ralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas: 

lOS QUOTAS VALOR PARTICIPA_QÃO 
YN.UGUELSCANAGATTA 1.445.840 1.445.840,00 44,00% 
A TEREZINHA SCANAGATTA GALLETTO 361.460 361.460,00 1:b_OO% 
IARA SCANAGATTA 361.460 361.460,00 1100% 
ut LUIZ SCANAGATTA 361.460 361460,00 11,00% 
YPAULOSCANAGATTA 361.460 361.460,00 11,00% 
CA VEL MÁQUINAS AGRICOLAS S/ A 239.878 239.878 00 7,30% 
lAGRIL AGROPECUÁRIA LTDA 154.442 154.442,00 4,70% 
AL 3.286.000 j , ~~'OM.M , ~ l-i I P.. JÓJ400~ 

RUA SOUZA NA.JES 37"~ ~ ~A r 

·· ~ FO'<[ x '" .,,,.... o 
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DATTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 
CNPJIMF No.76.065.317/0001-78 

TRIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

lUSULA QUINTA: DURAÇÃO 
ciedade iniciou suas atividades em 15 de Outubro de 1962, e seu prazo e indeterminado. 

\.USULA SEXTA: QUOTAS 
.uotas são indivisíveis, e não poderão ser alienadas , ou transferidas, sem que a sociedade seja notificada 
~scrito, discriminado-lhe preço, forma e prazo de pagamento, para que esta através dos sócios exerça ou 
ncie ao direito de preferência ,que deverá fazer dentro de 60( Sessenta) dias , contados do recebimento da 
icação, ou em maior prazo a critério do sócio alienante .Decorrido este prazo sem que seja exercido o 
to de preferência, as quotas serão livremente transferidas. 

lUSULA SÉTIMA: RESPONSABILIDADE 
~ponsabilidade dos sócios quotistas é limitada e restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 
2 do Código Civil, respondendo, no entanto, todos os sócios solidariamente pela integralização do 
:al social . 

• USULA OITAVA: ADMINISTRAÇÃO 
ministração da sociedade será exercida pelos sócios quotistas , Sr. JACY MIGUEL SCANAGATTA, 
Y PAULO SCANAGATTA, NARA TEREZINHA SCANAGATTA GALLETTO, SAMARA 
NAGATTA, e OMAR LUIZ SCANAGATTAjá qualificados, dispensados de prestar caução, aos quais 
:>ete individualmente o uso da firma ou denominação social, e a representação ativa e passiva , judicial e 
judicial da sociedade, podendo dar bens em garantia, avais e hipotecas, sendo-lhe vedado o seu emprego, 
}ualquer pretexto, em operações ou negócios estranhos ao objeto social ,especialmente a prestação de 
; e, endossos, fianças ou cauções de favor . 

. USULA NONA: EXERCICIO SOCIAL 
ercício social coincidirá com o ano civil, iniciando dia O 1 de janeiro e terminando dia 31 de dezembro . 

. USULA DÉCIMA:BALANÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 
ciedade poderá levantar balanços intermediários a qualquer tempo e, observadas as prescrições legais, 
ar a correspondente distribuição dos lucros apurados na proporção da participação societária de cada 

.USULA DÉCIMA PRIMEIRA:PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS LUCROS E NAS PERDAS 
icios terão participação nos lucros e nas perdas na proporção das quotas que possuírem na sociedade . 

. USULA DÉCIMA SEGUNDA: REUNIÃO DE QUOTISTAS 1 o I\ I ::JT !3. R r r- ...... 1 
~uniões dos quotistas serão realizadas na sede social da empresa e se.tW? 'torlVotàdds 1.or ~t r _çios r 

s com antecedência mínima de 8 (oito) dias em primeira convoc§Hfh-e~tz~ hM~á f~~,·em, ~~ da_., r c. 
úncio de convocação da reunião deverá ser remetido , por carta, ao'~êio~>f,odtfu'ilo Ós memó?o qü o 
irem na cidade da sede da sociedade serem convocados por fax, telegrama ou1e~Ar~ce}2t_df~ · 
reço anotado na sociedade.~', .' Cascave "L MJ lu /UI~ · 

' \J ~ A pres~te rotocO~Id c: rl produç o ltJll Aí'et do cumento apresen~do nes a 
g . /'>/bata d que dou fé af1xad no f1n 1, 



DATTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 
CNPJIMF No.76.065.317/0001-78 

TRIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRA TUA 

grafo Único: A manifestação de vontade dos sócios , ou seus procuradores legalmente constituídos, dada 
possibilidade de seu comparecimento, poderá se dar através de fax ou e-mail previamente identificados. 

lUSULA DÉCIMA TERCEIRA:REMUNERAÇÃO 
;ócios poderão , ser remunerados pelos serviços prestados a sociedade ,em valor a ser fixado de comum 
• limite de dedução fiscal, prevista na Legislação do Imposto de Renda, a qual será levada a débito da 
:1 de Despesas Gerais. 

~USULA DÉCIMA QUARTA: - EXTINÇAO FALÊNCIA, CONCORDATA FALECIMENTO OU 
OLVENCIA DE QUOTISTA. 
rtinção , falência, falecimento ou insolvência de qualquer dos sócios , não dissolverá a sociedade. Os 
res do sócio extinto, falido, concordatário, falecido ou insolvente serão apurados com base em balanço 
cialmente levantado para esse fim e o valor apurado será pago a quem de direito em condições a serem 
radas pelas partes. 

lUSULA DÉCIMA QUINTA:DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL 
sócios Administradores declaram. sob as penas da lei que não estão incursos em nenhum dos crimes nela 
istos, que os impeça de exercer a atividade mercantil. 

~USULA DÉCIMA SEXTA: ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
resente instrumento poderá ser alterado a qualquer tempo, por deliberação dos sócios quotistas que 
::sentem a maioria do capital social, ressalvadas as questões que necessitem quorum qualificado, tal como 
cificado na Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

lUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
estabelecido que a sociedade não terá Conselho fiscal. 



DATTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 
CNPJ/MF No.76.065.317/0001-78 

TRIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Jor estarem, assim, justos e contratados , os sócios quotistas , assinam o presente instrumento em 4 
tro ) vias de igual teor e forma , perante duas testemunhas ,comprometendo-se por si e por seus herdeiros 
:essores , cumpri-lo fielmente em todas as suas disposições. 

TESTEMUNHAS 

~~~~ 
.TER éARLos FA VERO 
54.304.5 SSP-PR 

r~~.éUJ:> 
~~OR 
.TER ARLOSFAVERO 
>PR 007532/0-9 

------ - - ·-------- - .Paz 
- ·coo::-utJP""~"N"A: 

J~~Wo~-r;'J~EGIONAL DE CASCAVEL 

'

! ~ERTIFICO o REGISTRO EM: 06/01 / 2004 
t SOB NÜMERO:z0040033775 ~ 
g Protocolo: 04/003377-5 (/1'~ 

·41 2 0096608 5 MAO 
Empresa .El\IP.IS DE coNSTl\UcAO LTDP. - MARIA TI-IEREZA LOPES SALO 
MTTP. HJ>.T SECRETARIA GERAL 

'--- ------ ---·--· -- --- .. -···· ---· 



DATT A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO .L TOA 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 

. TRIGÉSINA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL .. __ i&v. Ca~tu · 
:o assmados JACY MIGUEL SCANAGATTA, brasileiro, natural de Erechim=-~ , 

.1 • • : /-

:::om Comunhão Universal de Bens, nascido em 29 de setembro de 1934, · do 

t, residente e domiciliado em Cascavel, - Pr, à Rua Souza Naves 421:~{ CEP 

70, portador da Cédula de Identidade Civil RG número 515.648, expedida pela 

e do CPF sob o número 003.322.919-87; NARA TEREZINHA SCANAGATTA 

TO, brasileira, natural de Xaxin- SC, casada com Comunhão Universal de Bens, 

3m 18 de maio de 1959, empresária, residente e domiciliada a Rua Minas Gerais 

2728, centro, nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.812-030 

:~ da Cédula de Identidade Civil número 1.464.618-3, expedida pela SSP-PR, e 

1úmero 603.573.719-68; SAMARA SCANAGATTA, brasileira, natural de Toledo 

torciada, nascida em 04 de abril de 1967, empresária residente e domiciliada a 

as Gerais número 2728, centro, nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná, 

312-030 portadora da Cédula de Identidade número 1.485.228-0 expedida pela 

e do CPF número 603.436.059-53; OMAR LUIZ SCANAGATTA, brasileiro, 

e Sarandi RS casado com Comunhão Parcial de Bens, nascido em 20 de agosto 

empresário, residente e domiciliado a Rua Minas Gerais número 2728, centro 

lade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.812-030 portador da Cédula de 

e Civil número 948.879, expedida pela SSP-PR, e inscrito no CPF número 

~19-04; JACY PAULO SCANAGATTA, brasileiro, natural de Xaxin SC, casado 

1unhão Parcial de Bens, nascido em data de 25 de julho de 1961, empresário, 

, e domiciliado À Rua Rio de Janeiro, número 1110, Apto 31 nesta cidade 

, Estado do Paraná, CEP 85.801-030 Portador da Cédula de Identidade número 

1-9, expedida pela SSP-PR e do CPF número 444.294.799-68; CASCAVEL 

AS AGRÍCOLAS S/A, pessoa jurídica de direito privado, local izada a avenida I I 
I 

1mero 7830, em Cascavel estado do Paraná, CEP 85.810-001 com inscrição no~· 

=sob o nr. 76.075.118/0001-40 e inscrição estadual sob o nr. 410.01041-00, 1 

mte registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, NIRE 

385-3 em data de 08.08.1995, neste ato representada por seu diretor presidente rJ (\ 
· MIGUEL SCANAGATTA., retro qualificado no preambulo deste instrumento e ""~' 

~I L AGROPECUÁRIA L TOA, pessoa jurídica de direito privado, localizada a 

Brasil, nr 7830, em Cascavel, esta3 o do Paraná C~85.8]._9-001 , inscrita no~
= .--h .-.r 7r::. aan -1")"7/f'\1'\1"\-1 nr - l_ __ NQIARI,l.., [ZJ.G.\l\1 ~ 1\. ... __ .. __ .. ) 
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DATTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L TOA -';i;;..,-.:.2.( ___ ':t;_-· 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 ""~ ,__ ,-ç-: 

TRIGÉSINA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL . (: -~- ~ ·.~ntu .~ 
jo no preambulo deste instrumento, sócios titulares de 100,00% (cerrEpru, cento) 

I ~ I ·~ '· u 
tas representativas do capital social da sociedade empresária limitadaA)ATIA - -~~ / (/ 

AIS DE CONSTRUÇAO LTDA., com sede em Cascavel- Pr., na Av~~~~G.afÍos 
número 2345, CEP 85.819-351 inscrita no CNPJ/MF sob o número 

17/0001-78 e com inscrição estadual sob o número 410.00438-02, e, NIRE nr. 

·608-5, conforme contrato social constitutivo assinado em 17 de Outubro de 1962, 

lo na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob o número 54.802, por 

o em sessão 8 de novembro de 1962, e alterações contratuais assinadas em 1 O 

de 1964, 30 de março de 1965, 1 O de agosto de 1965, 26 de setembro de 1966, 

tvembro de 1967, 23 de maio de 1968, 03 de junho de 1969, 14 de abril de 1970, 

nho de 1971, 24 de agosto de 1972, 30 de junho de 1973, 20 de fevereiro de 

! de agosto de 1974, 25 de setembro de 1975, 23 de novembro de 1976, 26 de 

de 1977, 01 de dezembro de 1978, 15 de outubro de 1981, 20 de outubro de 

~ de novembro de 1985, 01 de junho de 1988, 30 de outubro de 1989, 01 de 

·o de 1990, 03 de janeiro de 1994, 06 de junho de 1994, 15 de agosto de 1997, 15 

de 1998, 08 de janeiro de 1999, 26 de dezembro de 2001 , 28 de janeiro de 2002, 

abril de 2003, registradas respectivamente sob o número 64.917, despacho de 13 

>ro de 1964, número 69.683; despacho de 30 de abril de 1965, número 72.551, 

o de 20 de agosto de 1965, número 73.753, despacho de 29 de outubro de 1965, 

80.714, despacho de 30 de setembro de 1966, número 87.141, despacho de 08 

nbro de 1967, número 90.489, despacho de 29 de maio de 1968, número 99.048, 

o de 26 de junho de 1969, número 107.985, despacho de 06 de maio de 1970, 

119.333, despacho de 29 de junho de 1971, número 131.840, despacho de 20 de 

J de 1972, número 141.531, despacho de 24 de junho de 1973, número 150.779, 

o de 13 de março de 1974, número 159.247, despacho de 02 de outubro de 

úmero 176.931 , despacho de 06 de novembro de 1975, número 196.289, 

f f 

' 

o de 07 de dezembro de 1976, número 215.175, despacho de 29 de novembro deR( 

úmero 227.732, despacho de 14 de dezembro de 1978, número 226.721 

o de 10 de novembro de 1981, número 283.039, despacho de 20 de outubro d 

úmero 342.322, despacho de 11 de dezembro de 1985, número 406.382, 

o de 15 de julho de 1988, ~~~ffi~<$\{3~~ 23 de novembro de~\ 
\ 



DATTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 

TRIGÉSINA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
o de 04 de junho de 1998, número 990342298, despacho de 11 de fevereiro de 

imero 20020045930, despacho de 21 de janeiro de 2002, número 200202446o6, 
I : 

o de 05 de fevereiro de 2002, e número 20031133860, despacho de 19 de maio 

, resolvem alterar o seu contrato social, mediante as cláusulas abaixo: 

JLA PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO 

~dade passa a denominar-se: DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E 

)RIOS AGRÍCOLAS L TOA. 

JLA SEGUNDA: OBJETO 

jade tem por objeto o ramo de Comércio Atacadista de Peças e Acessórios 

sem geral. 

JLA TERCEIRA: ENDEREÇO 

reço da sociedade passa a ser a Rua Marechal Floriano, 2977 - Centro -

}1- Pr. 

~starem, assim, justos e contratados, os sócios quotistas, assinam o presente 

mto em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas, 

netendo-se por si e seus herdeiros e suce s res, cumpri-lo fielmente em todas as 

Va~~1~ 
~.214-SSP-PR 

n 

./4~ f.:-z
NARA TEREZINHr 

Testemunhas 



~TTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS L TO 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 

TRIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

abaixo assinados, JACY MIGUEL SCANAGATTA, brasileiro, ~~~ .• ~~~ 
erciante, residente e domiciliado a Rua Souza Naves, 4212, na c· 0 ·Eb:C!r.t . 
~avel, Pr. CEP 85807-690, inscrito no CPF sob número 003.332.9 9 7, W(!ii.'l?' 
ero 515.648-SSP-PR; OMAR LUIZ SCANAGATTA, brasileiro ras~f) 
erciante, residente e domiciliado a Rua Minas Gerais, 2728, na 'd~de~~jW 
:avel, Pr., CEP 85812-030, inscrito no CPF sob número 308.117.91 4~ 
ero 948.879-0-SSP-PR; SAMARA SCANAGATTA, brasileira, divo c~ 
:ialmente, comerciante, residente a Rua Minas Gerais, 2728, Cascavél, Pr., 
• 85812-030, inscrita no CPF sob número 603.436.059-53, RG número 
5.228-0, SSP-PR; NARA TEREZINHA SCANAGATTA GALLETTO, 
ileira, casada, comerciante, residente a rua Minas Gerais, 2728, Cascavel, Pr., 
rita no CPF sob número 603.573.71 9-68, RG número 1.464.618-3, SSP-PR; 
:Y PAULO SCANAGATTA, brasileiro, divorciado judicialmente, comerciante, 
jente a rua Souza Naves, 4212, Cascavel, Pr. , inscrito no CPF sob número 
332.919-87, RG número 515.648-SSP-PR; CASCAVEL MÁQUINAS 
dCOLAS S/A, pessoa jurídica, de direito privado, localizada a Avenida Brasil 
), em Cascavel, estado do Paraná. CEP 85.810-001, com inscrição no 
'J/MF sob o número 76.075.118/0001-40 e inscrição estadual sob o número 
.010.41 -00, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná, NIRE 
)001385-3 em data de 08.08.1995, neste ato representada 13elo seu diretor 
oidente Sr. JACY MIGUEL SCANAGATTA., retro qualificado no preambulo 
:e instrumento e CAMAGRIL AGROPECUÁRIA L TOA, pessoa jurídica, de 
1to privado, localizada a Avenida Brasil, 7830, em Cascavel, Pr., CEP 85.810-
, inscrita no CNPJ/MF sob número 75.669.127/0001 -05, devidamente 
strada na Junta Comercial do Estado do Paraná, NIRE 4120028529-1 , neste 
representada por seu sócio gerente Sr. JACY MIGUEL SCANAGATTA, retro 
lificado no preambulo deste instrumento, sócios titulares de 100,00% (cem por 
to) das quotas representativas do capital social da sociedade empresária 
ada, DATTA DISTRIBU IDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS 
,A., com sua sede em Cascavel - Pr., a rua Marechal Floriano, 2977 - Centro 
ascavel - Pr., inscrita no CNPJ/MF sob o número 76.065.317/0001-78 e com 
:r[ção estadual sob o número 410.00438-02, e, NIRE 4120096608-5, conforme 
trato social constitutivo assinado em 17 de outubro de 1962, registrado na 
ta Comercial do Estado do Paraná sob o número 54.802, por despacho em 
são de 08 de novembro de 1962, e trigésima e última alteração contratual 
Jivado sob o número 20061606227 em despacho na sessão de 18 de maio de 
6, resolvem em comum acordo, alterar o seu contrato social, nos termos e 
dições das cláusulas seguintes : 

~USULA PRIMEIRA: Fica criada uma f ilial, localizada na cidade de Dourados
o Grosso do Sul, à rua Hayel Bon Faker, número 2.063- Bairro: Jardim São 
lro - CEP: 79.810-050, para a qual se destina um capital social de R$ 
)00 ,00 (cinqüenta mil) reais. 

por estarem, assim, justos e contratados, os sócios quotistas, assinam o 
~(.~"JPxW)~nto , em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, perante duas 

"" ~c:~:/1: 1 00 r--... .Yh· ) . 



5cavel, 27 de agosto de 2007 

. TEMU;sS: 

ET~AZZATA 
4249085-7-SSP-PR 

aborado por: 
d 

=----::?. /! ;;}.. t:/4 /L-C4 ~res1nfí1ff( CRgyama· 
JCRC-PR-021898/0-7 

CAMA 

• 

~~~~J)f{~A 
Cl: 1.722.214-SSflPR 

. . MARIA ~H E REZA LOP~S SALO~-'-
SECRETARIA~ER~L .. 

"-'"'"t999'292~""'-ê~'7~""':::c~·~C"='-~··~ · ---'.';.~.,_.";i..:..:...='-;;.",·"-'::'"" ~•.•<-

CANAGATTA 



DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS L 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 

TRIGÉSIMA SE)Ç'I:A .~.TJ]:~ÇÃOCONTRATUAL - .. ~ . . . . .. ..... 
.. ~ v .. .... - .. - • .. .. .. ... ... .. .. .. ~ .. 

w .. .. . . .. - - .... 

ts abaixo assinados, JACY MIGUEL SCANAGATTA, brasileiro , cas.a.do.;::. ~,. · · · 
.... ··, 

omerciante, residente e domiciliado à Rua Souza Naves, 4212, na cidade de 

:ascavel - PR, CEP 85810-070, inscrito no CPF sob número 003.322.91 9-87, RG 

úmero 515.648-SSP-PR; OMAR LUIZ SCANAGATTA, brasileiro, casado, 

omerciante, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, 2728, na cidade de 

;ascavel - PR, CEP 85812-030, inscrito no CPF sob número 308.11 7.919-04, RG 

1úmero 948.879-0-SSP-PR, SAMARA SCANAGATTA, brasileira, divorciada 

Jdicialmente, comerciante, residente à Rua Minas Gerais, 2728, Cascavel - PR, 

~EP 85812-030, inscrita no CPF sob número 603.436.059-53, RG número 

1.485.228-0-SSP-PR, NARA TEREZINHA SCANAGATTA GALLETTO, brasileira, 

;asada, comerciante, residente à Rua Minas Gerais, 2728, na cidade de Cascavel 

-PR, CEP 85812-030, inscrita no CPF sob número 603.573.719-68, RG número 

1.464.618-3-SSP-PR; JACY PAULO SCANAGATTA, brasileiro, divorciado 

udicialmente, comerciante, residente à Rua Souza Naves, 4212, na cidade de 

::;ascavel- PR, CEP 85812-030, inscrito no CPF sob 444.294.799-68; CASCAVEL 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS L TDA, pessoa jurídica, de direito privado, localizada à 

Avenida Brasil, 7830, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85.810-001, 

inscrita no CNPJ/MF sob número 76 .075.118/0001-40 e com inscrição estadual sob 

número 41001041-00 devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob o 

número 4120605087-2 em data de 22/10/2007, neste ato representada pelo seu 

sócio administrador Sr. JACY MIGUEL SCANAGATTA, retro qualificado no 

preambulo deste instrumento e CAMAGRIL AGROPECUÁRIA L TOA, pessoa 

jurídica, de direito privado, localizada à Avenida Brasil , 7830, na cidade de Cascavel, 

estado do Paraná, CEP 85.810-001, inscrita no CNPJ/MF sob número 

75.669.127/0001-05, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob número 4120028529-1, neste ato representada por seu sócio gerente 

Sr. JACY MIGUEL SCANAGATTA, retro qualificado no preambulo deste 

instrumento, sócios titulares de 100,00% (cem por cento) das quotas representativas 

do capital social da sociedade empresária limitada, DATTA DISTRIBUIDORA DE 

PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS L TOA., lopalif&'~~~fl~é}~c~a)1 Flor,J ~ no , 
2977, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, ~~aZfi(jfGf&PU~êob 'O número 

r.nl\l~ ~t.. !~" .., ~ {;.... a 



DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 

TRIGÉSIMA S~~TA. A.~J.T.ERAÇÃOCONTRA TUAL 
~ v ~ ~ • • ~- ~4 ~ 
., v "" .. ., .. .. ... .. • .. .. .. ... .., .. -- .. 

.. ... - "" .. ~ ... ... ... ..1 

.:. • 

6.065.317/0001 -78 e com ins~riÇão· e~.t~du~l -~ob o número 41000438-02, e, N.l.R( · .. .. ,,. 

120096608-5, conforme contrato social constitutivo assinado em 17 de outubró d·~ ;;:. , ·• 

962, reg istrado na Junta Comercial do estado do Paraná sob o número 54.802, por 

espacho em sessão de 08 de novembro de 1962, e trigésima quinta e última 

Iteração contratual arquivada sob o número 2007394341 O em despacho na sessão 

e 04 de setembro de 2007, resolvem em comum acordo, alterar o seu contrato 

ocial, nos termos e condições das cláusulas seguintes: 

:LÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da filial de Dourados, estado do 

1ato Grosso do Sul, sito a Rua Hayel Bon Faker, número 2063, Bairro Jardim São 

'edro, CEP 79.810-050, inscrita no CNPJ sob N° 76.065.317/0002-59 para Avenida 

1arcelino Pires, número 6275B e 6305, Bairro Jardim Brasília, CEP 79.833-001 

a cidade de Dourados, estado do Mato Grosso do Sul. 

:, por estarem, assim justos e contratados, os sócios quotistas, assinam o presente 

1strumento, em 06 (seis) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas, 

omprometendo-se por si e seus herdeiros e sucessor~s. cumpri-lo fielmente em 

)das as suas disposições. 

:ascavel, 09 de abril de 2010. 

CANAGt T. A 

/ . J 
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STEMUNHAS: 

tborado por; 

~J.~~ 
.RESÍNH~ lt. YDKOYAMA 
)CRC-PR-Ó21898/0-7 
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TERESINHA . Y0·KOYAMA 
Cl: 1.722.21 -SSP-PR 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

I• AGENCIA REGIONAL DE CASCAVEL . I CERTI ~ICO o REGISTRO EM: 2 6 I o 4 I 2 o 1 o 
g SOB NUMERO: 20105153648 . 

Protocolo: 10/515364-8, DE 15/04/2019. A · 
Empresa: 41 2 0096 608 5 M/'/ .· ·· 
DATTA DISTRIBUIDORA DE PECAS E 

---=========· ====:::~ -===· I \ ··m~ .Lw.cº~..mi~oo ~sJADO oooTo GR~os_so4.~~~~9\; \ I 

1
~ ... CERTIFICOOREGISTROEM: 10/05/2010 ' \ 
--~SOB o NÚMERO: 54272429 . .. . _ _\ 

.. . -~;f Protocol ·o·:- ·10"/03233·6-=-7 ~ , ~~ \ \\ 

I Empresa: 54 9 0024123 ,8 ------* 
DATTA DI STRIBUIDORA _::~ _NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA i i 

- PEÇ"AS't: )S;CESSOI(IOS- s~~TAE\9 GERAL ' 

~ A6R~l.'i'9Po -.. 



:'\\)RA 41ú 
~~v' ~ 
~ ('l 

1:\TTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS L T .. FL .N.• •• C)f ~ 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 :·· .. . ···: :: ·:..!.::·,_:_: .;j;.~-·-· r-
NIRE: 4120096608·5 :·; _;. ;. • .;.o2i~~ 

~~~ -···-·-· 
TRIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL , <,!::,\::':W~ ···-. .<l~ 

.. <r:-~ -·':: :::_.·<~>·:_, .. · .. ·.,; .. · .,__ 
o assinados, JACY MIGUEL SCANAGATTA, brasileiro, casado com cpmqr11t~o ·~. :: 

bens, comerciante, residente e domiciliado à Rua Souza Naves, 42:~2.\~~\:ê@~~~~/,'; 
~vel, estado do Paraná, CEP 85810-070, inscrito no CPF se'Ç·.~~D~!';,l~~--',. 

··..: .. .. "·.::_·:; . ..... ~'' .. 
919-87, portador do RG número 515.648-3 SSP-PR; OMAR LUIZ 

;ATTA, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, comerciante, 

~ e domiciliado à Rua Minas Gerais, 2728, na cidade de Cascavel, estado do 

CEP 85812-030, inscrito no CPF sob número 308.117.919-04, portador do RG 

948.879-0 SSP-PR, SAMARA SCANAGATTA, brasileira, divorciada 

1ente, comerciante, residente à Rua Minas Gerais, 2728, na cidade de Cascavel , 

do Paraná, CEP 85812-030, inscrita no CPF sob número 603.436.059-53, 

·a do RG número 1.485.228-0 SSP-PR, NARA TEREZINHA SCANAGATTA 

fTO, brasileira, casada com separação de bens, comerciante, residente à Rua 

ierais, 2728, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85812-030, inscrita 

sob número 603.573.719-68, portadora do RG número 1.464.618-3 SSP-PR; 

PAULO SCANAGATTA, brasileiro, divorciado judicialmente, comerciante, 

:e à Rua Minas Gerais, 1225, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 

l30, inscrito no CPF sob 444.294.799-68; portador do RG N° 1.495.721-9 SSP-PR, 

.VEL MÁQUINAS AGRÍCOLAS L TDA, pessoa jurídica, de direito privado, com 

Avenida Brasil, 7830, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85.810-001 , 

no CNPJ/MF sob número 76.075.118/0001-40 e com inscrição estadual sob 

41 001 041-00 devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob o 

' 4120605087-2 em data de 22/10/2007, neste ato representada pelo seu sócio 

;trador Sr. JACY MIGUEL SCANAGATIA, retro qualificado no preambulo deste 

ente e CAMAGRIL AGROPECUÁRIA L TDA, pessoa jurídica, de direito privado, 

1da à Avenida Brasil, 7830, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 

-001, inscrita no CNP J/MF sob número 75.669.127/0001-05, devidamente I 
ida na Junta Comercial do Estado do Paraná sob número 4120028529-1 , neste ato / 

~ntada por seu sócio gerente Sr. JACY MIGUEL SCANAGATTA, retro qualificado 

:tmbulo deste instrumento, sócios titulares de 100,00% (cem por cento) das quotas 

:mtativas do capital social 1da soci~~e e~~ÍfiA~~Ü Rt~TC" 
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~TTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS .l-.,. _.:· .. ·.·.L_:._ ...... ,·~~-~-·:'.-···;:.:· 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 -~ ~ 
NIRE: 4120096608-5 .. · '~~.0· ·· ·q 

TRIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL ~ ·:;:_:; ··. ~ - C"o\\) 

. : ... -~~;?·:~. :::~.:.:·;~~;~:::~~~;:_;::\. 
UIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGR(COLAS L TOA., lo~liia~~-fã~~O.a ·~~ :: 

. •. . . ... , j"' ; ' 

Floriano, 2977, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP ':e.5g(~~~:96, / .· 
·: .. .~ .. ..:..:· / :.' 

10 CNPJ/MF sob o número 76.065.317/0001-78 e com inscrição esiatt~~~!i~~:t··/ 
--· -~ 

41000438-02, e NIRE 4120096608-5, conforme contrato social constitutivo 

em 17 de outubro de 1962, registrado na Junta Comercial do estado do Paraná 

mero 54.802, por despacho em sessão de 08 de novembro de 1962, e trigésima 

última alteração contratual arquivada sob o número 2007394341 O em despacho 

.o de 04 de setembro de 2007, resolvem em comum acordo, alterar o seu contrato 

lS termos e condições das cláusulas seguintes: 

JLA PRIMEIRA: O capital social, que é de R$ 3.286.000,00 (Três milhões, 

; e oitenta e seis mil reais), totalmente integralizado, e dividido em 3.286.000 

lhões, duzentos e oitenta e seis mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada 

ssa a ser de R$ R$ 3.666.000,00 (Três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil 

om um aumento de R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais), dividido em 

(Trezentos e oitenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, e 

:1sem: 

)cio JACY MIGUEL SCANAGATTA, integralize neste ato 167.200 (Cento e 

a e sete mil e duzentas) quotas, no valor de R$ 167.200,00 (Cento e sessenta e 

e duzentos reais), com aproveitamento de créditos no valor de R$ 157.170,20 

e cinquenta e sete mil, cento e setenta reais e vinte centavos) da conta de 

ls de Mútuo a Pagar e no valor de R$ 10.029,80 (Dez mil, vinte nove reais e 

::entavos) da Conta Corrente dos Sócios; 

•cia NARA TEREZINHA SCANAGATTA GALLETTO, integralize neste ato 41.800 

1ta e um mil e oitocentas) quotas, no valor de R$ 41 .800,00 (Quarenta e um mil e 

tos reais), com aproveitamento de créditos no valor de R$ R$ 1.063,23 (Hum mil, 

:a e três reais e vinte e três centavos) da conta de Contratos de Mútuo a Pagar, no 

~R$ 13.020,00 (Treze mil E7 vinte r~is) ~onta CC(@nte..dos" S_ócios e no valor 
1 _ _ / ( 1 \ .. . ~~(j lAR lADO MIC 

11 
I 
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.7.716,77 ( Vinte e sete mil, setecentos e dezesseis reais e setenta éfi$ti.{tf: ---, 
) da conta Outras Contas; \ ... \' .• __ :·~;i~~JJ~J.!~-: .: ·. 

\ \ {:-, '",...._ I • )•:. ,,: 

"'t~.~c~ ·--.. .~4-.,. -,;.<·· .. ~ 
''t.·.·.:..,;!0!:':~.:.~r:/" 

ia SAMARA SCANAGATTA, integraliza neste ato 41.800 (Quarenta e um mil e 

ts) quotas, no valor de R$ 41 .800,00 (Quarenta e um mil e oitocentos reais), com 

1mento de créditos no valor de R$ 13.020,00 (Treze mil e vinte reais) da Conta 

dos Sócios e no valor de R$ 28.780,00 (Vinte e oito mil, setecentos e oitenta 

conta Outras Contas; 

io OMAR LUIZ SCANAGATTA, integraliza neste ato 41.800 (Quarenta e um mil 

1tas) quotas, no valor de R$ 41 .800,00 (Quarenta e um mil e oitocentos reais), 

Jveitamento de créditos no valor de R$ 23.020,00 (Vinte e três mil e vinte reais) 

:1 Corrente dos Sócios e no valor de R$ 18.780,00 (Dezoito mil, setecentos e 

~ais) da conta Outras Contas; 

:ia JACY PAULO SCANAGATTA, integraliza neste ato 41.800 (Quarenta e um 

>centas) quotas, no valor de R$ 41.800,00 (Quarenta e um mil e oitocentos reais), 

:>veitamento de créditos no valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) da 

>ntratos de Mútuos a Pagar, no valor de R$ 13.020,00 (Treze mil e vinte reais) da 

orrente dos Sócios e no valor de R$ 25.280,00 (Vinte e cinco mil, duzentos e 

9ais) da conta Outras Contas; 

~ia CASCAVEL MÁQUINAS AGR(COLAS L TOA, integraliza neste ato 27.7 40 1 

sete mil, setecentos e quarenta) quotas, no valor de R$ 27.740,00 (Vinte e sete ~
~centos e quarenta reais), com aproveitamento de créditos no valor de R$ 

15 (Vinte mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos) da conta . · 

:;antas e no valor de R$ 7.218,15 (Sete mil, duzentos e dezoito reais e quinze 

;) da conta Outras Contas; : I ' ~ ~w 
{ ~ 1° O ARIAD . MIOI\l & FONFIF~t<. ,.,; ~'""' '"' ' . )01 RUA SOU #(AVES. 37% SCAVEL iJ!i 
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3 CAMAGRIL AGROPECUÁRIA LTDA, integralize neste ato 1(~0J9.~~~sete 
) 2 ,. :l !.~i· ... z::.-i. ;. 

:mtos e sessenta) quotas, no valor de R$ 17.860,00 (Dezesset~ fttil ~ÇifQG~ntos -
~ 'f:.., ·~=~~·t..:..::~~~i·~ . 

.a reais), com aproveitamento de créditos da conta Outras Conta\~~~~,~·::·.ff.· · 
... ._,_._""'-~:,:..:., .. r· .. 

rência da alteração contida nesta cláusula, o capital social fica assim distribuído 

~ócios: 

s QUOTAS VALOR PARTICIPAÇAO 
JIIGUEL SCANAGATTA 1.613.040 1.613.040,00 44,00'* 
TEREZJNHA SCANAGATTA GALLETTO 403.260 403.260,00 11,00'* 
~ SCANAGATTA 403.260 403.260,00 11,00°/c 
LUIZ SCANAGATTA 403.260 403.260,00 11,00°/c 

:lAULO SCANAGATTA 403.260 403.260,00 11,00o/c 
WEL MAQUINAS AGRJCOI..AS L TDA 267.617 267.618,00 7,30o/c 
GRJL AGROPECUARJA L TDA 172.302 172.302,00 4,70'* 

- 3.666.000 3.666.000,00 100,00'* 

ILA SEGUNDA: Fica alterado o endereço da Matriz sito à Rua Marechal Floriano 

, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85810-190 para Avenida 

1te Tancredo Neves N° 1673, Bairro Centro, na cidade de Cascavel, Estado 

1ã, CEP 85805-000. 

1is cláusulas do contrato social são ratificadas por este instrumento, continuando 

l vigor na sua redação e condições estabelecidas. 

~starem, assim justos e contratados, os sócios quotistas, assinam o presente 

!nto, em 06 (seis) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas, 

netendo-se por si e seus herdeiros e sucessores, cumpri-lo fielmente em todas as li 
posições. 

el, 30 d[etembro de 2011. 

, I ", 
; ' . ' 

I 
%~AGATTA 

"rn ..... ~~.~ AD9\MION 
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>ATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS LT ···~;;.· 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 ,.-.-,.- . "\\). 
NIRE: 4120096608-5 /-vf:'';'-r' . . 

TRIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL /~/ ·:·~:~;: \(- \ 

xo assinados, JACY MIGUEL SCANAGATTA, bras ile iro, casado J\"('co~o)) 
bens, comerciante, residente e domiciliado à Rua Souza Naves, 421 ~~~f{_~~,. 

"""-=--·- .... 
;cavei, estado do Paraná, CEP 85810-070, inscrito no CPF sob número 

:.919-87, portador do RG número 515.648-3 SSP-PR; OMAR LUIZ 

GAITA, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, comerciante, residente 

:iliado à Rua Minas Gerais, 2728, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 

l30, inscrito no CPF sob número 308.117.919-04, portador do RG número 

1-0 SSP-PR, SAMARA SCANAGATTA, brasileira, divorciada judicialmente, 

ante, residente à Rua Minas Gerais, 2728, na cidade de Cascavel , estado do 

CEP 85812-030, inscrita no CPF sob número 603.436.059-53, portadora do RG 

1.485.228-0 SSP-PR, NARA TEREZINHA SCANAGATTA GALLETTO, brasileira, 

com separação de bens, comerciante, residente à Rua Minas Gerais, 2728, na 

de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85812-030, inscrita no CPF sob número 

~ .7 1 9-68 , portadora do RG número 1.464.618-3 SSP-PR; JACY PAULO 

~GATTA, brasileiro, divorciado judicialmente, comerciante, residente à Rua Minas 

1225, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85812-030, inscrito no CPF 

4.294.799-68; portador do RG N° 1.495.721-9 SSP-PR, CASCAVEL MÁQUINAS 

OLAS L TOA, pessoa jurídica, de direito privado, com sede à Avenida Brasil, 7830 , 

1de de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85.810-001, inscrita no CNPJ/MF sob 

, 76.075.118/0001-40 e com inscrição estadual sob número 41001041-00 

nente reg istrada na Junta Comercial do Paraná sob o número 4120605087-2 em 

e 22/10/2007, neste ato representada pelo seu sócio administrador Sr. JACY 

:L SCANAGATTA, retro qualificado no preambulo deste instrumento e CAMAGRIL 

=»ECUÁRIA L TOA, pessoa jurídica, de direito privado, localizada à Avenida Brasi l, 

1a cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85.810-001 , inscrita no CNPJ/MF 

mero 75.669.127/0001 -05, devidamente registrada na Junta Comercial ç!o Estado 
..... ., .. .. 

aná sob número 4120028529-1, neste ato representada por seu sócio g~[E_?]}te Sr. 

\AIGUEL SCANAGATTA, retro qualificado no preambulo deste instrumenió: ~sócios 

s de 100,00% (cem por cento) das quotas representativas do 
1 
cap{tçl ~~qf)al da 

:ide empresária limitada DATTA OIS RIBUIDORÀ 'b z ~~c§§$.~.&108 
, RUA -t. , . • ... 
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c. 
)ATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS L Ji~~~~~~~ 

CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 
NIRE: 4120096608-5 ....-;:, ~=:>:: >-. 

TRIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL j,.~~{f;:..:~-tJ/0_ 
Í .$J/~ :=o">,rJ•~''77 .::-;::,. 
, .,, ,~ ..... ~.Y"<'.';ry ·l\ 

)LAS LTDA., localizada à Avenida Presidente Tancredo Neves, 1673,{c~nt~~iJ J J 
' ~·~~ .. 

je Cascavel, estado do Paraná, CEP 85.805-000, inscrita no CNPJ/Mf;.., so~ô" j / 
·,,ç_~~/ 

76.065.317/0001-78 e com inscrição estadual sob o número 4100043·tl'~~;./ 

20096608-5, conforme contrato social constitutivo assinado em 17 de outubro de 

~gistrado na Junta Comercial do estado do Paraná sob o número 54.802, por 

to em sessão de 08 de novembro de 1962, e Trigésima Sétima e última alteração 

ai arquivada sob o número 20118069560 em despacho na sessão de 19 de 

de 2011, resolvem em comum acordo, alterar o seu contrato social, nos termos e 

~s das cláusulas seguintes: 

JLA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da Filial de Dourados - Mato Grosso do 

· à Avenida Marcelino Pires, 62758 e 6305, Jardim Brasília, Cep 79.833-001 , 

no CNPJ sob N° 76.065.317/0002-59 para Rua Coronel Ponciano de Mattos 

700, Parque dos Jequitibás, Cep 79.839-600, na cidade de Dourados - Mato 

do Sul. 

JLA SEGUNDA: Para atender a legislação vigente, confirmamos a Descrição da 

~ como sendo: Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 

o Agropecuário; Partes e Peças e Representações Comerciais, na matriz e 

lizadas nas cidades abaixo: 

~I- Paraná, Avenida Presidente Tancredo Neves, 1673, Centro, Cep 85.805-000, 

6.065.317/0001-78; 

>S - Mato Grosso do Sul, Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, 700, Parque 

Jitibás, Cep 79.839-600, CNPJ 76.065.317/0002-59. 

tis cláusulas do contrato social são ratificadas pnr e.~t~instrum~ntq,.. .ccntlõ-uando 
-o 1\1 U h r .IA ..J 1 • 1 ' 1 

, vigor na sua redação e c~ndiçõe~ e labelecida~!JA SMu . r E~. J7~~T. ~~~~: r 
· ~, - FONE/F. X 4S " 1 n 1f1\~· 7flfJ 

.....-_..- . "'---- _ • 4 '\ l &n \ · . :---~ .V 
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tATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRiCOLAS cr(, :~;Jf:!:~;,_.;ç~~· 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 ,;;.:·;· _o~ . \\) -~ 
NIRE: 4120096608-5 ~~'-::J-"-----.:::~·v -:, 

TRIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL I~;;"'~!!.:; '• "}\ 
I { ·1/i? /;.~ . r:, ) r 

•Starem, assim justos e contratados, os sócios quotistas, assinarr\ o\ p ., .. @j _ j 
nto, em 06 (seis) vias de igual teor e forma, perante duas tes~~~/ 

~~§CAVEL_:/" 
1etendo-se por si e seus herdeiros e sucessores, cumpri-lo fielmente em ~-as 
>osições. 

JNHAS: 

~TA 
85-7-SSP-PR 

'por: 

if. Jl!IA~C/ 
HA B/rOKOYAMA 
'R-<121 898/0-7 

; :\:.r .. . ··.·~. ~ .. :;· .. .---;~.~,~.-;.· :'":··/-.. ··.i':. ·, ,·.: . - . . : .. -~ 
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.TTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLASrt':to~f,~< . Cantu _ç 

CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 (/:~·~~:·~;~~~ 
NIRE: 4120096608-5 ~v ~~'\ 

TRIGÉSIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL $! ,;7~~~ ~ ') 
1 ·1t },".:, :lit 
\ ~-df}, f) ' 
' "~~" I 

aixo assinados, JACY MIGUEL SCANAGATTA, brasileiro, ta GIU.O · / 
- I I d b . t 'd t d . ·1· d · R S SCA\Ié\.. ./;/ ao ega e ens, comerc1an e, res1 en e e om1c11a o a ua ouza Naves, 

a cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85810-070, inscrito no CPF 

nero 003.322.919-87, portador do RG número 515.648-3 SSP-PR; OMAR 

)CANAGATTA, brasileiro, casado ~om comunhão parcial de bens, 

ante, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, 2728, na cidade de 

~1. estado do Paraná, CEP 85812-030, inscrito no CPF sob número 

.919-04, portador do RG número 948.879-0 SSP-PR, SAMARA 

GATTA, brasileira, divorciada judicialmente, comerciante, residente à Rua 

;erais, 2728, na cidade de Cascavel , estado do Paraná, CEP 85812-030, 

no CPF sob número 603.436.059-53, portadora do RG número 1.485.228-0 

., NARA TEREZINHA SCANAGATTA GALLETTO, brasileira, casada com 

ão de bens, comerciante, residente à Rua Minas Gerais, 2728, na cidade de 

~1. estado do Paraná, CEP 85812-030, inscrita no CPF sob número 

.719-68, portadora do RG número 1.464.618-3 SSP-PR; JACY PAULO 

GATTA, brasileiro, divorciado judicialmente, comerciante, residente à Rua 

;erais, 1225, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85812-030, 

no CPF sob 444.294.799-68; portador do RG N° 1.495.721-9 SSP-PR, 

VEL MÁQUINAS AGRÍCOLAS L TOA, pessoa juridica, de direito privado, 

je à Avenida Brasil, 7830, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 

)01, inscrita no CNPJ/MF sob número 76.075.118/0001-40 e com inscrição 

1 sob número 41001041-00 devidamente registrada na Junta Comercial do 

sob o número 4120605087-2 em data de 22/1 0/2007, neste ato 

1tada pelo seu sócio administrador Sr. JACY MIGUEL SCANAGATTA, retro 

do no preambulo deste instrumento e CAMAGRIL AGROPECUÁRIA L TOA, 

juridica de direito privado, localizada à Avenida sck~i~Nfê.\30 :f(A.A i?~ lei~~ MIo N • ~uJ:. ;:> UZA N VES. 3155 ci!AV"- PR 
~1. estado do Paraná, CEP 85.810-001, inscrita nEO GNlPJ/~ sobu ni · ' ,869 

127/0001-05, devidamente registrada na Junta Qgm.~~cia~ ~'kJ.l:'t~~ 

sob número 4120028529-1 , neste ato representad~ ~~m il~~l\s;, l , 
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•ATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS tT ~~jfç~ ~q~ 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 #:é''~' <~ ao\\) 

NIRE: 4120096608-5 r~~ .... ,;:-~· .... ,J;i~ 
TRIGÉSIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL ~· .·:~-:~[:~9~.~. . ,~ \ 

I ~i'F~~-~ i . \ ' ·-~~ki )f . f 
\ \, ':~<-~--~ J í 

titulares de 100,00% (cem por cento) das quotas representativss~~-~C§'Pitafi. ./ 
da sociedade empresária limitada DATTA DISTRIBUIDORA DE P~c1§ ~E 

SÓRIOS AGRÍC.OLAS L TOA., localizada à Avenida Presidente Tancredo 

, 1673, Centro, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85.805-000, 

:i no CNPJ/MF sob o número 76.065.317/0001-78 e NIRE 4120096608-5, 

me Contrato Social Constitutivo assinado em 17 de outubro de 1962, 

ado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o número 54.802, por 

cho em sessão de 08 de novembro de 1962, e Trigésima Oitava e última 

;:ão Contratual arquivada sob o número 20133857379 em despacho na sessão 

de Julho de 2013, resolvem em comum acordo, alterar o seu contrato social, 

rmos e condições das cláusulas seguintes: 

SULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da Matriz de Cascavel - Paraná, 

Avenida Presidente Tancredo Neves, 1673, Centro, Cep 85.805-000, inscrita 

PJ sob N° 76.065.317/0001-78, para Avenida Carlos Gomes, 2345, Jardim 

I, Cep 85.803-000, na cidade de Cascavel - Paraná. 

SULA SEGUNDA: ENDEREÇO - Fica alterado o endereço do sócio JACY 

) SCANAGATTA para Rua Rio Grande do Sul, 1792, Centro, Cascavel - Pr; e 

:io Ornar Luiz Scanagatta o n° do Cep 85.812-036 para 85.812-035; sócia Nara 

nha Scanagatta Galletto o Cep 85.812-036 para 85.812-035; sócia Samara 

gatta o Cep 85.812-036 para 85.812-035. 

mais cláusulas do contrato social são ratificadas por este instrumento, 

Jando em pleno vigor na sua redação e condições estabelecidas. 

c il..)l ~T ~ ...-........., 
estarem, assim justos. e contr.atados, os sócios ~t~~ ~~~?-~:!Ã~~~te ,r 

nento, em 03 (três) v1as de 1gual teor e forma,Fqtefãh'te dwas1 ~est.fm11flha~ c; 

·ometendo-se por si e seus herdeiros e sucess~v~~-qR~_ ~~f\, 
as suas disposições. í\ ,_fOP~~if&íe ~bci~i-:;,~ c=~l 

( I \ fJ.e c1n rlnr '"" "'-""•~ _ ~ _ _ _ · . · f-Hl8fi, 



MUNHAS: 

~'fEgger 
13.682 SSP/SC 

1do por: 

~.A..(~c{d(j
lha Buzarrelo Yokoyama 
R 021898/0-7 



A6ROFREITAS 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Av. Mauricio Cardoso, 1821, Cent ro, Cep.: 95.920-000- Boqueirão do Leão/RS 

:E-maí[: molSes(ã)jreitas-rs.com.6r: :fone: (51) 3770.1093 ou 9376.5353 

CARTA DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
MUNICÍP I O DE NOVA CANTO - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015 
PROCESSO N°: 040/2015 

Por este instrumento particul ar de Procuração, a empresa 
AGROINDUSTRIAL FREITAS E I RELI - ME, empresa bras i lei r a, inseri ta no 
CN PJ n° 21-344 . 856/0001 - 54 , e Inscrição Estadual n° 253/0007432, com 
sede à Av. Mauricio Cardoso, 1821, Centro, Boqueirão do Leão - RS, 
CEP: 95. 920 - 000 neste ato representado por seu representante legal 
Sr. Sidinei Moi s és de Fre i tas, brasile iro , casado, empresário, 
portador da CI: 7057072097 e do CPF n° 882.072.000 - 06, nomeia e 
constitui sua b astante Procurador /representante o Sr. GILSON PEDRO / 

PASSARIM, bras ileiro, portador da cédula de identidade n° 4 . 536 . 003-
2 , Órgão expedidor IIPR, CPF n. 0 706 . 267.589- 04, residente e 
domiciliado à Rua Manoe l Ribas, 2 4 50, Centro, Laranjeiras do Sul -
PR, CEP: 85 . 301-020, a quem confere amplos poderes para representar a 
empres a AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI ME perante a Prefe itura 
Municipal de Nova Cantu - PR, no que se referir ao presente PREGÃO 

PRESENCIAL n°. 018/2015 , com poderes para tomar qualquer decisão 
durante todas as fases do PREGÃO, inc l usive apresentar DECLARAÇÕES, 
os envelope s PROPOSTA DE PREÇOS (N° 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(N ° 02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas 
nas etapas de lances , desistir verbalmente de f ormular lances ou 
ofertas nas etapas de lances, negociar a redução de p reço, desistir 
expressamente da intenç ã o de interpor recurso administrativo ao final 
da sessão, manifes tar -se imediata e motivadamente sobre a intenção de 
interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da 
sessão, assinar proposta , r e t irar proposta, prestar t odos os 
esclarecimentos s olicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. Inclusive 
assinar contratos. 

Boqueirão do Leão - RS, 27 de maio de 2015 . 

r 21.344.856/0001-54, 
AGROINDUSTR IAl FREITAS ElRELl 

AV( N{OA !1.\URICD C::AROOSO, l821 
CENTRO- CEP 95920-000 

L MOUEIR~ DO L/ 

Sidinei Moi sés d e Freitas 
Sóci~ Administrador 

CPF N° : \ 882.072 . 000- 06 
RG K0

: 7057072097 - SSP/RS 

S&aV'tÇO l~OTAP.IA%. I~ UGIIST~ DI, S:ÍI\:tO 
~1».'4»-'C:J. t>! :t.A.."'.J~O ·• U 

~eQonhe90 1 111inatu~1 indi oao AUTIITICA de: IDIIII 
NOIIIB DI FaiiTAI. Dou r•.++ ++ +++++++++++++++++ +++++++ 
++++++++++++++++++++++++++++ ++ ++++++++++++++++++ +++++++ 

111 Te1teaunho da Ve~dadl 
••~io, 27 de aaio de O 5. 10 121:07 

~ilele leQke~ - Tabe1il lublt 
!aol l.3 ,60 - SILO : 0356.01 .14 
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Cláusula Segunda - O objeto será 01- FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

A AGRICULTURA E PECUÁRIA, PEÇAS E ACESSÓRIOS. (28. 33-0/00); 

AUTOMOTORES. (45. 30-7/03). 

05- MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA 

E PECUÁRIA. (33. 14-7/11); 

06- COMÉRCIO VAREJISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E 

CORRETIVOS DE SOLO. (47. 89-0/99); 

07- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL HIDRÁULICO. (47. 44-0/03);. 

Cláusula Terceira- A sede da empresa é na AV MAURICIO CARDOSO, número 1821, bairro I 

distrito CENTRO, municipio BOQUEIRAO DO LEAO- RS, CEP 95.920-000. 

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 20/10/2014 e seu prazo de duração é 

indeterminado. 

Cláusula Quinta - O capital é R$ 75.000,00 (SETENTA e CINCO MIL rea is). totalmente 

integralizado neste ato em moeda corrente do País. 

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os 

poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar 

todos os atos compreendidos no objeto. 

Cláusula Sétima -Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 

mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

Cláusula Nona - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) 

impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial , ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 

MÓDULO INTEGRADOR: 11 RS2201400257055 11 11 111111111111111111111111 11111111111 1111 ~ 
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ATO DE CONSTITUIÇ.ÃO DE A'GROIND\J~TRIAL FREITAS EIRE 

de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de LAJEADO para o exercício e o cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição. 

Boqueirao do Leão - RS, 19 de Outubro de 2014. 

SIDINEI MOI?ES DE FREITAS 

Titular/Abministrador 
·\ 

SERVIÇO :~O'l'AítiAL t ~C:IIS'l'RIU. DI: SÉRIO 
C·~\C:.J. ü~ :.A.YI'.I.OC. - ilJ 

~•conh•9o a aaainatura 1nd1 
WOISIS DI FREITAS. Dou t•.+ + + +++++++++++++++ ++++++++++ 
•+++++++++++++++++++++++++ + +++ ++++++++++++++ 

1m Tett.mun da Verdad• 
s•rio, 20 da outubr d 20 16:2 :27 

~iaale Backar - Tabalit Suba 
~mol Rf3 , 40- BELO: 03!6.01 .14 001.01047 (Rf0 ,30 ) 

SZR,TIÇO NOTAli\IAL E ~13ISTI:AL 0:11: SÍ:I:.IO 
C O~'q,t~ l:\J, :!.A:71V..O" - 1\.!J 

= 
<< A U T I I T I C A Ç 

A T co a preaente cópia reprogr• i 
o o e o original apreaantado. Dou r• 

•rio, 10 de abril de 201&. 
B cker - Tabeli& subttituta 

,60 - SILO: 03&6 .01 .1400001 .0306 

.. 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/10/2014 SOB N•· 43600101181 

Protocolo: 14/300509-0. DE 21/10/2014 

"' '· . I 
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A6RO FREITAS 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI- ME CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Av. Maurício Cardoso, 1821, Centro, Cep.: 95.920-000 - Boqueirão do Leão/RS 

'E-maU: mojses@jreítas-rs.com.6r: ]'one: (51) 3770.1093 ou 9376.5353 

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015 
PROCESSO N°: 040/2015 

DECLARAÇAODE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

A Empresa AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI -

ME, CNPJ N° 21.344.856/0001-54, localizada à Av. Mauricio Cardoso, 
1821, Cent ro, Cep.: 95.920 - 000, Boqueirão do Leão - RS, neste ato 
representada por seu representante l egal, Sr. Sidinei Moisés de 
Freitas, brasileiro, casado , empresário, portador da CI: 
7057072097 e do CPF n° 882 . 072.000 - 06, DECLARA que o mesmo recebeu 
do licitador toda a documentação relativa a licitação 
supramencionada . 

Assino a presente em uma só via para que produza os 
efeitos jurídicos e legais. 

Boqueirão do Leão - RS, 29 de maio de 2015. 

. 21.344.856/0001-54, 
Sidinei oisés de Freitas 

Sócio Administrador 
CPF N°: 882.072 . 000 - 06 

RG N°: 7057072097 - SSP/RS 
Sidine, Moisés d F . 

/\GROINDUSTRI:'"• l FREITAS EIREU 

/ .. ' EN ::::A IV•.:.UR{CIO CARüOSC, ~ .::.: 1 
C.!. Nl'RO- CEP 95920-000 

L BOQUEIRÃO DO LEÃO- RS ..J 
Só . c rettaa 

CIO Administrador 
CPF: 882.072.000-06 

! 



DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MI CROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
MUN I CÍ PI O DE NOVA CANTU - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015 
PROCESSO N°: 040/2015 

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME, empr e sa brasileira, 
inscrita no CNPJ: 21.344.856/0001 - 54, com sede na Av. Maurício 
Cardoso, 1821, Cent r o , Cep.: 95 . 920 - 000, Boque i rão do Leão - RS, 
por meio de seu Responsável Legal e Contador, DECLARA, sob as 
penas da lei, que: 

a) enquadra- se na situação de Micro Empresa - ME; 

b ) o val or da r e ce i t a bruta anual da sociedade, 
exercício , não excedeu o limite fixado nos incisos I 
3 . 0

, da Le i Complementar n. 0 123/06; 

no último 
e II, art. 

c) não s e enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão 
r e l aci onadas no art. 3. 0

, § 4. 0
, incisos I a X, da mesma Lei. 

Por s er expressão da verdade, firmamos a presente. 

Boqueirão do Leão - RS , 29 de maio de 2015. 

r 21.344.856/0001-54, 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI 

AVE""!)A MAURÍCIO CARDOSO, 1821 
(' ; r, Ti10- CE? 95920-000 

L OOQL ElRÃO DO LEÃO - RS ...1 

i és 
Sócio A inistrador 

CPF N°: 88 .072.000- 06 
RG N°: 7057072097 - SSP/RS 

Sidinei Moisés de Freítn. 
Sócio Administrador 
CPf: 882.072.000.06 

-----., 

Si dinei Freitas - Contado r 
CPF: 88 . 072.000 - 06 

CRC/R · 68.626 
0 / 

) 



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

José Tadeu Jacoby 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Nome Empresarial: 

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI- ME 

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE L TOA 

Número de Identificação do Reg istro de Empresas- CNPJ Data de Arquivamento do Data de Inicio 

NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade 

43 6 0010118-1 21.344.856/0001.54 30/10/20 14 20/10/2014 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 

AV. MAURICIO CARDOSO, 1821, CENTRO, BOQUEIRÃO DO LEÃO, RS, 95.g20-000 

Objeto 

" FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA 

DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA; 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES ; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA.; 

COMÉRCIO VAREJISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DE SOLO; COMERCIO VAREJISTA DE 

MATERIAL HIDRÁULICO." 

Capital: R$ 75.000,00 Microempresa ou 

(SETENTA E CINCO MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte Prazo de Duração 

(Lei n° 123/2006) 

Capital Integralizado: R$ 75.000,00 Microempresa Indeterminado 

(SETENTA E CINCO MIL REAIS) 

Titular 

Nome/CPF / Administrador 

SIDIN EI MOISES DE FREITAS ADMINISTRADOR 

882.072.000-06 

Administrador Nomeado/Término do Mandato 

Nom~/QPE TérminQ do Mandato 

SIDINEI MOISES DE FREITAS xxJxxJXXJ<X 

882.072.000-06 

Ultimo Arquivamento Situação 

Data: 30/10/2014 Número: 4020262 REGISTRO ATIVO 

Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA Status 

Evento(s): ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA CADASTRADA 

Verifique a validade da certidão, acessando o site da Jucergs no endereço http://www.jucergs.rs.gov.br, na opção Confirmação da 

Autenticidade, informando o número do protocolo abaixo. 

NUMERO DO PROTOCOLO 

11111111111111111 111~ 111~ 111111111111111111111~ 1111 

159105226 

PORTO ALEGRE- RS. 17 de Março de 201 5 as 18h 10min 

., 
/ 
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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. 

,JI.,J{';i. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

~~l . 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

I NUMERO DE INSCRIÇAO I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ' DATADEABERTURA 21.344.856/0001-54 CADASTRAL 30110/2014 
MATRIZ 

I NOME EMPRESARIAL 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI- ME 

I TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

AGRO FREITAS 

I CODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

~8:33-0_-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para 
1rngaçao 

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
45.30-7-03- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
33.14-7-11 -Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 
47.44-0-03- Comércio varejista de materiais hidráu licos 

I CODIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA 

230-5 ·EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIAl 

li NUMERO 
LOGRADOURO I I COMPLEMENTO 

I AV MAURICIO CARDOSO 1821 

CEP 

I 
I BAIRRO/DISTRITO 

I I MUNicfPIO I ~ ~s I 95.920-000 CENTRO . BOQUEIRAO DO LEAO 

SITUAÇÃO CADASTRAL I I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 30/10/2014 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

I 
I DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 

******** .......... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 13/11/2014 às 08:08:10 (data e hora de Brasília) . Páaina: 1/1 

I Voltar 1 

A RFB agradece a sua v isita. Para informações sobre política de privacidade e uso, c lique aqui . 
Atualize sua páe:ina 

http ://www.receita.faze nda.gov.br/PessoaJurid ica/CNP J/cnpjreva/Cnpj reva_ Comprov ... 13/ 11 /2014 



A6RO FREITAS 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI- ME CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Av. Mauricio Cardoso, 1821, Centro, Cep .: 95.920-000- Boqueirão do Leão/RS 

'E-ma.í[ moises(á';freitas-rs.com.6r; ]'one: (51) 3770.1093 ou 9376.5353 

DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES 
HABILITAÇAO 

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
MUNI CÍPIO DE NOVA CANTU - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015 
PROCESSO N° : 040 / 2 015 

Prezado(a) Pregoeiro( a ) e Equipe de Apo i o , 

Pelo presente, declaramos, para efeito d o c ump r imento a o 
estabelecido no inciso VI e VI I do artigo 4 ° da Lei Fe d e r a l no 
10.520 de 1 7 . 07.2002, sob as penalidades cabíveis , q u e cump riremos 
plenamente o requisito de habil i tação exigido nes t e Edital. em 
especial DECLARAMOS , p ara fins de p a r ti c i pação n a lic i tação Pregão 
Presencial em Epígrafe , e s ob a s pen a s d a LEI, d e q u e at.endemos 
todas as exigências de HABI LITAÇÃO contid a s no re f e rido Edi t a l, 
especialmente aquelas relativas a exigênc ia f i sca l ( INSS , FGTS, 
Receita Federal, PGFN, Receita Estadu a l e Mun i cipal) , enf i m, 
c umprimos com as Exigências Fiscais, Jurídicas, Té cnica s e 
Econômica-Financeira, bem como . . . 

Declara mo s que a Nossa Empresa não es t á s uspensa d e 
part i cipar e m l i ci t a ção e i mpedi da de contratar com a 
Adminis t ração Pública, bem como , não f o i dec l a rada i n idônea para 
licitar e contratar com a Administração Púb l i ca Fe d era l , Estadual 
e/ou Municipal. Estamos cientes e concord amo s c om todo s os itens 
do Edital do presente certame, bem como de seus a n exos. Cientes da 
obrigatoriedade e m c omuni c ar ocorrên c ias posteriores. 

Declaramo s aind a , para tod os os fi n s de dire ito, a 
inexistência d e f a to s s uprv e nie nt e s impedi t ivos d a qua lificação ou 
que comprometam a idoneida de da p r oponente nos te r mos do art . 32, 
§2 o e art . 97 da Lei 8 666/93, e suas al teraç ões , e qu e e s tamos 
cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências poste riores . 

Boque irão d o Le ão - RS, 29 de maio de 2015. 

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME 
Av . Maurício Ca r d oso , 1821 , Cer.tro , CEP : 95 . 920 - 00 0 Boqueirã o d o ~eào - RS 

CNPJ n° : 21. 3 44. 8 56/00 01-5 

r 21.344.85ó/0001-54, 
J'GROINOUSTRiAL FRElTAS ElRELl 

AVENID•"- MAURtClO CARDOSO, 1821 
CEI\.'TRO . CEP 95920-000 

1... BOQUEIRÃO DO LEÀO . JltS _j 

i s és d e Freitas 
Sócio A ministrado r 

CPF N° : 882 . 072 . 000-06 
RG N° : 7057072097 - SS P /RS 

Sidinei Moisés de FreitmJ 
Sócio Administrador 
~Qr: ss2.on.ooo..os 



Certidão Judicial Cível Negativa I Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO JUDICIAL CiVEL NEGATIVA 

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do 
Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação 
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte 
parte interessada: 

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI ME, CNPJ 21344856000154, Endereço - AV 
MAURICIO CARDOSO, 1821 , CENTRO, BOQUEIRAO DO LEAO RS CEP: 95 .920-000. 

20 de Maio de 2015, às 10:11:05 

OBSERVAÇÕES: 

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada 
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua 
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço 
http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida I Certidões Judiciais, 
informando o seguinte código de controle: f9597ada8580a8654b2c32393391f2e2 

I» 
/7 

/~ 
~ 
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A6RO FREITAS 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI- ME CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Av. Maurício Cardoso, 1821, Centro, Cep.: 95.920-000- Boqueirão do Leão/RS 

'E-maif: moJses,1r:freilas-rs.com.6r; ]'one: (51) 3770.1093 ou 9376.5353 

DECLARAÇAÕ DE INEXISTENCIA DE FATOS 
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
MUNICÍP I O DE NOVA CANTU - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015 
PROCESSO N°: 040/2015 

O signatário as presente, em nome da 
proponente AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI ME , CNPJ: 

21.344.856/0001-54, DECLARA para t odos os fins de direito, a 
inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
Assino o presente documento em uma só via para que produza efeitos 
jurídicos e legais. 

r 21.344.856/0001-54, 
AGROINOUSTRI.t\L FREITAS PRELI 

AVENIDA MAURICIO CARCOSO, 18~1 
CENTRO- CEP 95920-000 

L BOQUEIRÃO DO LEÃO- RS ..J 

Boque i rão do Leão - RS, 29 de maio de 2015. 

és 
Sócio Ad 'n i strador 

CPr N°: 882 . 072 . 000 - 06 
RG N°: 7057072097 - SSP/RS 

Sidinci Moisés de Freitas 
Sócio Administr;,dor 
CPF: 882.072.000-06 



AfiRO FREITAS 
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME CNPJ: 21.344.856/0001-54 

Av. Maurício Cardoso, 1821, Centro, Cep.: 95.920-000- Boqueirão do Leão/RS 

'E-mai[ moises@jreitas·rs.com.6r; :fone: (51) 3770.1093 ou 9376.5353 

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015 
PROCESSO N°: 040/2015 

DECLARAÇÃO 

ANEXO V 

A Empresa AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI 

ME, CNPJ N° 21.344 . 856/0001-54, localizada à Av. Mauricio Cardoso, 
1821, Centro, Cep. : 95.920-000, Boqueirão do Leão - RS, neste ato 
representada por seu representante legal, Sr. Sidinei Moisés de 
Freitas, brasileiro, casado, empresário, portador da CI: 
7057072097 e do CPF n° 882.072.000 - 06, DECLARA para os devidos 

fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 018/2015 instaurado pe l o 
Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos 
os termos da licitação, bem corno tornou conhecimento de todas as 
especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando 
ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Assino a presente em urna só via para que produza os 
efeitos jurídicos e legais. 

r 21.344.856/0001-54, 
AGROINDUST~lftL Ff.:-:ITAS EIRELI 

AVENIDA MAURICIO CARDOSO, 1821 
CEI\:TRO- CEP 95920-000 

L BOQUEIRÃO DO LElO. RS _J 

Boqueirão do Leão - RS, 29 de maio de 2015. 

Sócio 
CPF N°: 8 2.072 . 000 - 06 

RG N°: 7057072097 - SSP/RS 

Sidinci Moisés de FreittW 
Sócio Administrador 
CPF: 8S2.072.00E>-06 
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1° TABELI~ATO DE NOTAS 
CO C, D CASCAVEL- PARANÁ 
P LO BF. .TO MION - Tabelião 

Rua Souza Naves, 3 55· Centro CEP 8S.a'li>1-120 · Cascavei-PR ·Fone/Fax (45)2101-7863 
.. w

1 
.. ..,. • • rn !on.~c,n,_br 

~··. . \ 

,a \\f\'0(\ rocuraç§o Bastante que faz: Datta Dist · ~lQw.a- ····;;.,· 
oe ~o~ .... e de Peças e Acessórios Agrícolas Ltda, a ~c "~ .~ 

~a'c.e'\<:.c.\e-.~e aparecido de Alerilida Morgado, na forma abaixo: 
3 

Saibam quantos este instrumento público virem 
que, ao$ on ias do mês de dezembro do ano de dois m1l e quatorze 
(11/12/2014), nesta cidade e comarca, neste notariado, perante mim, Paulo Robe1io 
Mion, tabelião, compar~ceu como outorgante, DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 
E ACESSORIOS AGRICOLAS L TOA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 76.065.317/000·1-78, com sede r1d Rua Marechal Floriano, 2977, 
Centro, Cascavei-PR, com seu ato constitutivu registrado sob no 4 ~ 20096608-5, em 
17 de outubro de 1962, na Junta Comercial do Paraná, última alteração contratual 
registrada sob no 20144337617, em 28 de agosto de 2014, na citada Junta 
Comercial do Paraná, arquivado nestas notas, às folhas 200, do Livro 7 4, folhas 01 
e 02, do Livro 75, à folha 161, do· livro 121 (arquivo de contratos sociais), e certidão 
simplificada n° 14/557969-7, emitida pela mencionada Junta Comercial do Paraná, 
aos 18/11/2014, cuja última alteração contratual e certidão simplificada ficam 
arquivados nestas Notas, às folhas 09 a 13,· do Livro ·186 (arquivo de contratoso 
sociais) , neste ato representada por seu sócio administrador, OMAR LUIZ 
SCANAGATTA, administrador, brasileiro. casado, diretor comercial, portador da Cl 
RG n° 948.879-SSP-PR, inscrito no CPF sob n° 308.117.919-04, residente e 
domiciliado nesta cidade e comarca de Cascavei-PR; a presente reconhecida como 
a própria por mim, tabelião, pelos documentos apresentados, do que dou fé. E aí, 
pela outorgante, na forma representada, me foi dito que, por este mandato e nos 
melhores termos de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador ROBERTO 
APARECIDO DE ALMEIDA MORGADO, brasileiro, casado, gerente de vendas, 
portador da Cl RG n° 1497877-1--SSP-PR. inscrito no CPF sob n° 208.668.529-72, 
res idente e domiciliado em Cascavel - PR; ao qual confere amplos, gerais e 
ilimitados poderes para participar de todos 8S pregões e licitações requeridos no 
Estado do Paraná. Podendo para tanto, o nomeado procurador: juntar, apresentar e 
desentranhar documentos; prestar declarações e esclarecimentos; promover provas 
e justificações; participar de reuniões, assembléias e demais eventos inerentes aos 
poderes ora conferidos; apresentar propostas e orçamentos, verbais ou escritos; 
transigir ou desistir; pactuar preços, . prazos, juros, multas, modo, local de 
pagamento e demais cond ições. mesmo penais; requerer, alegar, promover e 
assinar o que preciso for; pratic:ai· enfim, todos os demais atos necessários e 
indispensáveis ao mais amplo, cabal e fiel desempenho do presente mandato, 
sendo vedado o substabelecimento. O presente mandato tem validade até 
31/12/2015. A outorgante, na forma representadc., declara que conferiu e que se 
responsabiliza pela veracidade dos dados fornecidos do procurador e do objeto 
utiiizados para a lavratura do presente instrumento. E, assim, conforme disse e me 
pediu, lavrei o presente instrumento que, lido e achado em tudo conforme, aceita, 
outorga e assina , dispensando a presença de testemunhas pelo que lhe faculta a 
Norma 18, da Seção 2, do Capítulo 11, do Código de Normas da 
Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado. Protocolo de Distribuição n° 
0004786/2014, de 11 de dezembro de 2014. Eu , E!Tlanuelle Paese Marques, que a 
digitei. Eu, Paulo Roberto Mion, Tabeliãc,, qu'= conferi, subscrevo, dou fé e assino. 
Emolumentos : R$60,38 (VRC 384,62), Selo: R$0,50. Selo Digital N° 
ezbcr.Dw8R6.pFOaN, Controle: zXbKT.sEcF. (aa.) OMAR LUIZ SCANAGATIA 
Paulo Roberto Mion , Tabel ião .. Nada ma1s. Trasladada seguida, confere em 
tudo com o origiual, ao .gual me reporto e dou fé. Eu, Pa Roberto Mion, Tabelião, 
que a trasladér,. confefi, subscrevo, dou ~f e assino em lico e raso. 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
PROCESSO LICITATÓRIO No 040/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 
Objeto: Aquisição de Equipamentos Agrícolas. 
O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 
Nova Cantu, Paraná, de de 2.015. 
Cascavel, 26 de maio de 2015 

Datta distribuidora de peças e acessórios agrícolas ltda . 
Av. Carlos Gomes, 2354, jardim social, CEP 85.803-000 

Fone: 45-3220-0500 - cascavel - PR 
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ANEXO I 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO No 040/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) Roberto Aparecido de Almeida Morgado 

portador (a) da Cédula de identidade sob n°. 14978771 e CPF/ MF n°. 208.668.529.72, 

a participar do procedimento licitatório sob o modalidade pregão 018/2015 , 

instaurado por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa Datta distribuidora de peças e 

acessórios agricolas ltda, outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, 

o de renunciar ao direito de interposição de recurso. 

Em 25 de maio de 2015. 

Ascende 

., 

Datta distribuidora de peças e acessórios agrícolas ltda. 
Av. Carlos Gomes, 2354, jardim social, CEP 85.803-000 

Fone: 45-3220-0500- cascavel - PR 
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DATTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 
CNPJIMF No.76.065.317/0001-78 

. TRIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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Os abaU_o assWados 3ACY MIGUEL SCANAGATIA. bmsileiTo, natm.J de Erechim RS, casado com-~~~ / 
Comunhão Umversal de Bens, nascido em 29 de setembro de 1934, do comércio, residente e domiciliado em.-.-.:~Y 
Cascavel, - Pr., à Rua Souza Naves 4212, CEP 85810-070, portador da Cédula de Identidade Civil RG 
número 515.648, expedida pela SSP-PR e do CPF sob o número 003.322.919-87; NARA TEREZINHA 
SCANAGATTA GALLETTO, brasileira, natural de Xaxin SC. casada com Comunhão Universal de Bens 
,nascida em 18 de maio de 1959, empresária, residente e domiciliada a Rua Minas Gerais número 2728, 
centro , nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP-85.812-030 portadora da Cédula de Identidade 
Civil número 1.464.618-3, expedida pela SSP-PR, e do CPF número 603.573.719-68; SAMARA 
SCANAGATTA, brasileira, natural de Toledo PR, divorciada ,nascida em 04 de abril de 1967, empresária, 
residente e domiciliada a Rua Minas Gerais número 2 728, centro, nesta cidade de Cascavel, Estado do 
Paraná, CEP-85.812-030 portadora da Cédula de Identidade número 1.485.228-0 expedida pela SSP-PR, e do 
CPF. Número 603.436.059-53; OMAR LUIZ SCANAGATTA, brasileiro, natural de Sarandi RS casado 
com Comunhão Parcial de Bens, nascido em 20 de agosto de 1957, empresário, residente e domiciliado a Rua 
Minas Gerais número 2728, centro, nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP-85.812-030 portador da 
Cédula de Identidade Civil número 948.879, expedida pela SSP-PR., e inscrito no CPF número 308.117.919-
04; JACY PAULO SCANAGATTA, brasileiro, natural de Xaxin SC casado com Comunhão Parcial de 
Bens, nascido em data de 25 de julho de 1961, empresário, residente e domiciliado a Rua Rio de Janeiro, 
número lllO, Apto.31 nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP-85.801-030 Portador da Cédula de 
Identidade número 1.495.721-9, expedida pela SSP-PR e do CPF número 444.294.799-68 ; CASCAVEL 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS S/A, pessoa jurídica de direito _privado, localizada a avenida brasil nr.7830, em 
Cascavel Estado do Paraná, CEP-85.810-001 com inscrição no CNPJ/MF sob o nr. 76.075.118/0001-40 e 
inscrição estadual sob o nr. 410.01041-00, devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado 
do Paraná, NIRE 4130001385-3 em data de 08.08.1995, neste ato representada por seu diretor presidente Sr. 

..... ./ 

JACY MIGUEL SCANAGATIA., retro qualificado no preambulo deste instrumento e , CAMAGRIL 
AGROPECUÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, localizada a avenida Brasil, nr. 7830, em 
Cascavel, estado do Paraná CEP-85.810-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nr. 75.669.127/0001-05, e com 
inscrição no ICMS sob o nr. "IZENTO", devidamente registrada e azquivada na Junta Comercial do Estado do 
Paraná , NIRE 4120028529-1 , neste ato representada por seu sócio gerente Sr. JACY MIGUEL 
SCANAGATIA, retro qualificado no preambulo deste instrumento, sócios titulares de 100,00% (cem por 
cento) das quotas ~epresentativas do capital social da sociedade empresária limitada DATTA MATERIAIS 

1 DE CONSTRUÇAO LTDA, com sede em Cascavel- Pr. , na avenida Carlos Gomes número 2345, CEP-
85.819-351 inscrita no CNPJ/MF sob o número 76.065.317/0001-78 e com inscrição estadual sob o número 
410.00438-02, e, NIRE nr. 4120096608-5, conforme contrato social constitutivo assinado em 17 de Outubr~ 
de 1962, Registrado na 11!\.1.Junta Comercial do Estado do Paraná sob o número 54.802, por despacho em 
sessão de 8 de novembro de 1962 ,e alterações contratuais assinadas em 10 de junho de 1964, 30 de março de 
1965, 10 de agosto de 1965, 26 de setembro de 1966, 19 de novembro de 1967, 23 de maio de 1968, 03 de 
junho de 1969, 14 de abril de 1970, ll de junho de 1971, 24 de agosto de 1972,30 de junho de 1973, 20 de 
fevereiro de 1974, 22 de agosto de 1974, 25 de setembro de 1975, 23 de novembro de 1976, 26 de outubro de 
1977, 01 de dezembro de 1978, 15 de outubro de 1981, 20 de outubro de 1982, 12 de novembro de 1985 ,01 
de junho de 1988, 30 de outubro de 1989, 01 de novembro de 1990, 03 de janeiro de 1994, 06 de junho de 
1994, 15 de agosto de 1997, 15 de maio de 1998, 08 de janeiro de 1999, 26 de dezembro de 2001, 28 de 
janeiro de 2002, e 14 de abril de 2003, registradas respectivamente sob o número 64.917, despacho de 13 de 
outubro de 1964, numero 69.683; despacho de 30 de abril de 1965, número 72.551, despacho de 20 de agosto 
de 1965, número 73.753,despacho de 29 de outubro de 1965, número 80.714, despacho de 30 de setembro de 
1966, número 87.141, despacho de 08 de novembro de 1967, número 90.489, despacho de 29 de maio de 
1968, número 99.048, despacho de 26 de junho de 1969, número 107.985, desp ~ de 06 .d~ ~o de 1970, 
número 119.333, despacho de 29 junho de 1971, número l3LA.4Qr A~~ O I'CJe ~ele~ro de 1972, 
número 14L531, despacho de 24 de junho de 1973, nvmex~·li·S~ .'?~\l~esv vo Sf.j\'4~:-.o de 1974, 
número 159.247, despach· de 02 de outubro de 1974, n\W}~:~rGO'C1~f9~~s~ . o ~lílovembro de 1975, 
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DATTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 
CNPJIMF No. 76 065 317/0001-78 

TRIGÉSIMA TERCEIRA AL TERAÇAO CONTRATUAL 

número 196.289, despacho de 07 de dezembro de 1976, número 215.175, despacho de 29 de novembro de 
1977 ,número 227.732, despacho de 14 de dezembro de 1978, número 226.721, despacho de 10 de novembro 
de 1981, número 283.039, despacho de 20 de outubro de 1982, número 342.322 ,despacho de 11 de dezembro 
de 1985 ,número 406.382, despacho de 15 de julho de 1988, número 444.770, despacho de 23 de novembro 
de 1988, número 474.388, despacho de 19 de novembro de 1990, número 570.208,despacho de 25 de 
fevereiro de 1994, número 579.250, despacho de 13 de junho de 1994 ,numero 971882029, despacho de ll de 
setembro de 1997, numero 981836097, despacho de 04 de junho de 1998, numero 990342298, despacho de 
11 de fevereiro de 1999, numero 20020045930, despacho de 21 de janeiro de 2002 , numero 20020244606 , 
despacho de 05 de fevereiro de 2002, e numero 20031133860, despacho de 19 de maio de 2003, resolvem 
alterar o seu contrato social , mediante as cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: 
À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.0 

10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrwnento, 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 n.0 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULASEGUNDA:DENONONAÇAO 
A sociedade denomina-se DATIA MA1ERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., e tem a sua sede na cidade 
de Cascavel- PR, na Avenida Carlos Gomes numero 2345, centro CEP-85.819-351. 

CLÁUSULA TERCEIRA: OBJETO 
A sociedade tem por objeto o ramo de Comércio Varejista de Material Elétrico para Construção, Ferragens e 
Material de Construção em Geral. 

CLAUSULA QUARTA:- CAPITAL 
O Capital Social é de R$ 3.286.000,00 (Treis milhões, duzentos e oitenta e seis mil reais) dividido em 
3.286.000 (Treis milhões, duzentos e oitenta e seis mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum) real cada uma, 
integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas: 

SOCIOS UOTAS VALOR PARTICIPA ÃO 
JACYN.UGUELSCANAGATTA 1.445.840 1.445.840,00 44,00% 
NARATERE~SCANAGATTAGALLETTO 361.460 361.460,00 1100% 
SAMARASCANAGATTA 361.460 361.460 00 11,00% 
OMAR LUIZ SCANAGATTA 361.460 361460,00 11,00% 
JACYPAULOSCANAGATTA 361.460 361.460,00 11,00% 
CASCAVEL UINAS AGRICOLAS S/ A 239.878 239.878 00 7,30% 
CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA 154.442 154.442,00 4,70% 
TOTAL 3.286.000 3.286.000 00 100,00% 
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CLÁUSULA QUINTA: DURAÇÃO 
A sociedade irúciou suas atividades em 15 de Outubro de 1962, e seu prazo e indetenninado. 

CLÁUSULASEXTA:QUOTAS 
As quotas são indivisíveis, e não poderão ser alienadas , ou transferidas, sem que a sociedade seja notificada 
por escrito, díscriminado-lhe preço, forma e prazo de pagamento, para que esta através dos sócios exerça ou 
renuncie ao direito de preferência ,que deverá fazer dentro de 60( Sessenta) dias , contados do recebimento da 
notificação, ou em maior prazo a critério do sócio alienante .Decorrido este prazo sem que seja exercido o 
direito de preferência, as quotas serão livremente transferidas. 

CLÁUSULA SÉTIMA:RESPONSABll.IDADE 
A responsabilidade dos sócios quotistas é limitada e restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 
1.052 do Código Civil, respondendo, no entanto, todos os sócios solidariamente pela integralização do 
capital social. 

CLÁUSULA OITAVA: ADMINISTRAÇÃO 
A administração da sociedade será exercida pelos sócios quotistas , Sr. JACY MIGUEL SCANAGATTA, 
JACY PAULO SCANAGATTA, NARA TEREZINHA SCANAGATTA GALLETTO, SAMARA 
SCANAGATTA, e OMAR LUIZ SCANAGATTAjá qualificados, díspensados de prestar caução, aos quais 
compete individualmente o uso da firma ou denominação social, e a representação ativa e passiva , judicial e 
extrajudicial da sociedade, podendo dar bens em garantia, avais e hipotecas, sendo-lhe vedado o seu emprego, 
sob qualquer pretexto, em operações ou negócios estranhos ao objeto social ,especialmente a prestação de 
avais e, endossos, fianças ou cauções de favor. 

CLÁUSULA NONA: EXERCICIO SOCIAL 
O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando dia O 1 de janeiro e terminando dia 31 de dezembro. 

CLÁUSULA DÉCIMA:BALANÇOS E DISTRIBillÇÃO DE LUCROS 
A sociedade poderá levantar balanços intermediários a qualquer tempo e, observadas as prescrições legais, 
efetuar a correspondente distribuição dos lucros apurados na proporção da participação societária de cada 
sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS LUCROS E NAS PERDAS 
Os sócios terão participação nos lucros e nas perdas na proporção das quotas que possuírem na sociedade. 
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Parágrafo Único: A manifestação de vontade dos sócios , ou seus procuradores legalmente constituídos, dada 
e impossibilidade de seu comparecimento, poderá se dar através de fax ou e-mail previamente identificados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: REMUNERAÇÃO 
Os sócios poderão , ser remunerados pelos serviços prestados a sociedade ,em valor a ser fixado de comum 

até o limite de dedução fiscal, prevista na Legislação do Imposto de Renda, a qual será levada a débito da 
conta de Despesas Gerais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: - EXTINÇAO FALÊNCIA, CONCORDATA FALECIMENTO OU 
INSOLVENCIA DE QUOTISTA. 
A extinção , falência, falecimento ou insolvência de qualquer dos sócios , não dissolverá a sociedade. Os 
haveres do sócio extinto, falido, concordatário, falecido ou insolvente serão apurados com base em balanço 
especialmente levantado para esse fim e o valor apurado será pago a quem de direito em condições a serem 
arbitradas pelas partes. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA:DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL 
Os sócios Administradores declaram sob as penas da lei que não estão incursos em nenhum dos crimes nela 
previstos, que os impeça de exercer a atividade mercantil. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
O presente instrumento poderá ser alterado a qualquer tempo, por deliberação dos sócios quotistas qu~ 
representem a maioria do capital social, ressalvadas as questões que necessitem quorum qualificado, tal como 
especificado na Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho fiscal. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:-
No caso de omissão deste contrato e das regras que disciplinem as sociedades limitadas, aplicar-se-á 
subsidiariamente, as regras que regulam as sociedades anônimas, conforme faculta crparágrafo único do 
artigo 1053 do Código Civil. "' :: r ......... R ...\.. 
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E, por estarem, assim, justos e contratados , os sócios quotistas , assinam o presente instrumento em 4 
(quatro) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas ,comprometendo-se por si e por seus herdeiros 
e sucessores , cumpri-lo fielmente em todas as suas disposições. 

TESTEMUNHAS 

v~~~ 
VALTER éARiós FAVERO 
ID.SS4.304.5 SSP-PR 

EL~~OR 
r~~.eu:> 

VALTER ARLOSFAVERO 
CRC-PR 007532/0-9 

,, 
Empresa:4l 2 0096608 5 
OATTA MATERIAIS OE CONSTRUcAO LTOA 

------·--·-------~----
- --- ----- - ·-· ---· --
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TRIGÉSINA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL .r , 

Os abaixo assinados JACY MIGUEL SCANAGATTA, brasileiro, natural de Erechim clKS, 
'. I ! 

casado com Comunhão Universal de Bens, nascido em 29 de setembro ·de 1934, do 

comércio, residente e domiciliado em Cascavel, - Pr, à Rua Souza Naves 421'2, CEP 

85810-070, portador da Cédula de Identidade Civil RG número 515.648, expedida pela 

SSP-PR e do CPF sob o número 003.322.919-87; NARA TEREZINHA SCANAGATTA 

GALLETTO, brasileira, natural de Xaxin- SC, casada com Comunhão Universal de Bens, 

nascida em 18 de maio de 1959, empresária, residente e domiciliada a Rua Minas Gerais 

número 2728, centro, nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.812-030 

portadora da Cédula de Identidade Civ il número 1.464.618-3, expedida pela SSP-PR, e 

do CPF número 603.573.719-68; SAMARA SCANAGATTA, brasileira, natural de Toledo 

- PR, divorciada, nascida em 04 de abril de 1967, empresária residente e domiciliada a 

Rua Minas Gerais número 2728, centro, nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná, 

CEP 85.812-030 portadora da Cédula de Identidade número 1.485.228-0 expedida pela 

SSP-PR, e do CPF número 603.436.059-53; OMAR LUIZ SCANAGATTA, brasileiro, 

natural de Sarandi RS casado com Comunhão Parcial de Bens, nascido em 20 de agosto 

de 1957, empresário, residente e domiciliado a Rua Minas Gerais número 2728, centro 
1 

nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.812-030 portador da Cédula de/ 

Identidade Civil número 948.879, expedida pela SSP-PR, e inscrito no CPF número (/ 

308.117.919-04; JACY PAULO SCANAGATTA, brasileiro, natural de Xaxin SC, casado 

com comunhão Parcial de Bens, nascido em data de 25 de julho de 1961, empresário, 

residente e domiciliado À Rua Rio de Janeiro, número 111 O, Apto 31 nesta cidade 

Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.801-030 Portador da Cédula de Identidade número 

1.495.721-9, expedida pela SSP-PR e do CPF número 444.294.799-68; CASCAVEL 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS S/A, pessoa jurídica de direito privado, localizada a avenida 
1 

;:\ 

Brasil, número 7830, em Cascavel estado do Paraná, CEP 85.810-001 com inscrição no~· \ \\ 

CNPJ/MF sob o nr. 76.075.118/0001-40 e inscrição estadual sob o nr. 410.01041-00, ' ~ 

devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, NIRE 

4130001385-3 em data de 08.08.1995, neste ato representada por seu diretor presidente 

Sr. JACY MIGUEL SCANAGATIA., retro qualificado no preambulo deste instrumento e 

CAMAGRIL AGROPECUÁRIA L TOA, pessoa jurídica de direito privado, localizada a 
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. . · TRIGESINA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL .· .~ -,~ ~;· ·:, 
quahf1cado no preambulo deste instrumento, sócios titulares de 100,00% (cenfpõlr cento) 

I I · it 
das quotas representativas do capital social da sociedade empresária limitaâ.c:kbA TT A 

---- jf' J/ 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., com sede em Cascavel- Pr. , na AveQid~~afí~s 

-. -~ 

Gomes número 2345, CEP 85.819-351 inscrita no CNPJ/MF sob o número 

76.065.317/0001-78 e com inscrição estadual sob o número 410.00438-02, e, NIRE nr. 

4120096608-5, conforme contrato social constitutivo assinado em 17 de Outubro de 1962, 

Registado na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob o número 54.802, por 

despacho em sessão 8 de novembro de 1962, e alterações contratuais assinadas em 10 

de junho de 1964, 30 de março de 1965, 10 de agosto de 1965, 26 de setembro de 1966, 

19 de novembro de 1967, 23 de maio de 1968, 03 de junho de 1969, 14 de abril de 1970, 

11 de junho de 1971, 24 de agosto de 1972, 30 de junho de 1973, 20 de fevereiro de 

1974, 22 de agosto de 1974, 25 de setembro de 1975, 23 de novembro de 1976, 26 de 

outubro de 1977, 01 de dezembro de 1978, 15 de outubro de 1981 , 20 de outubro de 

1982, 12 de novembro de 1985, 01 de junho de 1988, 30 de outubro de 1989, 01 de 

novembro de 1990, 03 de janeiro de 1994, 06 de junho de 1994, 15 de agosto de 1997, 15 

de maio de 1998, 08 de janeiro de 1999, 26 de dezembro de 2001, 28 de janeiro de 2002, 

e 14 de abril de 2003, registradas respectivamente sob o número 64.917, despacho de 13 

de outubro de 1964, número 69.683; despacho de 30 de abril de 1965, número 72 .551 , 

despacho de 20 de agosto de 1965, número 73.753, despacho de 29 de outubro de 1965, 

número 80.714, despacho de 30 de setembro de 1966, número 87.141 , despacho de 08 

..J ·de novembro de 1967, número 90.489, despacho de 29 de maio de 1968, número 99.048, 

despacho de 26 de junho de 1969, número 107.985, despacho de 06 de maio de 1970, 

número 119.333, despacho de 29 de junho de 1971, número 131.840, despacho de 20 de 

setembro de 1972, número 141.531, despacho de 24 de junho de 1973, número 150.779, 

despacho de 13 de março de 1974, número 159.247, despacho de 02 de outubro de 

1974, número 176.931, despacho de 06 de novembro de 1975, número 196.289, 

despacho de 07 de dezembro de 1976, número 215.175, despacho de 29 de novembro dw 

1977, número 227.732, despacho de 14 de dezembro de 1978, número 226.721 

despacho de 1 O de novembro de 1981, número 283.039, despacho de 20 de outubro d 

I 



DATTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L TOA 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 

TRIGÉSINA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
despacho de 04 de junho de 1998, número 990342298, despacho de 11 de fevereiro de 

1999, número 20020045930, despacho de 21 de janeiro de 2002, número 20020244606, 

despacho de 05 de fevereiro de 2002, e número 20031133860, despacho de 19 de maio 

de 2003, resolvem alterar o seu contrato social, mediante as cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO 

A sociedade passa a denominar-se: DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS L TOA. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

A sociedade tem por objeto o ramo de Comércio Atacadista de Peças e Acessórios 

Agrícolas em geral. 

CLÁUSULA TERCEIRA: ENDEREÇO 

O endereço da sociedade passa a ser a Rua Marechal Floriano, 2977 - Centro -

Cascavel - Pr. 

E, por estarem, assim, justos e contratados, os sócios quotistas, assinam o presente 

instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas, 

comprometendo-se por si e seus herdeiros e suce s res, cumpri-lo fielmente em todas as 

-Vo~61;?~ 
Cl. 1722.214-SSP-PR 

"' 
~r;~ 
Teresinha s.YcS~ 
COCRC-PR-021898/0-7 

~ ~:z
NARA TEREZIN~ 

Testemunhas 
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( ;_ DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS LTDA 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 

TRIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Os abaixo assinados, JACY MIGUEL SCANAGATTA, brasileiro, 
comerciante, residente e domiciliado a Rua Souza Naves 4212 na c· u ·Eb-Q~ _., 
Cascavel, Pr. CEP 85807-690, inscrito no CPF sob número' 003.332.9 9 7, W<Brfr 
número 515.648-SSP-PR; OMAR LUIZ SCANAGATTA brasileiro ascf~~ 
comerciante, residente e domiciliado a Rua Minas Gerais,' 2728, na 'd der~~-1 
Cascavel, Pr., CEP 85812-030, inscrito no CPF sob número 308.117.91 04~ 
número 948.879-0-SSP-PR; SAMARA SCANAGATTA, brasileira, diva · & . 
judicialmente, comerciante, residente a Rua Minas Gerais, 2728, Cascavel, Pr., 
CEP 85812-030, inscrita no CPF sob número 603.436.059-53, RG número 
1.485.228-0, SSP-PR; NARA TEREZINHA SCANAGATTA GALLETTO, 
brasileira, casada, comerciante, residente a rua Minas Gerais, 2728, Cascavel, Pr. , 
inscrita no CPF sob número 603.573.719-68, RG número 1.464.618-3, SSP-PR; 
JACY PAULO SCANAGATTA, brasileiro, divorciado judicialmente, comerciante, 
residente a rua Souza Naves, 4212, Cascavel, Pr., inscrito no CPF sob número 
003.332.919-87, RG número 515.648-SSP-PR; CASCAVEL MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS S/A, pessoa jurídica, de direito privado, localizada a Avenida Brasil 
7830, em Cascavel, estado do Paraná. CEP 85.810-001, com inscrição no 
CNPJ/MF sob o número 76.075.118/0001-40 e inscrição estadual sob o número 
410.010.41 -00, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná, NI RE 
4130001385-3 em data de 08.08.1995, neste ato representada pelo seu diretor 
presidente Sr. JACY MIGUEL SCANAGATTA., retro qualificado no preambulo 
deste instrumento e CAMAGRIL AGROPECUÁRIA L TOA, pessoa jurídica, de 
direito privado, localizada a Avenida Brasil, 7830, em Cascavel, Pr., CEP 85.810-
001, inscrita no CNPJ/MF sob número 75.669.127/0001 -05, devidamente 
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, NIRE 4120028529-1, neste 
ato representada por seu sócio gerente Sr. JACY MIGUEL SCANAGATTA, retro 
qualificado no preambulo deste instrumento, sócios titulares de 100,00% (cem por 
cento) das quotas representativas do capital social da s'C~ciedade empresária 
limitada, DADA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS AGRICOLAS 
LTDA., com sua sede em Cascavel- Pr., a rua Marechal Floriano, 2977- Centro 
-Cascavel - Pr., inscrita no CNPJ/MF sob o número 76.065.317/0001-78 e com 
inscrição estadual sob o número 410.00438-02, e, NIRE 4120096608-5, conforme 
contrato social constitutivo assinado em 17 de outubro de 1962, registrado na 
Junta Comercial do Estado do Paraná sob o número 54.802, por despacho em / 
sessão de 08 de novembro de 1962, e trigésima e última alteração contratual 
arquivado sob o número 20061606227 em despacho na sessão de 18 de maio de 
2006, resolvem em comum acordo, alterar o seu contrato social , nos termos e 
condições das cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica criada uma filial, localizada na cidade de Dourados
Mato Grosso do Sul, à rua Hayel Bon Faker, número 2.063 - Bairro: Jardim São 
Pedro - CEP: 79.810-050, para a qual se destina um capital social de R$ 
50.000,00 (cinqüenta mil) reais. 

f )i 
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DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS L TOA 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 

Cascavel, 27 de agosto de 2007 

TE TE~UN'fS 

ETE~ATA 
Cl 4249085-7-SSP-PR 

Elaborado por: 

, ____ ~~-:/.l/.r.c.1 
T eres1r'íha 8": ~RQ'yama 
COCRC-PR-021898/0-7 

CANAGATIA 

CAMA 
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DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS L T 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 

TRIGÉSIMA SE)Çrr:,A .AL.T~R~ÇÃOCONTRATUAL 
•• - ~ • v - · - · • . .. ., .. ... .. .. . .. .. 
.. v .. .. ., ., 

.... .. - .. .. .. .. .. oi .. . .. ...... .. .. ... 
Os abaixo assinados, JACY MIGUEL SCANAGATTA, brasileiro , cas.í;ld_9·f./~' · .. · · · 

comerciante, residente e domiciliado à Rua Souza Naves, 4212, na cidade de 

Cascavel - PR, CEP 85810-070, inscrito no CPF sob número 003.322.919-87, RG 

número 515.648-SSP-PR; OMAR LUIZ SCANAGATTA, brasileiro, casado, 

comerciante, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, 2728, na cidade de 

Cascavel - PR, CEP 85812-030, inscrito no CPF sob número 308.117.919-04, RG 

número 948.879-0-SSP-PR, SAMARA SCANAGATTA, brasileira, divorciada 

judicialmente, comerciante, residente à Rua Minas Gerais, 2728, Cascavel - PR, 

CEP 85812-030, inscrita no CPF sob número 603.436.059-53, RG número 

1.485.228-0-SSP-PR, NARA TEREZINHA SCANAGATTA GALLETTO, brasileira, 

casada, comerciante, residente à Rua Minas Gerais, 2728, na cidade de Cascavel 

-PR, CEP 85812-030, inscrita no CPF sob número 603.573.719-68, RG número 

1.464.618-3-SSP-PR; JACY PAULO SCANAGATTA, brasileiro, divorciado 

judicialmente, comerciante, residente à Rua Souza Naves, 4212, na cidade de 

Cascavel- PR, CEP 85812-030, inscrito no CPF sob 444.294.799-68; CASCAVEL 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, pessoa jurídica, de direito privado, localizada à 

Avenida Brasil, 7830, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85.810-001, 

inscrita no CNPJ/MF sob número 76.075.118/0001 -40 e com inscrição estadual sob 

número 41001041-00 devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob o 

número 4120605087-2 em data de 22/10/2007, neste ato representada pelo seu Â 
sócio administrador Sr. JACY MIGUEL SCANAGATTA, retro qualificado no 

preambulo deste instrumento e CAMAGRIL AGROPECUÁRIA L TOA, pessoa I f/7 
jurídica, de direito privado, localizada à Avenida Brasi l, 7830, na cidade de Cascave~ /! 
estado do Paraná, CEP 85.810-001 , inscrita no CNPJ/MF sob número 

75.669.127/0001-05, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob número 4120028529-1, neste ato representada por seu sócio gerente 

Sr. JACY MIGUEL SCANAGATTA, retro qualificado no preambulo deste f 

instrumento, sócios titulares de 100,00% (cem por cento) das quotas representativa~ 

do capital social da sociedade empresária limitada, ATTA DISTRIBUIDORA DE 

PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS LTDA ... I~~ 1~i u. ~~'f~~~r-~~L filo.riano, f 
2977, na cidade de Cascavel, estado do Parana, IQ§ ê ®NPJIM~sot5 o nulnero 

2 ,~= ~ h_) C scave1 , \ 
~ t· . ~ 10 "' .,.r.rrt)apção 

1-'o. ::-em fo,o · -ose"' ado neste 
f . d;,J do ment~tA\ . ~,,xado po fina l 
ri 00 ue 001 ~ . ~o~ 
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DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 

TRIGÉSIMA S~~TA. A.J.-.T.El{AÇÃOCONTRA TUAL 
~ v • ~ - • •• ~~ • 

~ : : ! :· : • : -. 
" • .. ... .. • .. .. <6 ... " . .. ..... . .. .... 

76.065.317/0001 -78 e com inscrição estadual sob o número 41000438-02, e, NIRE 
.. 

·.:.·· 

4120096608-5, conforme contrato social constitutivo assinado em 17 de outubro de ·-· 

1962, registrado na Junta Comercial do estado do Paraná sob o número 54.802, por 

despacho em sessão de 08 de novembro de 1962, e trigésima quinta e última 

alteração contratual arquivada sob o número 2007394341 O em despacho na sessão 

de 04 de setembro de 2007, resolvem em comum acordo, alterar o seu contrato 

social, nos termos e condições das cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da filial de Dourados, estado do 

Mato Grosso do Sul, sito a Rua Hayel Bon Faker, número 2063, Bairro Jardim São 

Pedro, CEP 79.810-050, inscrita no CNPJ sob N° 76.065.317/0002-59 para Avenida 

Marcelino Pires, número 62758 e 6305, Bairro Jardim Brasília, CEP 79.833-001 

na cidade de Dourados, estado do Mato Grosso do Sul. 

E, por estarem, assim justos e contratados, os sócios quotistas, assinam o presente 

instrumento, em 06 (seis) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas, 

comprometendo-se por si e seus herdeiros e sucessor~s . cumpri-lo fielmente em 

todas as suas disposições. 

Cascavel, 09 de abril de 201 O. 
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TESTEMUNHAS: 

d.,~~TA 
~49085-7 -SSP-PR 

Elaborado por; 

• • "' >I .. '"" 

~ : = : : ~ ~ w ~ • 

"' "" "' .. .. .. . .. v 
~ . .. ..... .. . .. 

ALTDA 

c- -~~-</,~/ w,l(pb-tc;; 
TERESINHA . Y0KOYAMA 
Cl: 1.722.21 -SSP-PR 

I /J~~ TERESINHA . QKOYAMA 
COCRC-PR- 21898/0-7 

· . . SECRETARIO GERAL 
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' . -:: ~"ªSOB O NÚMERO: 54272429 - - l \ 

. ~ .• "!: Pro'tocol·o·:- 10 / 03233'6-7 ~- • -.l:- \ 
I Empresa: 54 9 0 02412: _t..S.... , -·- -- I \ 
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·Saio de autenticidade 
\ 

1 na ult~m2_!glh8. 
DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCO 

CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 :'.o·•~·:<(.::·:: . :':,, · ).::•l:i";:,;',l.:.:.' . ·--~~· 

2;i~~g-~~~N.; . :-.a~ w /~ NIRE: 4120096608-5 
TRIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Souza fo!a~.ef~~9)} .,~ca~ . .-...

Fone:t4~-;J?,2a.~!t3S..;.f~~'2207 

/:~~;::-·· .. :- ?..:· : .. ,. '· .. ;~>\. 
Os abaixo assinados, JACY MIGUEL SCANAGATTA, brasileiro, casado corh cq~qtfm~o \ ·~ 

legal de bens, comerciante, residente e domiciliado à Rua Souza Naves 42.12. J~·.:~iáUde} / 
I · ,_. '-:... ' : ;: .•. :_:~ ?"!._. .,/. 

de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85810-070, inscrito no CPF ssb>núm-ef&;.i' 
. ~ ... :;.':~·~t~~.:..,·~·' 

003.322.919-87, portador do RG número 515.648-3 SSP-PR; OMAR LUIZ 

SCANAGATTA, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, comerciante, 

~esidente e domiciliado à Rua Minas Gerais, 2728, na cidade de Cascavel, estado do 

Paraná, CEP 85812-030, inscrito no CPF sob número 308.117.919-04, portador do RG 

número 948.879-0 SSP-PR, SAMARA SCANAGATTA, brasileira, divorciada 

" judicialmente, comerciante, residente à Rua Minas Gerais, 2728, na cidade de Cascavel , 

estado do Paraná, CEP 85812-030, inscrita no CPF sob número 603.436.059-53, 

portadora do RG número 1.485.228-0 SSP-PR, NARA TEREZINHA SCANAGATTA 

GALLETTO, brasileira, casada com separação de bens, comerciante, residente à Rua 

Minas Gerais, 2728, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85812-030, inscrita 

no CPF sob número 603.573.719-68, portadora do RG número 1.464.618-3 SSP-PR; 

JACY PAULO SCANAGATTA, brasileiro, divorciado judicialmente, comerciante, 

residente à Rua Minas Gerais, 1225, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 

85812-030, inscrito no CPF sob 444.294. 799-68; portador do RG N° 1.495. 721-9 SSP-PR, 

CASCAVEL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, pessoa jurídica, de direito privado, com 

sede à Avenida Brasil, 7830, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85.810-001, 

-" inscrita no CNPJ/MF sob número 76.075.118/0001-40 e com inscrição estadual sob 

número 41 001 041 -00 devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob o 

número 4120605087-2 em data de 22/10/2007, neste ato representada pelo seu sócio 

administrador Sr. JACY MIGUEL SCANAGATIA, retro qualificado no preambulo des~e 

instrumento e CAMAGRIL AGROPECUÁRIA L TOA, pessoa jurídica, de direito prívad~ 
localizada à Avenida Brasil, 7830, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 

85.810-001, inscrita no CNPJ/MF sob número 75.669.127/0001-05, devidamente 

registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob número 4120028529-1, neste ato :' 

representada por seu sócio gerente Sr. JACY MIGUEL SCANAGATTA, retro qualificado 

no preambulo deste instrumento, sócios titulares de 100,00%1(~f11 ç;j..."'í-fce=hi0}@:{s)qMlW 
qoA Souzt NPVES. 3755 CASCAVEL PR 

representativas do capital social ~da soci~dªde em~áciia .' timitagia-, ss~.êffiTAasg 

/. / / (\ 1 ; ~ ' C cavei R. 2015 I 
c Au , ,~J 

i A es ntt:: wcopra Ei/~reprodu o 
/ • t;./ fiel o ocu nto apresentado nesta 

· \ data do que dOu fé. af•xado no f1na l o P?'uten"c'dade@ 
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3 DEZ. 2014 1-'ov c \\) .~ 
DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍC LAS .l-TOA __ _ . an 

CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 Franclaêo:Sm' ': .- -' ·'·•·: · · · 
2• Teb.·.CJ• ~elewsk{ ·: · 

NIRE: 4120096608-5 Rua Sou1• N•~el,.'lfi 1 .. o ta~ .. ' ·! <. ' 
Fone:I4SI 3f2l·S .. • _çascnet. Pll 

TRIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL ----,~';-n;;.;: ~·=~~1n,:~· no~7 

.···: (f;~:-::::~:~::(~f\ 
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRiCOLAS L TOA., lo~llzad~ iJà.F~~~a ·) :: 

Marechal Floriano, 2977, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CE\ ··~.5S(~J~6.i' .. / 

inscrita no CNPJ/MF sob o número 76.065.317/0001-78 e com inscrição esiaâ~~q~~/;r ... ,___ 
número 41000438-02, e NIRE 4120096608-5, conforme contrato social constitutivo 

àssinado em 17 de outubro de 1962, registrado na Junta Comercial do estado do Paraná 

sob o número 54.802, por despacho em sessão de 08 de novembro de 1962, e trigésima 

quinta e última alteração contratual arquivada sob o número 2007394341 O em despacho 

na sessão de 04 de setembro de 2007, resolvem em comum acordo, alterar o seu contrato 

-....../ social, nos termos e condições das cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social, que é de R$ 3.286.000,00 (Três milhões, 

duzentos e oitenta e seis mil reais), totalmente integralizado, e dividido em 3.286.000 

(Três milhões, duzentos e oitenta e seis mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada 

uma, passa a ser de R$ R$ 3.666.000,00 {Três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil 

reais), com um aumento de R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais), dividido em 

380.000 (Trezentos e oitenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, e 

subscritas em: 

a) O sócio JACY MIGUEL SCANAGATTA, integralize neste ato 167.200 (Cento e 

sessenta e sete mil e duzentas) quotas, no valor de R$ 167.200,00 (Cento e sessenta e 

sete mil e duzentos reais), com aproveitamento de créditos no valor de R$ 157.170,20 

(Cento e cinquenta e sete mil, cento e setenta reais e vinte centavos) da conta de 

Contratos de Mútuo a Pagar e no valor de R$ 10.029,80 (Dez mil, vinte nove reais e 

oitenta centavos) da Conta Corrente dos Sócios; 
\(/ 
~' 



Selo de autenticidade\ 
'I . t ;· nf!IJ t!rnri ; o•n;:l 

DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGR(COL 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 
NIRE: 4120096608-5 

TRIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

de R$ 27.716,77 ( Vinte e sete mil, setecentos e dezesseis 

centavos) da conta Outras Contas; 

c) A Sócia SAMARA SCANAGA TTA, 

oitocentas) quotas, no valor de R$ 41 .800,00 (Quarenta e um mil e oitocentos reais), com 

~proveitamento de créditos no valor de R$ 13.020,00 (Treze mil e vinte reais) da Conta 

Corrente dos Sócios e no valor de R$ 28.780,00 {Vinte e oito mil, setecentos e oitenta 

reais) da conta Outras Contas; 

d) O sócio OMAR LUIZ SCANAGATTA, integraliza neste ato 41 .800 (Quarenta e um mil 

e oitocentas) quotas, no valor de R$ 41.800,00 (Quarenta e um mil e oitocentos reais), 

com aproveitamento de créditos no valor de R$ 23.020,00 (Vinte e três mil e vinte reais) 

da Conta Corrente dos Sócios e no valor de R$ 18.780,00 (Dezoito mil, setecentos e 

oitenta reais) da conta Outras Contas; 

e) O sócio JACY PAULO SCANAGATTA, integraliza neste ato 41.800 (Quarenta e um 

mil e oitocentas) quotas, no valor de R$ 41.800,00 (Quarenta e um mil e oitocentos reais), 

com aproveitamento de créditos no valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) da 

conta Contratos de Mútuos a Pagar, no valor de R$ 13.020,00 (Treze mil e vinte reais) da 

Conta Corrente dos Sócios e no valor de R$ 25.280,00 (Vinte e cinco mil, duzentos e 

oitenta reais) da conta Outras Contas; 

f) A sócia CASCAVEL MÁQUINAS AGRICOL.AS LTDA, integralize neste ato 27.740 . o 
(Vinte e sete mil, setecentos e quarenta) quotas, no valor de R$ 27.740,00 (Vinte e sete 1· 
mil, setecentos e quarenta reais), com aproveitamento de créditos no valor de R$ 

20.521 ,85 (Vinte mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos} da conta ' 
. 1 o I~ =~~ R Ir.- OG . 

Outras Contas e no valor de R$ 7.218,15 (Sete m1l, duzent<Wú~s'dt1bP~Rv{~~~5e c9-~ID~~ ~ 

centavos) da conta Outras Contas; FONE. f . ' 2 ~ "~ ~, 
/ cave!. 1 , ,~1 ·. f!J 
~ 7 ent ~~~cop1a ~ P'O<JL.Ça t1 

oc~~nto apresent ad r esta 
que Jou fé~-af oxa dc no f "' 
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DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCO AS 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 
NIRE: 4120096608-5 

TRIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

f...~... . 
.. ~<."lJ · .: .. • 

g) A sócia CAMAGRIL AGROPECUÁRIA LTDA, integraliza neste ato 1{.ij'éo:(º~Á~~~é~e 
:I ' • ..... I ~·\ ~ '""''•'' .. 

• • ' .. il ~-·- .. "'-! f ; :· f 

m1l, Oitocentos e sessenta) quotas, no valor de R$ 17.860,00 (Dezesset~ ~il ~-g~~~9ftnt~s ' 
• \ ., .. t. i ........... ~ 

e sessenta rea1s), com aproveitamento de créditos da conta Outras Conta\~··"'-.. ~~:~~ .. ,~{/ 
~~~" .... •/ ~.4.· .~--~~~ ... fl ... ,. 

Em decorrência da alteração contida nesta cláusula, o capital social fica assim distribuído 

entre os sócios: 

SOCIOS QUOTAS VALOR PARnCIPAÇAO 
JACY MIGUEL SCANAGATTA 1.613.040 1.613.040,00 44,00~ 

NARA TEREZJNHA SCANAGA TTA GALLETTO 403.260 403.260,00 11,00o/c 
SAMARASCANAGATTA 403.260 403.260,00 11,00°/c 
OMAR LUIZ SCANAGATTA 403.260 403.260,00 11,00~ 

JACY PAULO SCANAGATTA 403.260 403.260,00 11,00°/c 
CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS L TOA 267.617 267.618,00 7,30~ 

CAMAGRIL AGROPECUARIA LIDA 172.302 172.302,00 4,70~ 

TOTAL 3.666.000 3.666.000,00 100,00~ 

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado o endereço da Matriz sito à Rua Marechal Floriano 

N° 2977, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85810-190 para Avenida 

Presidente Tancredo Neves N° 1673, Bairro Centro, na cidade de Cascavel, Estado 

do Paraná, CEP 85805-000. 

As demais cláusulas do contrato social são ratificadas por este instrumento, continuando 

em pleno vigor na sua redação e condições estabelecidas. 

E, por estarem, assim justos e contratados, os sócios quotistas, assinam o presente 

instrumento, em 06 (seis) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas, 

comprometendo-se por si e seus herdeiros e sucessores, cumpri-lo fielmente em todas as 

suas disposições. 

Cascavel, ~ d[tembro de 2011 . 

. : .' 
~SCANAGATIA 

\ ~ 
/. 7 4 

/ a utentiCJdade 
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DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRICOLAS~~D~ -~··i-· 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 -~-:-;, ,. . a~'. 
NIRE: 4120096608-5 ~~~~ ... -----... /1"' . ~~ ~· 

TRIGESIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL (y ,~::?J.:'fj{!f~~ "\'\ 
I \ ~~% '\t'· ~-~ I \ 

Os abaixo assinados, JACY MIGUEL SCANAGATTA, brasileiro, casado cdm'co'"'/~ .Ío / ) 

legal de bens, comerciante, residente e domiciliado à Rua Souza Naves, 421~;~~/ 
de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85810-070, inscrito no CPF sob número 

003.322.919-87, portador do RG número 515.648-3 SSP-PR; OMAR LUIZ 

SCANAGATTA, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, comerciante, residente 

e domiciliado à Rua Minas Gerais, 2728, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 

85812-030, inscrito no CPF sob número 308.117.919-04, portador do RG número 

948.879-0 SSP-PR, SAMARA SCANAGATTA, brasileira, divorciada judicialmente, 

comerciante, residente à Rua Minas Gerais, 2728, na cidade de Cascavel , estado do 

Paraná, CEP 85812-030, inscrita no CPF sob número 603.436.059-53, portadora do RG 

número 1.485.228-0 SSP-PR, NARA TEREZINHA SCANAGATTA GALLETTO, brasileira, 

casada com separação de bens, comerciante, residente à Rua Minas Gerais, 2728, na 

cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85812-030, inscrita no CPF sob número 

603.573.71 9-68, portadora do RG número 1.464.618-3 SSP-PR; JACY PAULO 

SCANAGATTA, brasileiro, divorciado judicialmente, comerciante, residente à Rua Minas 

Gerais, 1225, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85812-030, inscrito no CPF 

sob 444.294.799-68; portador do RG N° 1.495.721-9 SSP-PR, CASCAVEL MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS L TOA, pessoa jurídica, de direito privado, com sede à Avenida Brasil, 7830, 

na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85.810-001, inscrita no CNPJ/MF sob 

número 76.075.118/0001-40 e com inscrição estadual sob número 41001041-00 

devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob o número 4120605087-2 em 

data de 22/10/2007, neste ato representada pelo seu sócio administrador Sr. JACY 

MIGUEL SCANAGATIA, retro qualificado no preambulo deste instrumento e CAMAGRIL 

AGROPECUÁRIA L TOA, pessoa jurídica, de direito privado, localizada à Avenida Brasil, 

7830, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85.810-001, inscrita no CNPJ/MF 

sob número 75.669.127/0001-05, devidamente registrada na Junta Comercial ç!o Estado 
....... .. ~ 
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DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS L :l . ~ . ·~r-.-:'lile ~""*'"·'"''=,...·!!:· 

CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 ~Jt-~êft,..;.f\~ f<. 
NIRE: 4120096608-5 ~. 

TRIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL /~~"~)..,;;~:...:~ .. ::{:);0 
lr:;ÍJ ·--- ~· '"'1""..\ 

{ 'T'j .. ~~*;;:7 \' 

AGRÍCOLAS LTDA., localizada à Aveni~a Presidente Tancredo Neves, 1673,(c~nt7l~Jl ) ) 

Cidade de Cascavel, estado do Parana, CEP 85.805-000, inscrita no CNPJ/Mf\.. s'dtã:t.o ./ / 
·-..ç:~~,· 

número 76.065.317/0001-78 e com inscrição estadual sob o número 4100043'8~~Vm..;,~·/ 

NIRE 4120096608-5, conforme contrato social constitutivo assinado em 17 de outubro de 

1962, registrado na Junta Comercial do estado do Paraná sob o número 54.802, por 

despacho em sessão de 08 de novembro de 1962, e Trigésima Sétima e última alteração 

contratual arquivada sob o número 20118069560 em despacho na sessão de 19 de 

Outubro de 2011, resolvem em comum acordo, alterar o seu contrato social, nos termos e 

condições das cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da Filial de Dourados - Mato Grosso do 

Sul, sito à Avenida Marcelino Pires, 62758 e 6305, Jardim Brasília, Cep 79.833-001, 

inscrita no CNPJ sob N° 76.065.317/0002-59 para Rua Coronel Ponciano de Mattos 

Pereira, 700, Parque dos Jequitibás, Cep 79.839-600, na cidade de Dourados - Mato 

Grosso do Sul. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Para atender a legislação vigente, confirmamos a Descrição da 

Atividade como sendo: Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 

para Uso Agropecuário; Partes e Peças e Representações Comerciais, na matriz e 

filial localizadas nas cidades abaixo: 

Matriz 

Cascavel- Paraná, Avenida Presidente Tancredo Neves, 1673, Centro, Cep 85.805-000, 

CNPJ: 76.065.317/0001 -78; 

Filial 

Dourados - Mato Grosso do Sul, Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, 700, Parque 

dos Jequitibás, Cep 79.839-600, CNPJ 76.065.317/0002-59. 



DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS , 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 
NIRE: 4120096608-5 

TRIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

suas disposições. 

TESTEMUNHAS: 

\~. 
: V-AZLATA 
085-7-SSP-PR 

Elaborado por: 

=wJ. P.fA~ú' 
TERESINHA B/YOKOYAMA 
COCRC-PR-0'21898/0-7 
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DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCO~::D~1!---~~· 
.. ', . 

. .. ~··-~. . / \). 
CNPJ/MF: 76.065.317/0001-78 "'~·,;,. ''•:. · Ca(\'1: 

NIRE: 4120096608-5 !ft.~,v· .. - ..... ":·;~ 
TRIGÉSIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL ( <:;,'? ~~~~~;l~~. ~· \ 

,)'\)~h \ l 
~k /.tt';, é\t a 

\ ' ~'('k1.J1f } f 

Os abaixo assinados, JACY MIGUEL SCANAGATTA, brasileiro, '-ca~~·~~r:(~/ 
comunhão legal de bens, comerciante, residente e domiciliado à Rua Souz!c~~Je-~:: 
4212, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 8581 0-070, inscrito no CPF 

sob número 003.322.919-87, portador do RG número 515.648-3 -SSP-PR; OMAR 

LUIZ SCANAGATTA, brasiieiro, casado com comunhão parcial de bens, 

comerciante, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, 2728, na cidade de 

Cascavel, estado do Paraná, CEP 85812-030, inscrito no CPF sob número 

308.117.919-04, portador do RG nümeto 948.879-0 SSP-PR, SAMARA 

f 

SCANAGATTA, brasileira, divorciada j~dicialmente, cometciante, residente à Rua 

Minas Gerais, 2728, na cidade de Cascavel , estado do Paraná, CEP 85812-030, 

inscrita no CPF sob número 603.43€;3.059-53, portadora do RG número 1.485.228-0 

SSP-PR, NARA TEREZINHA SCANAGATTA GALLETTO, brasileira, casada com 

separação de bens, comerciante, residente à Rua Minas Gerais, 2728, na cidade de 

Cascavel, estado do Paraná, CEP 85812-030,, inscrita no CPF sob número 

603.573.719-68, portadora do RG número 1.464;618-3 SSP-PR; JACY PAULO 

SCANAGATTA, brasileiro, divorciado judicialmente, comerciante, residente à Rua 

Minas Gerais, 1225, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85812-030, 

inscríto no CPF sob 444.294. 799-68; portador do RG N° 1.495. 721-9 SSP-PR, 

CASCAVEL MÁQUINAS AGRÍCOLAS L TOA, pessoa jurídica, de direito privado, 

com sede à Avenida Brasil, 7830, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 

85.810-001, inscrita no CNPJ/MF sob número 76.075. 11 8/0001-40 e com inscrição 

estadual sob número 41001041-00 devidamente registrada na Junta Comercial do 

Paraná sob o número 4120605087-2 em data de 22/1 0/2007, neste ato 

representada pelo seu sócio administrador Sr. JACY MIGUEL SCANAGATTA, retro 

qualificado no preambulo deste instrumento e CAMAGRIL AGR PECUÁRIA L TOA, 

pessoa jurídica, de direito privado, localizada à Avenida Brasil, 830, na cidade de f 

(~ 
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DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS. E ACESSÓRIOS AGRÍCO~~~::~it~~~---~· ,,. - ~ 
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, NIRE: 4120.09660_8-5 j'/f:r;;~=~-:~;7 .
1 

TRIGESIMA NONA ALTERAÇAO CONTRATUAL f <";"( ~~4r_t:~Ç.>~ \<' \ 
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sócios titulares de 100.,00% (cem por cento) das quotas representativ~sc;Q.~~~Plt~ / 
.;:, 1~l\VEL • 

social da sociedade empresária limitada DATTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS LTDA., localizada à Avenida Presidente Tancredo 

Neves, 1673, Centro, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, CEP 85.805-000, 

inscrita no CNPJ/MF sob o número 76.065.317/0001-78 e NIRE 4120096608-5, 

conforme Contrato Social Constitutivo assinado em 17 de outubro de 1962, 

registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob b número 54.802, por 

despacho em sessão de 08 de novembro de 1962, e Trigésima Oitava e última 

Alteração Contratual arquivada sob o número 20133857379 em despacho na sessão 

ele 1 O c! e Julho de 2013, resolvem em comum acordo, alterar o seu contrato social, 

nos termos e condições das cláusulas s·eguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da Matriz de Cascavel - Paraná, 

sito à Avenida Presidente Tancredo Neves, 1673, Centro, Cep 85.805-000, inscrita 

no CNPJ sob N° 76.065 .. 317/0001 -78, para Avenida Carlos Gomes, 2345, Jardim 

Social, Cep 85.803-000, na cidade de Cascavel - Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ENDEREÇO - Fica alterado o endereço do sócio JACY 

PAULO SCANAGATTA para Rua Rio Grande do Sul, 1792, Centro, Cascavel - Pr; e 

do sócio Ornar Luiz Scanagatta o n° do Cep 85.812-036 para 85.812-035; sócia Nara 

Terezinha Scanagatta Galletto o Cep 85.81.2-036 para 85.812-035; sócia Samara 

Scanagatta o Cep 85.812-036 para 85.812-035. 

As demais cláusulas do contrato soci.al são ratificadas por este instrumento, 

continuando em pleno vigor na sua redação e condições estabelecidas. 

E, por estarem, assim justos e contratados, os sócios quotistas, assinam o presente 

instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas, 

todas as suas disposições. 

Cascavei-Pr, 14 de Agosto de 2014. 

é,! 2 
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TESTEMUNHAS: 
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PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: SCHLICKMANN & ROTTA, ins crita no CNPJ sob n° 18.960.416/0001-

17, situada na Avenida Brasil, 264, centro, no município de Três Barras do 

Paraná, Estado do Paraná, neste ato representada por sua sócia 

administradora JOSEANE APARECIDA ROTTA SCHLICKMANN, brasileira, casada, 

empresária, inscrita no CPF sob n° 021.737.039-00 e por tadora da Cédula de 

Identidade sob n° 6.294.102-2 SSP/PR, expedida na data de 13/08/1991, 

residente e domiciliada na Avenida Brasil, 350, centro, CEP: 85.485-000 no 

município de Três Barras do Paraná - PR. 

OUTORGADO : HECTOR MURILO FONTANA, brasileiro, solteiro, maior e capaz, .... · 

inscrito no CPF sob n° 06'8 . 533.009-55 e portador da Cédula de Identidade 

sob n° 9. 737 . 192-0 SSP/PR, expedida na data de 18/12/2002, residente e 

domiciliado no município de Três Barras do Paraná - PR. 

PODERES: Representá-lo junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil e 

Receita Previdenciária em Cascavel e Agênci as da Receita Federal do Brasil a 

ela jurisdicionada, PGFN Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita 

Estadual do Paraná, Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS, Junta 

Comercial do Estado Do Paraná e Prefeitura Municipa l com poderes para: 

Pesquisar sobre situação fiscal e cadastral da pessoa física e pessoa jurídica, 

inclusive sobre imóveis rurais, cópias de ITRs, Cafir, Facir, Diac de 

inscrição, alienação e cancelamentos, retificar/regularizar/atualizar CPF, 

solicitar impugnação, certidão negativa e positiva de débitos, solicitar 

parcelamentos, relatório de parcelamentos e cancelamentos, protocolar e assinar 

requerimentos, cadastrar/assinar/cancelar senha eletrônica da previdência 

social perante a Receita Federal do Brasil, Fazer inscrição da empresa junto a 

Previdência Social na Receita Federal do Brasil, assinar/protocolar/retirar 

confissões de débitos, assinar retificações de DARF, ajuste de guia da 

previdência, assinar DBE, assinar Requerimento de Empresário, pesquisas, 

comprovações, requerimentos referente DCTF, protocolar/assinar/realizar pedidos 

de inscrição, alteração e baixa da empresa, retirar documentos nos órgãos acima 

mencionados, representá-lo em licitações, pregões presenciais, podendo votar, 

dar lances, assinar, assinar contrato enfim, praticar todos os atos necessários 
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f'~SCHLICKMANN 
J RMNOA DE WoQIJ~. E"ff.EMENIOS E PEÇAS AGRk:O!AS 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2015 
EDITAL DE PREGÃO No 018/2015 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Sr. Hector Murilo Fontana, portador da Cédula de 
identidade sob nº. 9737192-0 e CPF/ MF nº. 068.533.009-55, a participar do procedimento 
licitatório sob o modalidade de Pregão Presencial no 018/2015, instaurado por este 
Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa Schlickmann e Rotta Ltda - Me, 
outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de 
interposição de recurso. 

J18.960.416/0001-1.7l 
INSCR. EST. 906.4378 -06 . ...... 
SCHLICKMANN & ROT .. 

LTDA.- ME 

Três Barras do Paraná, 27 de Maio de 2015. 

/J Licitan e: Schlickmann & Rotta Ltda- ME. 
j Rep. Legal: Joseane Aparecida Rotta Schlickmann. 

RG nº: 6294102-2 SESP-PR 
CPF: 021.737.039-00 

Cargo: Sócia- Administradora. 
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SCHLICKMANN & ROTTA LTDA 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO SOCIAL 

CAROLYNA APARECIDA ROTTA SCHLICKMANN , bras i 
natural de Catanduvas, Estado do Paraná, solteira , ma 
capaz, nascida no dia 31/07/ 1995, empresária, inscrita n 
sob no 096.053.829-11, e portadora da RG. no 10.699 .9 ~~ · 
SSP-PR, expedida no dia 30/12 / 2005, residente e domiciliad~AVEL~ 
Avenida Brasil, 350, centro, CEP 85485-000, no município de-·· .. 
Três Barras do Paraná, Estado do Paraná. 

JOSEANE APARECIDA ROTTA SCHLICKMANN, brasileira, natural 
de Catanduvas, Estado do Paraná, casada sob o Regime de 
Comunhão Parcial de Bens, nascida no dia 20/11/1975, / 
empresária, inscrita no CPF sob no 021.737.039-00, e 
portadora da RG. no 6.294.102-2-SSP - PR, expedida no dia 
13/08/1991, residente e domici l iada a Avenida Brasil , 350, 
centro, CEP 85485-000, no município de Três Barras do 
Paraná, Estado do Paraná. 

Têm como justa e contratada a constituição de uma 
sociedade limitada que se dará na forma das cláusulas 
seguintes e de acordo com a legislação em vigor". 

DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E TEMPO DE DURAÇÃO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial 
SCHLI CKMANN & ROTTA LTDA, e terá sede e domicilio na Avenida 
São Paulo, 264, CEP 85485-000, no município de Três Barras do 
Paraná, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto será: 
46. 61 - 3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamen tos para uso agropecuário; peças e partes ; 
45.30 - 7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de
ar; 
46.23 - 1/06 - Comércio atacadista de sementes , flores, plantas 
e gr amas; 
46 . 83- 4/00 Comércio atacadista de defensivos agricolas, 
adubos, f ertilizantes e corretivos do solo . 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades em 
' 16/09/2013 e seu prazo de duração é indeterminado . 

DO CAPITAL E QUOTAS 

CLÁUSULA QUARTA: O capital social será de 100.000,00 ~m 
mil reais ) dividido em 100.000 cem mil ) quotas de valor 

Avenida Brasil, 264, CEP 85485-000 
Três Barras do Paraná - Estado do Paraná 
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SCHLICKMANN & ROTTA LTDA 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO SOCIAL 

nominal R$ l, 00 um real integralizados neste ato, 
moeda corrente do País, pelos sócios : 
SÓCIO QUOTAS VALOR 

CAROLYNA A. R. SCHLICKMANN 
JOSEANE A. R . SCHLICKMANN 

TOTAL 

1.000 
99.000 

100.000 

R$ 1.000,00 
R$ 99.000,00 

R$ 100.000 , 00 100,00 

§ PRIMEIRO : A cessão total ou 
correspondente modificação do 
consentimento dos demais sócios , 

parcial de quota , sem a 
contrato social com o 

não terá eficácia quanto a 
estes e à sociedade . 
§ SEGUNDO O sócio participa dos lucros e perdas na proporção 
das respectivas quotas. 
§ TERCEIRO: Os sócios são 
das quantias retiradas, 
autorizadas no contrato, 
distribuírem com prejuízo 

obrigados à reposição dos lucros e 
a qualquer título, mesmo aquelas 
quando tais lucros ou quantia se 

do capital . 

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser 
cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do 
outro soclo , 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 . 
§ PRIMEIRO: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou 
retirar-se da sociedade comunicar ao remanescente , por 
escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta ) dias , garantindo a 
este o direito de preferência na aquisição das mesmas . 
§ SEGUNDO : Se o sócio remanescente não usa r do direi to de 
preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o 
recebimento do aviso de que trata este artigo , t e m o sócio 
cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro . 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita 
ao valor de suas quotas , mas todos respondem solidariamente 
pela integralizaç ão do capital social . ' 

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade 
/J 

caberá ~s 

DA ADMINISTRAÇÃO 

sócios JOSEANE APARECIDA ROTTA SCHLICRMANN com os poderes 
atribuições de representar a sociedade em todos os 
negócios, ativa e passivamente , abrir e movimentar contas 
bancárias, promover políticas de recursos humanos , traçar 

Avenida Brasil, 264, CEP 85485-000 I 
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SCHLICKMANN & ROTTA LTDA 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO SOCIAL 

metas de comercialização, sendo autorizado o 
empresarial, vedado, no entanto , em atividades 
interesse social ou assumir obrigações 
qualquer dos quotistas ou de terceiros , 
alienar bens imóveis da sociedade , sem autorização do 
sócio. 

CLÁUSULA OITAVA : Os administradores receberão um "pro-labore 11 

mensal, fixado de comum acordo pelos sócios no início de cada 
exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os 
seus limites . 

CLÁUSULA NONA: É vedado aos administradores fazerem uso da 
firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer 
outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto 
social. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Os administradores respondem solidariamente 
perante a sociedade e aos terceiros prejudicados por culpa no 
desempenho de suas funções. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 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. 
§ PRIMEIRO : o mesmo procedimento será adotado em outros casos 
em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
§ SEGUNDO: Até que se ultime, no processo de inventário , a 
partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao 
inventariante , para todos os efeitos legais, a representação 
ativa e passiva dos interessados perante a sociedade . 
§ TERCEIRO: Os herdeiros, através de seu inventariante ou 
representante legal, poderão retirar-se da sociedade . 
§ QUARTO: A retirada, exclusão ou morte do soc~o, não o 
exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas 
obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a 
resolução da sociedade. 

7 Avenida Brasil, 264, CEP 85485-000 ~~~ 
Três Barras do Paraná - Estado do Paraná 7 · 
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SCHLICKMANN & ROTTA LTDA 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO SOCIAL 

§ QUINTO : A retirada ou exclusão de soc1o , não o exime 
da r esponsabilidade pelas obrigações sociais posteriores 
igual prazo ao previsto no parágrafo anterior , enquant 
se requerer a averbação da resolução . 

. . c ~ 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os administradores declaram sob CAVEL :,.)/ 
penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a ---~ 
administração da sociedade , por lei especial , ou e m v irtude 
de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente , o acesso a 
cargos públicos ; ou por crime falimentar , de prevaricação, 
peita ou suborno , concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional , contra normas 
de def esa da conc0rrência , contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade , nos termos do artigo 1.011 , § 1° 
do Código Civil 2002 (Art 53 , IV, Dec. 1.800 /96). 

AS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Dependem da deliberação dos soc1os , 
além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato : 
a) aprovação das contas da administração ; 
b) a designação dos administradores , quando feita em ato 
separado; 
c) a destituição dos administradores ; 
d ) o modo de sua remuneração , quando não estabelecido no 
contrato; 
e) a modificação do contrato social; 
f) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade , ou a 

~ cessação do est ado de liquidação; 

/ 

g) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento 
das suas contas; 
h} o pedido de concordata. 
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SCHLICKMANN & ROTTA LTDA 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO SOCIAL 

Podem os sócios remanescentes suprirem o valor da 
quota. 

DO EXERCÍCIO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA : o exercício social coincidirá com o 
ano civil . 
§ PRIMEIRO : Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado o 
balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos 
do exercício ; feitas as necessárias amortizações e previsões 
o saldo eventualmente existente terá o destino que os sócios 
determinarem; 
§ SEGUNDO: Até quatro meses após o encerramento do exercício 
social, haverá reunião dos sócios para: 
a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o 
balanço patrimonial e o de resultado econômico; 
b) designar administradores, quando for o caso; 
c) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do 
dia. 
§ TERCEIRO: Da votação das contas e balanço não poderão fazer 
parte os administradores. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os sócios declaram formalmente não 
estarem incursos nos crimes previstos em lei que os impeçam 
de exercer a atividade empresarial. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os casos omissos serão tratados pelo 
que regula o Capítulo I, Subtítulo II do Livro II da Lei no 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: As partes, de comum acordo, elegem o 
Foro da Comarca de Catanduvas - Estado do Paraná, renunciando 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja , 
dirimir qualquer dúvida decorrente da vigência 
instrumento. 

I 

• 
Avenida Brasil, 264, CEP 85485-000 r). 
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SCHLICKMANN & ROTTA LTDA 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO SOCIAL 

E por estarem, assim, justos e contratados, as~KA·m 

presente em três vias de igual teor e forma , na pres 
testemunhas abaixo, para que produza efeitos legais. 

./ 

Três Barras do Paraná, 26 de agosto de 2013. 

Carol a A . R. Schl1ckmann Schlickmann 

Testemunhas 

r Cleverson Acordi 
.679.473-SSP-DF 
027.365.039-45 

").1\\~M. ~\ ~t' o...cl cl OOU,D 
Rej~ne G~~cordi Soares 
RG 5.885.541-3-SSP-PR 
CPF: 928.106.169-49 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
AGENCIA REGIONAL DE CASCAVEL 

SEBASTIÃO MOTTA 
SECRETARIO GERAL 

Avenida Brasil, 264, CEP 85485-000 (l\ 
Três Barras do Paraná - Estado do Paraná \~ 
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SCHLICKMANN & ROTTA L TDA- ME 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL 

CAROLYNA APARECIDA ROTTA SCHLICKMANN , brasil i a ,· A 
natural de Catanduvas, Estado do Paraná, solteira , mai r e ,',Ji~ // 

capaz , nascida no dia 31/07/1995, empresária, inscrita no '~ ~ 
sob no 096-053-829 - 11, e portadora da RG. no 10.699. 996-~CAVE.L ·// 
SSP- PR, expedida no dia 30/12/2005, residente e domiciliada a .... -
Avenida Brasil , 350, centro, CEP 85485-000, no município de 
Três Barras do Paraná, Estado do Paraná. 

JOSEANE APARECIDA ROTTA SCHLICKMANN , brasileira, natural 
de Catanduvas, Estado do Paraná , casada sob o Regime de 
Comunhão Parcial de Bens, nascida no dia 20 / 11/ 1975 , 
empresar1a, inscrita no CPF sob no 021.737.039-00 , e 
portadora da RG. no 6.294. 1 02 - 2 - SSP- PR, expedida no dia 
13/08/1991 , res i dente e domici l iada a Avenida Brasil , 350, 
centro, CEP 85485 - 000, no município de Três Barras do 
Paraná, Estado do Paraná . 

Únicos sócios componentes da sociedade limitada , com o nome 
empresarial de SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME", na Avenida 
Brasil , 264, CEP 85485 - 000, no município de Três Barras do 
Paraná, Estado do Paraná , registrada na Junta Comercial do 
Estado do Paraná, sob o NIRE 41207696741 com despacho em 
02/09/2013. 

1° Pelo presente instrume nto resolvem rerratificar endereço 
comercial : 

CLAUSULA PRIMEIRA: O endereço comercial que era: 

- Avenida São Paulo , 264, CEP 85485 - 000, no município de Três 
~ Barras do Paraná, Estado do Pa raná. 

Passa a ser : 

- Avenida Brasil , 264, CEP 85485-000 , no município de Três 
Barras do Paraná, Estado do Paraná. 

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas a demais clausulas 
do contrato social. 

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o 
presente em três vias de igual teor e forma , na presença das 
testemunhas abaixo , para que produza efeitos legais . 

I 



--. 

Carolyna A. R . Sch lic kmann 

plll~l tllit •ll\l3a!ID• 
DO PARANÁ 

Testemunhas 

Wagner eversor )Acordi 
RG 1 . 6 9 . 473-SSP-DF 
CPF 027.365. 0 39 - 45 

~~ ~~~~L4 Q\SOU,~ 
ReJ ne '· c o r d 1 Soares 
R~ 5 . 885.541- 3 -SSP - PR 
CPF : 928 . 1 06. 169 - 49 

JUNT'CfAO:l~gl:k~glt:t~tVEL 

~ ~~~~FICO 0 REGISTRO EM: 2 3 /0 9 /~2013 
NÚMER0·201 35582563 -~ 

~~!ocolo: 1Y558256-3, DE 19/09/2013 '07'AJ .". 
Empr esa : 41 2 0169614 1 , -----""7 
sctu.Ic!OO\Nd , ROTTA LtOA - M.E: SEBASTIÀO MOTTA 

SECRETARIO m:RAL t 

Avenida Brasil , 264, CEP 85485-000 
Três Barras do Paraná- Estado do Paraná 



CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina: 001 1 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 

Nome Empresarial 
SCHLICKMANN & ROTI A L TOA· ME 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

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

41 2 0769674-1 18.960.416/0001-17 

Endereço Completo (Logradouro, N2 e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AVENIDA BRASIL, 264, TRÊS BARRAS DO PARANÁ, PR, 85.485·000 

Objeto Social 

02109/2013 

Data de Início 
de Atividade 

16/09/2013 

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PEÇAS E 
PARTES; 
COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRfCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO. 

Capital: R$ 100.000,00 
(CEM MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 
(CEM MIL REAIS) 

100.000,00 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n2 123/2006) 

Microempresa 

Prazo de Duração 

Indeterminado 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término do 
Nome/CPF ou CNPJ Partlclpacão no capital !R$1 Espécie de Sócio Administrador Mandato 

CAROLYNA APARECIDA ROTTA SCHLICKMANN 
096.053.829·11 

JOSEANE APARECIDA ROTT A SCHLICKMANN 
021 .737.039..00 

Último Arquivamento 

Data: 23/09/2013 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): RE·RATIFICACAO 

15/213328·3 

7 

.7 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br 
e informe o número 152133283 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponlvel por 30 dias 

1.000,00 SOCIO 

99.000,00 SOCIO 

CURITIBA - PR, 20 de maio de 2015 

~-
LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

xxxxxxxxxx 

Administrador xxxxxxxxxx 

Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR 
www.ilml'!r.nmP.rdl'!l.nr.nov.hr/r.P.rtifir.'lrln 
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PREFEITURA MUNICÍP AL DE NOVA CANTU- PR 

PROCESSO LICITATÓRIO N o 040/2015 

EDITAL DE PREGÃO N° 018/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, com filial situada na Avenida Presidente Kennedy, n° 2.397, Sala 1, Bairro 

Osvaldo Cruz, Palotina/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 77.310.589/0018-05, neste ato, 

representada pelo seu procurador o Sr. LINCON YUKIO YAMANAKA, brasileiro, 

assistente de vendas, portador do RG n ° 1348309-SSP /MS e CPF n ° 994.829.161 -15, 

DECLARA, que a mesma recebeu do hcitador toda a documentação relativa a licitação 

supramencionada. 

·o 'manaka 

or · ~ 
~ 

e 
Equagril Equipamentos Agrícolas Ltda. 

Avenida Presidente Kennedy, 2.397- Bairro Osvaldo Cruz 

Palotina - PR- CEP 85950- 000 

Fone/Fax: (44) 3649- 8686 

www.equagril.com.br 
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PREFEITURA MUNICÍPAL DE NOVA CANTU- PR 

PROCESSO LICITATÓRIO No 037/2015 

EDITAL DE PREGÃO N° 017/2015 

CREDENCIAMENTO 

EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, com filial situada na Avenida Presidente Kennedy, n° 2.397, Sala 1, Bairro 

Osvaldo Cruz, Palotina/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 77.310.589/0018-05, neste ato, 

representada pelo seu procurador o Sr. WAGNER GERALDO DE SOUZA LIPO, 

brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 8.323.538-3-SSP /SP e CPF n° 

013.810.618-50, CREDENCIA, o Sr. LINCON YUKIO YAMANAKA, brasileiro, 

assistente de vendas, portador do RG n° 1348309-SSP /MS e CPF n° 994.829.161-15, a 

participar do procedimento licitatório sob o modalidade Pregão n° 017/2015, instaurado 

por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa, outorga-se ao acima credenciado (a), 

dentre outros poderes, ao dirCo de interposição de recurso. 
/l .~----

· a / PR, 04 de maio 

Procurador 

Equagril Equipamentos Agricolas Ltda. 

Avenida Presidente Kennedy, 2.397- Bairro Osvaldo Cruz 

Palotina- PR- CEP 85950-000 

Fone/Fax: (44) 3649-8686 

www.equagril.com.br 
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EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS L.TDA 

NIRE 41.202.60Ó.461 

CNP~ n. o 77.310.589/0001-59 

16.ª ALTERAÇAO E CONSOLIDAÇAO DE CONTRATO SOCIAL 

BLUE WATER PARTICIPAÇÕES S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede, à 

Avenida Presidente Castelo Branco, n°. 7.777, Sala 02, Bairro da Lapa, na Capital do 

Estado de São Paulo, CEP 05034-000, devidamente registrada ·na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo sob NIRE n.0 35.300.198.778, em sessão de 28/10/2003, inscrita no 

CNPJ sob n.0 01.246.193/0001 -28, neste ato representado pelo Diretor Presidente, DARCI 

LOCATELLI, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, empresário, portador da 

Carteira de Identidade, RG n. 0 3.939.651-4-SSP/SP e CPF n.0 015.476.749-20, residente e 

domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Doutor Gabriel dos Santos, n.0 375, 

15° Andar, Bairro Santa Cecília, CEP 01231 -011; 

DARCI LOCATELLI, acima qualificado; 

BONISSONI, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, empresário, 

~p---~siffiwe._e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Apinajés, n.0 969, Apto. 

t.:screvento 

izes, CEP 05017-000, portador da Cédula de Identidade RG n.0 344.694-

do CPF sob n.0 164.594.669-04; 

SÍRIO FRANCISCO BARAZETTI, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, 

empresário, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Doutor 

Miranda de Azevedo, n°. 779, Apto. 220, Bairro Vi la Anglo Brasileira, CEP 05027-000, 

portador da Cédula de Identidade RG n. 0 1.863.402-SSP/PR ~do CPF sob n.0 333.9áÊ .939-

68; /} / ;r 4J \ J2 ~ Ah ' . . ' 
/ ;fj/v ({f' 1 I '--- L\,'v~ , 



-2 -

EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS L TDA. ;;'" 
16ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

ELEMAR JORGE DRISNER, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, 

residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Aluísio de Azevedo, n. 0 

279, Apto. 102, Bairro de Santana, CEP 02021-030, portador da Cédula de Identidade RG 

n.0 24.890.736-0-SSP/SP e do CPF sob n.0 251.517.709-34; 

ÚNICOS SÓCIOS componentes da sociedade empresária limitada denominada 

EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS L TOA, 

com sede social à Avenida Presidente Kennedy, n.0 2.397, Bairro Osvaldo Cruz, na cidade 

de Palotina no Estado do Paraná, CEP 85950-000, devidamente registrada na Junta 

Comercial do Estado do Paraná sob NIRE n° 41.202.600.461, em sessão de 01/08/1991 , 

inscrita no CNPJ sob n.0 77.310.589/0001-59, têm entre si justos e contratados ALTERAR o 

nforme cláusulas e condições seguintes: 

- I -

~!is:~. Os sócios de.Gk:te transferir a sede da empresa local izada à Avenida Presidente Kennedy, ~~ 
....__,__. -~ Batrro Osvaldo Cruz, na cidade de Palotina no Estado do Paraná, CEP 85950- ~ __ _____. 

'-----rooo, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE n° 

41.202.600.461, em sessão de 01/08/1991, inscrita no CNPJ sob n.0 77.31 0.589/0001-59, 
I '--/ 

para a cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, n.o '"' ~I 

~,...-I y 2.210, Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040. 
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- 11 -

Os sócios deliberam alterar o endereço da filial localizada na cidade de São Mateus do 

Sul, Estado do Paraná, na Rua Alberto Schramm, n° 1.681, Bairro Dona Herminia, CEP: 

83900-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE n° 

41.901.272.276, em sessão de 17/04/2012 e CNPJ sob o n o 77.310.589/0027-98, 

passando para Rodovia BR 476 n° 34, Bairro Jardim Dona Herminia, CEP: 83900-000, na 

cidade de São Mateus do Sul, Estado do Paraná. 

- 111 -

S AGRÍCOLAS L TOA, tendo sua sede e foro na Capital do Estado de São 

a Santa Marina, n.0 2.210, Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040, inscrita 

'=~~==;n;;:;o~C~N;;;P.J sob n° 77.310.589/0001-59, podendo instalar, manter e extinguir depósitos, filiais , 

agências e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, a critério da 

Diretoria, com filiais localizadas: 

1) na cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, na Avenida Maripá, 

n.0 1.983, Bairro Centro, CEP 85960-000, registrada na Junta Comercial do Estado 

do Paraná sob NIRE n.0 41.900.476.242, em sessão de 04/01/1989 e CNPJ sob o I 
n° 77.310.589/0002-30, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mW/ 

~ 111/ reais) do Capital Social; ~tt:r' " ;li U[ 

á/v ;r ~ ~ ,ç'1 t~ ~ ~-v~ ~ 
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2) na cidade de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rodovia BR 463, KM 

02, n.0 2.667, Bairro São Tomás, CEP 79900-000, registrada na Junta Comercial do 

Estado do Mato Grosso do Sul sob NIRE n.0 54.900.130.738, em sessão de 

05/11/1992 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0007-44, com capital destacado no valor 

de R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

3) na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, na Avenida Santos Dumont, n° 1.557, 

Bairro Cidade Alta, CEP 87360-000, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob NIRE n.0 41.900.406.261, em sessão de 06/08/1993 e CNPJ sob o n° 

77.310.589/0008-25, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) 

do Capital Social; 

1 a de Medianeira, Estado do Paraná, na Avenida 24 de Outubro, n° 11, 

-~-·~'"'-~~--~qpe lndustrial, CEP 85884-000, registrada na Junta Comercial do Estado 

.,....-__,~ do Paraná sob NIRE n.0 41.900.460.907, em sessão de 24/01/1995 e CNPJ sob o 

. 910009-06, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

5) na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, na Rodovia PR 323, n° 4.940, Bairro 

Trevo, CEP 87507-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob 

NIRE n.0 41.900.461.024, em sessão de 05/07/1995 e CNPJ sob o n° 

77.310.589/0010-40, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) 

do Capital Social; f;/ 
6) na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 2~, KM 234, 

n°. 1.913, Bairro Industrial 2, CEP 89460-000, registrada na Junta tbfi ercial do 

tilv ~ t~>lj~:~~~ ~f 
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Estado de Santa Catarina sob NIRE n.0 42.900.461.629, em sessão de 23(06/1998 

e CNPJ sob o n° 77.310.589/0011-20, com capital destacadÓ no valor de 

R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

7) na cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rodovia BR 476, KM 21 ,5, n° 7.500, 

Bairro Vila Nova, CEP 83703-265, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob NIRE n.0 41.900.605.310, em sessão de 19/06/1998 e CNPJ sob o n° 

77.310.589/0012-01 , com capital destacado no valor de R$1 .000,00(um mil reais) 

do Capital Social; 

8) na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, na Avenida dos Bandeirantes, n° E-

1.129, Bairro Parque Paduan, CEP 12080-700, registrada na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo sob NIRE n° 35.902.480.846 em sessão de 28/08/2001 e 

CNPJ sob o n° 77.310.589/0015-54, com capital destacado no valor de 

~~L...:..n::a~c.idãâe -pe Paranavaí, Estado do Paraná, na Avenida Deputado Heitor Alencar 

o, .0 8.171, Bairro Jardim Santos Dumont, CEP 87706-000, registrada na 

ercial do Estado do Paraná sob NIRE n.0 41.900.772.909, em sessão de --8/07/2002 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0017-16, com capital destacado no valor 
1 
L L 

de R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; ,/F 
10) na cidade de Palotina, Estado do Paraná, na Avenida Presidente Kenned/n.0 

2.397, Sala 1, Bairro Osvaldo Cruz, CEP 85950-000, registrada na Junta Comercial 

do Estado do Paraná sob NIRE n.0 41 .900.783.862, em sessão de 14/10/2002 e 

;f}/ ? g1 _v~ . \/~~~~! ~ 
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CNPJ sob o n° 77.310.589/0018-05, com capital destacado n<;> . valor de 

R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

11)na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Rua Padre Roque, n.0 2.270 e 

2.274, Bairro Saúde, CEP 13800-330, registrada na Junta Comercial do Estado de 

São Paulo sob NIRE n.0 35.902.628.908, em sessão de 31/10/2002 e CNPJ sob o 

no 77.310.589/0019-88, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

reais) do Capital Social; 

12) na cidade de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Mato Grosso n.0 

555, Bairro Centro, CEP 79950-000, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Mato Grosso do Sul sob NIRE n.0 54.900.206.831, em sessão de 28/10/2003 e 

CNPJ sob o n° 77.310.589/0021-00, com capital destacado no valor de 

R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; ~~ 

~?n'!:ll·..mnade de Araras, Estado de São Paulo, na Avenida Romano Zorzo (antiga Av.~ 
Marginal da Via Anhanguera), n° 650, Bairro Jardim Sobradinho, CEP 13602-002, 

r'ar~t'~"'rla na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NlRE n° 35.902.912.223, 

~~a.av de 20/12/2004 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0022-83, com capital 

destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

14) na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 

Presidente Kenedy n° 283, esquina com Rua Fernando Ferrari , n°s 12 ao 22, Bairro 

Parque Jockey Club, CEP 28020-260, registrada na Junta Comercial do Estado ~o y 
Rio de Janeiro sob NIRE n" 33.900.938.355, em sessão de 10/01/2008 e CNPJ s7 

iJ/ ;r 4í Y\-//"tp ~L~ \~1 ~; /t 
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o n° 77.310.589/0023-64, com capital destacado no valor de R$1.000,'00(ilm mil 

reais) do Capital Social; 

15) na cidade de Assis, Estado de São Paulo, na Avenida Dom Antonio n° 2.700, 

Bairro Vila Tênis Clube, CEP 19806-173, registrada na Junta Comercial do Estado 

de São Paulo sob NIRE n° 35.903.960.990, em sessão de 10/03/2011 e CNPJ sob 

o n° 77.310.589/0024-45, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil 

reais) do Capital Social; 

16) na cidade de Marília, Estado de São Paulo, na Avenida Antonieta Altenfelder n° 

995, Bairro Jardim Santa Antonieta (Distrito Industrial), CEP 17512-130, registrada 

na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n° 35.903.963.603, em 

sessão de 10/03/2011 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0025-26, com capital 

destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; 

17) na cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Isabel, 

~ ....... '""'-'~.1-"~''"'1, Bairro Aparecida, CEP 12912-780, registrada na Junta Comercial do 

~J.CIU'V'• de São Paulo sob NIRE n° 35.904.226.815, em sessão de 12/12/2011 e 

capital destacado no valor de 

cidade de São Mateus do Sui, Estado do Paraná, na Rodovia BR 4 76, n° 

Bairro Jardim Dona Herminia, CEP 83900-000, registrada na Junta Comer i 

Estado do Paraná sob NIRE n° 41.901.272.276, em sessão de 17/04/2012 

sob o n° 77.310.589/0027-98, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um 
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19) na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Rodovia PR 323, Km 222, Lote 369, 

Bairro Zona 11A, CEP 87211-400, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob NIRE n° 41.901.286.676, em sessão de 13/07/2012 e CNPJ sob o n° 

77.310.589/0029-50, com capital destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) 

do Capital Social; 

20) na cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina, na Rua Benemerito Anselmo 

Reynaud, n°. 489, Lado Ímpar, Bairro Faxina! (Zona Comercial 4}, CEP 89300-000, 

registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE n° 42.900.979-

245, em sessão de 16/07/2012 e CNPJ sob o n° 77.310.589/0028-79, com capital 

destacado no valor de R$1.000,00(um mil reais) do Capital Social; e, 

21) na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, n°. 

2.230, Galpão 1, Bairro Freguesia do Ó, CEP 02732-040, registrada na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n°. 35.904.608.556, em sessão de 

_...-::~6'1U~a13 e CNPJ sob n°. 77.310.589/0030-93, com capital destacado no valor 
~uj~~ 

-IV-
I I }t l 

~ E~ vista áa modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art1 2.0G1 
da Lei n. 0 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e coos91idar 

o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e cof)dições 

contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n.0 10.4'06/2002 

aplicáveis à este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 
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