
CADASTRO DE PESSOAS - PESSOA JURÍDICA 

Porte 
Institu ição Cód. - descrição 

BACEN t9- PEQUENO 

BNDES 8- MICRO 

BRDE 22- PEQUENO A 

Rel~u:mamen.tQs ~ersos 

/ Relacionamento" Coop./Agêrreia, UA/Entidade Nome CPF/CNPJ F:: Titular- 19212-6 \~ UA NOVA CANTU - COOP DE CREDITO MAGAL TRANSPORTE DE 15.329.111 /000 1-1 3 I 
DE LIVRE ADMISSAO VALE DO PIQUIRI MAQUINAS AGRICOLAS EI RELI 
ABCD 

Diretor/Gerente/Procurador/ 0726 UA NOVA CANTU - COOP DE CREDITO SIDNEI CANO 1858.416.179-15 
Representante de PJ - DE LIVRE ADMISSAO VALE DO PIQUIRI I 
19212-6 ABCD I 

Participação em Empresas MAGAL TRANSPORTE DE 
MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI 

15.329.111/0001 -13 

Participante de Grupo 0726 COOP DE CREDITO DE LIVRE MAGAL TRANSPORT ES DE 15.329.1 11/0001-13 
ADMISSAO VALE DO PIQUIRI ABCD MAQUINAS AGRICOLAS 

I Devedor Solidário - 19212-6 0726 UA NOVA CANTU - COOP DE CREDITO SIDNEI CANO 858.416.179-15 

I 
DE LIVRE ADMISSAO VALE DO PIQUIRI 

1ABCD 

09/12/2015 10:19:51 Sidney Rufino dos Santos 
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MAGAL TRANSPORTE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI ME 
CNPJ - 15.329.111/0001--13 

NIRE - 41600005287 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO 

Pelo presente instrumento particular de Alte·ração de Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada: 

SIDNEI CANO, brasileiro, natural de Ivatuba/PR, casado em regime 
de comunhão parcial de bens, nascido em 23/ 08/ 1973, empresário, 
inscrito no CPF/MF no 858.416.179-15 e portador da Cédula de 
Identidade RG no 6.079.834-6 SSP/PR, residente e domici liado Rua 
Projetada B, no 205, Conjunto Pinheiros, na cidade de Nova Cantu, 
Estado do Paraná, CEP 87330.000, resolve alterar o Ato Constitutivo 
da a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada " MAGAL , , 
TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI ME", 
registrada na Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR) em 29/03/2012, 
sob o NIRE 41600005287 e inscrito no CNPJ/MF 15.329.111/0001-
13, com sede e· domicílio na Rua Projeta B, no 205, Anexo 1, 
Conjunto Pinheiros, na cidade de Nova Cantu , ·Estado do Paraná, 
CEP 87330.000, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

Cláusula 1 a: A partir desta data a empresa girará sob o nome 
empresarial de: MAGAL TERRAPLANAGEM EI~J;LI ME. 

Cláusula . 2a : A partir desta data o objeto soci~i da EI RELI será o 
Serviço!/ de terraplanagem e transporte rodoviário 
interr~ruJn'icipal e interestadual de carga~ especializada em 
transp6rte de máquinas agrícolas. 

Cláu$'ula 3a: Fica eleito o foro de Campina da Lagoa/PR, para 
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
deste ato constitutivo. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO 't'xh.ki.. & J ~--' .?.LtQLS 
CERTJ:ll'l:CO O REGl:STRO EM 24/07/ 201S "f77lc~N' ~' ~-
20154349348 . 
PROTOCOLO: 1543493 48 DE 24/07/2015 . Nl:RE: 4 1 6000052 87. 
MAGAL TBRRAPLANAGBM El:RELl: 

Libertad Bogua 
SBCRBTÁRl:A GBRAL 

CURl:'L'l:BA, 2 4/07/ 2 015 
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MAGAL TRANSPQRTE DE MAQUINAS AGRICOLAS EI RELI "'•~ c~,n~'} · 

CNPJ - 15.329 .. 111/0001-13 
NIRE - 41600005287 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO 
i 

Cláusula 4a : Permanecem inalteradas as demais Cláusulas vigentes que 
não colidirem com _as disposições do presente instrumento de alteração de 
ato constitutivo. 

O' titular assina o presente alteração de ato co-nstit ut ivo de Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), em 01 (uma) via, 
obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos 
os seus termos. 

. . if" 

Nova Cantu/PR, 14 de julho de 2015. 

/, 

1il_~ 
JUNTA COMBRCI.AL DO ESTADO DO P~llj . 

( 

CERTIFICO O RBGISTRO BM 24/07/2 01 5 17:13 SOB N" 
20154349349 . 
PROTOCOLO • 154349348 DE 24/07/2 015. NIRB : 41600005287. 
MAGAL TBRRAPLANAGBM BIRBLI 2 

Libert ad Bogus 
SECRBTÁRIA GERAL 

CURITIBA, 24/07/2 015 
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N.0 da prcposta 

25.951 .Se3-2 

i!!j 2349-3 - f'JOVA CANTU PR __ __ ,_._ ····- · ~ -- --··- -----·-------· --- -- ----- --
::scos (.)secura 
=:~: R&zão Soei :Í do estipulante ~ CNPJ do estipule.nte 

Jj: FENABB - ed. Na c. das Assoe. Atléticas do Banco do Brasil tl 00.503. 730/00·J·í -05 
~::: 1rliciode Vi9hnci-ãind-ividuci- ------- - ---- ::; Fim-devi~iê-nciaTnd-ividual ---- --- - --

::::_QA_§_2~-_Ho_ _AS_Q_Q Dl~9_. 1_g.~QJ 5 __ __ j AS 24 HQR~S QO Ql_~p_g. i1.:~Q1? _ 
=:; Data da con mtação ;,1 Prazo !~ Proposta renovada/endossada 
=:· J9. ! 2.2015 .I! 365 dias ::::o 

--·.: ···-- -- ---· -~-- --------~-- ---- ---

i" C?r= f Tipo de pessoa jffi D2ta de na.scirr:ento 11 SeAo 
;::_fi~ica ------·-·· ______ ji gg~~.QJ ~.Z~ ___________ _t fv!§_Sc~Jl.Q9__ __ ~~ '"'" 571 469 5 ~: j~~- __ . ... :: .. ~ .·- ----

Endereço p ra correspondênCia- -------
,, 6..V J::SUS OM PASTOR 609 CASA 

" ' . -
~m-cióãdê ·- ---

--- __ _ Jt PflJ_C~NDU 
.. ;~: ...JF ~:: c::? J.: ·Teie·fo:lB ;~: E-mai! & N 

199561482 I ... _ ------ --·- ·--- -- -- -·· •.-.. - - ---- --- ---' ::: ?.2.~ ... :':!. 3Li .q.v -000 
... !l.gência 

234-9-3 - f\JO A CANTU PR 
;j 

~ 8oberturas 
;:,: Descrição 
;_;; 

·=· i1.~or-te Natur I ou Acidental 

-· - -- ---·- ·-- ----·-
:;: Conta correr:to 
:::: 1 34?-0 ··---- _,_;~:- ··-· -

Cimi-te ~!9 ce., -italse-g-urado- ' Pr.ên1io Hquldo --(fe-coberturã --F-rané;üfa ( Carer,cia 

_ ____ _ ______ L~!-2_a,4o _ __ ___ ___ _ _ ! .J') ___ __ __ __ ___ _ 

,;; Descrição 

; Í 1L~Tfu7ct~?;~pit~Jr~lg0~r~0órt~ .~~~-~~~~~ti'JFn q üid o C! e -côbe1:tu i· a ! -~ ranq u ;a} ·c-ârerlc'iÊ-

_.~ lÍ R$2_5.0QO_._Q_ ____ . __ ___ --- _ _fl!p __ §?.?J3_ --- ---- - - --· -- ·.L_(*) __ -- - ~-- -- - ---
.:, 
·~ r Descricão 

'·' ::: I_Qy~lid~~-_Per_ l0D_ente IQ.~a~u E'~~'f!_al_fo~ 6çi_çl~_nt?.. (!E f\) _____ _ 
, L!m:te o e cap tal segurado Prem1o !rqurdo de cobenura . 
; ~$ 55 . ~!CC• .O _! P~$) ~,_75__ .. __ __ _ _ __ 

Descriçe.o 

·i=-rar.qü iã 7 Cãiê-nc.ié.: 
('"')__ 

:1 ,. 

;: l-t~~fe"~J~â~\~f~~~2radô - ~ PêêrTiiO fíiiLiidO d8COb8riür8T rrãnqU-iã rcaié 
:: !t_,9_l_27.5Q_O,O_ _ ______ --~~~,_04 _______ ________ : _t)_ _________ _ ___ . _ 
~ Declaração P ssoal de Saúde e Atividade - DPSA- Ti"i:ula.r 
::: Confira atentamente as in·formações registradas abaixo 

:~:~ Encontra-se m plena atividade de trabalho? Ern caso negativo, indique o motivo 

c .• mpi.;-.S:: r.e-!:"ér.:..r~;~li"n. ç~;-(Jô s:-ãSii :;\V.~çôc$ Umd.,~~ 1 1."i11-: G[r-o-:~~,·nf-Goo: ~HiõT>~u:,, {Sr}j. CNPJ: ?.3.19S.tmn;oãc,:.:2 - -
,-;.;;:,~;:.> rl. t ~;._-~:w:r:.-.·;.; . f':i.: /').' · OB Gurru:nr;, t.lll Seguros C1 t\dn1inh~l:;:duí1 th· G· ·1~:> S.A • C,):hgn SUS!:i-l iO.CUô:""l '~·~ 
~· :h-:t.1 "!c·::0iltC<), :.,:;_\:·..:.:::.:.·~~-;1 ;:-.:'lC<:t!\.•lom:,!).c"n' br · !:ittr.: '!!:!!:' !•!1<::• 'rt!!!!!!'".:..C: 1'1l h: 
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Seguro Our Vide 1--/0 

:;,reposta de · Çesao ~ 

Declaro que 
ciente de se 
c ::.s textos. 

Ct: . · .. ~. {jj__, . - •• "{::. 

tive conhecimento pré vi o das condições contratuais do seguro, e:;~····($. · • · ·;,;:i 
teor, não possuindo qualquer dúvida que prejudique a exata compr·3en g t:-.:;ntV --· 

:-:-:::c!3:-o es~2. 8iente de que o iníc!o da cobertura dar-se-á às 241100 (vinte e quatro) hmas 
c;o dia d2 con·ratação do referido seguro, corn prazo de vigência individual de í (um) ano, 
~esde que <?. eita pela Seguradora, sendo renovada, conforme definido nas condições 
e;ontratuais. 
: ;clam esta ciente de que a aceitação da presente proposta estará sujeita t análise 
;:névia, com ase nos dados c; info<rnações por mim fornecidos, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias a data de recebimento da proposta pela Seguradora. 
Dec!a<o esta ciente de que só passarei a ter direito à cobertura de joenca terr.1i:1al, na 
forma previst nas condições gerais, passado o período de carência de· 180 (cento e 
oitenta) dias orridos, cont2.dos a pa11ir da data de início da cobertura. Esta cobertura é 
t-:lla antecipa ão de 50,00% da indenização relativa à cobertura de fVloie. 
·= :;cl=:Ji·o sstar ciente de que, a partir da 311 Renovação do Seguro Individual, em caso de 
:-:-: •_:d2nça d3 faixa etária, o prêmio será aumentado de acordo com a Tabela de 
Co;-ne!·cializ:aç=-.o vigente na época elo reenquadramento, conforme definido nas Cor.dições 
Contratuais. 
[ eclai·o esta ciente de que o valer discriminado no capital segurado será calcL:Iado e 
l!quidado, qu ndo do pagamento da indenização, de acordo com o estipulac.o nas 
condições contratuais do seguro . 
. ~\:..I'corizo, na ualidade de Segurado, que os médicos, hospitais, laboratórios, dele;Je.cias, 
institutos e epartições púb!ice.s prestem todas as informações solicitadas pelos 
representante legais da Seguradora para efeito de análises per:inentes ac seguro 
contratado. E autorizo, ainda, que, no caso de meu falecimento ou do meu côt.jL:ge, os 
:·:.:;presantante' legais da Seguradora efetuem pesquisas e investigaçõ3s para a regu:ação 
c.-: process·~ d· sinistm . 
. - . ...:·~o :·izo o Jé ito do orêmio n;ensa! em :-n inha conta corren"le ou na fatura do msu cartão 
c;G crédito, id ntificados na presente pmposta, referente ao seguro ora solicitado, sendo 
oue o débito a primeira parcela será ei'etuado em até 1 O (dez) dias após a res')ectiva 

, c:.ceitação da . roposta pela S·3guradora, nos casos de débito em conta corrente, ou na 
t· ·r-atura do mês subsequente à cont·atação, em caso de débito no cartão. O dél):to das 
i·l demais parcel s será efetuado em data por mim definida na proposta de adesão ou no 
;~ vencimento da fatura do cartão de crédito indicado. 
l !-\utorizc debi' ar o prêmio m0nsal do seguro em minha conta corre~1te, na hipot9Se da 

operadora do artão de crédito n2.o 2.ceitá-lo. 
:~:: cle: ;·o astar iente de que a suspensão da autorização de débito na conta corrente ou na 
f::.tura de C2rt§.o de crédito care,cterizará inadimplência do segui·ado, sendo aplisa::las as 
r.ç;nalidades -:r viste.s nas condic:ões contratuais. 
~~G!a:-o e Ú;;fito que em caso de não pagamento do 1° (primeiro) prêmio men~.al não 

~ ~:;rá. efetivada contratação do seguro. . 
r;; C8clai·o e ac· i'i:O que a ·(alta de pagamento de 2 (duas) parcelas postenme,:; a 1 él 

: .. (~rimeiré.) até::. data do vencimento implicará o cancelamento automático do segur·J . 
. .:.c&i'i:o que o ventual cancelamento do meu cartão de crédito e/ou o encerramEnto da 

~· minha conta orrente no Banco do Bmsil S.A., indicados para débito do i'J I·smio, 
:; determinará o ancelamento deste seguro. 
' ::':..u·éori:z:o o en io por meios remotos (por exemplo: Siv'iS e e-mai l) a transm!s.s2o .je 

i~formações e ontato da Seguradora referente a seguros. 

~on1p;ml1:~-~c-sc(iüro-s Alin!l il do BrasÕ:-Iiv~-.:õÇõns Uni:J~-;:·,-i -::;·,;· : CI:P O~!l78:oóo . si;'õP.;~~iõ'Ti;"j3j".-cN"PT?.s.'1ss.ess:ooJ1-~3 
C ... cl:;;u t:~: S<:{;um~Jor~ .. OCiD·!3 ll~ Co~rr.:om do S(:gwo~ e /~Cmirli::i tmdora de !~c:n: : S.A. - Códrgo SUSt:P: 1C.OOG7l9·9 
C ~~: ::tJ CJ \oottf)ll i:.a'l ; .li.i:,lli-Jf:.!.'•".lit n:::nri,'I!'H~!:~l! . l:nm .br- S r:t: : ~~~.J.!!~:=.:.::qLHI1:J.Cn..!.!l:.l1! 
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!:.~.3 Co{rcto ... i! :!e Sc;liro.~.o A"dr~l'}is:r.1~0t.;i de Bons S./i .. 

,/"'/ . . , '/?·;~ .. 
'.": .,}.-;#/,L~'; ,.~:I,·~J~s-' i/ 

Mt:r CI~ de Re::~ndc Amorósl~ 
Diretor Tócnico - ----~~tt40_.L_~i- ~ -

A--: ":innturn d'o(a) moponcnH· ou dC' ::;ou rtlprc!.:font;u.lo 

Serv i·;-;o .::· : Ateiidime-nto-ao-:.:::nente (S.l\.C): 080Õ i2.s-~'000-- ----~ 
SAC aos ! eficientes Auditi~Jos cu de F~!a : 0800 775 50·~-5 
Ouvidoria 0800 880 2930 em horário comercial ou pelo s i'Le j 
wvvw .bbs auros.com.br 
O!-lvido12a. para ~~fi cientes: A.ud!tiv?_~-~~- ~:- ~ala : .?.~?_O 9_?~_?_~~ . 

(: ,:::1;>~~1 ! 11:: d; $og~tr:'l~ .:...1\! çã dO'?(o,S';j: Av. Nãê'O~~s-Ü;a;~,< 11 ~7 11-:-cE17ü.1!;F6. u{;::i: Sôo fjài,iõ {Si~Ci-í?J:il:. i 9G.fl:!l ·ocõ i-:,3~ -- · -
·'·:!-> t:;t ~~··ç;.Jt -"'ch ·;: :~~l"ií~· · 0~) c. ~:r ~.::l:fil d e· SCltjlHOt c· /\•lmllll ~i:::dora \1': ~i"'l~~: S.\.- (;,>J;uv Sl;SE;> ~n O!)i,; · ~k) 
" · :lt. LI• ' •(,!),,: l :-: · ,.. ~~4::_';':1 WC~t!•.!i!!.!,li !..._•~fiJ!lhr.- $ .:(1 ~lJ;:,.".Jll~.~.:.!!.t:~ 
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' r.\~ ! ~,- -,... rm ~~;,~~E~~~~~NTOS S. A. PIRACICABA :~:~t:~~f:.:: IIII IIIIIIII IIIUti~l !llllllimlrniiiiiiiiiiiiiiiiiWIIIIIIIIIIIII 
NF-e • , -~..., • ....,..,__,. UNILESTE O-ENTRADA r.l CHAVE DEACESSO 

~ ~ ' '?. PIRAC ICABA- SP I - SAÍDA L!J 3515 0576 5279 5100 1238 5500 3000 0287 0911 2095 131 1 
N: 000028'789: ( ~ ~-:.; J CEP 13422-180 - 19 3414-2861 N• 000028709 . FL 112 onsulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 

I SERIE 3 , ' • ~-~ WWW. PESA. COM.BR SÉRIE 3 www.nfe.fazenda.gov.br/portaJ ou no site da SEFAZ Autorizadora . . ~·~~~~}~~~~~--~====================================~----------------+=~~~~~~~~~~--------------------------~ :\2 · :N~./"EZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

-:: .., ü..' í~da merc. adQ. rec. terceiros dest. fi contribuinte 135150321897057 26/05/2015 11: 11: 19 
~ .., \J ...... ,,ICrSCRJÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS TRIBUTÁIUO ICNPJ 

- 535454689116 76.527.951/0012-38 
, .,. •tr.TTHT'l' 

NOME I RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSI\0 

SIDNEI CANO 858.416.179-15 26/05/2015 
ENDEREÇO I BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DE SAl DA/ ENTRADA 

9 RUA PROJETADA B 205 CONJ PIONEIROS 87330-000 
~ MUNICIPIO FONE I FAX .I UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 

~ NOVA CANTU 4491340505!PR ISENTO 
~ ~M~TU>~~~~-..~~~----~~----------~~~~~~~~~~--~~-------------~~~~~~~~~--17,~~---------, 
~ F~TURNDUPLICATA ! VENCIMENTO I VAJ.OR FATURA/DUPLICATA ' VENCIMENTO ' VALOR IFATURNDUPLICI\TA 'VENCIMENTO I VAI.OR I 
P Conua em dldos 

~ ~~7;~,i~o·~·~i•---------L--------------~------------------~------------~------------~L-----------------~L-------------~------------~L-----------------~ oj r.h.t:lll I OU UIPfJ!ICTU g ~B~A~S~ê~D~E~C~AL~C~U~LO~D~O~IC~.M~S~------------------T7.~ V7AL~O~R~D~O~IC~M~S~--------------------r, B~A~S~E~D~E~C~AL~C~UL~O~I~C~M~S~S=T------------rV~A~L~O~R~D~O~t=cM~S7.SU~B~S=TI~TU~TO~-----r,V~AL~O~R~T~O=TAL~~DO~S~P~R~O~D~U=T~OS~---, 

~ 429.000,001 51.480,001 429.000,00 
b VALOR DO FRETE ' VALOR DO SEGURO ' VALOR DO DESCONTO ' OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 

~ 429.000,00 
~ ~ ~1~~,-~.M~Ib~,,.~n·~''~'"'~'~"~~~u;;::::::::=::::::::::::::::::~~~~~~====~~~~::::::::~~~~~~~======~~:::::::::;~~~::::::::::::::::::::::::::~~ 
~ g NOME I RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA I CD.ANTT ' PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ I CPF 

~ ~ TRANSPORTADORA O - Emitente 000.000.000-00 
~ ~ ENOEREÇO MUNICIPJO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

8 g BR 116 KM 100 11807 CURITIBA PR ª ~ QUANTIDADE ESPECIE ' MARCA 'NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 

;:; i 26.000,000 26.000,000 
~ üi OAOO~ .O' f JWPlfT(}!; I !tiR\'J{'O~ 

5 ! CÓO. PROO OESCkJÇÁO DOS PRODUTOS I SERVI('OS NCM I SH CST CFOP UNID QUANT, VALOR liNITÁRJO VALOR TOTAL O.CALC,ICMS VALOR. ICMS B.C'ALC.ICMSST VALOR ICMSST VALOR IPI ALI UOTA 
W 0 IC'MS IPI 

() ~ PAI8422 ESCAVADEIRA HIDRAULICA. J20D CAT 8429S219 loo 6108 UN 1,0000 42Q.OOO,OOOO 42q. OOO,OO 429.000,00 Sl.480,00 0,00 12.00 0,00 
b ~ ERPILLAR-NR SERJE: CI\TOJ20DCLMAO 
8 ;;; 0873 ,MOTOR SERIE BD600Jl7, 
~ E DIESEL.AMAR.ELA. ll8HP. OG41JO PROT. 
"' ~ ESTOCAGEM (CAMINHAO) OPO'IQJ 
~ MANUAL, PORTUGUES OPI938 
~ REMOCAO DO FUI DO ANTI-CONGELAM 

~ CÁCUt.O OU l~'õON 
~ ~I~N~SC~ru~ÇÀf0~M~U~N~IC~I=PA~L~---------------------------r.V~AL~O~R~T70T~AL~D~O~S~S~ER~~~ÇO~S~------------~~~B~A~SE~D~E~C~AL<C~U~L~O~D~O~I~SS~Q~N~----------------~VA~L~O~R~D~O~I7.SS~Q~N~------------------------, 

~ L6~14~9_6_4~----------------------~-----------------------L------------------------~------------------------~ 
~ ~·~~·~~~~···~~·~~~~~~-----------------------------------------------------------------------------r-~~~~~~-------------------, ;.o INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R.ESERVADO AO FISCO 
8' ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GAJLI\NTIA A F A. VOR DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SICR.EDI LTDI\ GRUPO Ol004R COTA 000493 

-~ Moti vo de Ordem: VENDA NORMAL I COND. PAGTO: fllura: 0900!88708- Vcnrimcnto: 26/0$/201$ Volor: 429.ooO,OOShipping nro: N0703$01 

=< 8 Código do clicntc:0002006487 
!:! "' .. w 
... :f 
o ::: 
~ w 
;:i " 

~ i '~.:-:-~~ ·.- ~-; ., ;"ijí'l 
~,....· .r 

() >!_ -

NOVA CANTÚ .J.~:_-!Altr~ •-( 



DANFE 
OOf'UMEHTO AIJ:\.ILIAR DA 
NOTA FISCAl EtGTRÓ!ri.:ICA 11111 m 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 n 

..; ~: ;J ICEP 13422-180 • 19 3414-2861 IN" 000028709 . FL212 onsuJia de autenticidade no portal nacional da NF-e ' · ~ .,#· WWW. PESA. COM. BR SÉRIE 3 w. nfe.fazenda.gov. br/portol ou no si te da SEF AZ Aulorizadora 

I NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

Venda merc. ad .rec. terceiros dest. fi contribuinte 135150321897057 26/05/2015 11: 11: 19 
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 

535454689116 76.527.951/00 12-38 

D· UU'tllOS rR IDUT(IIIt "lJ\R ' IC"H'I 

C:ÓO. PRDD DESCIUÇÁO 00$ PRODUTOS/ SERVIÇOS NCMISH CST tFOP IJ-110 QUANT. VALOR UNJTÂRJO VALOR. TOTAl 8.CALC. ICMS VALOR IC~IS B.CAl.C.ICMSST VALOR ICM SST VALOR IPI 

OP6674 PREPARACAO PARA EMBARQ 
UE OP9002 PEDIDO LANF. 2 194 1QI7 
SAPATA DE GARRA TRIPLA 700MM 
2174Kql PONTA DE PENETRACAO. 
LONGA 2403881 MODULO DE 
LEVANTAMENTO PESADO 28JJ326 
C:ORTADOR LATERAL 2QOIR37 BRACO. 
R2.5M (DI) HD 3476853 CACAMDA-IiDV. 
ETIQUETA- PMADE IN BRAZll.P 42lR440 
C:ONT!1APESO 

- ----

INJ"'UAMA t:flAOfCflll't'AIIIi: 

J\I.IQUOTA 

IC'MS IPI 

! 

I 
I 

w::;:u··!~ 







16/11/2015 

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

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

Nome: A. BASSEGIO & CIA L TOA -ME 
CNPJ: 06.075.906/0001-51 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 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 nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 10:35:05 do dia 16/11/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 14/05/2016." 
Código de controle da certidão: 6F11.28E8.DF89.6FA9 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www .receita.fazenda.gov .br/Apl icacoes/ATSPO/Certidao/CndConj untalnter/Em iteCertidaolnternet.asp?ni =06075906000151 &passagens= 1 &tipo= 1 1/1 



01/12/2015 

l lt.lij;!ii.!i·M 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 2304999810001 - 14 

Razão Social: BASSEGIO LOCACOES LTDA ME 

Endereço: AV CANTU 605 I CENTRO I MARINGA I PR I 87330-000 

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

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

Validade: 23/11/2015 a 22/12/201.5' 

Certificação Número: 2015112319065761002657 

1 Informação obtida em 01/ 12/ 2015, às 10:04:01. 

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

https ://ww·:, .si fge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VAR PessoaMatriz=23301981&VARPessoa=23301981&VARUf=PR&VARins . .. 



GOVERNO DO ESTADO 
Secretan• dl ,attnda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013938484-67 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.075.906/0001-51 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR ,; 

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 
1atureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Página 1 de 1 

Válida até 15/03/2016 - Fornecimento Gratuito 

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

( 

' 
Emitido via lnremet Publica (1611112015 10:23:08) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-==PARANÁ===

cNPJ -77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 0143/2015 

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 A. Bassegio 
& Cia Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob no 06.075.906/0001-51 , situado 
na Avenida Cantu, nesta 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 30 (Trinta) dias a contar da data de emissão. 

E, por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

" Nova Cantu-Pr, 03 de Dezembro de 2015/ 

() A 

REGtÂIJ'J%~s SANTOS 
Responsável pJio 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.nallacantu.pr.gall.br 



?ODER JUD:CI ÁR:O 
J USTIÇ.I\ DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A. BASSEGIO & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ : 06.075 . 906/0001-51 
Certidão n°: 186569701/2015 
Expedição: 16 /1 1/2 015, às 10 :41 :4 5 ~ 
Validade: 13 /05/2 016 / - 180 (cento e o i tenta) dias , contados da data 
de sua expedição . 

Cert if ica-se que A. BASSEGIO & CIA LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS), 
inscr ito(a) no CNPJ sob o n° 06.07 5 . 906/0001-51, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Cer tidão 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 n ° 1470/2011 do Tribuna l Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados co n stantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribuna i s do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anterio res à data da sua e x pedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em re l ação 
a t odos os seus estabe lecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta cer t idão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http:// www.tst.jus.b r) 
Certidão emitida gratuitamente . 

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



02/12/2015 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

• Receita Federal 

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 

06.075.906/0001-51 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL I 
A. BASSEGIO & CIA L TOA· ME 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) --
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

43.19-3-00 ·Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICASSECUNDÀRIAS 

DATA DE ABERTURA 

07/11/2003 

49.30·2·01 ·Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 ·SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AVCANTU 

CEP 

87.330-000 

ENDEREÇO ELETRÓN ICO 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ...... 

NÚMERO 

SN 

MUNICIPIO 

NOVA CANTU 

TELEFONE 

COMPLEMENTO 

TERREO 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

07/11/2003 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

****'**** 

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

Emitido no dia 02/12/2015 às 11:36:56 (data e hora de Brasília). 

j Consulta QSA I Capital Social j 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Página: 1/1 

I Voltar j 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 02/12/2015 

http://www .receita.fazenda.gov .br/preparar lm pressaollmprimePagi na.asp 



-'~""' IViU..o -<._V 'V" 

fJ. BANCO DO BRASIL Proposta/Contrato de Abertura de Conta- frente e ·~ 
Conta de Poupança Ouro e/ou Poupan ft~.P.rfft .. -- ~ 

Pess Jur~-~------· 

CoAntr~tado: (I) Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília, Distrito Federal, -~-;;_;~,: -. ,(<l<-· 
agenc1~ ~349-3 - NOVA CANTU ( ~R ), inscrita no CNPJ n.0 000.000/2340-01, (11) 
Assoctaçao de Poupança e Emprestimo - Poupex, CNPJ n.0 00.655.522/0001-21 
sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília, Distrito Federal, na qualidade dé 
gestora do produto da Poupança Poupex, doravante denominada Poupex por intermédio do 
Banco do Brasil S.A.. ' 

Proponente/Contratante: A BASSEGIO & CIA LTDA, CNPJ n.0 06.075.906/0001 -51, 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E VIAS URBAN, constituída em 
07/11/2003, por meio do documento de constituição 41205128061 - CONTRATO SOCIAL 
registrado no(a) JUCEPAR em 07/11/2003 e sediada à AVENIDA CANTU , SN, CENTRO: 
NOVA CANTU (PR), CEP 87.330-000, telefone(s) (44) 3527-1316. 
Dirigente(s) 
§Nome CPF 

!JI ARMINDO BASSEGIO JUNIOR 740.295.769-15 

Dados da conta 
Agência 2349-3, Conta-Corrente n.0 1 0.633-X, Poupança Ouro n.0 510.010.633-2 e Poupança 
Poupex n.0 960.010.633-4, aberta em 02/01/2013. 

Fornecimento de dados cadastrais às empresas do conglomerado Banco do Brasil e 
Empresas parceiras: Não autorizado. 

Declarações e autorizações 

O Proponente/Contratante identificado propõe e o Contratado aceita a abertura de 
conta-corrente e/ou conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex. 

O Proponente/Contratante declara-se ciente e de pleno acordo com as disposições 
contidas nas Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro 
e/ou Poupança Poupex, registrado no Cartório do 1° Ofício de Registro de Títulos e 
Documentos da cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.0 882.618, em 15/08/2014, que 
integram este contrato, e também, com as Informações essenciais - Conta-corrente e 
conta-poupança, formando um documento único e indivisível, cuja cópia recebe no ato da 
assinatura deste instrumento. 

O Proponente/Contratante declara-se ciente de que os saldos devedores na 
conta-corrente ora aberta e que não forem pagos nos respectivos vencimentos poderão ser 
automaticamente compensados com créditos existentes em outras contas-correntes ou 
aplicações financeiras de que o Proponente/Contratante seja titular no Banco do Brasil, 
mediante débito nas contas respectivas, o que desde já autoriza. 

O Proponente/Contratante declara-se ciente de que as dívidas líquidas que não forem 
pagas no vencimento e que tenham como credor o Banco do Brasi l, em quaisquer de suas 
agências, serão compensadas com os créditos existentes na conta-corrente e/ou na conta 
de Poupança Ouro e/ou Poupex ora aberta(s), mediante débito em conta, o que desde já 
autoriza. 

O acolhimento desta Proposta/Contrato não implica em aceitação da proposta por 
parte do Banco do Brasil S.A., estando tal aceitação condicionada à assinatura de 
funcionário do Banco do Brasil S.A. e a eventual aprovação do limite de crédito. 



~AM~~ Proposta/Contrato de Abertura de Conta- ·orrente e ~ 
Conta de Poupança Ouro e/ou Poupan a. Pou~ ~ 

Pess a: brl'dt ----- r-

..... ~ ·------·-· :·:·. ::::: ~·~ ~~ 

~~~S~U~P~E~R~~~E~R~C~~~D~~~C~A~N~T~U~E~N~S~E~~~~~~~~~~~~~~ (0044) 3527-·· .... ~Jn~· 

'S BANCO DO BRASIL 

( 
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Característicos físicos VISTO DA FISCAliZAÇÃO 

Cor ........ .. ..................... ...... ..... ......................... ..... .. ...... ... . 

Cabelo ......... ......... ...... ............. ..... ....... ........... .............. .... . . 

Olhos ...... ... ..... ... ... ... ... ..... ........ .... ..... ........... .... ...... ...... ..... .. 

Altura .................................... ......................... ................ ... . 

Peso ........ .. ..... .. .. .. ............... ... .. ..... ...... .......... ... ................. . 

Sinais ..................... ... ................ ......... .. ... .. .. ............ ..... ..... . . 

lb.,J.'í.\.cl<(}':\_lQ~~ ..... e.~~:lt\~Ú,(\_: ...... ... ~~ ... ~;)-~ .. :k'I.Y.ÇL_ .. !. ............................ ................. portador da c. T. P. s. 

n. 0 ,:J .. 4. .. 62 .. !f../J.. ...... Série.C:C.G. ... 5 ... é.Q., .............. ; C. T. P. S. (Rural) n• ................................................. Série ............ ............. ........ ..... ; 

C. P. F. I CIC n. 0 .8 .. [Q .. {.f? .. 8. .. ..J .... S?.f..9?iítulo de Eleitor n. 0 .,5.~ ... i" .. ,J.8 .. ~J~I.O.~~.C~.f da .... J€,.8 ...... zona; Cédula de ldenti-

'''' R. G. o.• 6 .. 'Õ .... '2 .. Q.fí?..Q .. c.G ..... ro; •dm;<;do <m .. .O.J ... d< .. 4.s:N.').~J..~ .......................... d< J!ÜJ)/). ''" ""w 
a função de .. Ü...p.~~ ..... ~\e .... .... JJÍQ.~,~\2 ..... > ............................ , com o salário de Cr$ J .. ~;..,~.LCÜ .......... . 

· · (xo. ... . .:.-.~~~ ...... ~ ... .-... cl.~.) ... r~nt&::>.."'.Me.c\.v-::) ........... ~.~~~~~~~~-~ .... ) 
por .... ..r.:xx~êi'i;;:?.......... no seguinte horário :e trabalho: das ....... 2L ... CG ....... .... às .. J.3. .. · .. C(: ....... horas, com ...... t:l .. t.a.,:::) ......... horas de 

intervalo para repouso e al imentação. 

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 

É optante? Data da opção Data da retratação Banco depositário 

Sim O Não O ............ ../. ............. / 19 ......... . .............. / .. . .. .. ....... / 19 ......... . 

Nacionalidade.~LJ:~Q.)Q..&..9.,J;(C\_ ....................... 1--- Q_U_A_N_D_O_ E_S_T_RA_N_G_E_IR_O __ ---lf----P-R_o_G_R_A_M_A_o_E_J.:.I(I~.:.:Il"-~G-R_A_Ç_Ã_o_s_o_c_IA-L--1 
Filho de;~:õ.:o. ... tL,e~/~1,.0-: .... , ... clo.. ... . 
. ~il-b~a. ....................................................... . 
e de .. :k&da ...... _~ .... ~s~-0..~ .. . 

Carteira modelo 19 n. 0 
........... . .... ...... ...... .. Cadastrado em .................. / ........ ..... .1 19 .. ...... . 

sob n. 0 .J.ç:J .21C:~.8..(~. :.9~1..~ ... .. .. 
N.0 Registro Geral........... ...... ..... ...... ......... dep. no Banco ........ ....................................... .. 

nascido em·.·.n.~.f.V.\O,., ... ~ •. .C ....... ::6t~ ............ Casado(a) c/ brasileira(o)? .... .............. .... .. ... endereço ......... .... ... .. ... ... .......... .... .. .......... .. ...... . 

'3 .. ~f) ,. ;ú \.f, • . \i , . , Jljj 
a. "V ... de ..... J;.,._,.~ .:-...!~ . .L .. -....~ ............. ... de 19.:'t.':T. Nome do conjuge. ......... ......... ....... .. .. .. .. ...... . ... ... .... ... .. ...................... ...... .. .. ........... .... .. ... .. .. 

Estado civil. ................................... .... ....... ........... ....... . 
Códigos ~ Banco .................... .......... .. .......... .. 

~Agência .. ............ .. ............... ..... .... . 
Nome do conjuge ........... ...... .............................. ........ . 

..... ............... ...................... .... ...... .......... ..................... Tem filhos brasileiros? ................ ... .. ........ ... . 

Gráu de instrução .......... ................... .................... .. ..... Quantos? . ....... .. ... ..... ........................ .. ... ..... .. endereço da agência .. ... ... ...... ..... ................. .... . 

Residência............ .. .......................................... ............ Data da chegada ao Brasil: 

Cart. Nac. Habilitação n.0 
.................... ... ...... .......... .. .. .......... de ... .... .... ....................... .. de 19....... Obs.: ............ ... .... ......... .. ................................. . 

0 
I Série.. .... ......... Naturalizado ..... . ... .. ... .... .... .. ..... ............ ..... . . 

Cert. Militar n. .. ..... .... .. .. ........ .. .... . 
Catcg. .. .. .. .. .. .. Decreto n. o .... ..... .. ............. . .......... .. .. . ...... .. 

Beneficiários: ........ .. ... ... ... .... ................ ... .. .. ... .. ........... ... ..... .... ... .. ... ........ ........... .... .......... .. ..... .... ... ...... .... .. ... ....... ........ ..... .......... .......... ........ ........ · · .. · · · .. · · · .. 

(Polegar di reito) 



Mostre ao seu novo companheiro os perigos 4ue o c;ertlUll 

no trabalho. 
Cada acidente é uma lição que deve ser aprec iada, p l ll'M 

evitar maiores desgraças .'; •• 
Todo o acidente tem Úm~.causa que é preciso ser pestJtol • 

sada, para evitar a sua repetlç~o. 
Se você for acidentado, procure logo o socorro médko 

adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" con
corram para o agravamento de sua lesão. 

Se você não é eletricista, não se meta a faz.er serviços de 
e letricidade. 

Procure o socorro médico imediato, se v~ for vitima tlc 
um acidente, amanhã será tarde demais. 

As máquinas não respeitam rúnguém; mas você deveres· 
peitá- las. 

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA c dt' 
seus mestres e chefes. 

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde vo

cê trabalha. 
Conve~ e discussão no trabalho predispOOTI a acidentes 

pela desatenção. 
Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos carta

zes e avisos sobre prevenção de acidentes. 
Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fa

zem parte do seu urúforrne de trabalho. 
Mantenha sempre as guardas protetoras das máqu1nas nos 

devidos lugares. 
Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-

la. 
Habitue-se a trabalhar p.rotegido contra os acidentes. Use 

equipamentos de proteção adequados a seu serviço. 
Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de 

combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você 
pode ter necessidade de usá-los algum dia. 
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Seguros 
Proposta de a 

t} BA~-JCO DO BRASIL 

:;::Grupo I Ramo ;·: Processo SUSEP :)' N. 0 ela proposta 
11[ 0993-vida em Grupo !::. 10.003367100-21 
i\ TipüC!e operação -:;j Agência contratante 

] 25_}ôJ .385-3 -- -

F CONTRATACAO :=: 2349-3 - NOVA CANTU PR 
- - - --- -- - - ··· - - -- -- - - - -

.)a~os co .;eguro 
:; Razão Social do estipulante 

!_:_ FEI\JAB_ê_- Fed_. Na c. das Assoe. At~~as do Banco do Brasil 

':;; CNFJ do G:)l r-u ante 
-::: 

;;: 00.503.730/0001 -05 
_ .:;.;____ - - - ~ 

[!)Início de vigência individual f Fim de vigência individual 
tDAS_1_4JjORAS DO DIA 09.12.2Ql5 ___ j ~24 HO~AS_DQ DIA Q9.1?.2016 
:::: Data da contratação ;;: Prazo { Proposta renovada1endossada 
ll 0~.12.2015_ __ ~!: 365 _ __çliª-s __ lo__ _ _________ _ 
Dados ao proponente 
''Nome 

t V!\NDERLE! CORREIA DA SILVA / - - - - -- - - -- -- -- - - -
: CPF ;:: Tipo de pessoa 11 Data de nascimento ::: .Sexo 
;;:, 8?_!.881J379-34 __ j Fisica _____ [[[_23_.0_2.1971.._ _ __ JL_MascL:J!l_Q,J 
U Estado civil 
i::; C_a~ ._:eom.universal __ 
r Endereço pa ra correspondência 
:\RUA VEREADOR FRANCISCO DE MORAES 20 
:;; Bairro 
;:: 

!';__CEl'JTRO _ _ _ __ _ 
\ u;= CEP Y Telefone 

PR. 
::; Agência 

~~ ;; 2349-3 - NOVA CANTU PR ___ _ 

Coberturas 
::~ Descrição 

·: :::· Morte Natural ou Acidental 

I Cidade 
!j:, NOVA CANTU 
·-: 

_:::__ -

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

:::onta co.Tc;r:tc 
ô .613-3 

.:, .!i, Uillite de cãpltal segurado -r Prêmio líquido de cobertura-T ~ranquia rcarê.lcia -
;; R$ _55_:_QOO_l)Q_ _ _ ~ RS ~.58 _ _ _ _ _ . _{ ) ____ _ 

' ';; Descrição 

·!i l._r~d~_Qi~~ção Extrª-.Q_or Morte A___çiQ_~nJ.al .-. _ _ _ .- .- _ _ .,... ___ • . 
, :·:: L1m1te de cap1ta l segurado l Prem1o l1qUJdo de cobenura ~ranqu1a I Care.1c1a 

.f =:::l3S_ 55.000J2Q_ __ --- -- R$ ~68______ I () 
·: !!) Descrição 

'· l\J.!lv~l:dcz Permanente Tota l Ou Parcial Por AcidentEi_(IPA) _ _ _ _ 
i; !!i Limite do capital segurado I Pr;mio líquido de coberturã'J ~ranq u ia I Carêncic. 
.. :d3_S25.000,00 ~5,36 _ _____ t) ___ _ _ 

· ~r Descrição 
:;; :':i Doenç_? Terminal (DT) _ _ __ __ __ _ __ __ _ _ 
.~: i·. Limite de-; capital segurado I Prêmio líquido de cobertura / Franquia / Carêncic:-

, it R~2L_500,QQ_ ____ _j RS ].!2~--- ______ (") _ 

Declaração Pessoal de Saúde e Atividade- DPSA - Titulé.r 
.. Confi:-a atentamente as informações registradé.s abaixo 
,. jj Encontra-se em plena atividade de trabalho? Em caso negativo, indique o mo,i.Co 



Seguros 

--~---~-------· 
Declaro que tive co~hecimento prev1o das ~o.ndições contr~wa is do segno. l)S~ancc ~o~.-cl , .~<J:-. 
c1ente de seu teor, nao possumdo qualquer duv1da que preJUdique a exata c_) rn')recns<ll) Cant\) 
dos textos. 
Jeclaro estar ciente de que o início da cobertura dar-se-á ás 24h00 (vinte e quat~<;) hor<.,s 
elo dia da contratação do referido seguro, com prazo de vigênc ia individual de 1 (u:n) anc. 
desde que aceita pela Seguradora, sendo renovada, conforme definido nas co.1c ições 
contratuais. 
Decláro estar ciente de que a aceitação da presente proposta estará sujei~a à análise 
prévia, com base nos dados e informações por mim fornecidos, dentro do prazo de í 5 
(quinze) dias da data de recebimento da proposta pela Seguradora. 
Declaro estar ciente de que só passarei a ter direito à cobertura de doença terrina!, na 
forma prevista nas condições gerais, passado o período de cé:lrência de 130 (cento ,; 
oitenta) dias corridos, contados a partir da data de in ício da cobe1·tura. Esta co llenura ; 
uma antecipação de 50,00% da indenização relativa à coben~ra de Morte. 
De~laro estar ciente de que, a partir da 3u Renovação do Seguro Individual. ern caso c.k 
rnudanç<J de faixa etária, o prêmio será aumentado de acordo com a T '-' )el2 c.·; 
Cornercie::lização vigente na ópoca do reenquadrarnento, conforme definido nas Condições 
Contratuais. 
Declaro estar ciente de que o valor discriminado no capital segurado será calculado ,; 
liquidado, quando do pagamento da indenização, de acordo com o est:pulé:do né1s 
condições contratuais do seguro. 
Autorizo, na qualidade de Segurado, que os médicos, hospitais, lab:xatórios c.lelc::gacia~;. 
institutos e repartições públicas prestem todas as in forrné.ções solicitada;; pelo.-; 
representantes legais da Seguradora para efeito de an~1l ises pertinentes ac S8ÇJ-'•·o 
contratac!o. E autorizo, ai nda. que, no caso de meu falecimento ou do meu côrjuge, os 
representantes legais da Seguradora efetuem pesquisas e investigações para a mguiaç8o 
do processo de sinistro. 

. Autorizo o débito do prêmio rnansal em minha contCJ corrente ou na fatura de ml· ~! carté:. J 

,. de crédito, identificados na presente proposta, referente ao seguro ora solic wdo, sencl,J 
.2 que o débito da primeira parcela será efetuado em até 1 O (dez) d ias após a rc,spoctiva 
, aceitação da proposta pela Seguradora, nos casos de débito e:n conta cort"ent(;, ou nél 
Ci fatura do mês subsequente à contratação, em caso de débito no cartão. O dóbito das 
,, demais parcelas será efetuado em data por mim definida na proposta de ade.:>i o ou no 
" vencimento da fatura do cartão de crédito indicado. 

Autor;zo debitar o prêmio rnens31 do seguro em minha conta ::or ·ente. n<l h:) )l3se o:1 
., operadora do cartão de crédito não aceitá-lo. 

Declaro estar ciente de que a suspensão da autorização de débito na conta corr<:, ILC ou rl<:.i 

fatura de cartão de crédito caracterizará inad implência do segurado, sendo aç: li·:adas as 
penalidades previstas nas condições contratuais . 

.. Declaro e: aceito que em caso de não pagamento do 1° (primeiro) prêmic r . .: ·.sz., n~i:> 
;,'; será efetivada a contratação do seguro. 
';; Declaro ~ aceito que a falta de pagamento de 2 (duas) parcelas postc.:ri l).'CS a 1 a 

,,. (primeira) até a data do vencimento implicará o cancelamento automático do sc.:gJ ·o. 
Aceito que o eventual cancelamento do meu cartão de crédito e/ou c encem11 lente c:1 

-~, rninha conta corrente no Banco do Brasil S.A. , indicados para débitc· ou prê~rniv. 
dete rmin<~rá o cancelamentO deste seguro. 
Auiorizo o envio por meios remotos (por exemplo: SMS c e-mail) a tr . .r.s.,. ssão ·~ .. ; 

.. informações e contato da Soguradora referente a seguros . 
' . ~ 

.. 
" .. 
'·' "' u; 
Ü;, 

Cornp:.~nhi:ili'Cs~!j7;rv~ AhançadÕiJr3sil-/\v. N3Ç(;u~U:IId~~.1i'.t1 Gc1 ITQ.I~Te-ooõ7"SjÕ iiitJlO (SIJI-CNPJ:2S.19G.H89IOOV1':1 - ---
CôcJigiJ Ua ScyurJI.luru: 0678-5- IH3 Corretora de Scguws ~.-· Adn, n .s tr~Jur.:J :lo Bens S./\ . • Co1J1gu SUSJ P 10,00C ( 19-9 
Lorrc10 clc·lrônico ,JI,:IIICa@aliancadot.>ras•J.com.br- S1h.:. W\'o'W.b.J!>C~~ 
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~O_yA CANTU PR~.JJ-191§ ___ _ 
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Marcelo de Rezende Ambrósio 
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Seguro 0-.~ : 
PropostJ de 
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Serviço de Ate nd imento ao Clien te (SAC): 0800 729 70CJ 
SA C aos Deficientes A u d itiv os ou de Fala: 0800 775 50L. 5 
Ouv idoria: 0800 880 2930 em horário comerci al ou pelo s ite 
www.bbseguros.com.br 
Ouvidor-ia para Defic ientes Aucii tivos o u de Fala: 0300 S32 7373 

Co-mi) :u Jlf:\~c Scuuros Alia nça do Brõls il - Av. Naç r.;:;-lJ!l·~;: 1 t .7it :C[IiQ!j'5"7~-COO • S ·=Jõ P;:;;c tSi',;-C NPJ: 26:'i9G.f.891UOJ1:.~-- -
Cot:14.; 1Ju Scy.;r~lt;OI \l ' 0 678-5 - Bl3 Corrctor3 de Scy..~~m ~ Adl l llll.S!r:.H.IfJ:"O r.Ju tlt.n:: S.A - Cc.J..:1g::: ~US! jJ· 10 C:)t t 1ÇJ 3 
C<.Wt.:·ll ~h 11ünico· .!".; nca(ci'lallancoóobrasil.com.lr - S h.: ~do/VI Ulls~quros . c~·m . b; 

-~·- _ .. .. . · .. ·~. 





A.BASSEGIO & CIA L TOA -ME 
CNPJ 06.075.906/0001 -51 I.E ISENTO 

Avenida Cantu , SN- centro CEP 87.330-000 
NOVA CANTU- Paraná 

Fone: (44 )3527- 1388 e-mail: juliocezarbassegio@hotmail.com 

ANEXO 11 

Credenciamento 

Através da ~ !Sente, credenciamos o(a) Sr. Julio Cezar Bassegio, portador Cédula de 

Identidade n° RG 14/Rl.142.041 SSP/SC e CPF sob n° 491.973.559-68, a participar da Licitação 

instaurada pelos órgãos do Município de Nova Cantu, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N~ 

029/2015, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar

se em nome de A BASSEGIO & CIA LT ADA - ME, inscrita sob o CNP J/CPF n° 06.075.906/0001-

51 conferindo-lhe(s) poderes amplos para atuar em todas as fases do procedimento licitatório, 

inclusive para receber intimações e, eventualmente, desistir de recursos, formular propostas/ lances 

verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

Nova Cantu/Pr, I O de Dezembro de 2015. 

~ 
I 06075906/0001-511(} 

.-.~ AV. CANTU, SIN° 

( fl_J "~-:=.·c:.~~· 
"' Armindo Bassegio Junior 

RG 4.360.632-8 SSP/PR CPF J 5.769-15 



A.BASSEGIO & CIA L TOA -ME 
CNPJ 06.075.906/0001-5 I I. E ISENTO 

Avenida Cantu, SN- centro CEP 87.330-000 
NOY A CANTU- Paraná 

Fone: ( 44)3527-1388 e-mail: juliocezarbassegio@hotmail.com 

DECLARACAO DE FATO SUPERVENIENTE 

PROPONENTE: A BASSEGIO & CIA LTADA - ME 
CNPJ: 06.075.906/0001-51 
ENDEREÇO: AVENIDA CANTU, SN CENTRO, CEP 87.330-000 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório Pregão - 29/2015, que: 

A BASSEGIO & CIA LTADA - ME , inscrita sob o CNPJ/CPF no 06.075.906/0001-51, por 
intermédio de seu representante legal, infra assinado, declara, sob as penas da Lei, que, até a 
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior. 

~ ,~~~L~ 
Por ser expressão máxima da verdade, firmo o presenk 

Non Cantu, 10 Dezembro de 2015. 

:1 
I 0607 5906/000 l-51 

A. Bassegio & Cla. Ltda. 

AV. CAJ(f\1. ~ 

(jl_) •' L. ca:',:~ 
Armindo Bassegio Ju9iÓr 

~ RG 4.360.632-8 SSP/P~40.295.769- 15 
(~ 



A.BASSEGIO & CIA L TOA -ME 
CNPJ 06.075.906/0001-51 I.E ISENTO 

Avenida Cantu , SN- centro CEP 87.330-000 
NOVA CANTU- Paraná 

Fone: (44)3527-1388 e-mail: juliocezarbassegio@hotmail.com 

ANEXO I 

PROPONENTE: A BASSEGIO & CIA LTADA- ME 
CNPJ: 06.075.906/0001-51 
ENDEREÇO: AVENIDA CANTU, SN CENTRO, CEP 87.330-000 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório Pregão- 29/20 15, que : 

I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 

11 - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Ill - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 

IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes no 
quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste certame, 
inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente as datas neles 
estabelecidas. 

V- O Proponente não foi declarado inidôneo para licitar com a Administração Pública de qualquer ~ 
Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

I• I 

\ \;.J,~V-Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

-.J\)v 

Nova Cantu/Pr,lO de Dezembro de 2015 . 

r 06075906/0001-51, 
A. Bassegio & Cla. Ltda. 

NI.CAIIt'U,. a. 
CBI~'-,...MIIiW»--CEP 17330-400 

NOVA CANTU • "" 
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A. BASSEGIO & CIA LTDA 
CNPJ No 06.075.906/0001 -51 
NlRE 41205128061 
PRI1VIEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

AH.MINDO BASSEGIO. de nacionalidade brasileira. natural da 
cidade de s~nra. no Eswdo de Santa Catarina. nascido aos 26 dias do mês de Dezembro 
Jo ano de 1983. filha de Julio Basscgio ~ Picrina Bassani Bassegio, casado em regime 
de Comunh.:lo Parcial de Bens. empresário. residente e domiciliado na cidade de Nova 
Cantu. Estado do Paraná. à Avenida Cantu Sn, Centro CEP 87330.000. portildor da 
Cédula de Identidade Civil r~gistro geral N° 358.613 e>.pedida em 26112/ 1938 pelo 
lnstitmo de Identi ficação do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do ~ 
Ministério da Faz~nda sob No 128..+06.-+59-0-4. JULIO CEZAR BASSEGIO, de 
mtcionalid:.Hk br:1sikir:1. natural da cidade de Umuarama no Estado da Paraná, nascido 
aos 18 diJs do m~::. de Setembro do ~mo de 1963. filho de Am1indo Bassegio e Itália 
Funtana 8asscgio. Ca-.;ado .... .-m regime Je Comunhão P<tn~iCJI d...: I3ens. empres~1rio. 

re:. itk:ntc e dllmiciliado nu cidade de l\o,·n Cantu, Estado Jo Paraná, à Rua Rio Ur~nd~..: 
do SuL Centro. CEP 87330.000. portador da Cédula de Identidade RG N° R-1. 1-+2.0-+ I 
~::-\pedida emll / 12/ 1981 pelo Instituto de Identificação d...: Santa Catarina e inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas do \1inistério dn Fazenda sob N° -t91 .973.559-
68.ROMULO AUGllSTO BASSEGIO, de nacionalidade brasileira, natural da cidade 
d~ Nova Cantu no Estado do Paraná. nascido aos 29 dias do mês de Dezembro do ano 
de 1966. iilho de Armindo Bassegio .:! ftnlia Fontana Bassegio, casado ~m regime de 
ComunhJo P~rcial ck Bens, empresário. residente e domiciliado na cidade de! 1\ova 
Cantu Estado do Paraná, ú Rua Rio Grande do Sul Sn, Centro CEP 87330.000, portador 
da C~dub de Id~ntidade RG N° 3.97-+.390-6 expedida em 26/12/ 1966 pelo Instituto de 
Ident i ti cação do P:.1raná e Inscrita no Cadastro de Pessoas físicas do f'v1inistério da 
Fazenda sob N° 598.919.989-91 e ARMINDO BASSEGIO JUNIOR, de 
nacionalidade brasileira, natural da cidade de Nova Cantu no Estado do Paraná, nascido 
aos 08 dia::. do mês de Setembro do ano de 1969. filho de Armindo Bassegio e Itália 
Fontana 8:1sscgio. casaJo em regime de Comunhão Parcial de Bens. emprc-sário, 
residente e domiciliadL) na cidade de Nova Cantu Estado do Paranú. à.\\ cniua Cantu Sn 
Centro CEP 87330.000. portador da Cédula de Identidade RG ~o 4.360.632-8 expedida 
em 07 '05: 19!55 r~ lo Instituto de IJcmiticaçào do Paraná e inscrito no Cadastro de 
Pessoas do \tlinist~ rio da Fazenda sob N° 740.295 .769-15 .. sócios da Empresa A. 
BASSEGIO & CIA L TDA. dev idamente cstabdecicla. na A\'enida Camu Sn Centro 
CEP 87330.000 em J\:o,·a Cantu Comarc:t de Campina da Lagoa Estado do Paraná. 
de' iJa.nKnte inscrita registrada da \1.~1..Tunta Comercial do Paraná sob 1'\0 

4120512SU61 em 07/11 /2003, 

Resol\\~m de comum acordo alterarem o seu contrato social conforme as cláusulas 
seguintes: 

Clúusula Primeira: R~tira-se da Sociedade o Sócio Al~l\111\00 BASSEGIO, cedendo 
e transferindo as suas quotas proporcionalmente a cada sócio sendo 16.66 7.00 
(deze~seis Mil Seiscentos Sessenta e Sete) quotas a Jl'LIO CEZAR BASSEGIO, 
16.667.00 (dezesseis i\lil Seiscento:. Sessentn e Sete) quot::ts a R0\1ULO AUGUSTO 
BASSEGIO e 16.666,00 (d...:zesseis Ylil Seiscentos Sessenta e Seis) quotas a 
ARJ\UNDO ll.-\SSEGIO JU\IOR. todas no Valor de RS I ,00 (Um Real) Cada uma, 
que declara hm c r re...:ebido o \'alor integral em moeda corrente do Pab, dando plena ~ 
geral quitação Jc todos os se-us haveres da Sociedade, para nada mais reclamarem em 
tempo algum aos sócio:, mgrcssantes. a sociedade ou em juízo qu::tnto 
t rans l'er~ncia. 



A. BASSEGIO & CIA LTDA 
CNPJ No 06.075.906/0001-51 
NIRE 41205128061 

. . . . 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
Cl~1usula Segunda: Qut: em fun'ião da presente altcraç5o contratual. o capital social 
ficará assim distribuídos entre os sócios u partir desta data. 

Sócios: 
Julio Cezar Bassegio 
Rômulo Augusto Bassegio 
Armindo Bassegio Junior 
Total .. ......... ......... ......... ..... .. ....... . 

Quotas 
26.667.00 
26.667,00 
26.666.00 
80.000.00 

Capital RS 
26.667,00 
26.667,00 
26.666,00 
80.000.00 

Cláusula Tercei.-a: Que a empresa A. BASSEGIO & CIA L TOA. que explora o 
seguinte ramo: 
43 .1 9.3-00 - SerYi ços de preparação do terreno: Terraplanagens. Curvas de NÍ\·el e 
Desmcas. 
Passará 3 explorar o r:m10 como 

- Principal -+ 3.19.3-00 - ScrYiços de preparação do terreno: Terraplanagens. Curvas de 
Níwl e Destocas. 

-

Secundária: 49.30.2/01 -Transporte Rodoviário de Cargas em Geral. 

Ch1usula Quarta: pennanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social 
primitivo. n:lo moditl.cadas por esta alteração contratual. 

E, por ~starcm justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e 
forma. 

Nova Can\u Pr., 24 de Maio de 20 I O. 
} /; 

~~~ ,-~A. ~~· 
. 1-n I L- 1· "' JNn?ux: 'q;t" 
® l /;li' ~~~ /1 

JULI~{ IIASSEGIO 

~~e> f\ . YXH)li(:Nlf! 
ROMULO AUGUSTO llASSEGI:O -

(/(~~~~ 
'..-:-\Ri\ll :'\00 13ASSaG(O JUtiOR 

. 1 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

t AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE 
1 CERTIFICO O REGISTRO EM 26/0S/20: O 
· SOB NUMERO 2 0 : ,; 5 q 2 ó ~ 4 ' 

t"t" ;;_ ~r~t~c~lo:_; o/~926 14-0 . DE 26/05/2~-~--/ 

~- -· "' .. -. LUIZ CARLOS SAL VARO 
SECRETARIO GERAL 



A BASSEGIO & CIA L TOA. 

CONTRATO SOCI/\L . ~·- -__ \ ,j 
( L ~; 

ARMINDO BASSEGIO, de naciona lidade brasi leira, atura( da 
cidade de Seara. no Estado de Santa Catanna. nascld :) aos 26 dias do mês de ezetnl5ro 
do ano de 1938. Filt1a de Julio Basseg1o e P1cnna Bassam 8asseg10, casado em regime de 
Comunhão Parcia l de Bens, empresano, residente e domiCiliado na c1dade de Nova Cantu, 
Estado do Paraná. à Avenida Cantu sn, Centro, CEP 87.330-000, portador da Cédula de 
Identidade Civi l registro geral n" 358.613 expedida em 26/12/1938 pelo Instituto de 
Identificação do Parana e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 
sob o n" 126.403.459-04 JULIO CEZAR BASSEGIO, de nacionalidade brasileira, natural da 
cidade de Umuarama no Estado do Paraná, nascido aos 18 dias do mês de Setembro do 
ano de 1963. fill1a de Armindo Bassegio e lta lia Fontana Bassegio. Casado em regime de 
Comunhão Parcial de Bens, empresario, residente e domiCiliado na cidade de Nova Cantu , 
Estado do Paraná, a Rua R1o Grande do Sul, Centro, CEP 87.330-000, portador da Cedula 
de Identidade C1vil registro geral n° R-1.142.041 expedida em 11/12/1981 pelo Instituto de 
Identificação de Santa Catarina e 1nscr1to no Cadastro de Pessoas F1S1cas do M1nisté1 i o da 

- -· Fazenda sob o n° 491.973.559-68. ROMULO AUGUSTO BASSEGIO, de nacionalidade 
brasileira, natural da cidade de I'Jova Cantu, no Estado do Parana . nascido aos 29 d1as do 
mês de Dezembro do ano de 1966. filho de Armindo Bassegio e ltalia Fontana Bassegio, 
casado em regime de Comunhão Parci al de Bens, empresario, residente e domiciliado na 
cidade de Nova Cantu, Estado do Paraná, à Rua Rio Grande do Sul Sn , Centro, CEP 
87.330-000. portacor da Cedula de lc!entidade C1v11 regist ro geral n° 3.974 390-6 expedida 
em 26/12.'1966 pe!o Instituto de Identificação do Paraná e inscrita no Cadastro de Pessoas 
Fís1cas do M1n1stenc da Fazenda sob o nn 598.919.989-91 ARMINDO BASSEG!O JUNIOR, 
de nacionalidade Drasile1ra. natural da cidade de Nova Canlu, no Estado do Paraná , nascido 
aos 08 d1as do mês de Setembro do ano de 1969, filho de Arm111do Basseg1o e Itália 
Fontana Sassegio , casado em regi me de Comunhão Parcial de Bens , empresário, re sidente 
e domicil iado na cidade de Nova Cantu, Estado do Paraná, à Avenida Cantu Sn. Centre, 
CEP 87.330-000, portador da Cédula de Identidade Ci vil registro geral no 4.360.632-8 
exped1da em 07/05/1 985 pelo Instituto de Identificação do Paraná e inscnta no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nn 740.295.769-15. 
RESOLVEM, constituir uma sociedade limitada, que se regerá pelas diSpOSIÇÕes apl;cáoJels 
à espécie e pelas clausulas seguintes. 

PRIMEIRA - A soc1edade g1rara sob o nome empresa rial A. BASSEGJO & CIA LrDA e 
terá sede e domicilio na cidade de Nova Cantu - PR, à Avenida Cantu, SNn, Centro , CEP 

- 87.330-000 . 

SEGUNDA- O prazo de duração da sociedade e indeterminado. 

TERCEIRA - O cap1tal soei~! é de R$ 80.000,00 (Oitenta rml rea1s), diVIdidos em 80.000 
(QUinze rnil) quotas de R$ 1 ,00 (urn re al) cada uma, ass1m distribuído entre os sócios. 
ARMINDO BASSEGIO a importância de RS 50.0000,00 (Cinquenta m1l Rea1s). 
correspondente a 50.000 (C1nqu enta mil) quotas subscritas neste ato e integralizadas no 
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da assmatura do presente instrumento. 
em mo& da corrente nac1onal e JULIO CEZAR BASSEGIO, a importãnc1a de RS 10.000,00 
(Dez rml reais), correspondente a 10.000 (Dez Mil) quotas subscritas neste ato e 
integralizadas no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da assinatura do 
presente instrumento, em moeda corrente nacional. ROMULO AUGUSTO BASSEGIO. a 
importância de R$ 10.000,00 (Dez mil rea1s). correspondente a 10.000 (Dez Mil) quotas 
subscntas neste ato e integralizadas no prazo de 360 (trezentos G sessenta) dias a contar 
da ass inatura do presenie' f strumento. em mR~da corrente nacional. 
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A BASSEG/0 & CfA L TDA. .· 

CONTRATO SOCIAL I 
'. • 

QUARTA- A soc1edade tem por objeto soc1al pnnc1pal a oxploração do ramo de. Prestação 
de serviços de Terraplanagens. Curvas de Nível e Destacas. 

E ramo secundário de. Outras atividades de serviços relacionados com a Agricultura 

QUINTA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou 
alienadas a qualquer titulo a terceiros sem o consentimento dos demais sócios. cabendo a 
estes o direito de preferência na sua aquisição. 

SEXTA- O sócio que deseJar transfenr suas quofas. devera notif1car por escrito aos demais 
sócios. para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer 
dentro de sessenta dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo a 
critério do sócio alienante. Decorrido este prazo. sem que seja exerc1do o direito de 
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas . 

SETIMA - Nos quatro meses seguintes ao térmmo do exercício social , os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão adminístrador(es) quando for o caso. 

OITAVA - A adm1n1straçào da soc1edade caberá à ARMINDO BASSEGIO JUNIOR, com os 
poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto , em at:vidades 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. 

NONA - Pelos serviços que prestarem os sócios à sociedade, perceberão a titulo do 
remuneração "Pró-Labore", quantia mensal fixada em comum acordo entre os sócios, que 
será levada a conta de despesas administrativas . 

DÉCIMA - o falecimento de um dos sócios dissolverá. necessariamente a sociedade. 
Ocorrido o evento entrará a sociedade em liquidação, podendo ser liquidante os sócios 
sobreviventes ou outra pessoa escolhida de comum acordo entre os herdeiros e aqueles. 
Após a liquidação e. solvidos o Ativo e Passivo, serão os sócios supérstites e os herdeiros 
do "de cujus" quitados de seus haveres. se existirem, estes de conformidade com o Formal 
de Partilha devidamente homologado pela autoridade judiciária competente. F1ca também o 
liqu1dante com o encargo áe ultimar, definitivamente, a extinção da sociedade. inclusive, 
apresentando para arquivamento o respectivo d1strato social na MM. Junta Comercial do 
Estado do Paraná. 

§ ÜNICO - Entretanto. havendo mteresse na continuidade da soc1edade por parte dos 
sóc1os sobreviventes e mais os herdeiros do "de cujus· , poderá a sociedade continuar, 
ingressando os herdeiros com seu quinhão respectivo . não havendo impedimento legal 
quanto á sua capacidade administrativa ou, ainda transferindo seu quinhão à um ou ma1s 
dos sócios sobreviventes_ 
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A BASSEG/0 & CIA LTDA. _..._.-:. - - ~~a Ca{\\"\. 

CONTRATO SOCIAL _.. _, ~-···*t· 
I • 

DÉCIMA PRIMEIRA - A r~sp~nsabilidade de cada. sóc~o é réstrita ao valor de suas quo as , 
mas todos respondem sol1danamente pela mtegral1zaçao do capital soc1aJ. . 

. -,~-/ 
DECIMA SEGUNDA - O ano social comcidirá com o ano civil. devendo a 31 de i'Jezembro 
de cada ano ser procedido o Balanço patrimonial da sociedade. obedecrdas as prescrições 
legais e tecnrcas pertinentes a matéria. Os resultados serão atrrbuídos aos socros 
proporcionalmente as quotas que possuírem na socredade. podendo os lucros a critério dos 
socios . serem d1strrbuídos ou ficarem em reserva na sociedade. 

DÉCIMA TERCEIRA - As deliberações sociais, ainda que impltquem em alteração 
contratual. não poderão ser tomadas exclusrvamente por sóctos que representem a maiona 
absoluta do capital soc1al da empresa, e stm por comum acordo .. 

DÉCIMA QUARTA- (Os) Administrador(es) declara(m) , sob as penas da let, de que não 
está(ão) impedidos de exercer a admimstração da sociedade , por leJ esoec1al. ou em virtude 
de condenação criminal. ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela. a oena que vede. 
arnda que temporanamente, o acesso a cargos públicos· ou por crime falimentar. de 
prevaricação. oeita ou suborno. concussão. peculato. ou contra a economra popular contra 
o sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da concorrência . contra as relações 
de consumo fe rúhltr.a nu a propnedade 

DÉCIMA QUINTA - Frca eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa - Pr, para o 
exercíc io e o cumprimento dos direttos e obrigações resultantes deste contrato 

E, por estarem JUStos e contratados datam e assinam o presente instrumento em três 
vi as de 1gual teor e forma e. para um só efetto. Juntamente com duas testemunhas . 
obrigando-se por s1 e seus herdeiros e ou sucessores a cumpn-lo ftelmente em todos os 
seus termos. 

Testemunhas· 

-~'-~~-~ 
Eisa Rodngues de OlíVeJa 
RG n° 4.32 1.133-1 SSP/PR 

' I 

I 
r-Jo'J a Can;u -~~1 de Outubro de 2003. 

(f'111,/W'f't~ vvr]tvf 
AYf-'11N ! o .f)S~~GIO 

--

Marizete Aparecioa Braga 
RG N° 4.738.281-1 SSP/PR 

Documento el rado por. iAarcio Kleber Dias 
CRC/PR: 042724/0-0 

' 

JUNTA COMER"CIÃC DO Pi\RANÃ - _ _ 

f ESCRITORIO REGIONAL DE GOIOERE '~~~~ 
.
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NOME: FABIOLA PALUDETTJ BARACHO DE SOUZA / I 
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TERRAPU~NA(W.EM 

A.B.S.J.R PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME 
CNP J: 03.544.523/0001-97 

I. E. 904.73223-05 

ANEXO I 

Modelo de Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: A.B.S.J.R. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME 
CNPJ: 03.544.523/0001-97 
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO 82. JD GRAMADO. ALMIRANTE 
TAMANDARÉ - PR 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório Pregão - 54/2015, que: 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, 
possuindo toda a documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11 -Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no 
presente processo licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 
111- Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) 
anos para a realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não 
utilizamos, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
(conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 
IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos 
termos constantes no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para 
todos os fins estabelecidos neste certame, inclusive para aplicação de penalidades, 
caso o proponente não cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública 
de qualquer Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu, 11 de dezembro de 2015. 

~\ f)o-..tt_~tctti ~u~~c cQ_,__ ~~'-
FABIOLA PALUDETTI BARACHO DE SOUZA 7 
RG 8.233.121 -2 
CPF 049.016.429-36 

A D s J R Prectodoro de Se!Vços Lida 
CNPJ 03.544.523 I 000 1 • 97 
b~ee&;çao ~u.n. 37':SS./200 

Rua Rto de Janeiro, 82 Jardim Gramado 
Almirat).!e Tamandaré - PR 

Fr'·. õS7 - 70 t 5 

I~ 

A B SJ R Pre:-·,rM~ 41:' '"rvlços Ltda 
CNPJ 03.54-.: · lOl -97 
· \.SC&~lQA_o Mu r . J: . -,M/2l'l0 

~rode Janeiro, 82 J<~r•: .. n i ·~amado 
·-ante Taman•· .• r• - PR 

·e 657 - ·,-c., • . • 

Rua Rio de Janeiro, 82- Bairro Jardim Gramado- Almirante Tamandaré- Paraná- CEP: 83.504-400 

Tel. (41) 3657-7015- Fax: (·U) 3657-7015 - e-maíl: absjrl@uol.com.br 



J Natureza Jur~_d:::i:.=c=a=~===~=~~~~=~~ ------ ----------- - - ----' ll:.t· 
mero de Identificação do Registro de i' I Data de Arquivamento do 
presas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo 

2 0422861-5 03.544.523/0001-97 I 16/11/1999 
- --- --- - - - -- - -- - - - - -

dereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade •. UF, CEP) 
~RUA RIO DE JA~EIRO, 82, JD GRAMADOS, ALMIRANTE TAMA_NDARE, Pl!_ 

! Objeto Social 
-COMÉRCIO VAREJISTA DE SAIBRO,PEDRA BRITADA E AREIA; 
-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM; 

! -SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS; 

l-SERVIÇOS DE DRENAGEM; 
-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO COM E SEM OPERADOR; 
-LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA CONSTRUÇÃO COM E SEM MOTORISTA; 
-LOCAÇÃO DE VEiCULO LEVES; 

I Data de Inicio 
de Atividade 

I_ 01 /11/1 999 

J Capital: R$ 25.000,00 

- ---,- ________________ __, 

1 (VINTE E CINCO MIL REAIS) 

I Capital Integralizado: R$ 
I (VINTE E CINCO MIL REAIS) 

25.000,00 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 123/2006) 

Microempresa 

Prazo de Duração 

Indeterminado 

b cios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Té~ino-do Mandato --- ---
~ -~ome/CPF ou CNPJ Participação no capital IR$1 Espécie de Sócio Administrador 

Término do 
Mandato 

ALBERTO RODRIGO DE SOUZA 12.500,00 SOCIO Administrador 

047.706.229-61 / 

I 
FABIOLA PALUDETII BARACHO DE SOUZA 12.500,00 SOCIO Administrador 

049.016.429-36 

\Último Arquivamento 

' Data: 03/09/2009 Número: 20094735204 

. Ato: ALTERAÇÃO 

I Evento (s): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
' I CONSOLIDAÇÃO DE CONTRA TO/ESTATUTO 

,-
1 
I 

Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ALMIRANTE TAMANDARÉ- PR. 19 de novembro de 2015 
151725406-2 

11111111111111111111111111111111111111111 -~~--
LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

CONFERE CO t 
O ORiGI AL 

)JIJVA c~· !.1-••• !ll-.LkJ.i;l.. o .L.~#\-..~ ---
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CNPJ.: 03.544.523/0001-97 . 
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRA TT_"LAL -. 

NIRE: 41204228615 . . -

ANTÔNIO BENTO DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, casado no Regime de Comunhão 

Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado em Almirante Tamandaré-PR, na Rua 

Rio de Janeiro, n°. 82, Casa, Jardim Gramado, CEP: 83.504-400, pmiador da Cédula de 

Identidade RG 7.531.957-6 SSPIPR e CPF 008.052.479-63; 

ALBERTO RODRIGO DE SOUZA, brasileiro, casado no Regime de Comunhão Parcial 

de Bens, empresário, residente e domiciliado em Almirante Tamandaré-PR, na Avenida Rio 

de Janeiro, n°. 82, Jardim Gramado, CEP: 83.504-400, portador da Cédula de Identidade 

RG 030.575.633-48 DETRAN/PR e CPF 047.706.229-6 1; únicos sócios da empresa 

denominada "A.B.S.J.R. - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME", Inscrita no 

CNPJ: 03.544.523/0001-97, com sede na Rua Rio de Janeiro, n°. 82, Jardim Gramado, 

Almirante Tamandaré/PR, Cep: 83.504-400, com Contrato Social arquivado na Junta 

Comercial do Estado do Paraná sob n°. 4120422861-5 em 16/11/1999, resolvem 

ALTERAR o seu Contrato Social conforme as cláusulas abaixo: 

DO OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade altera seu Objeto Social para: 

• Comércio Varejista de Saibro, Pedra Britada e Areia; 

• Serviços de Terraplanagem; 

• Serviços de Pavimentação de Estradas; 

• Serviços de Drenagem; 

• Locação de Máquinas para Construção com e sem Operador; 

• Locação de Veículos Leves; 

• Locação de Caminhões para Construção com e sem Motorista. 

~··-··co FERECO 
ORiGI AL 



CNPJ.: 03.544.523/0001-97 
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATGAL _ 

~:41204228615 

DOS SÓCIOS 

CLÁUSULA SEGUNDA: O Sócio-Administrador ANTÔNIO BENTO DE SOUZA 

JUNIOR retira-se da sociedade mediante a venda pelo preço certo e ajustado de R$ 

12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais) neste ato em moeda corrente do país referente às 

suas 12.500 (Doze Mil e Quinhentas) quotas que possuía na sociedade para a sócia 

ingressante FABÍOLA PALUDETTI BARACHO DE SOUZA, ~rasileira, casada em 

Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, residente e domiciliada em Almirante 

Tamandaré-PR, na Avenida Rio de Janeiro, n°. 82, Jardim Gramado, CEP: 83.504-400, 

portadora da carteira de identidade RG n.0 8.233.121-2 SSP/PR e CPF n.0 049.016.429-36. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio retirante dá ao sócio remanescente e a sócia 

ingressante a sociedade a mais plena, rasa e geral quitação, declarando não ter mais nada a 

reclamar, sob qualquer pretexto. 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência da Presente Alteração Contratual, o Capital 

Social que é de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), dividido em 25.000 (Vinte e 

Cinco Mil) quotas de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralmente subscritas e 

integralizadas em moeda corrente do País neste ato pelos sócios e assim distribuído: 

SÓCIOS QUOTAS o;o CAPITAL (R$} 

ALBERTO RODRIGO DE SOUZA 12.500 50,00 12.500,00 

F ABÍOLA PALUDETTI BARACHO DE SOUZA 12.500 50,00 12.500,00 

TOTAL 25.000 100,00 25.000,00 

'~ 

Js-
~ 

CLÁUSULA Q.UINTA: ~responsabilidade dos sócios é li~i.tada ao ,montante do .capita~!-l\,~ 
social e proporciOnal ao nume -quotas de cada um dos soc1os. Porem todos ;esppndem I"~ 
solidariamente pela integ ização do cap, social. ~. 't 
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CNPJ.: 03.544.523/0001-97 
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATGAL- : 

~:41204228615 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade será exercida pelos sócios 

ALBERTO RODRIGO DE SOUZA e FABÍOLA PALUDETTI BARACHO DE 

SOUZA, ISOLADAMENTE, denominados Sócios-Administradores, obedecendo aos 

seguintes parágrafos: 

Parágrafo Primeiro - A sociedade será representada ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente por seus sócios administradores, sendo-lhes vedado o uso da 

denominação social em avais, abonos, fianças e outras obrigações de mero favor; estranhos 

aos interesses sociais. / 

Nessa vedação não se inclui a prestação de garantias e obrigações a empresas da qual a 

sociedade participe, direta ou indiretamente. 

Parágrafo Segundo - No limite de suas atribuições e poderes é lícito aos sócios 

administradores, constituir procuradores, em nome da sociedade, especificando nos 

instrumentos os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que não 

poderá ser superior a 06 (seis) meses, exceto mandato judicial que poderá ser por prazo 

indeterminado. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Os sócios e outros que prestarem serviços à sociedade receberão 

remuneração fixada de comum acordo. 

CLÁUSULA OITAVA: Os Sócios-Administradores ficam dispensados de prestar caução. 

CLAUSULA NONA: Os sócios e Sócios-Administradores declaram, sob as penas da lei, 

que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou 

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 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 ~r;J~õe,s 

de consumo, fé publica o propried~\ ~ * 
~ 3 CO COM ":fv-ÇJ7ov V 
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CNPJ.: 03.544.523/0001-97 
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATL"AL ·. 

~:41204228615 
CLÁUSULA DÉCIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem 

com o presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Permanecem Inalteradas as demais Cláusulas do 

Contrato Social. 

EM DECORRÊNCIA DA PRESENTE ALTERAÇÃO O CONTRATO SOCIAL 

FICA CONSOLIDADO COM A SEGUINTE REDAÇÃO 

ALBERTO RODRIGO DE SOUZA, brasileiro, casado no Regime de Comunhão Parcial 

de Bens, empresário, residente e domiciliado em Almirante Tamandaré-PR, na Avenida Rio 

de Janeiro, n°. 82, Jardim Gramado, CEP: 83.504-400, portador da Cédula de Identidade 

RG 030.575.633-48 DETRAN/PR e CPF 047.706.229-61; 

FABÍOLA PALUDETTI BARACHO DE SOUZA, brasileira, casada em Regime de 

Comunhão Parcial de Bens, empresária, residente e domiciliada em Almirante Tamandaré

PR, na Avenida Rio de Janeiro, n°. 82, Jardim Gramado, CEP: 83.504-400, portadora da 

carteira de identidade RG n.0 8.233.121 -2 SSP/PR e CPF n.0 049.016.429-36; resolvem por 

este instrumento particular CONSTITUIR uma SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

LIMITADA, que se regerá pelas cláusulas abaixo: 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO, OBJETO E INÍCIO. (' 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de "A.B.S.J.R.-

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME". 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade mantém sua sede na Rua Rio de Janeiro, n°. 82, 

Jardim Gramado, Cep: 83.504-400, Almirante Tamandaré/PR e elegem o foro da Comarca 
r 

de Curitiba-PR para se · · Ir "das e questões do presente contrato renunc~ , 

qualquer outro por mai privilegiado qu~ eja. ~ . 

~i~'~'c~ V 
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CNPJ.: 03.544.523/0001-97 
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

~:41204228615 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto: 

• Comércio Varejista de Saibro, Pedra Britada e Areia; 

• Serviços de Terraplanagem; 

• Serviços de Pavimentação de Estradas; 

• Serviços de Drenagem; 

• Locação de Máquinas para Construção com e sem Operador; 

• Locação de Veículos Leves; 

• Locação de Caminhões para Construção com e sem Motorista. 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade inicia suas atividades em 01 de Novembro de 1.999; 

PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado. 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA: O Capital Social é de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), 

dividido em 25.000 (Vinte e Cinco Mil) quotas de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, 

integralmente subscritas e integralizadas neste ato pelos sócios, ficando assim distribuído: 

SÓCIOS % QUOTAS CAPITALRS 

ALBERTO RODRIGO DE SOUZA 50 12.500 12.500,00 

FABÍOLA PALUDETTI BARACHO DE SOUZA 50 12.500 12.500,00 

TOTAL 100 25.000 25.000,00 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital 

social e proporcional ao número de quotas de cada um dos sócios. Porém todos respondem-

solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA 

ALBERTO RODRIG 

DA ADMINISTRAÇÃO 

dministração da sociedade será exercida pelos sócios 

ESOUZ eFABÍOLAPALUDETTIBARACHODE ~ -

~-- s CoNFERe c~~V 
O ORIGi AL ~oCU(À-

~ ~ 



CNPJ.: 03.544.523/0001-97 
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRA TGAL -

NI~:41204228615 

SOUZA, ISOLADAMENTE, denominados Sócios-Administradores, obedecendo aos 

seguintes parágrafos: 

Parágrafo Primeiro - A sociedade será representada ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente por seus sócios-administradores, sendo-lhes vedado o uso da 

denominação social em avais, abonos, fianças e outras obrigações de mero favor; estranhos 

aos interesses sociais. 

Nessa vedação não se inclui a prestação de garantias e obrigações a empresas da qual a 

sociedade participe, direta ou indiretamente. 

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios e outros que prestarem serviços à sociedade receberão 

remuneração fixada de comum acordo. 

CLÁUSULA NONA: Os Sócios-Administradores ficam dispensados de prestar caução. 

DAS QUOTAS SOCIAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA: A transferência de quotas se dará por consentimento mútuo dos 

sócios e decurso de prazo do direito de preferência de 60 (sessenta) dias mediante 

notificação prévia. 

DASDELffiERAÇÕESSOCIAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Para alterações no contrato social serão convocadas 

reuniões por qualquer um dos sócios mediante edital de convocação ou circular interna, 

com antece encta mtmma e tres tas e o ngatonamen e avera uma reumao a e \ I' 

último dia do mês de abril para aprovação das demonstrações financeiras do exercício ·~..'l 

anterior e a destinação dos lucro urados pela empresa. Todas as decisões, exceto aquelas 

definidas em lei, serão r maioria aB oluta de votos, cabendo um voto a cada c~ 

capital. ~ . --iJl\~ ~ 
6 C L•t'Q~t;,a00v V 
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CNPJ.: 03.544.523/0001~97 
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATT)AL 

~:41204228615 
DO EXERCÍCIO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O exercício social coincidirá com o ano civil e será 

encerrado em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço geral. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O lucro apurado, depois de feitas às deduções 

previstas em lei, terá a destinação que lhe for dada pelos sócios em reunião que para tal 

finalidade deverão realizar. 

Ocorrendo prejuízos, serão compensados com resultados positivos futuros. 

DA DISSOLUÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Ocorrerá a dissolução da sociedade nas hipóteses 

previstas em Lei, ou quando assim o deliberarem os sócios, procedendo-se nessa ocasião, a 

sua liquidação e uma vez saldado todo o passivo, o ativo restante será partilhado entre os 

sócios, proporcionalmente a sua participação no Capital Social. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O falecimento de um dos sócios não dissolverá 

necessariamente a sociedade, ficando os sucessores sub-rogados nos direitos e obrigações 

dos de "cujos". 

DISPOSIÇÃO FINAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os Sócios e Sócios-Administradores declaram, sob as 

penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei 

especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 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 concorrênc~ , 

contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade. <f-'\ _ \\ \~ 
' v J ~ 

' 
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CNPJ.: 03.544.523/0001-97 
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATGAL · 

NI~:41204228615 
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e fonna, juntamente com duas testemunhas abaixo nomeadas, para que 

produza todos os efeitos legais. 

Curitiba-PR, 24 de Agosto de 2009. 

v "' .. . 
ANTÔNIO BENTO DE SQUZA JUNIOR 

JktJJ~· f!nw.cic&~~, 
v v 

FABÍOLA PALUDETTI BARACHO DE SOUZA 

TESTEMUNHAS: 

RENATO MARQUES S 

RG: 9.346.782-5 SSP/PR 

cJkZrilq1i~,d5~ 
ALBERTO RODRIGO DE SOUZA 

~ ~} 
:?friV 'hf-c k C~'Vfr(Lr:N 

LEANDRO DE CAMARGO 

RG: 7.210.775-6 SSP/PR 
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MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI - ME fJ + ~ 
RUA PROJETADA B N° 205 CONJUNTO PINHEIROS NOVA CANTU- P ~FL N.'~---·- r 

CEP: 87330-000 Fone: (44) 9134-0505 CNPJ- 15.329.111/0001-13 -----.--r··--·-· 
/' I../" • «-: 

E-MAIL: magal.cano@hotmai l.com "'o~-: .''< 

Credenciamento 

Através da presente, credenciamos o Sr. Sidnei Cano, portador(a) da 
Cédula de Identidade n° 6.079.834-6 e CPF sob n°858.416.179-15 , a 
participar da Licitação instaurada pelos órgãos do Município de Nova Cantu, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2015, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em 
nome de MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI- ME, inscrita sob o CNPJ/CPF 
n°15.329.111/0001-13 conferindo-lhe(s) poderes amplos para atuar em todas 
as fases do procedimento licitatório, inclusive para receber intimações e, 
eventualmente, desistir de recursos, formular propostas/lances verbais, recorrer 
e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

Nova Cantu, em 08 de dezembro de 2015. 

~ - ~ 

Sidnei Cano 
Magal Terraplanagem Eireli- ME 

MAGALTERRAP~GEM 
I!IRELI· ME 

CNPJ 15.329.11110001·13 

a Ca,1\-
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MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI - ME ~ ~~~,,,, 

«'-~,,,. 
RUA PROJETADA B N° 205 CONJUNTO PINHEIROS NOVA CANTU - P • q_~ 

CEP: 87330-000 Fone: (44) 9134-0505 CNPJ- 15.329.111/ 0001-13 ~~~,,. 
E-MAIL: magal.cano@hotmail.com 

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 

PROPONENTE: Magal Terraplanagem Eireli - ME 
CNPJ: 15.329.111/0001-13 
ENDEREÇO: Rua Projetada 8 , n°:205 Conjunto Pinheiros Nova Cantu- PR 

DECLARAMOS sob as penas da Lei , para fins de 
participação no procedimento licitatório Pregão - 54/2015, que: 

Magal Terraplagem Eireli - ME, CNPJ N° 15.329.111/0001-13, por intermédio 
de seu representante legal, infra assinado, declara, sob as penas da Lei, que, 
até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no 
presente processo licitatório, e ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posterior. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu, 08 de dezembro de 2015. 

Sidnei Cano 
RG: 6.079.834-6 

CPF:858.416.179-15 

MAGALTERRAPLANAGEM 
EIRELI·ME 

CNPJ 15.329.11110001-13 



MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 
RUA PROJETADA B N° 205 CONJUNTO PINHEIROS 

CEP: 87330-000 Fone: (44) 9134-0505 CNPJ- 15.329.111/0001-13 
E-MAIL: magal.cano@hotmail.com 

Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: Magal Terraplanagem Eireli- ME 
CNPJ: 15.329.111/0001-13 
ENDEREÇO: Rua Projetada B, n°:205 Conjunto Pinheiros Nova Cantu- PR 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório Pregão - 54/2015, que: 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, 
possuindo toda a documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11- Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente 
processo licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 
para a realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não 
utilizamos, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
(conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 
IV- O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos 
constantes no quadro geral do capítu lo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins 
estabelecidos neste certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o 
proponente não cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública 
de qualquer Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu , 08 de dezembro de 2015. 

Sidnei Cano 
RG: 6.079.834-6 

CPF:858.416.179-15 

MAGALTERRAPLANAGEM 
ElRELl· ME 

CNPJ 1U2i.11110001·13 

Carimbo com CNPJ 





Avenida Cantu s/n - Centro - CEP ~p ;-~:10.000 -

cNrJ NU IR.of>l.()(>.r>;ooot -?o. 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

PROPONENTE:PAGANI & RAYMUNDO LTDA-ME 

CNPJ:18.061.665/0001-70 

ENDEREÇO:AV CANTU SN- CENTRO- NOVA CANTU PR 

Declaramos sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento licitatório 
Pregão N° 029/2015, que: 

1-0 proponente atende plenamente aos requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório . 

11- Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO,no presente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

111- Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menos de 18(dezoito)anos para a realização de 
trabalhos noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer trabalho, mão-de
obra direta ou indireta de menores de 16(dezesseis) anos, exceto na cond ição de aprendiz, a partir de 
14(quatorze)anos. (conforme inciso V do art.27 da Lei N° 8.666/93). 

IV-O proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes no 
quadro geral do capitulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste certame, 
inclusive 'para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente as datas neles 
estabelecidas. 

& 

V-0 proponente não foi declarado inidôneo para licitar com a Administração Pública de qualquer Esfera 
do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

~ ., 
ª 1~.u!;l665/0001-70 

FAG.ttNI ~ R.t\YMUNDO 
LT;J;\ ·ME 

Av. Cantu, s/n - Centro 
t~E.P 67330-000 - Nova Cantu -P:J 

Nova Cantu Pr., 1 O de Dezembro de 2015 

PAGANI & RAYMUNDO LTDA-ME 

JONAS PAULO RAYMUNDO 

RG N° 9.555.562-4 Pr - CPF N° 064.388.639-71 

JONAS PAULO RAYMUNOO 



PA6ANI & RA'iMUNDO LTDA~_~ 

Avenida Cantu s/ n- Centro - CEP ~7:·~:-50.000 - :'\lova Canlu 

CNPJ N~ 1~.06l.()(),S/0001 -70. 

A~EXO 11 

CR l·~DEJ\ CIAMENTC) 

Através da presente, credenciamos o Sr. JONAS PAULO 

RAYMUNDO, portador da Cédula de Identidade RG N2 RG N° 9.555.562-4 Pr -

CPF N° 064.388.639-71 , a participar da Licitação instaurada pelos órgãos do 
Município de Nova Cantu, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 
029/2015, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 
poderes para pronunciar-se em nome de PAGANI & RAIMUNDO L TOA-ME, 
inscrita no CNPJ N° 18.061.665/0001-70, conferindo-lhes poderes amplos para 
atuar em todas as fases do procedimento licitatório , inclusive para receber 
intimações e, eventualmente, desistir de recursos, formular propostas/lances 
verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerantes ao certame. 

( 

r 18.061.665/0001-70 
PAGANI E RAYMUNDO 

LTDA·ME 

Av. Cantu, s/n - Centro 
~EP 87330-000 - Nova cantu - Pr.J 

Nova Cantu Pr. , 1 O de Dezembro de 2015 

'fb~~ ~~ . . 
EDUARDO FELIPE DE OtfVEIRA PAGANI , ~"'-' 

JONAS PAULO RAYMUNDO 
JONAS PAULO RAYMUNOO 

~\l 
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·~ ... -- PAGANIERAYMUNDOLTDA 
•CONTRA TO SOCIAL 

JONAS PAULO RAYMUNDO, de nacionalidade brasileira, natural de Nova 
Cantu, no Estado do Paraná, nascido aos 20 dias do mês de Abril de 1990, 
filho de Antonio Moacir Raymundo e Rosania de Fátima Elicker Raymundo, 
solteiro, empresário, residente e domiciliado no Município de Nova Cantu, 
Estado do Paraná, a Rua Vereador Francisco de Moraes, sn° Centro, CEP 
87.330-000, portador da Cédula de Identidade N° 9.555.562-4 expedida em 
Oi/05/2002 pelo Instituto de Identificação do Paraná e inscrita no Cadastro 
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o N° 064.388.639-71 e 
EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI, de nacionalidade brasileira, 
natural de Nova Cantu, no Estado do Paraná, nascido aos 09 dias do mês 
de outubro de 1992, filho de Marcelo Eduardo Pagani e Eisa Rodrigues de 
Oliveira, solteiro, empresário, residente e domiciliado no Município de Nova 
Cantu, Estado do Paraná, a Rua Joubert Agostinho de Oliveira, 157, 
Centro, CEP 87.330-000, portadora da Cédula de Identidade N° 9.901.596-
9 SSP/PR expedida em 27/08/2003 pelo Instituto de Identificação do 
Paraná e inscrita no Cadasti·o de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda sob o N° 071.828.919-64. 

RESOLVE constituir uma sociedade limitada, que se regerá pelas 
disposições aplicáveis a espécie e pelas clausulas seguintes: 

~ 

PRIMEIRA - A sociedade girara sob nome empresarial PAGANI E 
RAYMUNDO LTDA, e terá sede e domicilio No Município de Nova Cantu
Pr, Estado do Paraná a Avenida Cantu Sn°- Centro- CEP: 87.330-000. 

SEGUNDA: A empresa terá inicio de atividade a partir da data de registro 
na junta comercial, com prazo de duração da sociedade indeterminado. 

TERCEIRA - O capital social no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil 
Reais), divididos em 40.000 (Quarenta Mil) quotas no valor nominal de R$ 
1,00 (um real) cada, subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente 
do Pais, fica assim distribuído entre os sócios: 

JONAS PAULO RAYMUNDO - / 
EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI -
TOTAL 

R$ 20.000,00 
R$ 20.000,00 
R$ 40.000,00 

QUARTA: A sociedade tem por objetivo social principal a exploração do 
ramo de: 
4930-2/02 - TRANSPORTES RODOVIARIOS [,E CARGAS EM GERA.L, 
INT~ESTADUAL 

;) ? .1/ IÍ 
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PAGANI E RAYMUNDO LTDA 
•CONTRA TO SOCIAL 

Atividade Secundaria: 
0161-0/03- SERVIÇOS DE COLHEITA DE PRODUTOS AGRICOLAS. 

QUINTA: As quotas da sociedade são individuais e não poderão ser 
transferidas ou alienadas a qualquer titulo a terceiros sem o consentimento 
dos demais sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua 
aquisição. 

SEXTA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por 
escrito aos demais sócios, para que estes exerçam ou renunciem ao direito 
de preferência, o que deverão fazer dentro de 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 poderão ser livremente transferidas. 

SETIMA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES) 
quando for o caso. 

OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
out~a dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os 
sócios. 

NONA: A administração da sociedade caberá aos sócios: JONAS PAULO 
RAYMUNDO e EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI, com os 

o ( poderes e· atribuições de administradores, 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, sendo que o uso do nome empresarial é em 
conjunto. 

1 o É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações sejam em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade sem autorização de outro sócio. 
2° Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome 
da sociedade, procuradores para período determinado, devendo ·o 
instrumento demandato, especificar os atos e operações a serem 
praticados. 



i 
I 

PAGANI E RAYMUNDO LTDA 
•CONTRA TO SOCIAL 

acordo entre os sócios, que será levada a conta de despesas 
administrativa. 

DECIMA PRIMEIRA: O falecimento de um dos soc1os dissolvera 
necessariamente a sociedade. Ocorrido o evento entrara a sociedade em 
liquidação, podendo ser liquidante os sócios sobreviventes ou outra 
pessoa escolhida de comum acordo entre os herdeiros e aqueles. Após a 
liquidação e, solvidos o Ativo e Passivo, serão os sócios supérstites e os 
herdeiros do "de cujus" quitados de seus deveres, se existirem, estes de 
conformidade com o Formal de Partilha, devidamente homologado pela 
autoridade judiciária competente. Fica também o liquidante com o encargo 
de ultimar, definitivamente, a extinção da sociedade, inclusive, 
apresentando para arquivamento o respectivo distrato social na M.M. Junta 
Comercial do Estado do Paraná 

ÚNICO - Entretanto, havendo interesse na continuidade da sociedade por 
parte dos sócios sobreviventes e mais os herdeiros do "de cujus", poderá a 
sociedade continuar, ingressando os herdeiros com seu quinhão 
respectivo, não havendo impedimento legal quanto a sua capacidade 
administrativa ou, ainda transferindo seu quinhão a um ou mais sócios 
sob{eviventes. 

DECIMA SEGUNDA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização 
do capital social. 

DECIMA TERCEIRA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 
de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço Patrimonial da 
sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes à 
matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios proporcionalmente as 
quotas que possuírem na sociedade, podendo os lucros a critério dos 
sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade. 

DECIMA QUARTA: As deliberações sociais, ainda que impliquem em 
alteração contratual, não poderão ser tomadas exclusivamente por sócios 
que representem a maioria absoluta do capital social da empresa, e sim 
por comum acordo. 

DECIMA QUINTA: Os administradores declaram sob as penas da lei, de 
que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial ou em virtude de condenação criminal, ou Por se encontrar sob os 
1eitos dela, a penR que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

/1 Çl !l (/ . / fcação ) 
" '1Jvf{J? ~ '{::!~ I'U~~~~~o · [/,/ 3 



PAGANI E RAYMUNDO LTDA 
•CONTRA TO SOCIAL 

cafgos 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 publica, ou a propriedade. 

DE CIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa -
Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
deste contrato. 

E, por estarem justos e contratados datam e assinam o presente 
instrumento em três vias de igual teor e forma e, para um só efeito, 
obrigando-se por si e seus herdeiros e ou sucessores a cumpri-lo fielmente 
em todos os seus termos. 

Nova Cantu - Pr.,01 de Abril de 2013. 

J~úr<v~ 
C JONAS PAULO RAYMUNDO 

~~~ -
EDUARDO FELI~OLIVEIRA PAGANI 

z:~· r -__ /.t:-JJUíUNNlT'ÃACCõiOMMJEêj;R!CciiiAL..--niooi'\"D.pARAu;:.-Nu;A&----
.. ..._ .o-: AGEN~iA REGIONAL DE GCIOERE 
~~ .• -·"1". '. CERTI~ ovO O REGISTRO EM: 09~04 / 2 0 fJ>,;t_~l SOB NUMERO: 41207582827 
J~~[ Protocolo: 13/192432-0, DE 09/04/2013 ~ •• 

~~
PAGANI E AAYMUNOO LTDA - ------

. ~ SEBASTIÃO MOTTA 
~·~ ~ SECRETARIO GERAL 

Leo 1Hi8 d<l lál01n<l01 Ílt SELO li R,INARPEN 
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• PAGANI E RAYMUNDO LTDA- ME 
CNPJ N° 18.061.665/0fl01-70 
NIRE 41207582827 

• PRIMEIRA ALTERA ÂO DE CGJ.JIR 
SOCIAL 

JONAS PAULO RAYMUNDO, de rl :'lt:ionalidade brasileira, natural de Nova Cantu, no 
Estado do Paraná, nascido aos 20 dias do mês de Abril de 1990, filho de Antonio 
Moacir Raymundo e Rosania de Fátima Elicker Raymundo, solteiro, empresário, 
residente e domiciliado no Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, a Rua 
Vereador Francisco de Moraes, sn° Centro, CEP 87.330-000, portador da Cédula de 
Identidade N° 9.555.562-4 expedida em 06/05/2002 pelo Instituto de Identificação do 
Paraná e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o N° / ·}~ 
064.388.639-71 e EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI, de nacionalidade' ~; 
brasileira, natural de Nova Cantu, no Estado do Paraná, nascido aos 09 dias do mês de -:r:, 
outubro de 1992, filho de Marcelo Eduardo Pagani e Eisa Rodrigues de Oliveira , _r; 
soltei r~, empresário, resident~ e domic~lia?o no Município de Nova Cantu, Estado po (_;~~ · 
Parana, a Rua Joubert Agost1nho de Ohve1ra, 157, Centro, CEP 87.330-000, portadq_ra c .. ó, 
da Cédula de Identidade N° 9.901.596-9 SSP/PR expedida em 27/08/2003 pelo lnstitu\of\.:(;·~ · 
~e Identificação do Pa,raná e inscrita no _C~dastro de Pessoas Físicas do Ministério j~t~~ 
razenda sob o N° 071 .828.919-64. Soc1os da Empresa: PAGANI E RAYMUNC .; ~__;.:r 
L TOA-ME, devidamente estabelecida na Avenida Cantu , SN Centro - CEP 87330.0· .. :.. 
em Nova Cant•! Comarca de Campir-ta da Lagoa Estado do Paraná, devidamen 
inscrita registrada da M.M. Junta Comercial do Paraná sob N° 41207582827 e 
09/04/2013, devidamente inscrita no CNPJ N° 18.061.665/0001-70. RESOLVEM< 
comum acordo alterarem o seu CONTRATO SOCIAL conforme clausulas seguintes: 

PRIMEIRA - A Sociedade passará a explorar o ramo de: 

4930-2/02 TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 
INTERESTADUAL. 

Atividade Secundaria: 
0161 -0/03 - ·SERVIÇOS DE COLHEITA DE PRODUTOS AGRICOLAS. 
4313-7/00 - OBRAS DE TERRAPLANAGEM. 
4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO .. 

EM 

SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato Social Primiti\ 
não modificadac; por esta alteração contratual. 

E, por estarem justos e contratados datam e assinam o presente instrumento e'ir ( · 
três vias de igual teor e forma e, para um só efeito, obrigando-se por si e seus herdeiros 
e ou sucessores a cumpri-lo fielmente em todos os seus termos. '· 

, Nova Cantu- Pr. ,1~7 de FeTCiro de 2014. · ? v (/ 
: . / -

/ ~;~P~U~~M~DO //7-- ·-v~-~:,.... (S.--f 

L· 

. ~ ' . 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ no 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n° 
078/2015 
PREGÃO, na Fonna Presencial N° 029/20 15 - PMNC 
##T~X. OBJETO: Aquisição de Horas Máquinas (Escavadeira 
H1draulica). 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do DIA 11 de 
Dezembro de 2.0 15, na sala de reuniões do Paço Municipal em Nova 
Cantu, Paraná. ' 
A Pasta com inteiro teor do Ed ital, anexos e infonnações poderão ser 
solicitad~s na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANA, junto a Divisão de Licitação, no horãrio das 8:30 ás 11:00 
Hs e das 14:00 ás 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527-
128 1 
## Nova Cantu, Estado do Paraná, 25 de Novembro de 2.01 S. 
## AlRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 

· PUBLICADO EM::.csi"-l I // .,;f'P/.S. ") 
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Co •nê rc:lo, lndú11rla ~ S~t iiiCo• 

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na I 
Avenida Macali, n• 255, Centro, Fone (46) 3525-! 
do Paraná, de 2' a 6' feira, nos horários das 08:: 
horas, onde poderão ser consultados e adquirido: 
marmclciro.pr gov.br. 
INFORMAÇÕES: lnfom1ações e esclarecim• 
telefone acima citado. 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
678893615 

~a da Colina 

Documento emitido em 27/11/2015 09:55:29. 
DE LICITAÇÃO 

Marmclciro, 24 de novcmt 
GILMARGEHL 

Pregoeiro 

Diário Oficial Com. lnd. e Serviços LDELJCJTAçÃo 

N° 9585127/11/20151 PÁG. 36 NCIAPÚBLICAN005/2015 

Para verificara autenticidade desta página, basta in lO R OFERTA E PREÇO 
Código Localizador no site do DIO "RICA DA COLINA · 'd' d d' · WWW.Ímprensaottcial.pr.gov. . r. , pessoa JUn tca c trCIIO 

pubhco. \.: n. /).~.ll . .lV4/VOOI -08. com sede na Avenida Paraná, n• 276, 

I Moreira Sales 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial 05812015 

Objeto: Seleção de proposta para aquisição de medicamento a serem adquiridos 
parceladamente para o Fundo Municipal de Saúde do município de Moreira Sales 
em atendimento aos Munícipes, através da tabela Ao visa. 
Regime de Execução: Menor Preço atraves do Maior Desconto. 
Data Abenura: 09 de dezembro de 2015, as 09h00min. 
Informações Complementares c Aquisição de Edital pelo Fone: 44 3532 8103 c 
pmms@visaonet com.br. 
Luiz Antonio Volpato- Prefeito Municipal. 

10500412015 

I Morretes 

PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO N" 058/2015 PREGÃO PRESENCIAL 
N" 038/2015 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA A Equipe de Apoio 
e o Pregoeiro do Município de Morretes torna público que fora declarado 
FRACASSADO, devido à inabi li tação dos interessados no Pregão 
Presencial n° 038/2015, que tem por objeto a Contratação de empresa 
para fornecimento de cestas básicas, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Ação Social, conforme descrição no ANEXO I- Termo de 
Referência. Morretes, 26 de novembro de 2015. MURILO ROBASSA 
VEIGA PREGOEIRO MUNICIPAL 

10524512015 

TERMO DE CANCELAMENTO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N" 
03012014 PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2014 O MUNICÍPIO DE 
MORRETES, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJIMF 
sob n• 76.022.490/0001-99, com sede na Praça Rocha Pombo, n° 10, 
Centro, na Cidade de Morretes-Pr, neste ato, representada pelo Prefeito 
Municipal, torna público e para conhecimento de todos: o 
CANCELAMENTO do Pregão Eletrônico n• 20/2014, com o Objetivo da 
aquisição de Equipamentos para Estruturação da Coleta Seletiva de 
Resíduos Sólidos, conforme Convênio n• 761 196/2011/MS/FUNASA, 
nos termos da Lei Federal n• 10.520, Decreto Federal n• 3.555, 
aplicando-se subsid iariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666, 
com suas alterações, registrando-se, a respeito, que: O referido 
processo fica CANCELADO mediante publicação no Diário Oficial do 
Estado; justificando-se por motivo de oportunidade e conveniência tendo 
em vista a não efetivação do referido convênio. Registre-se e dê a 
divulgação ao presente Termo. Morretes, 26 de Novembro de 2015. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS Prefeito Municipal De Morretes 
TERMO DE CANCELAMENTO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N• 
056/2014 PREGÃO ELETRÔNICO N• 33/2014 O MUNICÍPIO DE 
MORRETES, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF 
sob n• 76.022.490/0001-99, com sede na Praça Rocha Pombo, n• 10. 
Centro, na Cidade de Morretes-Pr, neste ato, representada pelo Prefeito 
Municipal, torna público e para conhecimento de todos; o 
CANCELAMENTO do Pregão Eletrônico n° 33/2014, com o Objetivo da 
aquisição de Equipame ntos para a estruturação da rede de saúde, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Emendas 
Parlamentares 2844012, 28780010, 22810001 e 28450007, nos termos 
da Lei Fede ral n• 10.520, Decreto Federal n• 3.555, aplicando-se 
subsidiariame nte, no que couber, a Lei Federal n• 8 .666, com suas 
alterações, registrando-se, a respeito, que: O referido processo fica 
CANCELADO mediante publicação no Diário Oficial do Estado; 
justificando-se por motivo de oportunidade e conveniência tendo em 
vista a não e fetivação das referidas emendas parlamentares, após 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Registre-se e dê a 
divulgação ao presente Termo. Morretes, 26 de Novembro de 2015. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS Prefeito Municipal De Morretes 

105270/2015 

neste ato representando pelo Prefeito Municipal - ERNESTO ALEXANDRE 
BASSO autorizado pela Lei Municipal298/2014 de 23/03/2014 e a Lei 32912015 

de 06103/2014, de acordo com a Lei Federal n' 8666 de 21/0611993 e suas 
alterações, através da Comissão de Licitação designada pela Ponaria n' O 17/2015 
de 09/02/2015. toma público que no dia 06 de Janeiro de 2016 às 09:00h 

h.!!r;!i. no Departamento de Compras c Licitações. no Paço Municipal, localizado 
na Avenida Paraná, n• 276, serão recebidas as propostas referentes á presente 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA POR LOTE 
URBANO, objetivando a venda dos bens imóveis descritos no Anexo I do edital. 
1.2 -0 Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente no Setor de 
Licitações, localizado na sede da Prefeitura. no endereço supra, durante o 

expediente administrativo. das 08h às 11 h c das 13h às 17h. de segunda à 
sexta-feira. como também. ou, ainda. gratuitamente. através do site www. 
novaamericadacolina.pr.gov.br 

1.3 - Local da realizaç.ão da sessão: na sala de reuniões do Depanamento de 
Compras e Licitações, situada na sede n Prefeitura Municipal de Nova America da 
Colina, à Avenida Paraná. n' 276, Centro CEP 86.230-000. 

WAGNER MARIANO DA SILVA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

105062/2015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.845.39410001-03 
Ruo Bahia. HS - CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 077/2015 
TOMADA DE PREÇOS- N' 018/2015- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Construção de Escola 
Proinfância- Projeto 2 Convencional, conforme especificações em edital-
(fermo de Compromisso PAC2 1013012014).), conforme especificações em 
edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 16 de Dezembro de 
2.015, na sala de rcunii>cs do Paço Municip_al, em Nova Cantu, Paraná. 
AVISO DE LI ClT AÇÃO- PROCESSO LICITA TO RIO n• 078/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n' 029/2015 -PMNC 
OBJETO: Aquisição de Horas Máquinas (Escavadeira Hidráulica), 
conforme especificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do dia I I de Dezembro de 
2.015 na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITATORIO n' 07912015 
TOMADA DE PREÇOS n' 01912015- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Re~pe Asf:lltico (Distrito 
Geremias Lunardelli), conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 Horas do DIA 16 de Dezembro de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paran:í. 
A VISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LI ClT A TO RIO n' 080/2015 
TOMADA DE PREÇOS n' 02012015- PMNC 
OBJETO: Execução De Serviços de Galerias Pluviais, conforme 
especificações e_m edital. 
ABERTURA: A partir das 10:30 Horas do DIA 16 de Dezembro de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A VIS~ DE LICITAÇÃO- PROCESSO LI ClT ATO RIO n' 08112015 
PREGAO, na forma Presencial n• 03012015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Pneus e outros I Serviços para Ônibus Escolares, 
conforme espec,ificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 10:00 Horas do DIA 11 de Dezembro de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Canto, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos c ínrormaçõcs podcr-jo ser 
solicitados n3 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, junto o 
Divisão de Licitação. no hor.irio das 8:30 as li :00 Hs e das 14:00 1U 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: (4413527t363 - 3527-t281 

Nova Cantu. Estado do Par.má. 25 de Novembro de 2.0 I S. 

AIRTON ANTONIO AGNOLJN 
Prcrcito Municipal 

105068/2015 
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0 MUSit'lf'IO dor NOVA AIJAH('A. 00 IVAI lotN P'*'bc~> qw (llrlo 
rnlVM . • , 0'9~ horalo lkJ dia 1 .. de ~n11wfo Ut• ~ .k :OIS. n11 Rtlll 
FIWICblco r;u. tk LA:n- 1'1• .. \(I Ofl'l Nnva "11.111'1\'11 ckl lnl, f'"nonâ. l),hÍI, 
TOMAUA I>E I"MF.ÇOS p.Jn1 CONfRA I'AÇÀO 0~ I.MI'IRSA 
ESPECIAIJ7.ADA PA"-A EXOCU('ÃO Df> PAVIMENTAÇÃO I>E VII\S 
URDA""AS. COM SUilVI('OS 00 kt;MO("ÀO DA CAMAilA 
Sl/r'ERtlC'IAI- ESCAVA('ÀO.C'AROA E TltAN~PORTI. I)C MATERIAl. 
1>1~ JI\ZII)A.. l'OMI'At"I'A('ÀO In! "l'r!Kito, RI~Ulll.AIU7.A('À0 I! 
COMI'AC"'rAÇÀO 00 SUUL.EIT(). llASb I>L SOL O·C.:IMt:NTO. ,.U:.U.). 
flO E SI\IUETA EM CO~C'RI:TO. IMI'IUMA(';.o COM r~UII SÃO. 
I'INTUkA DE IJOA('ÀO C0:-4 [Mt.JL.'\ÁO, ki:VL'C'11MI.~,·o IM 
CONCRETO OF.T\JMINOSO USINI\1>0 Á QUt:Hl'E tC't.lUQl. CAt('AIM 
I:M CONCRIITO. RAMI'AS OF. ACt:SSO I' ARA rNE ('UM ri ~O TÁ1 11. E 
r iNTVRA. t'I.ANTIO DE CiRAMA NO PASSEIO, SH•IALI7.1\('À0 
RECõUL.AMP.N'TAR DL TRÁNSITO. CALiJiliA Di! ÁOUA.'it PLUVIAl~ 
EM TOROS DE CONCKETO. DISf'OSJllVOS Df' Oki:NAGFM I:M 
1\LVENAiliA E CONCRETO ARMAI)() b r'LA<.'A t>t; CO.\-IUNICAC.~Ao 
VISUA l ... C.'ONJ."OitME 0 I'M.OOKAMA l ' ARANÁ UKII I\NO. CONVI'iNIO 
N•OHIO~UOl.!lllY CCl.EU ilA.OO I~N'l'RE O<:OV I'.M.N\J UU I S I'AI>O IX) 
PARAI'o!Á E 0 MUto:1<11•10 Dt: NOVA ALIANÇA DO IYI\f • .V. ...:,IIIW ~· 

Aa4e luNI.IÍ ~·l~inlciAI ... •t:. 

A l'aWI 1't..,..u rom o ~kino tnw Uo Edlt•l c wu, ~"<<h·o' nllldcio&. 
~~<lendo• • •n~t~ podtt" ..:r uOtnlo\;U .. "" cn1h:N(~ .aclmo• ln.ll.-.,do" 1""" \t 
IJoJ di;~ OI lk ócun~ lk 1015. n.:1 loonirlo I:Oincr\:ii.L oo .oll.-~004b lllt•~n ciQ 
.. -illki~Nlov .. lllinc._r'I'·P'"'tw. ln(.wt!W!I,"ÔÔ..., a.lkMHIIII'I. WvW. c 
pcdldo. 6tt tselar~flkJ ckwt"to ~r""""'~ io l'ombilo ck l_kl!...-ao 
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AV ISO DE LICITAÇAO- rROCESSO LIC ITA H RIO ,• onllOIS 
TO)IADA DE PREÇOS- N' 011/liiS-PM~C 

OBJETO: (HII'IIaçb clr Emproa pan CoMtrlt(io dr Escob 
Proinfinda - Projtto l Conrncioaal, ton(ttrmr u!)«;r.a~çün t•n ttlilai
(Ttrnto dt Cott~prombso PAO IOIJO/lOI-1~~ co.rormr npecir~n~,6n rm 
tdibL 
ABERTURA: Á partir du OJ:tt (10\"f) floru do di• U dt Dno~•bro dr 
1.015. n1 1111 dt rturli&n Uo ro oMe~nki L rm No,·• Cutu. rannj, 
,\VISO DF. LICITA( 0-I'ROfF'~\.q} UCITAT RIO n• 07.11rtnr~ 
fiUfAL DE PMUiÁO.u for•• prautl.fii'Ol'fJlUIS- P,\11\C" 
()KJfTO; ~q••uçio dt lt lt,.., i\l•qu1n.- tUtJ,.ti(Ínl lhdrnhu). 
tol'lfotrnrn{N'tlfincfltt tlntllh;~l 

\111 Mll R\· ·\ f~rtlr dl' lilf 111, I lu• f) ll~>r~• •lq du li 1lt llcnmbrq tio 

UUS. uul.il 4t UYnt6oM.da P• t1 \lu'" t. un \MA ( ••• ~t. t'n•n4. 

AVISO DE UCITAÇÀO-rROCESSO LICITAT MIO n' 0791101! 
TOMADA Dt PRECOS n' Ol9r:!015- PMNC 
OllJf.TO: Col'lnlaç:io dt En~pma pars ~t'ttpt Airihico ([}i.tlriHr 

Gcnmàu Luardtlli). co•( orar nprrif~tttlla t• nlllll 
ABERTURA: Á p1rtir du 11:10 llon1 do DIA 16 dr b~umbro d~ 2.015. 
na sala dr rtunik• do r a o Munid ;~1, tm I'\ o'~ Can111. r•~d. 
AVISO DE UCITAÇAO- PROCESSO LICITAT RIO n"OIMOIS 
TO:'oiADA DE PREÇOS •• Oltr.tOIS- P:'t1l\'C 
OBJETO: Elf<'IIÇh Ot Xnlços dr Calt:ria• Pluriait. (On(orm~ 
n )K'tinuçõts~•n rdttML 
ABERTURA: Á putir !bs 10:30 Horas do DIA 16 dt DruNbr• dr l.OIS, 
ftl ub d~ rTDIIión do P• ll•niri I. rt~l'\0\'11 Ca11111, P11n11i. 

AVISO DE LICITAÇÃO- rROCESSO LICITATORIO n" 08 1 12fU~ 
rRECÁO. na form• Pnunrial11• OJOilOIS- PMNC 
OBJETO: Aq•Uiçio ck P.tl&) r o•IIW I MrviçM ,.,.. ÓDib.s úcebro_. 

rocNomc ttJI'(i~6a ttl rdiwL 
ADERTURA: Á partir tlu 10:00 lloru do DIA li dt Dcumbro de 1.015. 
u ult dt rtunl6ci do P• * Munkl L rm No•·• Ca11111. Pan.d. 

A hs~ com inltiro I ror do Edital ;ant~ r inr~da podnio 
Kf 10licndos n.1 PREFEiruRA MUNICIPAL I>E I'-IOVA CANTU -
PARANÁ.junlo • Dh isao de Licil.i'l~o. no hor.lriotW 1:30 Eis 11:00 lis ~· d:u 
14'00 ls l7:0011s. 
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Prefeitura do Municipio de Terra Rica· Estado do Pa W 
EDIT~~~:~IS (t 

AUENAÇ~O DE BENS MÓVEIS EM DISPOHIBIUDADE E IIISERViv 
(MÁQUINAS, VEicULO$ E SUCATA). 

O MUHICIPIO DE TERRA RICA. ~ dCI • ......_ o1mts dCI E»n' 
Proltilo ~ DEVAL ..... IIOUNA GONÇALVES, .,.,. - quo I 
rtalà:ar 1s Dt:OO htHII do dia 14 .S. Otumbro de 2015, na sal.l dl Rtunlttu da 
P•cltihtl'l dt: Totra Rica, E111do do PlfW, Ma' A'l'ttltda Eudídes de~ rf 
1120,UCITAÇÁO"'.-Lfúo.-a ....... do ... -~ 
~~ O tdàl ~ dMR w ldcp.Wido PJI'Ikl ao * 
WlfW\e!T!tg prQO'!bt trn proomos kAI.tt6rios. ~ti inf0f11'11Ç6et poderio N;t 

I ~Q'J/tlclat no lftor de lbtlç:Ots !'UI siCie da Prffellur1 ~. II'TIIIOtirto t10m11J 
dt txpedtlntlt ou all2'4s do lelel'onr (U)-3"1-1502 ou 3U1-ISOS Ttn1 Ra., 

Esudo do Pa!iN. '"' 26 c1e - ., 201s.Devaimir Moiina 
Gon alves.Pn:feilo Munici t 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA 

~~~~8~'t~'J~L~ftM~ 
• Expir:.do o pr:~;zo recursal, tom3·se públicn :1. HOMOLO

GAÇAO do procedimento lic itatório em epllf3fe do objeto (obr:a de 
pavimentação :urá1tic01 de di\"ef'S3S ru:~s do municlpio de Ju.Ssar;~, com 
um total de 22.426,28 m: de :in:a) a ravor d:l empresa vencedora: 
LEPAVt CONSTRUÇ0ES LTDA. com o v>lor de RS-1.671.556,65 
(um mi lhio, seiscentos c setenta c wn mil. quinhentos c cinquenta e 
seis reais c sessenta c cinco centavos). 

Jussara-PR. 26 de novembro de 2015. 
MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINI 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 15412015 - SRP 

Objeto: Aquisiç3o de nuteriais dftricos, peçl$ e ferr:unenw pan uso 
exclusivo da Divido de Manutenção e Melhoron,ento da llumin;~çào 
Públic:1 c, Sinaliz;adores de Gilragcm. que scrlo us:ados n3S cntmd:ts c 
saidas de vcfculos. dos prêdio~ dll Prcfcituf"3 Municip:~.l da L:~p:t. 

~:~~~ir~~~0â:~S:~Ó0~~~C:~:Ji:~0~~od:dr:;c~,br~i~c1 io~~.d~b~~~~ 
d:ts Propostas: das 15:01 hom do dia 16 de dezembro de 2015 aré às 
17:00 hor:;u do diD 16 de dezembro de 2015. INicio d:a Scssio de 
Disputl de Preços: is 09:30 hor-~s do diõl 17 de dezembro de 2015 
V:alor M:ixlmo Admitido: RS 1.149.355.79 (Um milhio, cento e qua
rcnt:a c nove mil, trezentos c c inqucnta c cinco reais e sctent:l e nove 
ccnL:tovos). lnfolm:IÇUC:s Complementares: O Edital completo podcri 
scr examinado c adquirido, através do sitc www.bll.org.br. 

Outras inronnações poderão ser obtidas na Divisão de Lici
tações dA Prefeitura Municipal da Lapa!PR. siruoda na Rua Barão do 
Rio Br:anco 1709 {Fundos)- Centro, no honirio compreendido d:ts 09:00 
às 12:00 e das 13:30 ds 17:00 hor:LS . ou pelo telefone (41) 3547-8029. 

lapa·PR. 2S de novembro de 2015. 
REGINA MARIA BRUNATTO 

PreKoeir:~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 

AVISO DE LIC ITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 1'1'' 223/2015 

Comw1icamos aos intcress:tdos que scr:i disponibiliz~da a li
citação a sca:uir: Prcgilo Pn:scncial n! PGISMGP-0223/2015· Registro 
de preços p:u-a event~l aquisição de m:ucriat médico hospitalar. 

O Edi~J podecl ser obtido alr.l\'H do site www.londri· 
na.pr.go\'.br. Qu~isqut1' infonnotções necessiri:u pelo telefone (43) 
3371-4476 ou :tindii pelo c-mail: licita@londrina.pr.gov.br. 

Londrina . em 26 de novembro de ~O I S. 
ROGÉRJO CARLOS DIAS 

Secretário 

PREFEITURA MUNICIPAL De MARIALVA 

AVISO DE LIC ITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 3712015 

Processo Administrativo n1 26412015. Objeto: Comntaçào de empresa 
cspecillllizadlll na prestação de serviços espc:ei111lizados em coleta, trans
porte, tr.ltamentos c destinação de resíduos de nUdc dos grupos A, B 
e E. $erodos pelo. Secret:~.ria Municipal de Saúde e todns as Unicbdes 
de Saude do Municfpio, pelo Menor Preço por hem. Obtenç:io do 
Edital: Prc(citu!'ll Municipal de Marialva Rua Santa Eri;ênia, 680 
Marialva.Pr. V;~lor do Edital: RS 20,00 (vi nt e reais). Reccbtmento das 
Proposus: at! 15 de dezembro de 2015 as 08h30min. Abcrtut:1 das 
Propostas: 15 de dezembro de 2015 as 09h00mm. lnfonnaçõcs: (44) 
3232-8370 (voz c fax) ou complõlS@Qpit:aldauvafina.eom.br. 

M:uialv:~.PR. 25 de novembro de 201S. 
EDGAR SILVESTRE 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ 

PRdX~~fE~:~~~~~~Ã3~/2015 
Revoga o lote li do procedimento L•eitatório descrito no 

Edi~l do Preglo Presencial n• 033/2015. c~ outr.u providenei~: O 
PreCeito Mun1cipal de Mariluz. no uso de su:u atribuiçõe:s que lhe slo 
confcrid3S pcb Lei Orgtinica do Munieipio c especialmente pcl;a Lei 
8666/93. c, considerando ::1. falha na clabonç~o d:1 descrição do objeto 

~~31~1~ 1IJ. dQ~CR~~~~n~o11~ic;~t~7:a d~:~~~~dn0o :j~;: ftrc;~n~~~e~: 
dimento lici~tório no modalid:1de Pregao Presenc ial n• 033/201 S, que 
tem por objeto a aquisição de miero-6nibus destmado ::1.0 transporte de 
pacientes da Secrctari;~ Municipal de S:súde. Art. 2•. Fia o De· 
p:uumcnto de Compr:u c licit:~çõcs incumbido d:s cdiçio de novo 
edital, csc.oimado dos erros constantes na descrição do objeto a ser 
:tdquirido. § único. Ficam conV:tlid3dos os demais atos praticados no 
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processo_de ~iei~çl.o. ~ .J•. Este Dec~e~o entn. em vi~or na data de 
sua pubhcaçao. EdJrittO do Paço Mumetpal, aos 23 dtas do mês de 
novembro de 2015. 

PAULO ARMA:-IDO DA SILVA ALVES 
Prcfctto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES 

~VISO Dt:: LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL 1'1'' 58/2015 

Objc~o_: Seleção de propos11 para aquisição de medicamentos a serem 
Jdqumdos parceladamente pan o Fundo Municipal de Saúde do mu
nictpio de ~orcira .Sales em :ltcndimento aos Mun ícipcs, ;~.través db 
t.lbc la Anvts.a. Re~11ne de ~x.eeução: Menor Preço nl.r":lvés do M:~.ior 
Desconto. Dat:~; Abenur.a: 09 de dezembro de 2015, o.s 09h00min. 

Informações Comph:mentarc.s c Aquisição de Edit:1l pelo F o. 
nc: 44 3532 8103 e pmnu@viSlonet.eom.br. 

LUIZ ANTONIO VOLPATO 
Prcfctto 

ISSN /611-1069 251 

Simões (entre a Rua Balns e Ru:s Linh:l.J'es). DO VALOR: O vD!Or 
globa l do contrato paua :1 $Cr de RS 444.793,44 {QuaLroccntollõ c 
quarenta e quntro mil, setecen tos c novent:t c trCs rci\iS ç quarcntu c 
qu:llro eentnvoli). Dnta da Assinatura: 19 de novembro de 2015. 

AVISO DE ADIAMEI'I'TO 
PREGÃO PRESE:-!CIAL N' 7612015 

O Município de Piraquan Tom2 pUblico. para conhecimento 
dos tnteres.s:ados., que ;~ :abenur:t. do Prei;àO Prc~eoci:al n•. 7612015. 
que tem por objeto registro de preços p.:lr:l :~qui$içào de mobili:irios 
pan. atender as Secretarias do Município de Piruquara, pelo período 
de 12 meses, fica ADIADA par:~, o dia 1Stt212015. :is 09h00, no 
mesmo local indicado inicialmtntc. MOTIVO: EsclarccinH:ntos e al
terações no cdit:ll estarão à disposição dos interessados na Divisilo de 
Compr.t~ c Licitnçõcs d:t Prcfcitur.l , n:t Av. Gctülio Var~~:a.~. 1990 -
Centro- Piraquara·PR. das 08h00 is 12h00 e cbs 13h00 :is 17h00. ou 
no site: W\vw.pir.~qu.:lr.l.pr.go\'.br. 

Pir:~quar.~-PR. 2S de novembro de :!OIS 
SIIEILA GUIMARÃES VELOSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA:--HU • 
Pregoeira 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 29/2015 

Processo Licita1ório n• 078/2015. OBJETO: Aquisição de Horas Má· 
quiMS (Escavadeira Hidr.i.ulic:~). ABERTURA: Á p:utir d:u 09:00 
(nove) Hor.u: do OlA 11 de Dezembro de 2.015, na uha de reumões 
do P3ÇO Municipal. em Nova Canlu, Par:mi. 

A P:asl:l. com intetro tc:or do Edital, :r.nexos c infonnaçõclt 
poderUo ser solicit.a~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA, junlo :a Divis.5o de Licitação, no horirio das 
~{207 1;s631~:~~:!~-~~ 2i 1 das 14:00 ãs 17:00 1-Is. Telefone/Fax: (44 ) 

PREGÃO PRESENCIAL N' 30/2015 

Processo Licitat6rio n! 8112015. Objeto: Aquisiçlo de Peçu e outros 
I serviços. par:~ õnibw: Heol:tres. ABERTURA: Á partir d:as 10:00 
(dez) Hor.u: do DIA li de: Dezembro de 2.015, na sal:~ de reuniões do 
Paço Municipal. em Nova Canru. Paran:i. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c informações 
poder4o ser solicitados na PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANA, junto o Divisão de Licil.lçdo. no horirio das 
8:30 às 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363 . 3527-1281 

TO~IADA DE PREÇOS 1'1' ' 1812015 

Procc.sso Licitatório n• 07712015. OBJETO: Contrat:açilo de Emprcu 
para ConsO'Uçio de Escol:a Proinfãnci:r. - Projeto 2 Convc:ncton:al, 
conforme especificações em ~ital • (Tc:nno de Compromisso PAC2 
10130/2014). ABERTURA: A partir dos 09:00 Horu do DIA 16 de 
Dezembro de 2.01 S. n:t sala de reuniões do Po:~ço Municipal. em Nova 
C;~ntu, Pilr:m~. 

A P:~...,.t:~ com inteiro teor do Edi!.al, anexo~ c informações 
podcriio ser soliciu.~os na PREFEITURA MUNICII'AL DE NOVA 
CANTU - PARANA, junto :1 Divis5o de LiciH1ção, no hor:lrio das 
9:00 às 11:00 lls c das 14:00 is 17:00 lls. Tclcfon<IFax: (44) 
35271363 - 3527-1281 • pmncantu@is.com.br. 

Nova Cantu·PR. 25 de novembro de 2.015. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prc:(eito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISO DF. I.ICITAÇÃO 
PltF.GÃD ELETRÔNICO N' 79/2015 

Registro de Prcço11 n: 4712015. OBJETO: Aqui:siç:lo de Equ1pa.mcnto 
de Proteção Individual • EPI. em atendimento as SeereL:toriu Mu
nicip:~is. TiPO: Menor Preço Unttário Por hem. PERIODO: 12 (doze) 
meses. VALOR ESTIMADO: RS 181.730.40 (cento e oitcnt:1 c um 
mil se1ccentos e trint.:l reais e q_u:trcnu centavos). DATA DA ABER· 
TURA: 1111212015 • HORARIO: 09:30 horas. ENDEREÇO: 
www.p:~ran:lgua..pr.gov.br e www.licitacoes-e.eom.br. Legisbçio Apli
dvel: Lei n• 10.52012002. Lei n• 8.66611993. Lei Complementar n• 
12312006 com as :altcroções da Lei Comp!cmenwr n" 147/20 14 c o 
Decreto Municipal n• 94312006. 

Outros esclarecimentos podcrdo S<:r fornecidos pela Prcgoci· 
n., Ru.:a Júlia d:1 cost:a, 322 • Centro, no hor.irio comcrcn1l ou atrovés 
do telefone n• (41) 3420-6003. 

Par.magui-PR. 26 de noven1bro de 2015. 
SILVANA DE MORAIS 

Pn:gocirJ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

EXTRATO DE TEitMO ADITIVO 

E.~pl:cie: ) ! Tcnno Aditivo :.ao Contr.:llo n! 2512015. Contr.uante: Mu· 
nicipio tJc Pinqu:~ra. ContrJtado: Con.urutorJ MirJntes Llda-EPP. in.."· 
crita no CNPJ sob n.• 73.534.943/0001-78. DO OBJETO: Fica al
cendo o objc1o do presente eontr.no p:1ra LOTE 01 • Rua Joaquim 

AVISO DE SORTEIO 

Sorteio Público paro deriniç:io da Subcomissão Técnicu. Po.rn 
Jull:amcnto d:u Propos(;I.S Técnicas do Processo n' 21474/2015 Para 
Concorrénei::a Públic:1 Referente 3 Ltcnação de Scrvic:os de Publi
c•d:~de d;~ Pre(cttur.l Muructpal de Pir:aquat':liPR. 

A Prcs1dente da Com1ssio Pem1ancnte de Lltlt:IÇÕCs da Prc
feitut'3 Mumcip:~l de Pir.lquara!PR. no uso de su:as atribuições. \·em 
tom3r púbhco que, conforme dctcnnin:a o an.IO. §2". d:~ l.A;:i Fcdcr:~l 
n• 12 .23212010, no di::a 16 de dezembro de 2015. :U 08:30 ho~s. n:a 
s;~la de licitações, na Av. Getúlio V:ltff1$, n•. 1990 • Centro - Pi
raquarn/PR, será realizado o soncio pUblico visando :t formação dn 
subcomissão técnic3 que atu:srá nu licit:~çlo em epígroCe. 

Segue lista dos profissionais q~;~e panicipar-Jo do soncio: 
I) PROFISSIONAIS SEM VINCULO COM A PREFEI· 

TURA MUNICIPAL DE PIRAQURA: 
1) Gilson de: Jesus dos Santos 
Formação: Comumeaç3o Social • Jom:1l ismo 
b) Felipe Thiago Maciel 
Formação: Bacharel em Comunie:~ção Social • Publicidade c 

Propae:~.ndta 

c} Ramon Torres Za lcsld 
Formaç5o: Bachurct em Comuni<::1çâo Social • com h::r.bi

lituçlio em Publicid:ade c Propagcmda 
2) PROFISSIONAIS VINCULADOS A PREFEITURA MU· 

1'\' ICIP/\L DE PIRAQUARA: 
o.) Mirc•o Garci~ Main:ardes 
Fonn:tçiio: Bacharel em Comunicação Soei~! · Publieid:tde c 

Prop:sgand:a 
b) Eduardo Luis Te ixctra Furiani 
Fonnaçiio: Bacharel em Comunicação Soct:tl • com h:tbt· 

litaçào em Jornalismo 
c) Luiz Henrique Kavctski 
Fonnação: Área de Comunic~ç:1o: De:~:enho Indústrial • Pro-

gra.m:.ção Visual 

visual. 

d) O~bora. lrene Pereira 
Fonnaçio: Comunicaç.:io Soci:~l - JomJiismo 
c) Sérgio Luis Pinheiro 
Fonn:~çio: Baeh:~rtl em Pintur.1 Anis1ie3. Atua com otudio-

O Ti::.go Alves 
formação: Comuntcaç;lo Vi~u:tl 
rNFORMAÇOES: Poderão ser obtidas pcssoahm;nt e juuto :1 

Divis;lo de Compros e licitações, na Av. GenJlio V:srgas. n•. 1990 . 
Centro • Pil'3qu:tr:s/I,R ou pdo tel efone (41) 3590-3539. dus 08h00 b 
12h00 e das IJhOO às 171100 

Pir:squat3-PR, 25 de novembro de 2015. 
SIIEILA GUIMARÃES VELOSO 

Pregoeira 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 4/2015 

Objeto: Contratação de empresa paro realização de oções de t:l· 
p::~citaç~o e supervisão técnica, conforme definição c.l:l Politiea N::~· 
eion:ll de Educ.:t.ç.i.o Pem1anente do Sistenu Único de AssistC:nei.:t. 
Social • SUAS c diretrizes dJ Sccrct:lri:t Municipal de Asslst~ncta 
Social. Em cumprimento ao disposto no m. 109, §I• da Lei 8.666, de 
21 de JUlho de 1993, tom:.-se público o resultado da licilaçio em 
cpi~r:tfc, cujo resultado aprescnl:a-sc d::t seguimc forma· Empn:s:a Jb. 
btliud:~ São Broz Educllcion:tl LTDA • ME. 

S:alicntamos que ftca :abeno o pnu.o de OS (cinco) dias úteis 
parti ~~~ licitantes inte rcssad:t.s paro. interposição de recursos no ru·:tzo 
leg:~l e que no tin<~l deste abre-se o pn:r.o paro ::.p~sentnç:lo U:~S 
eontrnrTazõc.s por igual período. 

E.c;te documento pode ser verificado no endereço elelrÕnico hUp:l/www.in.p..brtJiienlicicbi::hml, 
pelo código 00032015112700251 

Documento 3ssinado di~it3 lmcntc confonnc: MP n= 2.200-2 de 2410812001, que institUI a 
JnrraestrutUI'3 de Chaves PUblicas Brasileira • ICP-BDsil. 
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PROCESSO LICITATORIO No 078/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 029/2015 
ABERTURA: 11/DEZEMBR0/2015 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida 
Vossa Senhoria a participar do presente procedimento licitatório, que se regerá pela Lei Federal 
no . 10.520/02, Lei Federal no 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, demais 
legislações aplicáveis e ao seguinte: 

Quadro Geral 
I MODALIDADE 11 Pregão no 029/2015 I 
I TIPO 11 ~or iten I 
[JULGAMENTO 11 menor ~re~o I 
I ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 11 No ato da abertura I 
I DATA DA ABERTURA 1111/Dezembro/2015 I 
I HORA DA ABERTURA 11 09:00 I 
I LOCAL DA ABERTURA 

I 
PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA 
BAHIA, 85 CEP: 87.330-000 

I VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO 
I 

R$-367.500,00 (Trezentos e Sessenta e Sete Mil e 
Quinhentos Reai~ 

CONrnÇOESDE PAGAMENTO 30 dias após a realização dos serviços 
O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias 
após a entrega dos produtos e da nota fiscal 
eletrônica, e somente após aprovação e 
conferência dos materiais pelo órgão competente. 

I PRAZO DE CONTRATAÇAO 11 24 horas a ~artir da convoca~ão 
OBJETO LOCAÇAO DE HORAS MAQUINA ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA, PARA ATENDER QUEBRA DE 
CASCALHO, READEQUAÇÃO DE ESTRADAS, 
GALERIAS PLUVIAIS, SETOR RODOVIARIO E 
OUTROS. 

CERTIDOES NEGATIVAS DE 1. INSS- FEDERAL - Prova de Regularidade 
DÉBITOS/IRREGULARIDADES para com a Fazenda Federal, conjunta com 
OBRIGATÓRIAS Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), na jurisdição fiscal do 
estabelecimento licitante da pessoa jurídica 

2. FGTS 
3. ESTADUAL 
4. MUNICIPAL (DA SEDE DO LICITANTE) 
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO$ 

TRABALHISTAS. 
6. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA 

JURIDICA 

I CONDIÇÕES ESPECIAIS li . 

I 



1. Comprovante do número de conta 
bancária no nome da empresa Envelope 
de habilitação 

2. Copia do registro do operador e seguro do 
mesmo que cubra eventuais acidentes. 
Envelope de habilitação 

POR CONTA DA CONTRATADA: 
• Em caso de quebra da maquina, executar a 

manutenção em até 24 horas e em situação 
superior a este, substituir o equipamento. 

• INCLUSOS TODOS OS CUSTOS COM 
TRANSPORTE, EQUIPAMENTO, 
COMBUSTIV~L, OPERADOR, ALOJAMENTO, 
ALIMENTAÇAO, TRIBUTOS E ENCARGOS 
SOCIAIS. 

• CAMINHÃO PRANCHA PARA FAZER O 
DESLOCAMENTO DA MAQUINA. 

2 -DO OBJETO E DA QUALIDADE 
2.1 - Compreende o objeto da presente licitação, os seguintes itens: 

I 
Item Quantidade Unidade Descrição I Valor 

Valor Total 
Unit. 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
SOB ESTEIRA, ANO DE 

FABRICAÇÃO MINIMO 2010, 
PESO DE TRABALHO MINIMO 

1.500 
17000 KG, POT~NCIA MÍNIMA 

01 (Um Mil e HORAS. 
DO MOTOR 90 HP. COM 245,00 R$-

OPERADOR, ALIMENTAÇÃO, 367.500,00 
Quinhentas) TRANSPORTE E COMBUSTIVEL 

E CAMINHÃO PRANCHA PARA 
TRANSPORTE DO 

EQUIPAMENTO POR CONTA DA 
CONTRATADA. 

2.2- A PRESENTE LICITAÇÃO NÃO OBRIGA O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU A ADQUIRIR 
TODOS OS ÍTENS OU QUANTIDADES INDICADAS. A CONTRATAÇÃO OCORRERÁ DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO 
2.3 - Independentemente da especificação deste Edital, os produtos ou serviços a ser 
adquirido pelo Município deverão ser de ótima qualidade, universalmente reconhecido. Se a 
qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do 
Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao 



Prefeitura Municipal de Nova Ca.wt-i"'*t' 
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 

fornecedor, para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente 
da aplicação das sanções cabíveis. 

2.4 - Considere-se como objetivo primordial desta licitação, a obtenção da 
melhor proposta, assim considerada a que apresentar a melhor qualidade 
com o menor preço. 

2.5. Apenas o critério preço não será suficiente para declarar o item vencedor, se 
o mesmo não for comprovadamente de ótima qualidade. 
2.6. Será desclassificada a proposta de produto ou serviço cuja qualidade 
seja questionável, mesmo que a referida proposta for vencedora no preço e 
cumprir os demais requisitos do Edital, uma vez que a qualidade é requisito 
que será avaliado tanto quanto o valor. 
2.7. A desclassificação por insuficiência de qualidade poderá ocorrer: 

I - Na própria seção pública, se manifesto o descumprimento do item 
'qualidade total' 
11 - Até 24 horas após o término da seção pública, se a equipe técnica 
do Município concluir fundamentadamente que o produto não possui 
excelente qualidade, ocasião em que será analisada a proposta 
subseqüente, até a proclamação do vencedor. 
111 - Após 30 dias da execução do contrato, no caso de serviço que não 
atender ao quesito qualidade. 

2.8. O Pregoeiro poderá requisitar a qualquer momento amostras, catálogos 
ou similares, que descrimine o produto, para fundamentar sua decisão. 

3 - DA APRESENTAÇÃO 

3.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e a sua Equipe de 
Apoio inicialmente, receberá(ão) os envelopes contendo as "Propostas" e os "Documentos 
exigidos para a Habilitação", em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na parte 
externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação: 

I 
ENVELOPE N°. 01 I 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
I 

Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 29/2015 
Envelope 01 - PROPOSTA 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 

I Telefone: 
I 

ENVELOPE N°. 02 I 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
I 

Departamento de Compras e Licitações 



PREGAO PRESENCIAL n. 29/2015 
Envelope 02- HABILITAÇÃO 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

4- CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1. Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na 
forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa física ou jurídica 
a representação, na presente Licitação, de mais de uma empresa. 

4.2. Será admitida, em todas as etapas da Licitação, a presença de somente um 
representante de cada proponente. 

4.3. proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes. 
documento com a indicação do representante credenciado, com poderes para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome da empresa proponente, devendo o credenciado encontrar-se presente no 
momento da apresentação das credenciais, sob pena de não ter a empresa o direito 
de participar do certame, uma vez que trata-se de Pregão Presencial. 

4.4. O credenciamento far-se-á através do documento constante do Anexo 11 deste edital ou 
Procuração que comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

4.5. Mesmo sendo soc1o, proprietário, credenciado, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, o participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social ou o Contrato Social Consolidado, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e documento de 
identificação com foto. 

4.6. Os documentos solicitados nos itens acima deverão ser originais, ou, se a 
proponente preferir apresentá-los em fotocópia autenticada. 

4.7. As fotocopias poderão ser autenticadas anteriormente ou no momento da abertura 
pela Comissão, desde que o proponente apresente a via original ou ja autenticada para 
conferência. 

4.8. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões. os representantes das 
proponentes, desde que devidamente credenciados. 

4.9. Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas que estejam reunidas 
em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, ou ainda, 
qualquer que seja sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no país. 

4.10.Deverão estar fora dos envelopes: 
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I - quando o representante da empresa não for socio ou proprietario: 

a) O credenciamento, atraves do documento constante do anexo li deste edital, assinado 
pelo proprietario, socio ou procurador, ou procuração autenticada, que comprove os 
necessarios poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante; 

paragrafo unico: em caso de entidades regidas por estatuto, copia autenticada da ata de 
posse, que comprove tal poder; 

b) Copia autenticada do respectivo estatudo ou contrato social, no qual constem, os 
nomes dos socios ou proprietario que assinou o credenciamento e ou emitiu a 
procuração; 

c) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes. a 
Declaração para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando 
ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de 
que para a empresa licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na 
Cláusula Quinta deste Edital, conforme Anexo I. 

d) Documento de identificação com foto do credenciado, caso não possua seu nome 
cadastrado no sistema do município; 

11 - quando o representante da empresa for socio, proprietario ou Presidente de 
entidade. 

a) Copia autenticada do respectivo estatudo (acompanhada da copia autenticada da ata 
de posse que comprove tal poder) ou contrato social, no qual constem, os nomes dos 
socios ou proprietario; 

b) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, a 
Declaração para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando 
ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de 
que para a empresa licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na 
Cláusula Quinta deste Edital, conforme Anexo I. 

c) Documento de identificação com foto do socio, proprietario ou presidente de entidade, 
caso não possua seu nome cadastrado no sistema do município; 

Paragrafo unico: Caso algum documento solicitado para o credenciamento, estiver por 
erro, contido dentro de um dos envelopes, o pregoeiro baseado nas normas da licitação 
que serão sempre enterpretadas em favor da ampliação da disputa, solicitará, na 
presença dos demais participantes do certame, a abertura do envelope e a retirada do 
mesmo. 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
O Envelope no 01 deverá conter: 
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proposta elaborada em papel, similar ou conforme anexo IV ou impressa 
do arquivo digital, contendo apenas duas casas decimais, endereço 
completo, número de fax, se houver, redigida em idioma nacional, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo representante legal da 
empresa. 

O número e modalidade da presente licitação. 

Descrição e características dos itens, que deverão corresponder ao 
exigido neste Edital, contendo a marca e o seu fabricante quando for o 
caso. 
Indicação da unidade do bem ofertado bem como seus valores unitário e 
total, expressos em moeda corrente no país. 

Arquivo digital devidamente preenchido, conforme padrão e programa 1 

fornecido gratuitamente pelo Município. 

5.1. As propostas das licitantes deverão considerar como local de entrega do objeto (quando for 
produto) ou prestação do serviço desta licitação aquele indicado no quadro geral do Capitulo I 
deste Edital. 

5.2. O Prazo de validade da proposta, Independente de menção expressa ou não, não poderá 
ser inferior a 01 ano contados da data da homologação do presente expediente, independente 
de menção expressa na proposta, salvo se esta ocorrer em prazo superior a 30 dias após a 
abertura das propostas, o que poderá ser reduzido equivalentemente. 

5.3. Independente de menção expressa, no ato da apresentação da proposta presume-se que 
no valor da proposta está compreendido todos os custos e tributos de qualquer natureza 
incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e 
descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 
empresa vencedora, encargos e impostos pertinentes à execução/entrega do objeto. A omissão 
de qualquer despesa necessária à perfeita entrega do objeto será interpretada como não 
existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das 
propostas. 

5.4. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

5.5. A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da 
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.6. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito à Comissão, 
antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão. 

5.7. Não serão consideradas as propostas cujas condições estejam em desacordo 
com solicitado no edital. 



5.8. O arquivo digital será dispensado nas licitações cujo número de itens não ultrapasse a 1 o 
(dez) itens. Nos casos de licitação por lote, serão considerados o número de itens constante em 
cada lote e não o número de lotes. Solicitar arquivo digital no email: pmncantu@ig.com.br. 

6- DA HABILITAÇÃO 
O Enve ope no 02 deverá conter: 

1 • 
• 

• 

• 

• 

Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social ou o Contrato Social 
Consolidado em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores -
"última ata de eleição" (desde que não apresentado para 
credenciamento). 
Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 
Em caso de Cooperativa, arquivamento na Junta Comercial, das atas 
das assembléias que tenham aprovado ou alterado o estatuto em 
vigor. 

~~C=e=rt~id~õ~e~s=n=e=g=a=t=iv7a~s=d=e=s=c=ri=m=i=n=a=d=a=n=o=q=u=a~d=r=o=g=e=r~al~====~==~=77===~~~ 
IJI Condições especiais constantes no quadro geral do presente edital (quando 
~exigido). 

6.1. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no 
curso da Licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando
lhe prazo para atendimento. 

6.2. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará inabilitação da 
licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para 
complementação da documentação exigida para a habilitação. 

6.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos . 

6.5. Os documentos necessários à Habilitação deverão ser, preferencialmente, 
apresentados conforme a seqüência acima mencionada, e poderão ser apresentados em 
original, ou, se preferir, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório ou pela Comissão no ato da abertura, ou publicação em órgão 
da imprensa oficial. Os documentos que forem apresentados em original não serão 
devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório. 
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6.6. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa 
ser _autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de 
apOIO. 

7 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

7 .1 . Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de Habilitação", 
deverão ser entregues no momento da abertura da sessão do Pregão, na sala de 
reuniões do Paço Municipal "Martin Krupek", situado na Rua Bahia, n° 85, Centro, CEP 
87.330-000 na cidade de Nova Cantu/PR, no dia e hora designado no quadro geral deste 
edital. 

7 .2. Após a data e horário estabelecidos para o recebimento dos envelopes ora 
mencionados, nenhum outro será aceito e tampouco serão permitidos adendos ou 
acréscimos aos mesmos. 

7 .3. Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos, analisados e 
julgados de acordo com a legislação vigente. 

7.4. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

7.5. Ao apresentar proposta a proponente se obriga aos termos do presente Edital. 

8 - DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO 

8.1. No dia, horário e local indicados no quadro geral deste Edital, o Pregoeiro e a Equipe 
de Apoio reunir-se-ão em sala própria, na presença dos representantes de cada 
proponente participante, procedendo como adiante indicado. 

8.2. No horário estabelecido neste edital, o Pregoeiro declarará aberta a sessão para 
realização do pregão, quando então dará início aos trabalhos anunciando o recebimento 
dos credenciamentos , nos termos do item 5 do presente edital, e a identificação dos 
representantes das licitantes e dos envelopes contendo a(s) proposta(s) e documentação 
dos participantes. 

8.2.1. Analisados os credenciamentos apresentados, o Pregoeiro anunciará aos presentes as 
condições dos documentos, os poderes e os limites de participação de cada licitante, 
encerrando-se, neste momento, o recebimento de credenciamentos e envelopes contendo 
proposta e documentação; 

8.2.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui 
poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, 
lavrando-se em ata o ocorrido. 

8.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio rubricarão e submeterão a rubrica de todas as 
proponentes os documentos contidos no certame. O Pregoeiro procederá a verificação 
do conteúdo do envelope n.0 01, em conformidade com as exigências contidas neste 
Edital. 



8.3.1. Na sequencia, o Pregoeiro dará início a abertura dos envelopes contendo as 
propostas dos participantes. Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas 
para a apresentação de lances, nos termos do art. 4°, VIl da Lei 10.520/2002 (até 10% 
do valor da menor proposta), o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subseqüentes, que tenham atendido as condições do Edital, até o máximo de 3 (três), 
para que seus credenciados possam também ofertar lances verbais, conforme art. 4°, IX 
da Lei 10.520/2002. 

8.3.2. Classificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitantes, por meio de lances verbais e em voz alta, de forma sucessiva, de valores 
distintos e decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior 
valor dentre as classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e 
reordenando-os. 

8.3.3. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, na ordem decrescente de preços. 

8.3.4. Fica a encargo do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os 
lances verbais, podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores 
mínimos entre um lance e outro). 

8.3.4.1. O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e 
ofereçam novos lances. 

8.3.4.2. A ocorrência de oferta de lance com vista ao empate implicará na classificação 
preferencial da proponente que ofertou o menor valor anteriormente, na sua vez de 
oferta. 

8.3.4.2.1. O empate poderá ser registrado apenas para efeito de desistência da 
proponente vencedora, fato esse que, se ocorrer, classificará o segundo menor valor 
ofertado (neste caso o próprio empate). 

8.3.5. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

8.3.6. A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo 
Pregoeiro, será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço 
apresentado pela mesma, para efeito de ordenação das propostas. 

8.3.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o 
Pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido melhor preço. 

8.3.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da proposta da primeira classificada por item, lote ou global 
(conforme o caso} , quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

8.3.8.1. Será desclassificada a proponente que: 



a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edita l; 

b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas 
propostas dos demais proponentes; 

c) apresentar preços manifestamente inexeqüíveis (artigo 4°, inciso VIl da Lei 
1 0.520/2002). 

8.3.8.2. Para fins de aferição de inexeqüibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a 
licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através da 
planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc ... ) 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso 11, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

8.3.9. Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, lote ou global (conforme o 
caso), será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante 
vencedora, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base nas exigências 
constantes neste Edita l. 

8.4. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
proponente vencedora, sendo- lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus 
Anexos. 

8.5. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, 
o Pregoeiro examinará a oferta de menor valor subseqüente, verificando a aceitabilidade 
e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta e habilitação que atendam a todas as 
exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e à ela adjudicado o objeto 
definido neste Edital e seus Anexos. 

8.6. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a 
vencedora, proporcionando à seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifestem 
acerca da intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, 
imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte das 
licitantes, registrando na Ata da Sessão, a síntese dos motivos para a futura impetração 
de recurso, bem como o registro de que todos as demais licitantes ficaram intimadas 
para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias 
consecutivos, após o término do prazo do recorrente para juntada de memoriais- razões 
de recursos do recorrente - art 4° XVIII (03 dias consecutivos), proporcionando-se a 
todos, vista imediata do processo no Departamento de Compras. 

8.7. A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública 
caracterizar-se-á renúncia ao direito de recorrer. 

8.8. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe 
de Apoio e a(s) licitante(s) presente(s). 



8.9. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data 
para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 
presentes. 

8.10. Não considerar-se-á qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus 
Anexos. 

9 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 

9.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do presente 
Pregão, aplicando-se neles subsidiariamente as disposições contidas na Lei 8.666/93. 

9.1.1. Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para recebimento das propostas. 

9.2. Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro 
poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, 
obrigando-se a juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde 
logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente. As razões e as contra razões de recurso 
deverão ser enviados aos cuidados do Pregoeiro. 

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão, bem como a não 
entrega das razões de recurso importará na preclusão do direito de recurso. 

9.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 

9.5. Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo 
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para responder pela proponente. 

9.6. Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão 
ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao Setor de Protocolo, localizado na 
sede da Prefeitura Municipal, em dias úteis, no horário de expediente, a qual deverá 
receber, examinar e submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a 
pertinência. 

9.7. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente 
protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal 
comportamento poderá o Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar 
sumariamente os expedientes. 
9.8. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do 
prazo para apresentação de contra-razões. 
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9.9. O acolhimento do recurso, Importará a mvalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.1 O. O resultado do julgamento do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes via fax ou e-mail. 

10- DOS ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES 

As interessadas poderão obter eventuais esclarecimentos sobre a presente licitação, desde que 
solicitado, por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, até 03 dias úteis 
antes da abertura do certame. 

11- DO PAGAMENTO 

11 .1. Os oaaamentos serão efetuados unicamente mediante crédito em conta bancária, na 
forma descrita no quadro geral do capítulo I do presente Edital. 

11.2. A Empresa vencedora deverá fornecer ao Departamento de Tesouraria. o número de conta 
bancária no nome da empresa a ser realizado o pagamento. 

11.3. A Nota Fiscal deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta 
BANCARIA NO NOME DA EMPRESA Concorrente, para que seja possibilitado ao 
Contratante efetuar o depósito bancário do valor devido 

11 .4. O recurso necessário à presente contratação, acha-se classificado na dotação 
orçamentária que se segue: 

I 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

0602185430534-1013-4490399909 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 

0602267820534-2025-33903921 

0603154520323-2026-33903921 i 

12 - DA REVISÃO E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

12.1. O preço registrado poderá ser objeto de revisão ou readequação, de acordo com o 
disposto na alínea "d", do inciso 11, do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação, 
desde que acompanhada de documentos que comprovem, convincentemente, a procedência do 
pedido. 
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12.2. O Município de Nova Cantu poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, 

reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, ou quando alterações 

conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado. 

13 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

As disposições referentes à prazo e local de entrega (no caso de produtos) ou da execução do 
serviço são as constantes do quadro geral, no capítulo 1 do presente Edital. 

13.1 - Os materiais solicitados serão em conformidade com a necessidade e deverão ser 
entregues na Central de compras do Município de Nova Cantu (ou local deteterminado), 
situado na Rua Bahia, n° 85, telefone (44) 3527-1280, através da ordem de compra emitidas 
pelo Departamento de Compras e Licitações, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas. após a solicitacão. 

14- DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto será recebido pela Comissão ou Autoridade Competente, conforme dispuser a 
Legislação vigente. 

15 - DAS PENALIDADES 

15.1. As penalidades são as elencadas no artigo 81 e seguintes do Capítulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

15.2. Caberá aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
Administração, a seu critério, pelo período de até 02 (dois) anos, na recusa da adjudicatária em 
assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 03(três) dias úteis, contados da data de 
publicação da convocação no D.O.M., além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor total 
da proposta. 

15.3. Caberá multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho na recusa da 
adjudicatária em retirá-la, em assinar o contrato, em elaborar o cronograma dentro do prazo de 
03(três) dias úteis, contados da data de publicação da convocação, ficando a critério da 
Administração a aplicação concomitante da pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar pelo período de até 02 (dois) anos. 

15.4. Caberá multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso na entrega, desde que a 
justificativa eventualmente apresentada não seja aceita pela Administração, incidente sobre o 
valor da quantidade que deixou de ser entregue. 

15.5. Caberá multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do ajuste: 

a) calculada sobre o valor da parcela inexecutada, quando a entrega dos produtos ocorrer em 
desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anexos, independente de sua troca pela 
contratada, que será aceita uma única vez, no prazo máximo de OS( cinco) dias úteis, a contar da 
data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 
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b) quando o t1po de embalagem, rotulagem ou conteúdo 1íqu1do do produto estiver em desacordo 
com o solicitado, independente de sua troca, que será aceita uma única vez, no prazo 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da Int imação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

c) Calculada a partir do 16° dia de atraso na entrega. 

15.6. Caberá multa de 20%(vinte por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre o 
valor do contrato ou da Nota de Empenho. 

15.7. A Administração poderá rescindir de imediato o(s) contrato(s), caso a contratada venha a 
reincidir nas infrações elencadas nos subitens anteriores, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas aplicáveis à espécie e previstas nos incisos 111 e IV do artigo 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento objetivado. 

15.8. No caso de troca ou reposição do produto, na forma estabelecida nos subitens anteriores, 
a Contratada assumirá a responsabilidade pelos custos da análise e, também, da armazenagem, 
os quais incluem: transporte, carga, descarga, estocagem e movimentação, relativos ao período 
em exame, que deverão ser pagos pelo fornecedor. Neste caso, o órgão competente comunicará 
à Secretaria de Finanças para que não seja efetuado o respectivo pagamento da mercadoria à 
Contratada, até que seja atestado o novo recebimento. 

15.9. As multas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de outras, sendo 
descontadas do pagamento devido ou cobradas administrativamente ou judicialmente. 

15.10. As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na Seção 111 do Capítulo IV, da Lei Federal 
n° 8.666/93. 

15.1 1. As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por meio da retenção de 
créditos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado. 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Quando todos as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das 
causas que ensejaram a sua inabilitação ou desclassificação. 

16.2. Das decisões relativas à presente licitação caberão os recursos previstos no artigo 109 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

16.2.1. Considera-se enquadrado no inciso 11, do artigo 88, da lei Federal n° 8.666/93, a 
empresa que ingressar com recurso meramente protelatório, com intuito de retardar o 
procedimento licitatório, ficando sujeita à pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

16.2.2. Os recursos eventualmente interpostos pelas proponentes deverão ser endereçados ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e entregues no Protocolo do Paço 
Municipal. 



16.2.3. Os ped1dos de VIstas ao processo pelas licitantes deverão ser formulados por escnto e 
ende:~çados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, e somente serão 
perm1t1das quando houver decisão da CPL proferida e devidamente publicada no D.O.M., ou na 
hipótese em que houver interposição de recursos pelas licitantes, após a sua comunicação às 
demais, mediante publicação no D.O.M. 

16.2.3.1. Fora desses casos, em que os processos licitatórios estarão sendo analisados ou 
diligenciados pela CPL, não será autorizada vistas dos autos às licitantes evitando-se assim 
prejuízo ao andamento das tarefas do Órgão Colegiado. ' ' ' 

17 - NOTAS IMPORTANTES 

17 .1 . Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

17.2. Será inabilitada a proponente que não apresentar os documentos de acordo com as 
exigências deste Edital e seus Anexos. 

17.3. A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos 
apresentados, ensejará, após regular processo administrativo, a adoção imediata da aplicação 
da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
período de até 02(dois) anos, independente das demais sanções previstas em Lei. 

17.4. As penalidades administrativas também serão aplicadas às empresas licitantes ou 
contratadas, na hipótese de chegar ao conhecimento desta Secretaria a apresentação de 
documentos adulterados ou falsos perante outros Órgãos ou Entidades Públicas. 

17.5. Os documentos exigidos, sempre que possível, deverão ser apresentados de forma 
ordenada em conformidade com o edital. 

17.6. Considerar-se-á domicílio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém seu 
estabelecimento matriz. 

17.7. Os prazos previstos neste Edital serão contados conforme 110, da Lei Federal n° 8.666/93. 

17.8. À Autoridade competente é reservado o direito de revogar ou anular esta licitação, nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93. 

17.9. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do presente Edital e 
seus Anexos, não podendo alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto às 
condições estabelecidas, como elementos impeditivos ao perfeito cumprimento do contrato. 

17.10. A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos 
deste Edital e seus Anexos, bem como na observância dos regulamentos administrativos e 
demais normas aplicáveis. 

17.11. Compete aos interessados fazer minucioso exame dos elementos do presente Edital e 
seus Anexos de modo a poderem, em tempo e, por escrito, apresentar todas as dúvidas 
existentes para os devidos esclarecimentos, em até 05(cinco) dias úteis anteriores à data 
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prevista para a abertura dos envelopes, para análise e esclarecimentos por parte do Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

17.12. As partes elegem o Foro da Comarca de Campina da Lagoa, Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes desta licitação e do cumprimento dos eventuais contratos, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17 .13. Erros ou omissões meramente formais não serão consideradas para 
desclassificação dos concorrentes. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital 
que será publicado na forma da lei. 



ANEXO I 

Modelo de Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: ____________________________ ~--------------

CNPJ: ~~------------------------------~--------------
ENDEREÇO: ____________________________ ~-------------

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório Pregão- 54/2015, que: 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11- Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 
IV- O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes 
no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste 
certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente 
as datas neles estabelecidas. 
V- O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de qualquer 
Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

______ _ __ ____ de _ ________ de 2015. 

Nome e número da identidade e do CPF do(a) declarante. 
(Representante Legal) 

Carimbo com CNPJ 
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ANEXO 11 

Modelo de Credenciamento 

Através da presente, credenciamos o(a) 

Sr.(a) _________________________ _ 

portador( a) da Cédula de Identidade 

_____________ e CPF sob n° _____________ , a 

participar da Licitação instaurada pelos órgãos do Município de Nova Cantu, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N~ 029/2015, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de 

inscrita sob o 

CNPJ/CPF n° ___________ _ _ ___ :....___ conferindo-lhe(s) 

poderes amplos para atuar em todas as fases do procedimento licitatório, inclusive para 

receber intimações e, eventualmente, desistir de recursos, formular propostas/lances 

verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

_ _______ , em __ de. ___ de 2015. 

Carimbo e assinatura do credenciante. 



~ 

! ' ~/. ' ", 
'('I .., 

-o 

Prefeitura Municipal de Nova nt~J··---r) 
Rua Bahia n° 85 -Centro- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330- 'O __?'·· ,,

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 

ANEXO 111 

MODELO DE PROPOSTA 

Proc. Licitatório n.0
: 078/2015 PREGÃO PRESENCIAL n.0

: 029/2015 

EMPRESA: 

C.N.P.J. N.0
: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE: (para assinatura do contrato) 

CPF E RG: 

CONTA CORRENTE: --------AGÊNCIA: _____ BANCO: ___ _ 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo Licitatório em epigrafe , que trata da LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ATENDER QUEBRA DE CASCALHO, READEQUAÇÃO 
DE ESTRADAS, GALERIAS PLUVIAIS, SETOR RODOVIARIO E OUTROS. 

lllizm Q1Q Unid. Descrição Marca 

J 
1 I 

TOTAL 
Obs: Quando a proposta for por lote, colocar o valor total do lote. 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 

A proposta terá validade por 01 ano a partir da data de abertura das propostas. 

Preço Preço 
Unitário Total 

B1. R_$_ 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme 

edital de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a 

supracitada licitação. 

Local e Data 

nome e Assinatura Representante legal - Carimbo 



AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LI ClT A TÓRIO No 078/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 029/2015 
ABERTURA: 11/DEZEMBR0/2015 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida 
Vossa Senhoria a participar do seguinte procedimento licitatório: 

MODALIDADE 11 Pregão W 029/2015 
TIPO 11 menor ~rec:to ~or itens 
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 11 No ato da abertura 
DATA DA ABERTURA li 11 /Dezem bro/20 15 

\ HORA DA ABERTURA 11 09:00 (nove} 

I LOCAL DA ABERTURA I PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA 
BAHIA, 85 CEP: 87.330-000 

I 
I 
I 
I 
I 

I VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO I R$-367.500,00 (Trezentos e Sessenta e Sete Mil 1 

e Quinhentos Reai~ 

I CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 11 30 dias a~ós a realização dos serviços 
I PRAZO DE CONTRA TAÇA O li 24 horas a ~artir da convocac:tão 

OBJETO LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ATENDER 
QUEBRA DE CASCALHO, READEQUAÇÃO DE 
ESTRADAS, GALERIAS PLUVIAIS, SETOR 
RODOVIARIO E OUTROS. 

I 
LOCAL PARA ADQUIRIR EDITAL 11 Paço Municipal " Martin Krupek"- Departamento 

. 11 de Compras e Licit<!.Ç_ões 
ll~==================~Jl 

* o valor máximo refere-se ao total de itens que se pretende o preço, e não do contrato a ser 
efetivamente realizado 

Nova Cantu, Paraná, 27 de Novembro de 2015. 

Comissão de Licitações 

Pregoeiro 

I 
I 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 

PROCESSO LICITA TÓRIO N°078/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Horas Máquinas 

VALOR ESTIMADO- R$ - 367.500,00 (Trezentos e Sessenta Sete Mil e Quinhentos Reais) 

PARA· 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 
Dotações: c.~o-z. ! ô 5Lt3o '5 ~4 --1v .L3 . 4 Lt~ o 39 ~4 o<) 

oG: o l. 2. G 1 e ·2v 5 j 4- Z.o 2 S - .:1 j "1 o 3 '{2 .i 
ve:. o 3 i. S 4 5 l..o 3 2.. .3 • lo L(; - 3 3 °1 o 3cl l. .!.. 

Vist~ 
11 _; l Data: 04 I 11 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO NÃO AUTORIZADO 
Visto :f 

12015 

Data: 04 I 11 12015 

PARA: 1 
ASSESSOR JURIDICO 

Convite Dispensado Concorrência Inexigível Pregão Tomada 
X 

( ~ r1':./_..t:. J/ /N_;J htJ ~ dR ,~,v r. r~"'- .<"(. e t<. (<-,ç;_I3._:3 .1 ?,- ---·--; 

Visto: 

J 

I \ I ...,_ 
I 

~\~L~~ I ,..... Data: 
v v~''"" \.Jrdt 

OA6/ PR 4.058 
CPF ,.848.709·30 

J ! 

Rua Bahia, SJN•- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 - Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@ig.com.br ou licitacao@novacantu.pr.gov.br 

de 
Preço 

,., r-r-:.,.., r: .... L~"""' 

04 I 11 12015 



Prefeitura Municipal de Nova 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 078/2015 

EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial n° 029/2015 
Às 09:00 hs (nove horas) do dia 11 de Dezembro de 2015, na Sala de Reuniões da 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Horas Máquinas, em conformidade 
com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o 
credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como _Q_articipante a empresa: 

EMPRESA I CNPJ 
MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI 
CNPJ -15.329.111/0001-13 
PAGANI ERA YMUNDO L TDA - ME 
CNPJ - 18.061.665/0001-70 
A.B.S.J.R PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME 
CNPJ - 03.544.523/0001-97 
A.BASSÉGIO & CIA L TDA - ME 
CNPJ- 06.075.906/0001-51 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as quatro empresas compareceram para 
participar do certame, e, apresentaram os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelope contendo as propostas de preços das propostas das participantes, foram apresentados da 

. fi segumte orma: 
ITEM EMPRESA Valor Total 

01 A.BASSÉGIO & CIA L TDA - ME R$-155,001Hora 
CNPJ- 06.075.906/0001-51 Máquina 

01 MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI R$-160,00 
CNPJ - 15.329.111/0001-13 . IHora Máquina 

01 PAGANI ERA YMUNDO L TDA - ME R$-189,00/Hora 
CNPJ - 18.061.665/0001-70 Máquina 

01 A.B.S.J.R PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME R$-220,50/Hora 
CNPJ - 03.544.523/0001-97 Máquina 

Seguiu-se então para apresentação dos lances verbais das empresas classificadas, os qua1s 
fi r d fi ma 1zaram a segumte orma: 

ÍTEM EMPRESA Valor Total 
01 A.BASSÉGIO & CIA L TDA- ME R$-77 ,00/Hora 

CNPJ- 06.075.906/0001-51 Máquina 
01 PAGANI ERA YMUNDO LTDA- ME R$-78,00/Hora 

CNPJ - 18.061.665/0001-70 Máquina 
01 MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI R$-114,00 

CNPJ -15.329.11110001-13 /Hora Máquina 
01 A.B.S.J.R PRESTADORA DE SERVIÇOS L TDA - ME R$-220,50/Hora 

CNPJ - 03.544.523/0001-97 Máquina 
Foi Declarado vencedora a proposta da Empresa A. BASSEGIO & CIA LTDA - ME, 

inscrita no CNPJ sob o n° 06.075.906/0001-51, no valor de R$-77,00/Hora Máquina num total de 
1.5 as = R$-115.500,00 (Cento e Quinze Mil e Quinhentos Reais). 
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Iniciou-se então a abertura dos envelopes contendo a documentação de qualificação das 
participantes, e, contatou-se que todas as Empresas apresentaram a documentação exigida em 
Edital. 

RECURSOS: 
A Empresa MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 

15.329.111/0001-13, solicita prazo recursal para interpor recurso de que: A Empresa PAGANI E 
RAYMUNDO LTDA- ME, CNPJ n° 18.061.665/0001-70 tem em seu quadro societário o Sr. 
JONAS PAULO RA YMUNDO, irmão do Vereador do Município de Nova Cantu, solicitando sua 
desqualificação do certame. 

A Empresa P A GANI E RA YMUNDO L TDA - ME, CNP J n° 18.061.665/000 1-70, 
solicita prazo recursal para interpor recurso de que: A Empresa MAGAL TERRAPLANAGEM 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 15.329.111/0001 -13, é de propriedade do Sr. SIDINEI CANO, 
esposa da Secretaria Municipal de Educação do Município, solicitando sua desqualificação do 
certame. 

De acordo com o ítem 8.6 do edital as empresas possuem 03 (três) dias para apresentação 
do recurso. 

A Comissão de Licitações de acordo com o ítem 8.3.8.2. do Edital solicita a empresa 
vencedora A. BASSÉGIO & CIA LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob o n° 06.075.906/0001-51, 
apresente "planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, 
recibos, etc ... ) que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 
48, inciso 11, da Lei no 8.666/93 e suas alterações". 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e 
aprovada vai assinada. 

Participantes: 
;:/ 

~ -4--?? 
SIDNEI CANO 
MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI 

JU ~ R BASSÉGIO A.~ 

Nova Cantu, Paraná, 11 de Dezembro de 2.015. 

ev-~c~ ~-~o 
ONAS PAULO RA YMlJWDO 

PAGANI ERA YMUNDO LTDA- ME 
I '"' ,, f1 ~ 

~ _, • 1- (' Cl-1 
~,~ ~..-J>->. ~ ... v-._/ ~\.i)J:l c:-- x~ 

FABIOLA P. B. DE SOUZA 
A.B.S.J.R PREST. DE SERV. LTDA-ME 



Item 

01 

MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 
RUA PROJETADA B N° 205 CONJUNTO PINHEIROS NOVA CANTU - P 

CEP: 87330-000 Fone: (44) 9134-0505 CNPJ- 15.329.111/0001-13 
E-MAIL: magal.cano@hotmail.com 

PROPOSTA 

Proc. Licitatório n.º: 078/2015 PREGÃO PRESENCIAL n.º: 029/2015 

EM PRESA: MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI -ME 

C.N.P.J.: 15.329.111/0001-13 

ENDEREÇO: Rua Projetada B, nº 205 Conjunto Pinheiros Nova Cantu - PR 

REPRESENTANTE: SIDNEI CANO 

CPF: 858.416.179-15 RG: 6 .079.834-6 

CONTA CORRENTE: 19212-6 AGÊNCIA: 0726 BANCO: SICREDI 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo Licitatório em epigrafe , que trata da LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, PARA ATENDER QUEBRA DE CASCALHO, READEQUAÇÃO DE ESTRADAS, 
GALERIAS PLUVIAIS, SETOR RODOVIARIO E OUTROS. 

illQ Unid. Descrição Marca Preço Unitário Preço Total RS 
BS 

1.500 Horas Escavadeira Hidráulica Modelo 320 Catterpillar 160,00 240.000,00 
(Um mil e D2l, Diesel, potência do Motor 138 

Quinhentas) hp, Ano 2015, Cabine fechada com 
ar condicionado; 
Sapata de garra tripla 700 mm, 
concha com capacidade de 1.4 m3 

ponta de penetração longa, módulo 
de levantamento pesado, cortador 
lateral, braço r2.5m, 
Peso 23.700 Kg. 

TOTAL: 240.000,00 

Declaro ser conhecedor de todos os termos do instrumento convocatóno que rege a 

supracitada licitação. 

Validade da proposta I ano. 

Nova Cantu, 08 de dezembro de 2015. 

Sidnei Cano 
Magal Terraplanagem Eirel"- ME 

MAGALTERRAPLANAGEM 
!IRELI·ME 

CNPJ 15.329.11110001·13 



CN~J Nº 18.061.665/0001-70. 

ANEXO Ill 

PHOPOSTA 

PHOCESSO LICITATÓHIO: 078/2015 PHEGÀO PHESENCIAL: 029/2015 

EMPRESA: PAGANI & RAYMUNDO LTDA-M E CNPJ:l8.061.665/0001-70 

ENDEREÇO:AV CANTU SN- CENTRO- NOVA CANTU PR 

REPRESENTANTE: JONAS PAULO RAYMUNDO - RG N° 9.555.562-4 Pr - CPF N° 064.388.639-71 

CONTA CORRENTE: 10.797.-2 AGÊNCIA 2349-3 BANCO 001(Brasil) 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo Licitatório em epígrafe, que trará da LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, PARA ATENDER QUEBRA DE CASCALHO, READEQUAÇÃO DE ESTRADAS, 
GALERIAS PLUVIAIS, SETOR RODOVIÁRIO E OUTROS. 

ITEM QTD UNID DESCRIÇÃO MARCA PREÇO PREÇO 

1 

UNIT 
TOTAL 

R$ 

1.500 horas ESCAVADEIRA HIDRAULICA sob CATERPILAR 283.500,00 
esteira, ano de fabricação 2013, peso de 
trabalho mínimo 17280 Kg, potência 
mínima do motor 115 HP. Com Operador, 189,00 

Alimentação, Transporte e Combustivel e 
caminhão prancha para o transporte de 
equipamento por conta da contratada. 

- -Os pagamentos serao efetuados de acordo com o cont1do no Ed1tal em questao. 

A proposta terá validade por 01 ano a partir da data de abertura das propostas. 

o preço proposto contempla todas as despesas necessárias á execução do contrato, conforme 
edital de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a 
supracitada licitação. 

Nova Cantu Pr. , 1 O de Dezembro de 2015 

' r}j ~ l~l.v (i9;'1~-~(1? 
( JONAS PAULO RAYM~O 

vwt'~PAULO RAVMUNDO 



Proc. Li citatório n. 0 : 078/2015 

TERRAPT.ENA(iF:M 

A.B.S.J.R PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME 
CNPJ: 03.544.523/0001-97 

LE. 904.73223-05 

ANEXO 111 

MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL n.0
: 029/2015 

EMPRESA: A.B.S.J.R. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME 
C.N.P.J. N.0

: 03.544.5237001/97 
REPRESENTANTE: FABIOLA PALUDETTI BARACHO DE SOUZA 
CPF E RG: 049.016.429-36 I 8.233.121-2 
CONTA CORRENTE: 331-0 AGÊNCIA: 1808-2 BANCO: BRADESCO- 237 

' ::mpresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo Licitatório em epígrafe 
, que trata da LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ATENDER QUEBRA 
DE CASCALHO, READEQUAÇÃO DE ESTRADAS, GALERIAS PLUVIAIS, SETOR RODOVIARIO E 
OUTROS. 

Item Qtd Unid. Descrição Marca Preço Preço Total 
Unitário R$ 
R$ 

1 1.500 HORAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 220,50 330.750,00 
(Um SOB ESTEIRA, ANO DE 
Mil e FABRICAÇÃO MINIMO 2010, 
Quinh PESO DE TRABALHO MINIMO 
entas 17000 KG, POTÊNCIA MÍNIMA 

DO MOTOR 90 HP. COM 
OPERADOR, ALIMENTAÇÃO, 
TRANSPORTE E COMBUSTIVEL 
E CAMINHÃO PRANCHA PARA 
TRANSPORTE DO , 
EQUIPAMENTO POR CONTA DA ... 
CONTRATADA. 

TOTAL R$ 330.750,00 

Obs: Quando a proposta for por lote, colocar o valor total do lote. 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 

A proposta terá validade por 01 ano a partir da data de abertura das propostas. 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme edital de 
licitação. 

Rua Rio de Janeiro, 82- Bairro Jardim Gramado - Almirante Tamandaré- Paraná- CEP: 83.~ (;J) T"'-(4l)J<S7-7015-Fu,(41)3657-7015-.....U,ob•J<I ..,_,~.,. ~ 



TERRAPI.ENA«o-EM 

AB.S.J .R PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME 
CNPJ: 03.544.523/0001-97 

LE. 904. 7322~5 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada licitação. 

Nova Cantu, 11 de dezembro de 2015 

& fl._L_~trtfJ.&~v~ kr~ 
FABIOLA PALUDETTI BARACHO DE SOU Q 

A B S J R Ple6tadOrO de SeJvtços lida 
CNPJ o'3.544.523 I 000 l - 97 
lu.IIIIC'S: iç.Ao Mu•~· 37"~8/~00 

Rua Rto de Janeiro, 82 Jardim Gramado 
Almirante Tamandaré - PR 

Fon.c 6 57 - 7 0 I !."' 

Rua Rio de Janeiro, 82- Bairro Jardim Gramado- Almirante Tamandari - Paraná - CEP: 83.504-400 

Tet (·11) 3557-7015 - F::x: (-11} 3657-7015- e-:r.:ill: ::bsjrl@uo!.rom.br 



A.BASSEGIO & CIA L TOA -ME 
CNP J 06.075.906/0001-51 I. E ISENTO 

Avenida Cantu , SN- centro CEP 87.330-000 
NOVA CANTU- Paraná 

Fone: (44)3527-1388 e-mail: juliocezarbassegio@hotmail.com 

ANEXO IV 

Proc. Li citatório n.0
: 078/2015 PREGÃO PRESENCIAL n.0

: 029/2015 

EMPRESA: A BASSEGIO & CIA LTDA - ME 

C.N.P.J. N.0
: 06.075.906/0001-51 

ENDEREÇO: AVENIDA CANTU, SN, CENTRO, CEP 87.330-000 

REPRESENTANTE: Julio Cezar Bassegio 

CPF E RG: RG 14/R1.142.041 SSP/SC do CPF 491.973.559-68 
CONTA CORRENTE: 10.633-X AGÊNCIA: 2349-3 BANCO:BANCO DO BRASIL 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo 
Li citatório em epígrafe, que trata da LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, PARA ATENDER QUEBRA DE CASCALHO, READEQUAÇÃO DE 
ESTRADAS, GALERIAS PLUVIAIS, SETOR RODOVIARIO E OUTROS. 

Item. QM Unid. Descrição Marca Preço 
Unitário 

R$ 
I 1.500 HORAS Escavadeira Hidráulica modelo 318 D2L Cartep i I lar 155,00 

Cabine fechada com ar condicionado 
Sapatas de 700 mm concha com 06 dentes e 
capacidade de 1.09m3, ano 2015/2016 
Peso 17.800kg, potência do Motorll8hp, 
transporte caminhão Cargo modelo 1620 4x4 . 

TOTAL 

Obs: Quando a proposta for por lote, colocar o valor total do lote. 

Preço 
Total 

R$ 
232.500,00 

232.500l00 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. . 

A proposta terá validade por OI ano a partir da data de abertura das propostas. O preço propo/.J ~ 
contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme edital de licitação. fjíl l '
Ó clara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada 

' ~J 

rftU\.,~MA/QQ01-5l1 
Nova c ntulv~Hci~W. 

) 'L_ .ZW A. a..seglo & C la. ~· 
A · d '-B · J · ' AV. CANTU, SIW 

rmm O ass g10 UDIO CENTRO • CEP.,..... 
~ 4.360.632-8 SSP/PR CPF 74 .295.769-15 L. NOVACAN1U·PR ~ ._ 



07/1212015 

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: A.B.S.J.R. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ·ME 
CNPJ: 03.544.523/0001-97 

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 
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 nº 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 nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 23:24:14 do dia 19/08/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/02/2016, 
Código de controle da certidão: FEA7.3EA6.D241.5932 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria 
Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006. 

~- . ..... 
i 

, 
~ 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 03544523I0001-97 

Razão Soda!: ABSJR PRESTADORA SERVICOS 
Endereço: RIO DE JANEIRO 118 CASA I JARDIM GRANADOS I ALMIRANTE 

TAMANDARE I PR I 83504-400 

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

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

Validade: 29/11/2015 a 28/12/2015 / 

Certificação Número: 2015112902253505090931 

Informação obtida em 07/12/2015, às 09:01:22. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no si te da Caixa: 
www.caixa.gov.br 
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PARA NA 
GOVERNO DO EST.!I_Oc 

'CCfetJ'llli~ 'II''"l~ll! 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014045165-32 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.544.523/0001-97 
Nome: A 8 S J R PRESTADORA DE SERVICOS 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. 

Válida até 05/04/2016 - Fornecimento Gratuito I 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE A LMIRANTE TAMANDARE 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome I Razão Social-------------------------------~ 

ABSJR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 03.544.523/0001-97 

Aviw ----------------------------------------~ 
Sem débitos pendentes até a presente data. 

~ Comprovação Junto à ---------------...---Finalidade---------------------....,] 

Mensagem -------------------------------------------....,l 
Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições 

abaixo caracterizadas. 
A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 

mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

G Código de Controle 

OBA 11 EBXE4C34021 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. 
http://www.tamandare.pr.gov.br 

ALMIRANTE TAMANDARE (PR), 07 de Dezembr de 2015 

) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE FAZENDA 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO CADASTRAL 
Certificamos para os devidos fins que, aos 19 de novembro de 2015, em busca 

nos arquivos do cadastro de pessoas jurídicas com Alvará de Licença neste Município, 

ENCONTRAMOS registrados em nome da empresa 11ABSJR PRESTADORA DE 

SERVIÇOS LTDA." Portadora do CNPJ: 03.544.52310001-97, estabelecida na Av. Rio 

de Janeiro, n°. 082 - Colônia São Venâncio, Almirante Tamandaré - Pr, 01 (um) 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO n° 375812000, com Inscrição Municipal n° 8904071, 

com o ramo de atividades de OBRAS DE TERRAPLENAGEM; COMERCIO 

VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; EDIFICAÇÕES; 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS 

METALICAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; INSTALAÇÃO ELETRICA EM 

EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS PARA CONSTRUÇÃO; 

SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFJCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE 

ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, COLOCAÇÃO DE PISOS E AZULEJOS; 

JARDINAGEM; COLOCAÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO; o qual se encontra em dia 

com seus Tributos Municipais Mobiliários até a presente data. 

Ficam, todavia ressalvados os direitos da Fazenda Pública de cobrar débitos que 

venham a ser posteriormente apurados. 

E, para clareza, firmamos a presente certidão, para fins de LICITAÇÃO. 

Validade 30 Dias 

/ 

Almirante Tamandaré (PR), aos 19 de novembro de 4 15: .J:' 
Hellen ct.GJaljveir. i ::-'REF. MJ~!? · "\)~ 

Departame~~-frib ação ; 
\ 1 9 HOV. 15 

i .... ~-·J ~ 
·coki'~c~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE FAZENDA 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO CADASTRAL 
Certificamos para os devidos fins que, em busca nos arquivos do cadastro 

de Pessoas Jurídicas desta Prefeitura, no que tange tributos imobiliários 

(lotes/áreas urbanas), NÃO ENCONTRAMOS registrados em nome da empresa 

"ABSJR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA." Portadora do CNPJ: 

03.544.52310001-97, estabelecida na Av. Rio de Janeiro, n°. 082- Colônia São 

Venâncio, Almirante Tamandaré - Pr, com o ramo de atividades de OBRAS DE 

TERRAPLENAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA 

BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; EDIFICAÇÕES; MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS METALICAS PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL; INSTALAÇÃO ELETRICA EM EDIFICAÇÕES; 

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS 

DE PINTURA DE EDIF/C/OS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO 

DA CONSTRUÇÃO, COLOCAÇÃO DE PISOS E AZULEJOS; JARDINAGEM; 

COLOCAÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO, nenhuma inscrição cadastral a qual se 

encontra em dia com seus tributos Municipais Imobiliários até a presente 

data. 

Ficam, todavia ressalvados os direitos da Fazenda Pública de cobrar 

débitos que venham a ser posteriormente apurados. 

E, para clareza, firmamos a presente certidão, para fins de LICITAÇÃO. 

Validade 30 Dias 

Almirante Tamandaré (PR), aos 19 de novembro de 2015/ 

Hellen ~veira 
Departam~ção 

___ , __ ___, 

1
~,~.-r- lll ~ lr.'"J•I 
r ·t"'" ... t:r. r'I:J!'"I\J!l •"'\!.. 

1 9 HO'í. 15 

• f • 
I r.•• T'Hf.•l!"\'1'~ 
..;:·U~~- ...... ;,r.r.J'(~.N".;. 

• r.P 14Z-/2ots 
NOVA C~~-~r········ • • ·
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A.B.S.J.R. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- ME (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 03.544.523/0001- 97 
Certidão n°: 202960016/2015 
Expedição: 07/12/201~ às 09:02:10 
Validade: 03/06/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que A .B.S.J.R. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.544.523/0001-97, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida c om base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa 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 
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 (h ttp: //www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

~ é 
z:--- ~ 



07/12/2015 ComjX"ovarte de Inscrição e de Situação Cadastral - lm jX"essão 

Receita Federal 

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 

03.544.523/0001-97 
MATRIZ 

,QME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

A.B.S.J.R. PRESTADORA DE SERVI COS L TOA - ME t 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

ABS & FILHOS PRESTADORA DE SERVICOS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

43.13-4-00- Obras de terraplenagem 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

43.19-3-00- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
77.11-0-00- Locação de automóveis sem condutor 

DATA DE ABERTURA 

16/1111999 

77.19-5-99 -Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
.. 2.11-1-01 • Con~truçio de rodovias e ferrovias 
77.32-2·01 ·Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
47.44-0·04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURioiCA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

R RIO DE JANEIRO 

CEP 

83.504-400 

DEREÇO ELETRONICO 

BAIRRO/DISTRITO 

JARDIM GRAMADO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR) -

NÚMERO 

82 

MUNICÍPIO 

COMPLEMENTO 

TERREO 

ALMIRANTE T AMANDARE 

TELEFONE 

(41) 3673-286 

UF 
PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL - -
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. J~ u 
Emitido no dia 07/1212015 às 09:03:21 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

Consulta QSA I Capital Social Voltar 
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VIDA EMPRESARIAL CAPITAL GLOBAL CAI~A 
SEGUROS 

10 

Seguro de Vida em Grupo 
Certificado Empresa 

Razão Social 

A.B.S.J.R. PRESTADORA DE SERVICOS L TOA 

Forma de Pagamento 

DEBITO C/C PJ 
I Vakx da Parcela 57,781 

~~ CNPJ I Número do Certificado I Dia do Pagamento I Periodicidade do Pagamento 

§ 3544523000197 . 95441217679 20 . MENSAL 
~------------------------~ Q. 

~I Número da Apólice li Número do Subgrupo li Número da sorte I 
2!. 108208874329 . . 10595 .. 1.873.737 . ~ L_ __________________________________________________ __J 

~ I Inído de Vigência do Certificado 

~ 16/12/2013 

~ 

~ Coberturas, Serviços e Beneficios 

~ OlARIAS DE INCAPACIDADE TEMPORARIA 

~ MORTE ACIDENTAL 

~!INVALIDEZ POR ACIDENTE - IPA (ATE) 

iil 

~ 

.. 
8 i 

~ 

MORTE DO CONJUGE - MC 

COBERTURA DE DOENCAS GRAVES- CDG 

AUXILIO ALIMENTACAO 

ASSIST~NCIA EMPRESARIAL 

SERVICO DE ASSISTENCIA FUNERAL - SAF 

R$ 

155.000,00 

155.000,00 

77.500,00 

1.000,00 

/
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NOME I RAlÃO SOCIAL CNPJ I CPF DATA DA EMISSÃO 

A.B.S.J.R.PRESTADORA DE SERVICOS LT 03. 544. 523/000 1-97 26/06/2014 
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ENDEREÇO I BAIRRO I DISTRITO CEP DAFA DE SAlDA I ENTRA~ ~ 
R RIO DE JANEIRO 82 JD GRAMADO 83504-400 26/06/2014 
MUNICil'IO FONE I FAX d UF INS<RIÇ'AO ESTADUAL IIORA DE SAIUA \ ALMIRANTE TAMANDARE 41365770 15 PR 9047322305 10: 16:07 ~ 
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llASE DE CALCULO DO ICMS li VALOR DO ICMS ~ ~ RASE DE CALCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUTO VALOR TOTAI . DOS PRODUTOS 

415.000,00 49.800,00 415.000,00 
VALOR DO FRETE I VAI OR DO SEGURO I VALOR DODFS<ONTO I OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 

4 15.000,00 
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NOME I RALÃO SOCIAL fRETE POR CONTA I CD.ANlT I PLACA DO VEICULO uF CNPJ / CPF 

1 - Destinatário 000.000. 000-00 
ENDEREÇO MUNICil'IO ur INSCRIÇÃO ESl'AUIIAI 

~· 
QIJANTIDADF t"SPITII' I MARCA --~ NUMERO PCSO BRUTO 1•eso Llouroo 
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PA16899 ESCAVADEIRA IIIURAULICA l20Dl CA 1!.429.~2. 1 9 JOO 6108 UN 1.0000 415.000.0000 4 15.000.00 415.000.00 49_800.00 12.00 I 
TERPILLAR· NR SERIE·! A FOJ201>JNBT 
00608.MOTOR SERrE D1A02927. 2014 

~~~ 
.DIESEL.AMARELA. I<IJIIP OG41l0 
PROT. ESTOCAOEM (CAMINHAO) OPI695 
CERTIFIC ACAO PARA MOTOR OP6674 
PREPARACAO PARA EMilARQUE 2174891 
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INFORMAÇ0ES COMPl EMENTARES RESERVADO AO FISCO 
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CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

IDENTIFXCAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

VENDEDOR: 5IZE & S!ZE SAI'JCA~· ::r;;os ~ r::K.RAPLENAGEf"' S. 'C i..IDA Eü!=>, 
com sede em Almirante Tamandõré, r c: Rüê: R.odovia dos Minérios, Kf'.~ u,s, n~ 
2125, bairro Jo. Bo:,f•rr. l"'n Estado Para"~, ins-::n!;c no C, 1.P.... sob o no 
8~.2.58.'Jl3/0001-2.0, e i10 cadastre 2:stacL .. 3l sob o no ISENTO neste ato 
representacio pelo sel! sócio-administ~·aco "'1ariidc· õ!ze, grasifeiro :2sado: 
2~oresáric, C.F~~· no 760 .. 2-J:-939-3'!~ . 

COMPRADCR: .e-.S S.J.PR::STADORA DE SEK.V!Ç0S LTDA- ~"''E1 cem sede em 
Airnirante -.-a.iandré, iia Rua Ric o e ]aneiro í\0 82., b;;ir;-o ;d. GrarnadtJ, no EstE: c! o 
do Param~, i1sc:-:to no C.\:..F.: sob nc 03.5~L,,523/0001-97 ~~"'O Cl;ldast,...o Est'ddua' 
sob '"!c 904.73223-05 neste ato representauc peb só.:ic-acmlmsaador ,~lbef"'.:::
Rodrigo de So!.!za, brasileiro, casado, emp ... esár'o: C.P.f. no 047. 706.2209-s: 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o 
presente Contrato de Compra e Venda, que se reger;i pelas r:láusulas 
seguíntes e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO DO CONTRATO 

C'Ciusula 1a. O preserte contr:.to te:IY, c,;;n·.o OBJETO, C· Cf\R.;s. RE:BOQUEi C. 
Aí3ERTA. REB,TRUCK GALEGO SR 2005/2005, chassi 9A9~12DPSSj_AH889l, cor 
LP.RAI'I.Jh, paaca CW~-0882, cat:egoria P.t:~,RT!C., registrado :10 :J~RAN/9U~ sr>b o n° 
011805404131., em nome d.:: BIZE & B!Zê SANEAMENTO::: IE~RAPLENAGE il SC 
LTOA. 

DAS OBR!GAÇÔES 

Cláusula 2a. 8 VENDEDOR se ;es~:mns=bitizõ a t;ntre:gar ao COMPRADOR o 
Documento :Jnico de ... ransferência (DUT), assinado e a este reconhecido firma, 
após a devida qui :ação '"o valor estabelecid(• n::stç ins~n Tc.1~o. 

Cláusula 3 8 • O VENDEDOR dev2ri• cr.~regar ao COMPRADOR, livre de 
quaisquer ónus ou encargo. 

Cláusula 4a. Sera de resportsabt!idõde ao COMPRADOR, após a assinatura 
deste instrumento, os irnpostos e taxas que 1:-~c!dir:::m so:xe o aucomóvel. 



DO fORO 

Cláusula 58 • Para dirimlr quaisquer controvérsias or•undas do CONTRATO, as 
partes elegem o foro ca comarca de Aimi·-ante Tamandará; 

Por estarem assim justoe e contratsdos, finnam o presente instrumento, em 
duas vias de igual teor. 

Almirante Tamandaré, 07 de ciezemnrc de 2015. 

ALBER~O RODR.iGO DE SOUZ.-~ 

(Nome e assinatura do Representante legal do Vendedor) 
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RISCOS DIVERSOS 

APÓLICE DE SEGURO N° 7100004757 VIGÊNCIA: 12/ 11/ 2015 A 12/ 11/ 2016 

CôNFiRÃ ÃBÃiXõ ÃS SUÃS iNFõRMÃÇÕES CÃDÃSTAAiS: 
NOME: A.B.S.J.R. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME 
CPF/CNPJ: 03544523000197 TELEFONE: 00 0036577015 
ENDEREÇO: R RIO DE JANEIRO 82 
CIDADE: ALM TAMANDARE - PR CEP: 83504- 400 

HAVENDO ALGUMA INFORMAÇÃO CADASTRAL INCORRETA OU 
INCOMPLETA, INFORME IMEDIATAMENTE O SEU CORRETOR 
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APÓLICE DE SEGURO- No 7100004757 
YASUDA MARITIMA EQUIPAMENTOS 

Segurado A.B.S.J.R. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME, 

Obri gado ! Temos muito prazer em saber a sua opção em contratar o seguro de 
YASUDA MARITIMA EQUI PAMENTOS com a Yasuda Marítima Seguros. 
Uma empresa que há mais de 60 anos traba 1 h a exclusivamente com seguros, 
oferecendo produtos e serviços da mais alta qualidade e garantindo a 
indenização mais rápida do mercado. 

É com satisfação que encaminhamos sua apólice de seguro, que é a garantia de 
sua tranquilidade e segurança. 
É fundamental que todos os dados sejam conferidos e caso seja constatada alguma 
divergência comu nique o seu corretor ou a Yasuda Marítima imediatamente, uma 
vez que essas informações poderão influenciar em uma possível indenização. 

Lembre- se : qualquer alteração ocorrida durante a vigência da apólice deverá ser 
comunicada de imediato: 

Atenciosamente, 

YASUDA MARÍTIMA SEGUROS SIA 

SEU CORRETOR DE SEGUROS 



APÓLICE DE SEGURO 
YASUDA MARITIMA EQUIPAMENTOS 

A Yasuda Marítima Seguros S/A. código de registro SUS EP 572, 
base nas informações e declarações constantes da proposta e seu (s) 
anexo(s), os quais fazem parte integrante e inseparável deste 
contrato, emite a apólice a seguir demonstrada. 



APÓLICE DE SEGURO 
YASUDA MARITIMA EQUIPAMENTOS 

""O"" "" "~"""li"""" UP. V~ UV ~I:.UUI'\Jo\UU 

SEGURADO CPF Ch>J 

A.B.S.J.R. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME 03544523000197 
LOCAL DE COBRANÇAICORRESPONO~NCIA 

R RIO DE JANEIRO 82 

COLONIA SAO VENANCIO 83504-400 
CIDADE 

ALM TAMANDARE 

DADOS DA APÓLICE 
PROCESSO INTERNO APóLICE h' RAIIO 

1520461285 7100004757 0171 
VIG~~CIA P'tAZO 00 SEGURO 

DAS 24:00H DO DIA 12/11/2015 ÀS 23:59H DO DIA 12/11/2016 366 DIAS 

DADOS DA SEGURADORA 
SEGURADORA CNPJ UIIIOAOE EIIISSORA 

YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A 61.383.493/0001- 80 SAO PAULO 
ENDEREÇO 

RUA CUBATÃO, 320 - PARAÍSO - SÃO PAULO - SP - CEP:04013-001 

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO - R$ 

PRÊMiO LÍQUIDO 
DESCONTO PROMOCIONAL 
JUROS 
CUSTO APÓLICE 
I.O.F. 
PRÊMIO TOTAL 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

PARCELA 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

TAXA DE JUROS! 

VENCIMENTO 
19/11/2015 
12/12/2015 
12/01/2016 
12/02/2016 
12/03/2016 
12/04/2016 
12/05/2016 
12/06/20 16 
12/07/20 16 
12/08/2016 

FORMA DE PAGAMENTO: CARNÊ 

VALOR EM R$ 
479,85 
479,85 
479,85 
479,85 
479,85 
479,85 
479,85 
479,85 
479,85 
479,85 

3.696,30 
0,00 

772,50 
0,00 

329,70 
4.798,50 

UF 

PR 



APÓLICE DE SEGURO 
YASUDA MARITIMA EQUIPAMENTOS 

DADOS DO SEGURO 
Ambito Geográfico 1: TODO TERRITORIO NACIONAL 
Atividade do local de Risco: 
limite Máximo de Garantia da Apólice(R$): 480.000,00 

BENS SEGURADOS/COBERTURAS 
Item Classe Descrição do Bem Segurado 
01 1 ESCAVADEIRA (EXCETO USO FLORESTAL), Classe Taxa: 1, 

Fabricante: CATERPILLAR, Modelo: 320DL, Série: 
CAT0320DJNBT00608, Ano de Fab ricação: 2014, Chassi: O, 
Utilização: Terraplanagem, Equ ipamento Locado a Terceiro: Não, 
Equipamento Utilizado/Qperado pelo Próprio Segurado/Funcionário: 
Não, Opera Próximo a Agua: Sim, Possui Rastreador: Nenhum, Data 
de Entrega da Nota Fiscal nos últimos 30 dias: Não. 

Coberturas limite Máximo de Taxa(%) Prêmio(R$) 

Básica - Equipamentos Móveis - com 
Roubo/Furto 
Danos Elétricos 
Responsabilidade Civil 
Despesas de Salvamento 

Descontos 
Franquia 
Equipamento Novo 

13% (BÁSICA) 
00% 

Beneficiários 
Nome 
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
CPF/CNPJ 00.360.305/3342- 31 

TOTAL DO RISCO COM DESCONTOS 

lo~ªl de Ris~o Ql 
Item Descrição 

FRANQUIAS 

0001 Básica - Equipamentos Móveis - com 
Roubo/Furto 

Danos Elétricos 

Responsabilidade Civil 

Despesas de Salvamento 

Indenização(R$) 
380.000,00 

80.000,00 
100.000,00 
38.000,00 

Proteção 
Fidelidade 

380.000.00 

Franquia 

0,0084 

0,0023 
0,0028 
0,0000 

3.221,12 

00% 
25% 

190,08 
285,12 

0,00 

Parti c. 
100,00 

3.696.32 

10% dos prejuízos indenizáveis 
com mínimo de R$ 4.560,00 

10% dos prejuízos indenizáveis 
com mínimo de R$ 1.750,00 

10% dos prejuízos indenizáveis 
com mínimo de R$ 1.000,00 

Somar as despesas aos ~~/) 
prejuízos da Básica para a~r~ 
dedução da franquia cabível 



APÓLICE DE SEGURO 
YASUDA MARITIMA EQUIPAMENTOS 

* YASl 0.\l\ 

OBJETO DO SEGURO 

Em conformidade com as Condições Gerais de YASU DA MARITIMA 
EQUIPAME NTOS e Condições Especiais da(s) Modalidade(s) abaixo 
mencionada{s) ej ou Claúsulas Particulares, que fa ze m parte 
integrante e inseparável desta Apólice. 

RATIFICAM-SE AS CONDIÇÕES E CLAÚSULAS ABAIXO E/OU ANEXAS: 

1. CONDIÇÕES GERAIS YASUDA MARÍTIMA EQUIPAMENTOS 

2. Cobertura 01.01 - Básica de Equipamentos Estacionários, Móveis, Portáteis e 
Acoplados a Veículos ou Aeronaves 

3. Cobertura 02.01 - Cobertura Adicional de Danos Elétricos 

4. Cobertura 02.02 - Cobertura Adicional para Equipamentos em Operação em 
Proximidade de Água 

5. Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil - Equipamentos 

OBSERVAÇÕES 

Processo SUSEP: 15414.004864/ 2006-18 (YASUDA MARÍTIMA EQUIPAME NTOS). 
15414.901291/2013-93 (RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL) 

SUSEP - SuoP.rintP.ndênriil dP. SP.auros Privildos - Autilrauiil FP.dP. rill 
--- . ---·-····--·· ---· - ·-- -- __ ..J ____ _ ···· -- -- ·---- - -,-·- · --- --· 

responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de 
seguro, previdência complementar aberta, capita liz ação, resseguro e 
corretagem de seguros. 

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, 
incentivo ou recomendação a sua comercialização. 

O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de 
segur-os, no ·site www.susep.gov.br, pÕr meio de seu registro na SUSEP, 
nome completo, CNPJ ou CPF. 

As condições contratuais jregu 1 amento deste produto pro toco li z ad as pe 1 a 
soei edade jenti dade junto à Susep poderão ser consultadas no ende,eço 
eletrônico www,susep.gov.br, de acordo com o número de pr~oesrv 
constante da apólice/proposta. ·. 1 L 

1 
IL 

Telefone de Atendimento do Público em Geral SUSEP: 0800 021 484 

A Yasuda Marítima Seguros responderá, até o limite max1mo 
indenização expressamente fixado pelo segurado para os equipame 
relacionados na presente apólice, também pe~r ra adiei 

~ · 1! ~ 



APÓLICE DE SEGURO 
YASUDA MARITIMA EQUIPAMENTOS 
02.01, constante das condições especiais do Yasuda 
Equipamentos. 

Em atendimento à lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 
0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros j as 
contribuições a planos de caráter previdenciário I os pagamentos 
destinados a planos de capitalização, deduzidos do estabelecido em 
legislação específica. 

SAC - Atendimento 24h, todos os dias da semana 
Cancelamento, Reclamação e Informações Gerais SAC: 
Yasuda Marítima Riscos Especiais: 0800 77 19 719 
Atendimento Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 77 19 759 
Duvidaria: 0800-77-32-527 

DADOS DO CORRETOR 
CORRETOR 

KOTASEG COR SEG LT 
REGISTRO SUSEP(NRJ CONTROLE DE PRODUÇÃO 

00000100719323 0000- 0000- 0880105- 00000 
ENDEREÇO TELEFO~E 

R JOAQUIM DA SILVA SAMPAIO 451 (0041) 30770649 
CEP CIDADE UF 

80710- 630 CURITIBA PR 
WAIL 

KOTASEG@TERRA.COM.BR 

E por ser verdade o teor desse contrato~ a Yasuda Marítima Seguros 
S.A., neste ato, representada por seus procuradores, assina essa 
apólice. 

SAO PAULO, 12 de novembro de 2015. . 

~ r J . (ft :~ 
, . ... t • ·A 1- • • ~.c~l~ fv---. I I (./·- . • . _,--

YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 
CNPJ 61.383.493/0001-80 



APÓLICE DE SEGURO 
YASUDA MARITIMA EQUIPAMENTOS 
do país, por meio de guerra revolucionária, subversão e guerrilhas, 
atos terroristas, cabendo à Seguradora, neste caso, comprovar com 
documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a 
natureza do atentado, independentemente de seu propósito e desde que tenha 
sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade 
pública competente; 
e) dano, responsabi 1 i da de ou despesa causada por, atribuí da a, ou resultante 
de qualquer arma química, biológica, bioquímica ou eletromagnética, bem como 
a utilização ou operação como meio de causar prejuízo, de qualquer computador 
ou programa, sistema ou vírus de computador, ou ainda, de qualquer outro 
sistema eletrônico; 
f) tumultos, greves e lock-out, salvo expressa inclusão; 
g) qualquer perda ou destruição ou dano de quaisquer bens materiais ou 
qualquer prejuízo ou despesa emergente, ou qualquer dano consequente de 
qualquer responsabilidade l egal de qualquer natureza , direta ou indiretamente 
causados por, resultantes de ou para os quais tenham contribuído f is são 
nuclear. radiações ionizantes. contaminação pela radioatividade de qualquer 
combustível nuclear, resíduos nucleares, ou material de armas nucleares; 
h) qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e jou reclamação de 
responsabilidade, de qualquer espéc i e, natureza ou interesse, desde que 
devidamente comprovado pela Seguradora, que possa ser, direta ou 
indiretamente, originado de, ou consistirem em falha ou mau funcionamento de 
qualquer equipamento efou programa de computador ef ou sistema de computação 
eletrônica de dados em reconhecer e/ou corretamente interpretar e fou 
1'"\Y'f\rocc:>r a/n11 rf;c+-innodr a /n11 c:>lu:>>" n 11 :>lno l!~>" ri :.+:> rf\mf\ :> V'O:>l o rf\Y'Y'o+:> 
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data de calendário, ainda que continue a funcionar corretamente após aquela 
data; 
i) qua 1 quer ato, falha, inadequação, i ncapaci da de, i nabil i da de ou de c i são do 
Segurado ou de terceiro, relacionado com a não utilização uu não 
disponibilidade de qualquer propriedade ou equipamento de qualquer tipo, 
espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconhecimento, interpretação ou 
processamento de datas de calendário. Para todos os efeitos, entende-se como 
equipamento ou programa de computador os circuitos eletrônicos, microchips, 
c i r cu i tos integrados, microprocessadores, sistemas embuti dos, hardwares 
(equipamentos computadorizados), softwares (programas residentes em 
equipamentos computadorizados), programas, computadores, equipamentos de 
processamento de dados, sistemas ou equipamentos de telecomunicações ou 
qualquer outro equipamento similar, sejam eles de propriedade do Segurado ou 
não; 
j) atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados 
pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante , de um ou de outro; 
k) tratando- se de pessoa jurídica, as disposições das alíneas .. j .. e 11 k" 
aplicam- se aos sócios controladores, aos seus dirigentes e administradores, 
aos beneficiários e aos seus respectivos representantes; 
1) danos e despesas emergentes de qualquer natureza e outros prejuízos 
indiretos, mesmo que resultantes de riscos cobertos, exceto os previstos no 
item 2.3; 
m) perdas, danos ou ava rias ocasionadas aos bens do Segurado por infiltração 
de água, mares i a, mofo, ferrugem e corrosão, salvo se comprovadamente em 
consequência de risco coberto por esta apólice; 
n) lucros cessantes, lucros esperados , multas, juros, encargos financeiros de 
qualquer espécie e outros prejuízos indiretos, ainda que resultantes de um 
dos riscos cobertos , salvo express: inclusã · 
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o) demoras de qualquer espécie ou perda de mercado; 
p} riscos provenientes de contrabando, transporte ou comércio ilegais; 
q) danos morais; 
r) furto qua 1 i fi c a do, roubo, extorsão, apropriação indébita, este 1 i o na to 
nrt'lti rMfoc; rontrt'l o nt'ltrimnni o rlo ~Pn11rufo nor <;PIJ<; funri on~ri oc; 011 
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prepostos, arrendatários, locatários ou cessionários, quer agindo por conta 
própria ou mancomunados com terceiros; 
s) operações de reparos, ajustamentos, serviços em geral de manutenção, salvo 
se decorrer de risco coberto por esta apólice; 
t) transladação dos equipamentos segurados entre áreas de operação ou locais 
de guarda, por helicópteros; 
u) operações de içamento dos equipamentos segurados a inda que dentro do 
canteiro de obras ou local de guarda; 
v) estouros, cortes e outros danos causados a pneumáticos ou câmaras de ar, 
bem como arranhões em superfícies polidas ou pintadas, salvo se resultarem de 
evento coberto por esta apólice; 
w) sobrecarga, isto é, por carga cujo peso exceda a capacidade normal de 
operação dos equipamentos segurados; 
x) negligencia do Segurado na utilização dos equipamentos, bem como na adoção 
de todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá- los durante ou após a 
ocorrência de qualquer sinistro; 
y) roubo/furto parcial, desaparecimento de qualquer peça, ferramenta, 
acessórios ou sobressalentes; 

CLÁUSULA 4a - BENS / INTERESSES NÃO GARANTIDOS 
Não estão garantidos por este seguro os bens I interesses relac i onados a 
seguir: 
a) vagões, locomotivas, aeronaves e embarcações (inclusive maquinismos, suas 
peças, componentes, acessórios e objetos neles transportados, armazenados ou 
instalados). salvo expressa inclusão: 
b) caminhões, automóveis, camionetas, motonetas, moto c i c 1 e tas e quaisquer 
veículos licenciados oara uso em estradas ou vias oúblicas (inclu sive suas - - - - - - - - - - · - - -· - - - r -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - r --- - - - ' - · - - -- - - - - -- -

peças, componentes, acessórios e objetos neles transportados, armazenados ou 
instalados), salvo expressa inclusão; 
c) bens pessoais e valores existentes no interior de veículos; 
d) softwares e/ou sistemas de dados armazenados ou processados em 
equipamentos de informática. 
e) velamento de filmes virgens (ou expostos porém não revelados) salvo se 
resultante de acidente coberto por esta apólice; 
f) apagamento de fitas gravadas (som e/o u vídeo) por ação de campos 
magnéticos de qualquer origem. 

CLÁUSULA sa - FORMA DE CONTRATAÇÃO 
5.1 As coberturas deste seguro, conforme disposto nas Condições Especiais . 
poderão ser contratadas nas seguintes formas: 
5.1.1 A 1° Risco Absoluto: nesta forma de contratação: a Seguradora responde 
integralmente pelos prejuízos decorrentes de riscos cobertos até os 
respectivos Limites Máximos de Indenização. 
5.1.2 A Risco Total: nesta forma, a contratação de um LMI inferior ao valor 
do bem, resultará na redução proporcional da indenização em caso de sinistro 
parcial, com a aplicação da Cláusula de Rateio. 
5.1.3 A Risco Relativo: nesta forma de contratação o LMI corresponde a um 
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indenização 
Rateio. 

CLÁUSULA 6a- LIMITES 

a título de Dano 

6.1 Os limites previstos nesta Cláusula, nos subitens 6.1.1 e 6.1.2 a seguir, 
não representam em qualquer hipótese, pré-avaliação dos bens I interesses 
garanti dos, ficando entendi do e acordado que o v a 1 ar da indenização que o 
Segurado terá direito, com base nestas Condições, não poderá ultrapassar o 
valor do bem I interesse garantido no momento do sinistro, independentemente 
de qualquer disposição constante neste seguro: 
6.1.1 limite Máximo da Garantia - LMG 
O Limite Máximo da Garantia deste seguro é o valor fixado pela Seguradora 
que representa o valor máximo a ser pago por esta apólice em função da 
ocorrência, durante a vigência do seguro, de um ou mais sinistros resultantes 
do mesmo fato gerador, abrangendo uma ou mais coberturas contratadas. 
6.1.2 Limite Máximo de Indenização LMI por Cobertura 
O Limite Máximo de Indenização é o respectivo valor fixado para a cobertura 
contratada pelo Segurado, e representa o valor máximo a ser pago pela 
Següradüra, em decürrência de ürn sinistrü üü série de s ini strüs garantidüs 
por aquela cobertu ra, respeitado o Limite Máximo de Garantia da apólice. 
6.1.2.1 Os Limites Mêiximos de Indenização fixados são específicos de cada 
cobertura, não sendo admissível, durante todo o prazo de vigência deste 
seguro, a transferência de valores de uma para outra. 

CLÁUSULA 7a - ÂMBITO GEOGRÁFICO DO SEGURO 
7.1 As disposições deste contrato de seguro aplicam-se, exclusivamente, as 
perdas e danos ocorridos nos locais segurados situados no Território 
Brasileiro, salvo estipulação em contrario nas Condições Especiais das 
coberturas ou Particulares da apólice. 

CLÁUSULA 8a ACEITAÇÃO, MODIFICAÇÃO E RENOVAÇÃO DO SEGURO 
8.1 A contratação, modificação ou renovação do seguro serã feita mediante 
proposta as si nãda pe 1 o prop-onente' por seu representante ou por corretor 
habilitado e entregue sob protocolo que identifique a proposta, assim como a 
data e hora de recebimento, fornecido pela Seguradora. 
8.1.1 O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de 
seguros no site www. susep .gov.br, por meio do número de seu registro, nome 
completo ou CNPJ. 
8.1.2 A proposta deverá conter os elementos essenciais para análise dos 
riscos propostos, bem como a informação da existência de outros seguros 
cobrindo os mesmos interesses contra os mesmos riscos, não sendo válida a 
presunção de que a Seguradora tenha conhecimento de circunstâncias que não 
constem da proposta e, quando for o caso, da ficha de informações. 
8.1.3 Em caso de aceitação, a proposta passará a integrar o contrato de 
seguro. 
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do risco estarão sujeitas à análise pela Seguradora que: 
8 . 2.1 disporá do prazo de 15 {quinze) dias, contados da data de recepção da 

proposta, para aceitá~e 
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8.2.2 poderá solicitar documentos ejou informações complementar a a 
análise e aceitação do risco, hipótese em que o prazo de 15 (quinze) dias 
ficará suspenso, voltando a correr a parti r da data em que a Seguradora 
recebe r as i n formações ou os documentos , observando- se , a i n da , que a 
mencionada solicitação poderá ocorrer apenas uma vez, caso o proponente seja 
pessoa física e mais de uma vez caso o proponente seja pessoa jurídica, desde 
que a Seguradora fundamente o pedido. 
8.3 A ausência de manifestação por escrito da Seguradora no prazo previsto 
caracterizará a aceitação tácita do risco. 
8.4 O prazo de 15 (quinze dias) previsto no subitem 8.2.1, nos casos em que a 
aceitação da proposta de seguro (seguros novos, renovações ou alterações) 
dependa de contratação ou alteração da cobertura de resseguro facultativo 
será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, devendo a 
Seguradora comunicar tal fato, por esc ri to, ao proponente, ressaltando a 
consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 
8.4.1 Nessa hipótese, é vedada a cobrança, total ou parcial, do prêmio. 
8. 5 Na hipótese de não aceitação da proposta de seguro a Seguradora fará 
comunicação formal ao Proponente, seu representante ou corretor apresentando 
a justificativa da recusa. 
8.6 No caso de ter havido adiantamento de valor para futuro pagamento parcial 
ou total do prêmio, inicia-se um período do cobertura condicional, e em caso 
de recusa da proposta de seguro dentro dos prazos previstos no subitem 8.2.1, 
a cobertura do seguro prevalecerá por mais 2 (dois) dias úteis, contados a 
parti r da data em que o Proponente, seu representante ou o Corretor de 
Seguros tiver conhecimento formal da recusa. 
8.7 Caso a proposta de seguro não seja aceita pela Seguradora e tenha havido 
adiantamento de valor para futuro pagamento, total ou parcial do prêmio: 
8.7.1 A Seguradora devolverá o adiantamento citado anteriormente, deduzindo a 
parcela proporcional ao período de cobertura concedido, no prazo de 10 (dez) 
dias corridos a contar da data de formalização da recusa. 
8.7.2 Na hipótese de a Seguradora não efetuar a devolução do adiantamento 
dentro do prazo previsto no subitem 8.7.1, o valor devido será devolvido com 
atualização monetária desde a data do pagamento pelo Segurado até a data da 
efetiva restit uição conforme disposto nos itens 20.4 e 20.5 destas Condições 
Gerais. 
8.7.3 Além da atualização, a não devolução do prêmio no prazo previsto no 
subitem 8.7.1 implicará aplicação de juros de moratórios de 6% a.a. (seis por 
cento ao ano). 
8.8 Os procedimentos de renovação do seguro deverão seguir os mesmos adotados 
para a sua contratação inicial. 

CLÁUSULA ga - I NÍCIO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO OU DE SUA ALTERAÇÃO 
9.1 O contrato de seguro terá seu início e término de vigência às 24 (vinte e 
quatro) horas das datas para tal fim neles indicadas. 
9.2 Nos contratos cujas propostas de seguro tenham sido recepcionadas com 
adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total de prêmio, o 
início de vigência do seguro se dará a partir da data da recepção da proposta 
de seguro pela Seguradora. 
9.3 Os contratos cujas propostas de seguro tenham sido recepcionadas, sem 
pagamento de prêmio, o início de vigência do seguro deverá coincidir com a 
data de aceitação da proposta ou com data distinta, desde que expressamente 
acordada entre as partes. ~ 
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CLAUSULA 10a - APOLICE 
10.1 A emissão da apólice , certificado ou endosso será feita em até 15 
(quinze) dias a partir da data de aceitação da proposta de seguro. 
10.2 Da apólice, deverão constar, além destas Condições Gerais, das Condições 
Especiais e das Condições Particulares para as coberturas efetivamente 
contratadas, as seguintes informações: 
a) a identificação da Seguradora, com o respectivo CNPJ; 
b) o número do processo admi ni strati vo da SUSEP que i denti fi c a o plano 
comercializado; 
c) as datas de início e fim de sua vigência; 
d) as coberturas contratadas; 
e) o Limite Máximo de Garantia da apólice e o Limite Máximo de Indenização, 
por cobertura contratada; 
f) o valor, à vista, do prêmio e a data limite para o seu pagamento ou, caso 
tenha havido parcelamento, o valor de cada parcela e o total fracionado, as 
respectivas dàtas de vencimento e a taxa de juros praticada; 
g) o nome ou a razão social do Segurado; 
h) o nome ou a razão social do beneficiário, quando for o caso. 
10.3 O registro deste Plano na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
não implica, por parte da Autarquia, inc ent ivo ou recomendação a sua 
comercialização. 
10.4 Fará prova do contrato de seguro a exibição da apólice ou, na falta 
desta, a apresentação do documento comprobatório do pagamento do respectivo 
prêmio. 

CLÁUSULA 11a - CONCORRÊNCIA DE SEGUROS 
11.1. O Segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro 
sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, 
previamente, por escrito, a todas as sociedades seguradoras envolvidas, sob 
pena de perda de direito. 
11.2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura 
cuja indenização esteja sujeita às disposições deste contrato, será 
constituído pela soma das seguintes parcelas: 
a) despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante 
ejou após a ocorrência do sinistro; 
b) valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo 
Segurado ejou por terceiros na tentativa de minora r o dano ou salvar a 
coisa; 
,..\ ........ """'"",.. ,_,....,&_:, .... _ .... __ , -- ~,.,. ___ ................ . . _ ......... _ .... 
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11.3. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em 
hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura considerada. 
11.4. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou 
seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em apólices 
distintas, a distribuição de responsabilidade entre as sociedades seguradoras 
envolvidas deverá obedecer as seguintes disposições: 
I - será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o 
respectivo contrato fosse o único vigente, considerando-se, quando for o 
caso, franquias, participações obrigatórias do Segurado, limite máximo de 
indenização da cobertura e cláusulas de rateio; 
II - será calculada a "indenização individual ajustada" de cada cobertura, na 
forma abaixo indicada: 
a) se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das 
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é maior que seu respectivo limite max1mo de oarantia. a inde ·. / 
individual de cada cobertura será recalculada, determinando- se, assim, a 
respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo as 
indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não aprese~tem 
concorrência com outras a pó 1 ices serão as ma i ores poss 1vei s; observados os 
respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O valor restante do 
limite máximo de garantia da apólice será distribuído entre as coberturas 
concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de indenização 
destas coberturas. 
b) caso contrário, a 11 indenização individual ajustada 11 será a indenização 
individual, calculada de acordo com o inciso I deste artigo. 
III - será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das 
coberturas concorrentes de diferentes apólices, relativas aos prejuízos 
comuns, calculadas de acordo com o inciso II deste artigo; 
IV- se a quantia a que se refére o inciso III deste artigo for igual ou 
inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade 
seguradora envo 1 v i da participa r á com a respectiva indenização i nd i vi dua 1 
ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver; 
V - se a quantia estabelecida no inciso III for maior que o prejuízo 
vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida 
participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a 
respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele 
inciso. 
11.5 A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota 
de participação de cada sociedade seguradora na indenização paga. 
11.6 Salvo disposição em contrário, a sociedade seguradora que tiver 
participado com a maior parte da indenização ficará encarregada de negociar 
os salvados e repassar a quota- parte, relativa ao produto desta negociação, 
às demais participantes. 
11.7 Esta cláusula não se aplica às coberturas que garantam morte ej ou 
invalidez. 

CLÁUSULA 12a - PAGAMENTO DE PRÊMIO 
12.1. O pagamento do prêmio poderá ser feito à vista ou de forma fracionada 
conforme acordo entre as partes e especificado no frontispício da apólice, 
por meio de documento emitido pela Seguradora. 
12.1.1 Esse documento será encaminhado pela Seguradora diretamente ao 
Segurado, ou ao seu representante ou ao corretor no prazo mínimo de 5 (cinco) 
dias úteis antes da data do vencimento do respectivo documento. 
12.1 .2 A data limite para o pagamento do prêmio, ou de sua primeira parcela, 
será, no máximo, de 30 (trinta dias), contados a partir da aceitação da 
proposta efou do endosso correspondente. 
12.1.3 Quando a data-limite para o pagamento do prêmio, ou de suas parcelas 
coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio 
poderá ser efetuado no primeiro dia útil após a data limite em que houver 
expediente bancário, ainda que os locais autorizados pela Seguradora 
funcionem naquela data limite. 
12.1.4 Quando o pagamento for efetuado através de rede bancária, além das 
informações a que se refere o subitem 12.1, deverão constar, também, do 
documento de cobrança, o número da conta corrente da Seguradora, o nome e 
respectiva agência do banco recebedor e, se for o caso, a informação de que o 
prêmio poderá ser pago em qualquer agência do mesmo ou de outros bancos. 
12.2. Fica ainda entendido e ajustado que, se o sinistro ocorrer dent 
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prazo de pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parce 
que ele se ache efetuado, o direito a indenização não ficará prejudicado. 
12.3. Os prêmios fracionados, deverão obedecer as seguintes disposições: 
a) Os juros de fracionamento não poderão ser aumentados durante o período de 
parcelamento; 
b) O fracionamento será efetuado sem qualquer custo adicional a título de 
despesas administrativas; 
c) A data de vencimento da última parcela não poderá ultrapassar o término de 
vigência da apólice. 
12.4 O não pagamento do prêmio, nos seguros com parcela única ou o não 
pagamento da primeira parcela, nos seguros com prêmio fracionado, na 
respectiva data limite, implicará o cancelamento da apólice ou do aditivo ou 
endosso. exceto quando previstas disposições em contrário nas Condições 
Particulares. 
12.5 Nos seguros com prêmio fracionado, o não pagamento de parcela 
subsequente à primeira implicará que o prazo de vigência da respectiva 
cobertura será ajustado pela relação do prêmio efetivamente pago com o do 
prêmio devido de acordo com a tabela a seguir: 
R.:ll ~,..a-" ~ .:lntr.:l ~ j:r~r::in ~ c::.:l r R.:ll ~r:'in ~ .:lntr.:l ~ j:r~r:'in ~ c::~r 
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parcela do prêmio aplicada sobre a parcela do prêmio aplicada sobre 
paga e o prêmio total vigência original paga e o prêmio a vigência 
da apólice total da apólice original 
13 15/365 73 195/ 365 
20 30/365 75 210/ 365 
27 45/365 78 225/ 365 
30 60/365 80 240/ 365 
37 75/365 83 255/ 365 
40 90/365 85 270/ 365 
46 105/365 88 285/ 365 
50 120/365 90 300/ 365 
56 135/365 93 315 / 365 
60 150/365 95 330/ 365 
66 165/365 98 345 / 365 
70 180/365 100 365 / 365 
12.5 . 1 Para percentuais não previstos na tabela do item 12.5 desta cláusula 
deverão ser aplicados os percentuais imediatamente superiores. 
12.5.2 A Seguradora deverá informar ao Segurado por meio de comunicação 
escrita o novo prazo de vigência ajustada. 
12.5.3 Se, em decorrência da aplicação da tabela de prazo curto do item 12.5, 
o novo período de vigência já houver expira do, a Seguradora cance 1 ará o 
contrato, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares. 
12.5. 4 Se o novo prazo vigência não houver expira do, a Segurado poderá 
restabelecer o pagamento do prêmio da parcela vencida, acrescida dos juros 
moratórios conforme disposto no item 20.6 dessas Condições Gerais, dentro 
desse novo prazo, ficando automaticamente restaurado o prazo de vigência 
original da apólice. 
12.5.5 Findo o novo prazo de vigência ajustada, sem que tenha sido efetuado o 
pagamento do prêmio, a Seguradora cancelará o contrato, exceto quando 
previstas disposições em contrário nas Condições Particulares. 
12.6 Na hipótese de o Segurado desejar antecipar o pagamento do prêmio 
fracionado total ou parcialmente, os juros pactuados serão reduzidos 
proporcionalmente . 
12.7 Quando o valor das indenizações apóli~, as cancelamef:o da 
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~~~~~--~~--~----~----~~~--~----~~----~------~~~~--~~ parcelas de prêmio vincendas serão deduzidas pela Seguradora ocas1a 
será excluído o adicional de fracionamento relativo a estas parcelas. 
12.8 Na hipótese de o Segurado pagar indevidamente qualquer valor relativo a 
prêmio, o mesmo será devolvido pela Seguradora no prazo máximo de 10 {dez) 
dias, deduzidos os emolumentos e atualizado monetariamente conforme disposto 
nos itens 20.4 e 20.5 dessas Condições Gerais, a partir da data do 
recebimento do prêmio pela Seguradora. 
12.8 .1 Em caso de mora da Seguradora caracterizada pe 1 o não pagamento da 
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atualizado da devolução incidirão juros de mora de 6% a.a {seis por cento ao 
ano). 
12.9 Se for verificado, no curso do presente contrato, que o Limite Máximo de 
Indenização por Cobertura Contratada é excessivo com relação ao valor em 
risco dos interesses segurados, o Segurado poderá exigir a revisão do prêmio 
ou a resolução do contrato, deduzidos os emolumentos. 
12.10 Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido 
pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, 
nos casos em que o Segurado deixar de pagar o financiamento . 

CLÁUSULA 13a RESCISÃO E CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO 
13.1 Excetuadas as hipóteses previstas em lei, o presente contrato de seguro 
somente poderá ser cancelado: 
a) por inadimplemento do Segurado previsto nos subitens 12.4, 12.5.3 e 12.5.5 
destas Condições Gerais; 
b) por perda de direito do Segurado, nos termos do item 17; 
c) por esgotamento do Limite Máximo de Garantia da apólice; 
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Máximo de Indenização de uma determinada cobertura, o cancelamento afetará 
apenas essa cobertura. 
13.3 O cancelamento poderá ainda ocorrer, mediante concordância recíproca 
entre Segurado e a Seguradora por escrito, caso em que será denominado 
RESCISÃO. 
13.3.1 Na hipótese de rescisão a pedido da Seguradora esta reterá do prêmio 
recebido, além dos emolumentos , a parte proporcional ao tempo decorrido; 
13.3.2 Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a Seguradora terá, além 
dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a Tabela de Prazo Curto 
prevista na Cláusula 12a - Pagamento de Prêmio destas Condições Gerais, para 
os prazos não previstos na tabela, deverá ser utilizado percentual 
correspondente ao prazo imediatamente inferior. 
13.4 Os valores devidos a título de devolução de prêmios no caso de 
cancelamento do contrato serão pagos no prazo máximo de 10 {dez) di as e 
sujeitam- se à atualização monetária conforme disposto nos itens 20.4 e 20.5 
dessas Condições Gerais, a partir: 
a) da data de recebimento da solicitação de cancelamento, se o mesmo ocorrer 
por iniciativa do Segurado; 
b) da data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da 
Seguradora. 
13.4.1 Em caso de mora da Seguradora caracterizada pelo não pagamento da 
devolução devida no prazo definido no subitem 13.4, sobre o valor já 
atualizado da devolução incidirão juros de mora de 6% a.a . (seis por cento ao 
ano) 

CLÁUSULA 14a- FRANQUIAS DEDUTÍVEIS 
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(POS) 
14.1 As franquias efou Participação Obrigatória do 
estabelecidas no texto das Condições Espec i ais serão deduzidas dos prejuízos 
indenizáveis em cada sinistro. 

CLÁUSULA, 15a - REDUÇÃO E_ REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA GARANTIA E DO 
LIMITE MAXIMO DE INDENIZAÇAO 
15.1 Durante o prazo de vigência deste seguro~ o Limite Máximo da Garantia e 
o Limite Máximo de Indenização serão sempre automaticamente reduzidos, a 
partir da data da ocorrência do sinistro, do valor de toda e qualquer 
indenização que vier a ser efetuada, passando a limitar-se ao valor 
remanescente, não tendo o Segurado direito a restituição do prêmio 
correspondente àquela redução. 
15.2 Em caso de sin i stro, a reintegração do Limite Máximo da Garantia e do 
Limite Máximo de Indenização poderá ser efetuada, a pedido do Segurado, e 
terá validade caso a Seguradora manifeste sua aceitação no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da data do recebimento do pedido pela mesma. A 
ausência de manifestação da Seguradora neste prazo implicará sua aceitação 
tácita. 
15.2.1 Em caso de aceitação, o prêmio adicional referente à Reintegração será 
calculado a partir da data de ocorrência do sinistro até o término da 
vigência do contrato . 

CLÁUSULA 16a PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTROS 
16.1 O Segurado comunicará o sinistro à Seguradora por escrito, 
imediatamente que tome ciência de sua ocorrência, indicando os danos sofridos 
e o valor estimado dos prejuízos, informando a existência de outros seguros 
que garantam os mesmos bens efou riscos, prestando todas as informações sobre 
qualquer outro fato relacionado com este seguro, bem como fornecerá todos os 
documentos solicitados pela Seguradora; 
16.2 O Segurado não poderá iniciar reparos dos danos sem prévia autorização 
da Seguradora salvo para atender interesse público ou evitar a agravação dos 
prejuízos indenizáveis pelo seguro. Qualquer medida tomada não implica no 
reconhecimento da obrigatoriedade à indenização; 
16.3 O Segurado disponib ilizará todos os documentos abaixo relacionados, bem 
como registros~ controles, escrita contábil e outras informações adicionais à 
Seguradora bem como fac i 1 i tará o acesso desta às inspeções e verificações 
necessárias à regulação e liquidação dos sinistros ou a outro fato 
relacionado com este seguro: 
a) comunicação esc ri ta contendo data, hora, 1 oca 1, descrição de ta 1 h a da da 
ocorrência e causas prováveis do sinistro, bens sinistrados e estimativa dos 
prejuízos; 
b) relação dos bens sinistrados e comprovação da preexistência dos mesmos 
(notas fiscais, demonstrativos contábeis) ou comprovação de propriedade no 
caso de bens de terceiros; 
c) relação de todos os seguros que existam sobre os mesmos bens ou 
responsabilidades; 
d) cópia dos documentos que comprovem os dados cadastrais do Segurado; 
e) cópia dos documentos de dados cadastrais dos beneficiários ou terceiros 
envolvidos. 
16.4 Para a apuração dos prejuízos indenizáveis a Seguradora se valerá dos 
vestígios físicos, da contabilidade, dos controles da empresa, de infor ~ções 
tributárias junto aos órgãos oficiais, de i fonmações e inquéritos poli ~ais, 
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de informações de compradores, fornecedores e clientes ou qualquer 
razoável para sua conclusão; 
16.5 A Seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades 
competentes, bem como o resultado de inquéritos, sem prejuízo do pagamento da 
indenização no prazo devido em virtude do fato que produziu o sinistro ou 
ainda cópia da certidão de abertura de inquérito porventura instaurado. 
16.6 Em toda e qualquer indenização devida, obedecidas todas as disposições 
do seguro, serão deduzidos a franquia ejou Participação Obrigatória do 
Segurado, se aplicável, e o valor de eventuais salvados que permanecerem em 
poder do Segurado. 
16.7 A Seguradora poderá, mediante acordo entre as partes, indenizar o 
Segurado em dinheiro, reparo ou por meio da reposição dos bens danificados ou 
destruídos, o que igualmente implicará o pleno cumprimento de suas obrigações 
estabelecidas neste seguro. Em qualquer hipótese retornando- os ao estado em 
que se achavam imediatamente antes do sinistro, até os limites estabelecidos 
para as respectivas coberturas. Para tanto, o Segurado fica obrigado a 
for necer plantas, desenhos, especificações ou outras informações e 
esclarecimentos necessários. 
16.8 Quando o sinistro atingir bens gravados com qualquer ônus, a Seguradora 
pagará a indenização diretamente ao Segurado somente nos casos em que este 
apresentar a competente autorização do credor da garantia ou comprovar já ter 
obtido dele a liberação do ônus. 
16.9 Ocorrendo sinistro que determine o pagamento de indenização no valor do 
Limite Máximo de Indenização da cobertura contratada para o bem garantido e 
estando o mesmo gravado com qualquer ônus, fica pactuado que a respectiva 
indenização será paga pela Seguradora ao credor da garantia, competindo ao 
Segurado pagar ao credor a diferença de saldo devedor que exceder o valor 
indenizado pela Seguradora. 
16.10 Todas as despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e documentos 
de habilitação correrão por conta do Segurado, salvo as diretamente 
realizadas pela Seguradora. 
16.11 Os atos ou providências que a Seguradora praticar, após o sinistro, não 
importam, por si, no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização 

. reclamada. 
16.12 A indenização devida será paga no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data em que o Segurado tiver cumprido todas as 
obrigações previstas nos itens 16.1 e 16.3 desta Cláusula. 
16.13 O prazo de 30 (trinta) dias previsto em 16.12 será suspenso, quando a 
Seguradora verificar que a documentação é insuficiente para a regulação do 
sinistro. podendo em caso de dúvida fundada e justificável solicitar ao 
Segurado a apresentação de novas informações e documentos complementares. A 
contagem do prazo remanescente rei ni c i ará à zero hora do di a seguinte à 
entrega dos documentos complementares na Seguradora. 
16.14 Vencido o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento da indenização 
de v i da a o Segurado c o n forme i tens 16 . 12 e 16 . 13 , a i n de n i z ação se r á 
atualizada monetariamente, conforme item 20.4 e 20.5 destas Condições Gerais, 
desde a data da ocorrência do sinistro até e a data do efetivo pagamento; 
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indenização atualizada, aplicar-se-ão juros moratórios de 6% a.a.(seis por 
cento ao ano). 

CLÁUSULA 
17. 1 Se 

17a - PERDA DE DIREITOS 
o Segura do, seu representante ou seu correto~} de seg.u r os 

~17 ~~ /J~ 



APÓLICE DE SEGURO 
YASUDA MARITIMA EQUIPAMENTOS 
declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na ac ~ -
da proposta de seguro ou no valor do prêmio, ficará prejudicado o direito à 
indenização, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. 
17.1.1 Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do 
Segurado, a Seguradora, poderá: 
17.1.1.1 Na hipótese de não ocorrência do sinistro: 
a) cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela 
proporcional ao tempo decorrido; 
b) permiti r a cont i nu i da de do seguro, cobrando a diferença de prêmio 
cabível. 
17.1.1.2 Na hipótese de ocorrência do sinistro sem indenização integral: 
a) cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, retendo do prêmio 
originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela calculada 
proporcionalmente ao tempo decorrido; 
b) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença do prêmio cabível 
ou deduzindo-a do valor a ser indenizado. - · 
17.1.1.3 Na hipótese de ocorrência do sinistro com indenização integral: 
a) cancelar o seguro , após o pagamento da indenização, deduzindo do valor a 
ser indenizado a diferença de prêmio cabível. 
17.1.1 .4 As possíveis indenizações poderão sofrer redução na proporção prêmio 
pago / prêmio devido, se por ocasião do sinistro for verificado que: 
a) O enquadramento do equipamento definido na apólice, não representa a real 
característica ou utilização do equipamento segurado no momento do sinistro. 
b) O(s) sistema(s) de proteção (sistema anti-furto) que embasaram desconto 
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perfeitas condições de funcionamento. 
17.2 O Segurado perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o 
risco objeto do contrato . 
17.3 O Segurado é obrigado a comunicar ao Segurador, logo que saiba, todo 
incidente suscetí vel de agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito 
à indenização, se for provado que silenciou por má-fé . 
17.3.1 Recebido o aviso de agravação do risco, a Seguradora, no prazo de 15 
(quinze) dias a conta r daquele aviso, poderá rescindir o contrato, dando 

. ciência de sua decisão, por escrito, ao Segurado, ou mediante acordo entre as 
partes, restringir a cobertura contratada. 
17.3 .2 A rescisão sõ será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação e a 
diferença do prêmio será restituída pela Seguradora calculada 
proporcionalmente ao período a decorrer. 
17.3.3 Na hipótese de agravação do risco, a Seguradora poderá propor a 
continuidade do contrato e cobrar a diferença do prêmio. 
17.4 O Segurado obriga-se, sob pena de perder seu direito a qualquer 
indenização, a dar i medi ato aviso à Seguradora da ocorrência de todo e 
qualquer sinistro tão logo tome conhecimento, bem como tomar todas as 
providências cabíveis no sentido de proteger e minorar os prejuízos. 

CLÁUSULA 18a - SALVADOS 
18.1 Ocorrido um sinist ro que atinja bens garantidos pela apólice, o Segurado 
não poderá fazer o abandono dos salvados e deverá tomar desde logo todas as 
providências cabíveis no sentido de protegê- los e de minorar os prejuízos. 
18.2 A Seguradora poderá, de comum acordo com o Segurado, providenciar para o 
melhor aproveitamento dos salvados, ficando, no entanto entend ido e 
concordado que, quaisquer medi das tomadas pela Segura~a não impl ~ carão 
reconhecer- se ela obrigada a indenizar os dano ocorridos. ~ 
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21.2 Conforme definido nos parágrafos 
Brasileiro: 
11

§ 1° Salvo dolo, a sub- rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo 
cônjuge do Segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou 
afins. 
§ 2° É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo 
do segurado r , os direitos a que se refere este artigo" 

CLÁUSULA 22a - PRESCRI ÇÃO 
22.1 Os prazos prescricionais são aqueles estipulados em lei. 

CLÁUSULA 23a - FORO 
23.1 É competente para dirimir toda e qualquer controvérsia entre o Segurado 
e a Seguradora relativa a este contrato de seguro, o foro do domicílio do 
Segurado, conforme definido na legi slação em vigor. 
23 . 2 Na hipótese de inexistência de r elação de hipossuficiência entre as 
partes contratantes será válida a el eição de foro diverso do previsto no item 
23 . 1. 

CLÁUSULA 24a - CESSÃO DE DIREITOS 
24.1 Nenhuma disposição desta apólice dará quaisquer direitos contra os 
Seguradores a qualquer pessoa ou pessoas que não o Segurado. A Seguradora não 
ficará obrigada por qualquer transferência ou cessão de direitos feita pelo 
Segurado, a menos e até que a Seguradora por me i o de endosso, declare o 
seguro válido para o benefício de outra pessoa. 

CLÁUSULA 25a - SEGUROS MAIS ESPECÍFICOS 
25.1 Considera-se seguro mais espec ífico aquele que melhor individualiza ou 
situa o bem segurado e este responderá em primeiro lugar (até esgotar o 
Limite Máximo de Indenização da cobertura sinistrada) e, caso este Limite 
Máximo de Indenização não seja suficiente, o seguro menos específico 
responderá complementa rmente . 

CLÁUSULA 26a - DEFINIÇÕES 
26.1 Ficam a segu ir definidos os termos técnicos utilizados neste contrato: 
Aceitação do Risco: ato de aprovação pela Seguradora de proposta de seguro 
efetuada pelo Proponente para cobertura de seguro de determinado(s) risco(s), 
após analise do risco. 
Agravação do Risco: circun stâncias que aumentam a intensidade ou a 
probabilidade da ocorrência do risco assumido pela Seguradora independente ou 
não da vontade do Segurado. 
Apólice: contrato de seguro que discrimina o bem ou interesse segurado, às 
coberturas contratadas e direitos e obrigações do Segurado e da Seguradora . 
Ato Doloso: ato intenc ional praticado no intuito de prejudicar a outrem. 
Ato Ilícito: toda ação ou omissão voluntária, negligência, imperíc i a ou 
imprudência que viole direito alheio ou cause prejuízo a outrem. 
Aviso de Sinistro; comunicação dã ocorrência de üm sinistro que o Segurado é 
obrigado a fazer à Seguradora assim que dele tenha conhecimento. 
Beneficiário: pessoa física ou jurídica à qual é devida a indenização em caso 
de sinistro. 
Boa-fé : no contrato de seguro, é o procedimento absolutamente honesto que têm 
o Segurado e a Seguradora agindo ambos com total transparência, isentos de 
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CLÁUSULA 19a - INSPEÇÃO 
19.1 A Seguradora se reserva o direito de a qualquer tempo durante a vigência 
deste contrato, proceder in speção no local do Seguro, devendo o Segurado 
proporcionar todos os meios necessários para tal ação. 
19.2 Em consequência da inspeção dos bens segurados fica reservado à 
Seguradora o direito de a qualquer momento da vigência desta apólice, 
mediante notificação prévia, suspender a cobertura no caso de ser constatada 
qual quer situação grave ou de iminente perigo, não informadas quando da 
contratação do seguro, ou ainda que não tenham sido tomadas pelo Segurado, 
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tal situação. 
19.3 Havendo a suspensão da cobertura, será devolvido ao Segurado o prêmio 
correspondente ao período em que a cobertura ficou suspensa, na base pro- rata 
temporis, atualizado conforme disposto nos itens 20.4 e 20 .5 destas Condições 
Gerais. 
19.4 Tão logo o Segurado tome as providências que lhe forem determinadas pela 
Seguradora a cobertura poderá ser reabi 1 i ta da nos termos o ri gi na 1 mente 
contratados, ou, se cabível, nos termos do subitem 17.3.3. 

CLÁüSüLÁ 20a - Á TüÁLI ZÁÇÃO DE V ÁLORES CONTRÃ T ÁDOS E ENCÁRGOS MORÁ TORIOS 
20.1 Todos os valores constantes dos documentos devem ser expressos em moeda 
corrente nacional, vedada a utilização de unidade monetária de qualquer outra 
natureza. Essa obrigatoriedade não se aplica às operações contratadas em 
moeda estrangeira, expressamente autorizadas nos termos da regulamentação 
específica. 
20.2 As contratações com vigência i gua 1 ou inferi o r a um ano não poderão 
conter cláusula de atualização de valores. 
20.3 O Segurado, a qualquer tempo, poderá subscrever nova proposta ou 
solicitar emissão de endosso, para alteração do limite da garantia 
contratualmente previsto, ficando a critério da Seguradora sua aceitação e 
alteração do prêmio, quando couber. 
20.4 O índice pactuado para a atualização de valores será o IPC/FIPE, ou o 
índice que vier a substituí-lo. 
20.5 A atualização será efetuada com base na variação positiva apurada entre 
o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obri gação e 
aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efet iva liquidação. 
20.6 Os valores relativos às obrigações pecuniárias serão acrescidos de juros 
moratórios de 6% a.a (seis por cento ao ano), quando o prazo de sua 
liquidação superar o prazo fixado em contrato para esse fim e serão 
calculados proporcionalmente a partir do primeiro dia posterior ao término 
desse prazo até a data do efetivo pagamento. 
20.7 O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros 
moratórios far- se- á independentemente de notificação ou interpelação 
judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato. 

CLÁUSULA 21a- SUB- ROGAÇÃO 
21.1 A Seguradora pelo pagamento da indenização, cujo recibo valerá como 
instrumento de cessão, ficará sub- rogada em todos os di rei tos e ações do 
Segurado contra aqueles que por atos. fatos ou omissões. tenham causado os 
prejuízos indenizados ou que para eles concorrido, 1\odendo exigir do 
Segurado. em qua 1 quer tempo. os documentos hábeis para o exercício desses 
direitos. 
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Cancelamento: dissolução antecipada do contrato de seguro. 
Cobertura: garantia de compensação ao Segurado pelos prejuízos 
efetivação do sinistro previsto no contrato de seguro. 
Condições Contratuais: representam as Condições Gerais, Condições Especiais e 
Condições ou Cláusulas Particulares de um mesmo seguro. 
Condições Especiais : conjunto das disposições espec íficas relativas a cada 
modalidade e/ou cobertu ra do seguro, que eventualmente a1teram as Condições 
Gerais. 
Condições Gerais: conjunto das cláusulas da apól ice que tem aplicação geral a 
todos os seguros de determinado ramo ou modalidade de seguro ou coberturas, 
que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes. 
Corretor de Seguro: profissional habilitado pela SUSEP e autorizado a 
angariar e promover contratos de seguros. 
Emolumentos: conjunto de despesas adicionais que a Seguradora cobra do 
Segurado, correspondente às parcelas de impostos e outros encargos a que está 
sujeito o seguro. 
Endosso (ou aditivo): documento através do qual a Seguradora e o Segurado 
acordam a alteração do contrato de seguro. 
Especificação da apólice: documento que faz parte integrante da apól ice, no 
qual estão particularizadas as características do seguro contratado. 
Evento: toda e qualquer ocorrência ou acontecimento decorrente de uma mesma 
causa passível de ser garantido por uma apólice de seguro. 
Força Maior: acontecimento inevitável e irresistível, ou seja, evento que 
poderia ser previsto, porém não controlado ou evitado. 
Franquia/Participação do Obrigatória do Segurado nos Prejuízos: valor ou 
percentual definido na apólice referente à responsabilidade do Segurado nos 
prejuízos indenizáveis decorrentes de sinistros cobertos. 
Furto qualificado : subtra ir, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, 
medi ante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração dos bens 
segurados, desde que deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido 
constatada por inquérito policial. 
Indenização: valor devido por força de sinistro coberto, não podendo 
ultrapassar, em hipótese alguma, o Limite Máximo de Indenização da Cobertura 
contratada e o Limite Máximo de Garantia da apólice. 
Inspeção de Riscos (Vistoria): inspeção feita por peritos para v e ri fi cação 
das condições do objeto do seguro. 
Liquidação de Sinistro: processo para pagamento de indenizações ao Segurado, 
com base no Relatório de Regulação de Sinistros. 
Objeto do Seguro: designação genérica de qualquer i nteresse segurado sejam 
,...1"\; r ""'r to"'\nt'"'I"'I"\~'H""' hrtr'\C"" ""'"'t'"'""'"""'''""'="h; 1.; ,.4....,,.ll"\t'"' I"'\ h""; ,.,...,,...;;,.H.. ,.f.;"'".;+"""""' 1"\11 ,.. ..... """"'"""+.; ""\t'"' 
1.-VI.)Q.)' pc;,;,va;,, 1JCII.)' I t:.)pVII.)QUII IUQUt:.), VUI I~O':fVC.), UII CII..Q.) VU ~QI QIII..IQ.), 

Prejuízo: qualquer dano ou perda sofrida pelos bens ou interesses segurados. 
Prêmio; preço do seguro, ou seja, é a importância paga pelo Segurodo a 
Seguradora em decorrência da contratação do seguro. 
Prescrição: é o prazo que o Segurado tem para acionar na just iç a a 
Seguradora e vice-versa. Na hipótese de o prejudicado não se manifestar 
durante o prazo prescricional, ocorre a prescrição. 
Proponente: pessoa física ou jurídica que se dispõe a contratar o seguro 
junto a Seguradora 
Proposta de Seguro: ins trumento que formaliza o interesse do Proponente em 
contratar o seguro. 
Regulação de Sinistro: conjunto de procedimentos 
um sinistro para apuração de suas causas, 
envolvidos, com vistas à caracterização do risco 

"' 
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no seguro. 
Risco: evento incerto ou de data incerta que independe da vontade 
contratantes e contra o qual é feito o seguro. 
Risco Relativo: Termo utilizado para definir a forma de contratação de 
cobertura ~ ndi cada quando houyer. a probabilidade de qua 1 quer bem do Segurado, 
num determ1nado local, ser at1ng1do por um evento sem que o dano seja total. 
O Segurado estabelece um Limite Máximo de Indenização (LMI) baseado no valor 
do dano máximo provável, independentemente do valor em risco declarado (VRD), 
pagando um prêmio agravado sempre que a re 1 ação LMI/VRD for inferi o r a 1 
(um). Na hipótese de ocorrência do sinistro garantido por esta cobertura, a 
Seguradora apurará o valor real dos bens (VRA) no momento e local do sinistro 
e, caso o VRD seja inferior a 80%, o Segurado participará dos prejuízos 
proporcionalmente. 
Risco Total: Termo para definir a forma de contratação de cobertura em que o 
Segurado no momento de sua contratação estabe lece o Limite Máximo de 
Indenização (LMI} correspondente ao valor real (atual} dos bens garantidos 
pela mesma. Na hipótese de ocorrência de sinistro garantido por esta 
cobertura, a Seguradora apurará o valor real dos bens (VRA) no momento e 
local do sinistro e, caso o LMI do seguro da cobertura seja inferior ao VRA, 
o Segurado participará dos prejuízos proporcionalmente. 
Roubo: subtração, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave 
ameaça ou emprego de violência contra pessoa, ou depois de havê- la, por 
qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, quer pela ação 
física, quer pela ap licação de narcóticos ou assalto à mão armada. 
Salvados: bens que se conseguem resgatar de um sinistro e que ainda possuem 
valor comercial. 
Segurado: pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável, contrata 
o seguro em seu benefício ou de terceiros. 
Seguradora: Sociedade que, mediante recebimento do prêmio, assume os riscos e 
garante o pagamento da indenização em caso de ocorrência de sinistro coberto. 

Seguro: contrato pelo qual uma das partes (Seguradora se obriga, mediante 
recebimento de prêmio, a indenizar outra (o Segurado ou o Beneficiário por 
este indicada) por eventuais prejuízos consequentes da ocorrência de 
determinados eventos, desde que amparados pelas Condições Contratuais. 
Sinistro: ocorrência de acontecimento previsto no contrato de seguro e que 
cause prejuízos ao Segurado. 
Sub- rogação: direito que a lei confere à Seguradora que pagou a indenização 
ao Beneficiá ri o~ de assumi r seus di rei tos contra te reei ros ~ responsáveis 
pelos prejuízos. 
Valor em Risco: valor integral do bem ou interesse segurado. 
Vigência: período de tempo fixado para validade do seguro ou cobertura. 
Vistoria de Sinistro: inspeção efetuada por peritos, após o sinistro, de modo 
a verificar e estabelecer os danos ou prejuízos sofridos pelo objeto do 
seguro. 

Versão 07/2015 

2. Cobertura 01.01 - Básica de Equipamentos Estacionários, Móveis, Portáteis e 
r 

Acoplados a Veículos ou Aeronaves 
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1 - RISCOS COB ERTOS 
1.1 A Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente 
fixad? pelo Segurado para _a presente cobertura, pelas perdas e j ou danos 
ma~er1a1s, causados aos equ1pamentos descritos nesta apólice, por quaisquer 
ac1dentes decorrentes de causa externa (inclusive incêndio, raio e explosão 
de qualquer natureza, roubo e furto), exceto os mencionados nas Cláusulas 3a 
- Riscos Excluídos - das Condições Gerais e 2a - Riscos Excluídos e Bens Não 
Compreendidos no Seguros- desta Cobertura, conforme as modalidades a 
seguir. 
a) Equipamentos Estacionários: esta cobertura está limitada às máquinas ejou 
equipamentos industriais e comerciais, quando fixos e instalados para 
operação em local determinado, expressamente indicado na apólice. 
b) Equipamentos Móveis: esta cobertura abrange os equipamentos enquanto 
estiverem nos canteiros de obras ou 1 oca i s de traba 1 h o, considerando-se 
também como tais seus locais de guarda, assim como sua transladação fora de 
tais locais, por autopropu l são ou qualquer meio de transporte adequado. 
c) Equipamentos Portáteis: esta cobertura abrange os equipamentos em todo o 
território na c i o na 1, i ncl us i v e os danos decorrentes de operações de 
transporte, mesmo quando conduzidos por prepostos ou empregados do Segurado e 
exclusivamente enquanto de posse dos mesmos. 
d) Equipamentos Acoplados a Veículos ou Aeronaves: esta cobertura abrange os 
equipamentos fixados ou instalados permanentemente a veículos ou aeronaves, 
em todo território naci anal, durante translado entre áreas de operação e 
enquanto estiverem nos locais de trabalho, considerando-se também como tais 
seus locais de guarda. 
1.2 São, também, indenizáveis, por esta cobertura, as perdas e/ou danos 
materiais decorrentes de: 
a) impossibilidade de remoção ou proteção dos salvados, por motivos de força 
maior; 
b) providências tomadas para o combate à propagação dos riscos cobertos. 
1.3 São, ainda garantidos por esta cobertura, os desembolsos previstos no 
subitem 2.3 das Condições Gerais desta apólice. 

2 RISCOS EXCLUÍDOS E BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO 
2.1 Além das exclusões previstas nas Cláusulas 3a - Riscos Excluídos e 4a
Bens/Interesses Não Garantidos- das Condições Gerais da apólice, esta 
cobertura não garante os prejuízos causados por: 
a) curto- circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados 
aos dínamos, a 1 ternadores, motores, transformadores, condutores, chaves e 
demais acessórios elétricos, salvo se ocorrer incêndio, caso em que serão 
indenizáveis somente os prejuízos causados pelo incêndio consequente; 
b) operações dos equipamentos segurados sobre cais, docas, pontes, comportas, 
nioV'c h::~lc::~c nnntnoc omh::~V'r::~rnoc nl::~t::.-fn ... m::~c (fllltiJ::Intoc nu -fiv::~s\ o 
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estaqueamentos sobre água; 
c) operação dos equipamentos próximos a praias, margens de rios, represas, 
canais, lagos e lagoas; 
d) operações dos equipamentos segurados em obras subterrâneas ou escavações 
de túneis; 
e) quaisquer equipamentos fixados ou instalados permanentemente em ou sobre 
veículos, aeronaves e embarcações, salvo expressa estipulação; 
f) equipamentos que se caracterizem como mercadoria do Segurado; 
2 . 2 Para equipamentos portáteis, esta cobertura não garante ainda os 
prejuízos causados por: 
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a) queda, quebra, amassamento e arranhadura, salvo se decorrentes 
coberto; 
b) roubo e furto dos equipamentos do interior de veículo, salvo se o próprio 
veículo for roubado; 
c) equipamentos cuja guarda tenha si do transferi da a terceiros (companhias 
aéreas, hotéis, clientes, fornecedores e assemelhados). 
2.3. Para equipamentos Estacionários, esta cobertura não garante ainda os 
prejuízos causados por: 
a) alagamento e inundação. 
2.4. Para equipamentos Acoplados a Veículos ou Aeronave, esta cobertura não 
garante ainda os prejuízos causados por: 
a) alagamento e inundação. 
b) danos aos veículos e aeronaves aos quais os equipamentos estão fixados ou 
instalados permanentemente. 

3 - FORMA DE CONTRATAÇÃO 
3.1 Esta cobertura é contratada a Risco Total, respondendo a Seguradora pelos 
prejuízos indenizáveis, isto é, os prejuízos que excedam a franquia ejou 
participação obrigatória do Segurado, se houver, até o limite máximo de 
indenização previsto na mesma, obse rvado o disposto abaixo. 
3.1.1 Outrossim, se o Valor em Risco Atual apurado no momento de qualquer 
sinistro for superior ao Limite Máximo de Indenização constante da apólice, 
em caso de sinistro parcial, correrá por conta do Segurado a parte 
proporcional do prejuízo correspondente à razão entre o Limite Máximo de 
Indenização e o Valor em Risco apurado no momento do sinistro . 
3.1.2 Opcionalmente, a critério da Seguradora, poderá ser estabelecido nas 
Condições Particulares, um fator de ajuste superior a 1 (um) a ser aplicado 
sobre LMI, em caso de sinistro parcial, a partir do qual haverá a redução da 
indenização. 
3 1.3 Se houver mais de um Limite Máximo de Indenização especificado na 
apólice, estes não se somam, nem se comunicam não podendo o Segurado alegar 
excesso de Limite Máximo de Indenização em uma cobertura para compensação de 
insuficiência em outra. 
3.2 Opcionalmente esta cobertura, conforme definido nas Condições 
Particulares, poderá ser contratada a: 
3.2.1 A 1° Risco Relativo: 
3.2.1.1 Tendo o Segurado pago o prêmio estabelecido com base na tabela de 
coeficiente de agravação adotado pela Seguradora calculado em função da 
relação entre o Limite Máximo de Indenização e Valor em Risco Declarado na 
apólice esta cobertura funcionará a 1° Risco Relativo, respondendo a 
Seguradora pelos prejuízos indenizávei s, isto é, os prejuízos que excedam a 
franquia estabelec ida ejou participação obrigatória do Segurado, se houver, 
até o limite máximo de indenização previsto na mesma, observado o disposto 
abaixo . 
3.2.1.2 Outrossim, se o Valor em Risco Atual apurado no momento de qualquer 
sinistro for superior ao percentual fixado do Valor em Risco expressamente 
declarado na apólice, em caso de sinistro parcial, correrá por conta do 
Segurado a parte proporcional do prejuízo correspondente à razão entre o 
Valor em Risco declarado e o Valor em Risco apurado no momento do sinistro . 
3.2.1.3 O percentual mencionado no subitem 3.2.1.2 deverá ser estabelecido 
nas Condições Particulares desse seguro. 
3.2.1.4 Se houver mais de um Limite Máximo de Indeniza~o especificado na 
apólice, estes nã~~s~ comunicam, não poderyfio o Segurado ~eg~ 
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excesso de Limite Máximo de Indenização em 
insuficiência em outra. 
3.2.2 A 1° Risco Absoluto: 
3.2.2.1 Tendo o Segurado pago o prem1o estabelecido, esta cobertura 
funcionará a 1° Risco Absoluto, respondendo a Seguradora integralmente pelos 
prejuízos indenizáveis, isto é, os prejuízos que excedam a franquia 
estabelecida e / ou participação obrigatória do Segurado, se houver, até o 
limite máximo de indenização previsto na mesma. 

4 - VALOR EM RISCO E PREJUÍZO 
4.1 Serão adotados os seguintes critérios para determinação do Valor em Risco 
Atual e dos prejuízos: 
a) Entende-se como Valor em Risco Atual o valor do eauioamento no estado de ' . . 
novo, a preços correntes na data imediatamente anterior à ocorrência do 
sinistro, deduzida a depreciação pelo uso, idade e estado de conservação. 
b) Para determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as condições 
expressas nesta apólice, tomar- se- á por base o custo da reparação, 
recuperação ou substituição do bem sinistrado, respeitadas as suas 
características anteriores. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 3a destas 
Condições, a Seguradora também indenizará o custo da desmontagem e remontagem 
que se fizerem necessárias para a efetuação dos reparos, assim como as 
despesas normais de transporte de i da e volta da o fi c i na de reparos e 
despesas aduaneiras, se houver. Se os reparos forem executados na oficina do 
próprio Segurado, a Seguradora indenizará o custo do material e mão de obra 
decorrentes dos reparos efetuados e mais uma percentagem razoável de despesas 
adicionais imprevistas. Exclusivamente nos casos de danos parciais, ou seja, 
aqueles em que não ficar caracterizada a perda total do equipamento 
sinistrado, conforme definido no item 5 desta cobertura, será indenizáve l o 
total dos prejufzos correspondentes aos custos (material e mão-de-obra) para 
reparação dos respectivos danos sofridos pelo equipamento sinistrado, sem 
dedução de qua 1 quer depreciação; fi c a entendi do e acordado, porém, que o 
valor eventual atribuído aos remanescentes substituídos deverá ser deduzido 
dos prejuízos. 
c) Não obstante, se em virtude de determinação legal ou por qua 1 quer outra 
razão, não se puder repor ou reparar o equipamento sinistrado, ou 
substituí - lo por outro semelhante ou equivalente, a Seguradora será 
responsável pela importância que seria devida se não houvesse tal 
impedimento. 

5 - PERDA TOTAL 
5.1 Para fins deste contrato ficará caracterizada a Perda Total, quando: 
a) O objeto segurado é destruído, ou tão extensamente danificado que deixa de 
ter as características do equipamento segurado; ou 
b) O custo de reconstrução, reparação e j ou recuperação do equipament o 
sinistrado atingir ou ultrapassar a 75% do seu valor atual. 
5.2 Em qualquer caso, a indenização por Perda Total ficará limitada ao Valor 
Atual do bem sinistrado, conforme definição do i tem 4 - Valor em Risco e 
Prejuízo - desta cobertura, ou ao LMI (o que for menor). 

6 - FRANQUIA / PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (QUANDO ADOTADA) 
6.1 Esta cobertura poderá estar sujeita a uma franquia e/ou participação 
obrigatória do Segurado nos prejuízos indeni áveis, confOrme discriminado 
nesta apólice. 
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6.2 Fica entendido e concordado que a franquia não será aplicada 
Perda Total do bem sinistrado. 

7 INDENIZAÇÃO REDUZIDA POR DECLARAÇÕES INEXATAS 
7.1 Em caso de sinistro, verificando-se que a idade do equipamento atingido 
era superior à declarada para contratação do seguro, a indenização devida 
será reduzi da na proporção existente entre o prêmio pago e o que seria 
devido, calculado com base na idade real do equipamento à data da contratação 
do seguro. 

8 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REGULAÇÃO DE SINISTROS 
8.1 Além dos documentos exiqidos no subitem 16 .3 das Condicões Gerais desta 
a pó 1 i c e, sem prejuízos de Õut ros, o Segurado deverá apresJenta r orçamentos 
para reparo e/ou reposição dos bens atingidos. 

9- RATIFICAÇÃO 
9.1 Ratificam- se os dizeres das Condições Gerais da apólice que não tenham 
sido alteradas por esta cobertura. 

3. Cobertura 02.01 - Cobertura Adicional de Danos Elétricos 

1 - RISCOS COBERTOS 
1.1 Fica entendido e acordado que, não obstante possa constar da Cláusula 2a 
- Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos no Seguro - da Cobertura Básica, 
a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente 
fixado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e/ ou danos 
materiais, causados aos equipamentos devidos a variações anormais de tensão, 
curto- circuito, arco voltaico, calor gerado acidentalmente por eletricidade, 
descargas elétricas, eletricidade estática ou qualquer efeito ou fenômeno de 
natureza elétrica, salvo se em consequência de raio. 

2- RISCOS EXCLUÍDOS E BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO 
2.1 Além das exclusões previstas nas Cláusulas 3a - Riscos Excluídos e 4a -
Bens/Interesses Não Garantidos - das Condições Gerais da apólice, e cláusula 
za - Riscos Excluídos e Bens Não Compreendi dos no seguro - da Cobertura 
Básica esta cobertura não garante os prejuízos decorrentes de: 
a) Sobrecarga, entendendo-se como tal as situações que superam as 
especificações fixadas em projeto para operação dos equipamentos ou 
in<::t;ll;lrn~c:· 
• ,,_, """" v.~v-_,' 

b) F a 1 ta de manutenção, manutenção inadequada, entendendo-se com ta 1 a que 1 a 
que não atenda as recomendações mínimas especificadas pelo fabricante, má 
conservação, deficiência de funcionamento, defeito de fabricação ou de 
material, erro de projeto, instalação, montagem efou teste; 
c) Desligamento intencional de dispositivos de segurança ou de controles 
automáticos; 
d) Falhas ou defeitos preexistentes à contratação desta cobertura, que já 
eram de conhecimento do Segurado ou de seus representantes, independentemente 
de serem ou não de conhecimento da Seguradora; 
e) Danos causados a dispositivos de proteção elétrica (fusíveis, disjuntores, 
relés de proteção, chaves seccionadoras), lâmpadas de qualquer tipo, 
resistências de aquecimento, tubos de raio X, tubos catód · cos, 
transformadores ou reatores de 1 um i ná ri as quaisquer outros compon tes 
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aue. oor sua natureza. necessitem de trocas periódicas; 
f) -Danos que estejam· abrangi dos por garanti a de fornecedor, f abr i cante ou 
instalador; 
g) Danos decorrentes de interrupção/ falha no forneci menta de energia por 
parte da geradora ou di st ri bui dor a do serviço, mesmo que a de vi da 
interrupção/ falha seja programada; 
h) Danos causados em componentes mecânicos (engrenagens, rolamentos, buchas, 
eixos) ou químicos (óleos lubrificantes, gases refrigerantes e similares) do 
equipamento não suscetível a danos elétricos , inclusive a mão-de-obra 
utilizada na reparação dos referidos componentes, mesmo quando em 
,..."'""~"""""""n".;., Ã" "H""'+" ,.."h"-+". L.VII:>t:l.jUCIL.IQ Ut: t:Yt: lll..V L.VUt:ll..Vt 

i) Danos decorrentes de falha mecânica; 
j) Perda de dados, instruções eletrônicas ou software de sistemas de 
computadores. 

3 - FORMA DE CONTRATAÇÃO 
3.1 A 1° Risco Absoluto: 
Tendo o Segurado pago o prem1o estabelecido, esta cobertura funcionará a 1° 
Risco Absoluto, respondendo a Seguradora integralmente pelos prejuízos 
indenizáveis, isto é, os prejuízos que excedam a franquia estabelecida ej ou 
participação obrigatória do Segurado, se houver, até o l imite máximo de 
indenização previsto na mesma. 
3.2 A contratação desta cobertura adicional é permitida somente mediante a 
contratação da cobertura básica. 

4 - FRANQUIA / PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (QUANDO ADOTADA) 
4.1 Esta cobertura poderá estar sujeita a uma franquia e/ ou participação 
obrigatória do Segurado nos prejuízos indenizáveis, conforme discriminado 
nesta apólice. 
4.2 Fica entendido e concordado que a franquia não será aplicada em caso de 
Perda Total do bem sinistrado . 

5 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REGULAÇ .~O DE SINISTROS 
5.1 Além dos documentos exigidos no subitem 16.3 das Condições Gerais desta 
apólice, sem prejuízos de outros, o Segurado deverá apresentar orçamentos 
para reparo ejou reposição dos bens atingidos. 

6- RATIFICAÇÃO 
6.1 Ratificam- se os dizeres das Condições Gerais da apólice e da(s) 
Cobertura(s) Básica(s) que não tenham sido alteradas por esta cobertura. 

4. Cobertura 02.02 - Cobertura Adicional para Equipamentos em Operação em 

Proximidade de Água 

1 - RISCOS COBERTOS 
1.1 Fica entendido e acordado que, mediante a contratação desta cobertura 
adicional, face a possibilidade de operação dos equipamentos em proximidade 
de ãgua, fica excluída a alínea "c" da Cláusula 2a - Riscos Excluídos e Bens 
Não Compreendidos no Seguro- da(s) Cobertura(s) Básica(s). 

~ "*) 
2 - FORMA DE CONTRATAÇÃO 

~ 
I 
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APÓLICE DE SEGURO 
YASUDA MARITIMA EQUIPAMENTOS 
2.1 A forma de contratação desta cobertura adicional será a mesma 
contratação da cobertu ra básica. 
2.2 A contratação desta cobertura adicional é permitida somente mediante a 
contratação de uma cobertura básica. 

3 - FRANQUIA / PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (QUANDO ADOTADA) 
3.1. Est_? .cobertura poderá estar sujeita a uma franquia e/ou participação 
obn gaton a do Segura do nos prejuízos i ndeni závei s, conforme di s c ri minado 
nesta apólice. 
3.2 Fica entendido e concordado que a franquia não será aplicada em caso de 
Perda Total do bem sinistrado . 

4 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REGULAÇÃO DE SINISTROS 
4.1 Além dos documentos exig idos no subitem 16.3 das Condições Gerais desta 
apólice, sem prejuízos de outros, o Segurado deverá apresentar orçamentos 
para reparo e/ou reposição dos bens atingidos . 

5- RATIFICAÇÃO 
5.1 Ratificam- se os dizeres das Condições Gerais da apó l ice e da(s) 
Cobertura(s) Básica(s) que não tenham sido alteradas por esta cobertura. 

5. Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil - Equipamentos 
A cláusula a seguir mencionada só será aplicada ao seguro quando devidamente 
ratificada nas Condições Particulares da apólice. 

1 - Disposições Preliminares 
1.1. A contratação desta cobertura se subordina ao pagamento de prêmio 
adicional. 
1.2. Esta cobertura NÃO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada à 
Cobertura Básica selecionada e pactuada pelo Segurado . 

2 - Risco Coberto 
2.1. Esta cobertura garante o reembolso ao Segurado, até o Limite Máximo de 
Indenização (LMI) estabelecido nas Condições Particulares da apólice, das 
quantias pelas quais vier a ser civilmente responsável a pagar em sentença 
judicial transitada em julgado exarada em ação de responsabilidade civil 
contra o Segurado, ou por acordo entre este e o(s) terceiro(s) prejudicado(s) 
com a anuência prévia da Seguradora, relativas a reclamações por danos 
corporais ej ou materiais involuntariamente causados a terceiros decorrentes 
exclusivamente dos riscos cobertos descritos abaixo, bem como nas ações 
emergenciais promovidas para tentar impedir que ocorra o sinistro ou para 
diminuir suas consequências, desde que as despesas realizadas pelo segurado 
ao empreender tais ações emergenciais e que tenham sido comprovadas ou, na 
ausência de comprovantes, confirmadas por vis to rias e/ ou perícia técnica 
efetuada pela Seguradora, limitados, porém, a 10% (dez por cento) do L imite 
Máximo de Indenização (LMI) desta cobertura, ocorridos e reclamados durante a 
vigência desta apólice, exceto os mencionados nas Cláusulas 3a - Riscos 
Excluídos desta cobertura. 
a) acidentes causados pelo(s) equipamento (s) descrito(s) nesta apólice; 
b) acidentes causados por erro humano na operação do(s) equipamento(s) 
descrito(s) nesta apólice; 
c) acidentes ocorridos com o(s) equipamento(s) descrito(s) na apólice. ao 
circularem em vias públicas; ' 
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APÓLICE DE SEGURO 
YASUDA MARITIMA EQUIPAMENTOS 
d) acidentes causados pela carga objeto de 
equipamento(s) enquanto transportada. 
2.2. O termo "despesas" significa gastos realizados pelo segurado em carãter 
de urgência, com o objetivo de tentar evitar ejou impedir os danos causados a 
terceiros, e cobertos pelo seguro. 
2.3. Estão cobertas também as custas judiciais do foro civil e honorãrios de 
advogados. 
2.4. O termo "acidente" significa qualquer evento danoso que ocorra de forma 
súbita, imprevista e exterior à vítima ou coisa atingida, não necessariamente 
provocando morte, sequelas permanentes ou perda total. 
2.5. Em relação aos riscos aludidos nas alíneas 11 a" e "b 11

, a garantia 
somente prevalecera se: 
2.5.1. for comprovada a existência de manutenção regular do(s) 
equipamento{s), quando necessária; 
2.5.2. na hipótese de ser necessário um operador para manejar o(s ) 
equipamento(s), tiverem sido contratadas pessoas comprovadamente habilitadas , 
quando exigida a habilitação, pelo respectivo fabricante e f ou po r 
disposição legal; 
2.5.3. tiverem sido expostos avisos de advertência, em locais visíveis , 
alertando os usuãrios do(s) equipamento(s) da eventual existência de qualquer 
tipo de perigo. 
2.6. Em relação ao risco aludido na alínea "c", esta garantia é subsidiAria 
em relação ao Seguro de Responsabilidade Civil Facultativo dos veículos 
envolvidos, quando existir. 
2.7. Este seguro poderá ser contratado por pessoa física ou jurídica. 

3 - Riscos Excluídos 
3.1. Além das exclusões previstas nas Cláusulas 3a - "Riscos Excluídos" e 4a 
-

11 Bens / Interesses Não Garantidos'' das Condições Gerais, não estão cobertas 
as reclamações decorrentes de: 
a) Perdas ou danos direta ou indiretamente causados por qualquer convulsão da 
natureza; 
b) Acidentes diretamente ocasionados pela inobservância a disposições l egais, 
tais como dimensão, peso e acondicionamento de carga transportada; 
c) Danos sofridos por pessoas transportadas; 
d) Perdas, a c i dentes ou danos decorrentes de ato reconhecidamente perigoso 
que não seja motivado por necessidade justificada e a prática, por parte do 
Segurado/condutor, de atos ilícitos ou contrários à lei; 
e) Danos causados pelo Segurado e f ou condutor do equipamento a seus 
~<:r&>nn&>ntP<: n&><:r&>nnPntP<: rnnillnP P iY'm~n<: h&>m rnmn ~ nll~l·<:nllPY' n~Y'PntP<: P 
UW''-'-11\,.ol'-11'""'-"""' Y'-J'-'•oll\...t'-11""'--'' '-V11\,}W!;1'- "- I 1111\AVJ, U"-111 '-'VIIIV \.A '1\,otl""' -''1'-~~~'-1 f"\.4 1 '-11"''-J '-

pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente; 
f) Danos causados a empregados ou prepostos do Segurado, quando a seu 
serviço; 
g) Danos causados a sócios-dirigentes ou a dirigentes de Empresa do Segurado ; 

h) Responsabilidades assumidas pelo Segurado, por contratos ou convenções; 
i) Multas e fianças impostas ao Segurado ejou condutor do equipamento e as 
despesas de qualquer natureza relativas a ações ou processos criminais; 
j) Danos causados por escavações de qualquer natureza; 
k) Danos causados por poluição ou contaminação ao meio ambiente, bem como 
quaisquer despesas incorridas pela limpeza ejou descontaminação; 
1) Danos morais; 
m) Prejuízos p~ lucro:, cessante result~ment~~ 



APÓLICE DE SEGURO 
YASUDA MARITIMA EQUIPAMENTOS 
responsabilidade por danos materiais ej ou corporais cobertos 
contrato; 
n) O reembolso de indenização que o Segurado for obrigado a pagar por 
sentença que decretar à sua revelia (falta de apresentação de contestação j 
defesa ou por ausência injustificada em audiência designada pelo juízo); 
o) Danos materiais ejou corporais causados a terceiros durante o período em 
que o equipamento, roubado ou furtado, esti ver em poder dos meliantes; 
p) Danos ocorridos durante as operações de carga, descarga, içamento e 
descida do próprio equipamento segurado; 
q) Danos resultantes de dolo ou culpa grave do Segurado . Em se tratando de 
Segurado pessoa jurídica~ esta exclusão aplica-se apenas aos atos praticados 
pelos sócios controladores da empresa segurada, seus diretores, 
administradores ou responsáveis técnicos; 
r} Danos a embarcações, aeronaves, trens e locomotivas e a todo seu 
conteúdo; 
s) Perdas e danos causados aos bens manipulados pelo equipamento segurado. 
t) Danos ou prejuízos consequentes da insuficiente ou defeituosa execução de 
serviços especializados de natureza técnico profi ssi onal a que se destina o 
equipamento; 
u} Danos aos bens que se relacionarem direta ou indiretamente aos serv iços 
especializados de natureza técnico profissional em execução pelo segürado; 

4 - Forma De Contratação 
4.1. A Primeiro Risco Absoluto: Tendo o Segurado pago o prêmio estabelec ido, 
esta cobertura funcionará a Primeiro Risco Absoluto, respondendo a Seguradora 
integralmente pelos prejuízos indenizáveis, isto é, os prejuízos que excedam 
a f ranquia estabelecida ejou participação obrigatória do Segurado, se houver, 
até o limite máximo de indenização previsto na mesma. 

5 - Limite de Responsabilidade 
5.1. Os Limites Máximos de Indenização (L .M.I) de cada cobertura, assim como 
os respectivos Limites Agregados (L.A. }, não se somam nem se comunicam. 
5.2. O Limite Máximo de Indenização ( L.M.I.) desta cobertura representa o 
Limite Máximo de Responsabilidade da Seguradora relativo à reclamação, ou 
série de reclamações decorrentes do mesmo fato gerador. 
5.3. O Limite Agregado (L.A.) corresponde a uma vez o valor do Limite Máximo 
de Indenização da cobertura. 

6 Franquia. ! Participação Obrigatória Do Segurado 
6.1. Em cada sinistro, o Segurado participará com o valor da franquia 
estabelecido nas Condições Particulares da apólice. 

7 - l111t r::.c:: n; c::nnc:: i rn~c:: 
1 v~~~~~ ut~~v~r~v~~ 

7.1. Ratificam- se as Condições Gerais, exceto as disposições que conflitarem 
com as presentes Condições Particulares, hipótese em que estas prevalecerão 
sobre aquelas. 
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A.CEBIIORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

CERTIFICADO 

' Certifico que ALBERTO RODRIGO DE SOUZA I portador(a) do RG n°. 8.379.993-5/ PR , 

Concluiu o curso de capacitação para Operadores de Equipamentos de Terraplenagem 
(Maquinas Pesadas, Escavadeira Hidráulica, Retro Escavadeira, Pá Carregadelra, Trator de 

Esteira, Rolo Compactador), com duração de 16 horas/aula, de acordo com o Decreto 
Federal 2208/97 e NR 11 - MTB. 

Realizado no período de 25/02/2013 a 26/02/2013. 

CURITIBA , 26 de FEVEREIRO de 2013 . .-
~: -- \s 
~· ' rl~/~Jrv~, gi 
c.tf··.- Alberto Rodrigo de Souza " "- Jt?rge Lat~r_nbe Nadvorny W 

RG: 8.379.993-5 PR PESA- ~aná ~quipamentos ,· . F h f ... (3 
...... _ ~'! '!'f"' 

tos: Funcionamento de maquinas; mspeÇ(lO vi~uol dos n1veis de óleo e águo, Inspeção do pninel. Princfpios de funcionamento dos sist ~e: a(erição. 
' combustível. lubrificação. Operação correta: Como dar partido no motor fr~o. como colocar o motor na faixa norma de trabal ?:, o ~r ~s de 

n , següronço nos operações. c, • g·~ 
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CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO 

PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL 

. 
~ 

I 

I - -
SAMUEL TAKASAKI MARTINS 

TITULAR 

Certidão Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuição , Ações: AUTO FALENCIA, CONCORDATA PREVENTIVA, FALEN
CIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO 
CONS_T AR nenhum registro em andamento contra: 

· ABSJR PRESTADORA DE SERVICOS L TOA ME " 

CNPJ 03.544.523/0001-97, no período compreendido desde 28/10/1995, data de 
instalação deste cartório, até a presente data. 

IIIIIIIIIIM 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111 111111111111111 
ALMIRANTE TAMANDARE/PR, 18 de Novembro de 2015, 14:25:30 

I 
\ 

' 

/ --
\'- /;:~lv~t\ 

' 
I - -
1.~~ 



3 

I 

. TIFICADO _E R!:G.SffiG O E. VEírt ~ 
116.)865555 3 

w---- --- _ ..... 

C1 'JG7544450~J *******Ir** ------------
- ---- ~~ .. ~E 

A.9.S.J.~.PRESTADOR~ OE SEV!COS 
L TD A 
quA ~IO DE J~NEIRO,B~ 
CS CJLON!A SAO VENI\NCIO 

------r-- ___ _. 
C3.S44.523/J001-97 

+- C A: :) C A fU N H O~ S L T D ~ - M; - ~ ==--- -------- -- - - - ---- ---- -
,-- - k - ~ - ' -----

1 *****~***~ ggVA43S~C1~675182 ~__:_ ___ ___! 

-E"-1'= '= ~' --- -, -c- 3~S'"VC--

In~A/ _Ç~_ I_R:\T0R - ____ o~ES!:L 
---' 

_V.9.'-:-.~~/_fH12 3dJ 6X4 T ... ----- .-- ... - -
_3scç_v ----~ ?ARTI:~~ LARANJ~ 



a: .. 
<> 
w: 
;:: .. 
5 ... 
"' "' iii 
;; 

"' l~ .. 

~ iD :{,qll/ GQTr i 
.~.og---- --

·r 



·. , 
·.• 
! .~ 

~ 

I 
I 
.I 

.. ~-

Seguradora Uder d~~:Conaórcloa do Seguro DPVAT S/A 
CNP.J: 09.248.e081000'1-04 
Rua Senador Dantas, 74 - 59 andar 

- Centro - Rio de Janeiro 
www.aeguradoratlder.com.br 
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CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINARIQS E DE PRESTACAO D 
SERVICOS 

O presente instrumento particular de contrato de locação de maquinários, onde 
os signatários são LOCADORA E LOCATÁRIO definidos a seguir, se regerá 
pelas clausulas e condições seguintes: 

CLAUSULA - 1-ldentificação das partes. 

Locadora: A.B.S.J.R. PRESTADORA DE SERVIÇOS L TOA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n ° 03.544.523/0001-97 e 
inscrição estadual 904.73223-05, com sede a Rua Rio de Janeiro n° 82- Jd. 
Gramado- CEP 83.504-400- Almirante Tamandaré- Paraná. 

Locatária: BIZE & BIZE SANEAMENTO E TERRAPLANAGEM S/C L TOA 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 82.258.013/0001-20 e 
inscrição estadual ISENTO à Rodovia dos Minérios, KM 11,5, Jd Bonfim, 
Almirante Tamandaré-Pr. 

CLAUSULA - 2-0bjeto do contrato 

O presente contrato tem como OBJETO, a Locação e o fornecimento de 
máquinas e caminhão para execução de SeNiços de T erraplanagem, 
Escavação, podendo atuar dentro de obras na movimentação de material 
interna e externamente, limpeza de terreno e outros com fornecimento de 
combustível e mão-de-obra por conta da LOCADORA. 

CLAUSULA - 3-Dos Equipamentos a serem Locados. 

-/ CARIS. REBOQUEI C. ABERTA. REBITRUCK GALEGO SR 2005/2005, 
chassi 9A9S12DPS51AH8891, cor lARANJA, placa CWP-0882, 
categoria PARTIC., registrado no DETRANJDUT sob o n° 011805404134 

de horas CLAUSULA - 4-V'agência do Contrato (prazo) e Limitações 
trabalhadas 

Duração do Contrato: prazo indeterminado 

limite de horas diárias trabalhadas: 8 (oito) horas. t~ 
CLAUSULA - 5-Valores do Contrato (Preço) e Local dos Serviços. ~ 



locação de equipamentos e os serviÇos serão realizados conforme indi~;ao 
do endereço a ser fornecido pela LOCATARIA. 

CLAUSULA- 6-0as Responsabilidades da LOCATÁRIA. 

Parágrafo primeiro: O LOCATARIO recebe do LOCADOR com operador o 
maquinário descrito no "campo 3" (Equipamentos a serem locados), mediante 
assinatura do "Termo de recebimento de maquinário", bem como se 
compromete a devolver ao término do Contrato mediante assinatura do "Termo 
de Devolução do Maquinário". Ainda devolverá o maquinário livre de 
quaisquer ônus de natureza judicial ou administrativa 
(cfvel,penal,fiScal,ambiental entre outros), 

Parágrafo segundo: O LOCATARIO se responsabiliza com a licitude da obra 
a ser realizada, sempre indicando ao operador do maquinário, fornecido pela 
LOCADORA, quais os locais que deve operar, sendo de responsabilidade do 
LOCATARIO qualquer dano que venha a ser causado de qualquer natureza. 

Parágrafo terceiro: O LOCATÁRIO se responsabiliza pelo bom uso da 
máquina fornecida, ficando sob sua responsabilidade eventuais reparos por 
quebra ou acidente do maquinário, exceto aqueles desgastes naturais pela 
utilização normal do equipamento. 

CLAUSULA- 7 -Das Responsabilidades da LOCADORA 

Parágrafo primeiro: Compromete-se a LOCADORA entregar nos locais 
indicado pela LOCATARIA, o maquinário indicado no "campo 4", bem como 
fornecer a mão de obra lá informada. 

Parágrafo segundo: Ê de responsabilidade da LOCADORA, estar em dia com 
os encargos trabalhistas do OPERADOR por ela fornecidas. 

Parágrafo Terceiro: Fornecer e deixar disponível quando so1icitado os 
documentos comprobatórios dos funcionários tais como: 

./ RG 

./ CPF 

./ ASO- Admissional 

./ ASO- Periódico 

./ Xerox do Livro de Registro de Funcionários 

./ Carteira de trabalho do funcionário 

./ Comprovante de endereço do funcionário 

./ Gfip 

./ 

Das Disposições Finais. 

Parágrafo Único: Fica o LOCATARIO obrigado a reembolsar ao LOCADOR, 
todas as despesas judiciais ou extrajudiciais, inclusive honorários advocatícios, 
sendo de inteira independência da LOCADORA a escolha do profissional, na ...,.: 

hipótese de ela vir a ser citada para integrar~~ !quer condíçãf() l i1 
~ -----__ ..; __ i=_· 
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Almirante Tamandaré, 01 de outubro de 2015. 

A.B.S.J.R. PRESTADORA DE SERVIÇOS L TOA - ME 

Sócio Administrador: Alberto Rodrigo de Souza 

CPF: 047.706.229~61 

" . ~ .. . , _ _,..,_~~ 

' ::-~::~?:~~Ji&r j] "-':::~-
BIZE & BIZE SANEAMENTO E TERRAPLANAGEM S/C L TOA EPP 

Sócio: Marildo Bize 

CPF: 760.201.939-34 



. -~ 

' 
CNP J.: 03.544.523/0001-97 

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRA TT_"LAL --
NIRE: 41204228615 - - -

ANTÔNIO BENTO DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, casado no Regime de Comunhão 

Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado em Almirante Tamandaré-PR, na Rua 

Rio de Janeiro, n°. 82, Casa, Jardim Gramado, CEP: 83.504-400, portador da Cédula de 

Identidade RG 7.531.957-6 SSP/PR e CPF 008.052.479-63; 

ALBERTO RODRIGO DE SOUZA, brasileiro, casado no Regime de Comunhão Parcial 

de Bens, empresário, residente e domiciliado em Almirante Tamandaré-PR, na Avenida Rio 

de Janeiro, n°. 82, Jardim Gramado, CEP: 83.504-400, portador da Cédula de Identidade 

RG 030.575.633-48 DETRAN/PR e CPF 047.706.229-61; únicos sócios da empresa 

denominada "A.B.S.J.R. - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME", Inscrita no 

CNPJ: 03.544.523/0001-97, com sede na Rua Rio de Janeiro, n°. 82, Jardim Gramado, 

Almirante Tamandaré/PR, Cep: 83.504-400, com Contrato Social arquivado na Junta 

Comercial do Estado do Paraná sob n°. 4120422861-5 em 16/11/1999, resolvem 

ALTERAR o seu Contrato Social conforme as cláusulas abaixo: 

DO OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade altera seu Objeto Social para: 

• Comércio Varejista de Saibro, Pedra Britada e Areia; 

• Serviços de Terraplanagem; 

• Serviços de Pavimentação de Estradas; 

• Serviços de Drenagem; 

• Locação de Máquinas para Construção com e sem Operador; 

• Locação de Veículos Leves; 

• Locação de Caminhões para Construção com e sem Motor· ta. 

CO FEREC 
00 GN.L 
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DOS SÓCIOS 

CLÁUSULA SEGUNDA: O Sócio-Administrador ANTÔNIO BENTO DE SOUZA 

JUNIOR retira-se da sociedade mediante a venda pelo preço certo e ajustado de R$ 

12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais) neste ato em moeda corrente do país referente às 

suas 12.500 (Doze Mil e Quinhentas) quotas que possuía na sociedade para a sócia 

ingressante F ABÍOLA P ALUDETTI BARACHO DE SOUZA, brasileira, casada em 

Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, residente e domiciliada em Almirante 

Tamandaré-PR, na Avenida Rio de Janeiro, n°. 82, Jardim Gramado, CEP: 83.504-400, 

portadora da carteira de identidade RG n.0 8.233.121-2 SSP/PR e CPF n.0 049.016.429-36. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio retirante dá ao sócio remanescente e a sócia 

ingressante a sociedade a mais plena, rasa e geral quitação, declarando não ter mais nada a 

reclamar, sob qualquer pretexto. 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência da Presente Alteração Contratual, o Capital 

Social que é de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), dividido em 25.000 (Vinte e 

Cinco Mil) quotas de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralmente subscritas e 

integralizadas em moeda corrente do País neste ato pelos sócios e assim distribuído: 

SÓCIOS QUOTAS % CAPITAL (R$} 

ALBERTO RODRIGO DE SOUZA 12.500 50,00 12.500,<;9 

F ABÍOLA PALUDETTI BARACHO DE SOUZA 12.500 50,00 I2.5oy.oo 

TOTAL 25.000 100,00 25.0,.ÓO,O~ . 

~w 
CLÁUSULA QUINTA: Ares onsabilidade dos sócios é limitada ao montante d~' ital 
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DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade será exercida pelos sócios 

ALBERTO RODRIGO DE SOUZA e FABÍOLA PALUDETTI BARACHO DE 

SOUZA, ISOLADAMENTE, denominados Sócios-Administradores, obedecendo aos 

seguintes parágrafos: 

Parágrafo Primeiro - A sociedade será representada ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente por seus sócios administradores, sendo-lhes vedado o uso da 

denominação social em avais, abonos, fianças e outras obrigações de mero favor; estranhos 

aos interesses sociais. 

Nessa vedação não se inclui a prestação de garantias e obrigações a empresas da qual a 

sociedade participe, direta ou indiretamente. 

Parágrafo Segundo - No limite de suas atribuições e poderes é lícito aos sócios 

administradores, constituir procuradores, em nome da sociedade, especificando nos 

instrumentos os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que não 

poderá ser superior a 06 (seis) meses, exceto mandato judicial que poderá ser por prazo 

indeterminado. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Os sócios e outros que prestarem serviços à sociedade receberão 

remuneração ftxada de comum acordo. 

CLÁUSULA OITAVA: Os Sócios-Administradores ficam dispensados de prestar caução. 

CLAUSULA NONA: Os sócios e Sócios-Administradores declaram, sob as penas da lei, 

que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou 

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 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 ~ões t 
de consumo, fé publica ou - IJ./ ~ 

~ '_fo-Lpi ov V 
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CLÁUSULA DÉCIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem 

com o presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Permanecem Inalteradas as demais Cláusulas do 

Contrato Social. 

EM DECORRÊNCIA DA PRESENTE AL TERACÃO O CONTRATO SOCIAL 

FICA CONSOLIDADO COM A SEGUINTE REDAÇÃO 

ALBERTO RODRIGO DE SOUZA, brasileiro, casado no Regime de Comunhão Parcial 

de Bens, empresário, residente e domiciliado em Almirante Tamandaré-PR, na Avenida Rio 

de Janeiro, n°. 82, Jardim Gramado, CEP: 83.504-400, portador da Cédula de Identidade 

RG 030.575.633-48 DETRAN/PR e CPF 047.706.229-61; 

FABÍOLA PALUDETTI BARACHO DE SOUZA, brasileira, casada em Regime de 

Comunhão Parcial de Bens, empresária, residente e domiciliada em Almirante Tamandaré

PR, na Avenida Rio de Janeiro, n°. 82, Jardim Gramado, CEP: 83.504-400, portadora da 

carteira de identidade RG n.0 8.233.121-2 SSPIPR e CPF n.0 049.016.429-36; resolvem por 

este instrumento particular CONSTITUIR uma SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

LIMITADA, que se regerá pelas cláusulas abaixo: 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO, OBJETO E INÍCIO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de " 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME". 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade mantém sua sede na Rua Rio d 

Jardim Gramado, Cep: 83.504-400, Almirante Tamandaré/PR e elegem o foro da Com~ca 

de Curitiba-PR para se dirimir dúvidas e questões do presente contrato renunciarr'dO'a 
'-t-: --, 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. ~ 

. cC. ~~c~ 
L 

~~~~' ~ :.....,.. 

4 
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CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto: 

• Comércio Varejista de Saibro, Pedra Britada e Areia; 

• Serviços de Terraplanagem; 

• Serviços de Pavimentação de Estradas; 

• Serviços de Drenagem; 

• Locação de Máquinas para Construção com e sem Operador; 

• Locação de Veículos Leves; 

• Locação de Caminhões para Construção com e sem Motorista. 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade inicia suas atividades em O I de Novembro de 1.999; 

PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado. 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA: O Capital Social é de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), 

dividido em 25.000 (Vinte e Cinco Mil) quotas de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, 

integralmente subscritas e integralizadas neste ato pelos sócios, ficando assim distribuído: 

SÓCIOS % QUOTAS CAPITAL R$ 

ALBERTO RODRIGO DE SOUZA 50 12.500 12.500,00 

FABÍOLA PALUDETTI BARACHO DE SOUZA 50 12.500 12.500,00 

TOTAL 100 25.000 25.000,00 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante o ,capital 

social e proporcional ao número de quotas de cada um dos sócios. Porém tod ondem 

solidariamente pela integralização do capital social. I 

DA ADMINISTRAÇÃO v't 
CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade será exercida pelos sóciÇ>s 

ALBERTO RODRIGO DE SOUZA e FABÍOLA PALUDETTI BARACHO DE~-

W1t~t\V 
Jol"; V 5 

~ 
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SOUZA, ISOLADAMENTE, denominados Sócios-Administradores, obedecendo aos 

seguintes parágrafos: 

Parágrafo Primeiro - A sociedade será representada ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente por seus sócios-administradores, sendo-lhes vedado o uso da 

denominação social em avais, abonos, fianças e outras obrigações de mero favor; estranhos 

aos interesses sociais. 

Nessa vedação não se inclui a prestação de garantias e obrigações a empresas da qual a 

sociedade participe, direta ou indiretamente. 

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios e outros que prestarem serviços à sociedade receberão 

remuneração fixada de comum acordo. 

CLÁUSULA NONA: Os Sócios-Administradores ficam dispensados de prestar caução. 

DAS QUOTAS SOCIAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA: A transferência de quotas se dará por consentimento mútuo dos 

sócios e decurso de prazo do direito de preferência de 60 (sessenta) dias mediante 

notificação prévia. 

DAS DELffiERAÇÕES SOCIAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Para alterações no contrato social serão convocadas 

reuniões por qualquer um dos sócios mediante edital de convocação ou circular interna, 

com antecedência mínima de 03 (três) dias e obrigatoriamente haverá uma reunião até o 

último dia do mês de abril para aprovação das demonstrações financeiras do exercício 
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DO EXERCÍCIO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O exercício social coincidirá com o ano civil e será 

encerrado em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço geral. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O lucro apurado, depois de feitas às deduções 

previstas em lei, terá a destinação que lhe for dada pelos sócios em reunião que para tal 

finalidade deverão realizar. 

Ocorrendo prejuízos, serão compensados com resultados positivos futuros. 

DA DISSOLUÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Ocorrerá a dissolução da sociedade nas hipóteses 

previstas em Lei, ou quando assim o deliberarem os sócios, procedendo-se nessa ocasião, a 

sua liquidação e uma vez saldado todo o passivo, o ativo restante será partilhado entre os 

sócios, proporcionalmente a sua participação no Capital Social. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O falecimento de um dos sócios não dissolverá 

necessariamente a sociedade, ficando os sucessores sub-rogados nos direitos e obrigações 

dos de "cujos". 

DISPOSIÇÃO FINAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os Sócios e Sócios-Administradores declaram, sob as 

penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei 

especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 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 publica ou a propriedade. 
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Curitiba-PR, 24 de Agosto de 2009. 

JKU~-&_w.ciceck~, 
v v 

FABÍOLA PALUDETTI BARACHO DE SOUZA 

TESTEMUNHAS: 

RENATO MARQUES S 

RG: 9.346.782-5 SSPIPR 

eJkU~~ .d..S,%-p 
ALBERTO RODRIGO DE SOUZA 

I ~, 

1..-efrl\l M'~ k (.,'r:fiJVfr(Lr:..--:J 

LEANDRO DE CAMARGO 

RG: 7.210.775-6 SSP/PR 



10/11/2015 

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

Nome: PAGANI E RAYMUNDO LTDA- ME 
CNPJ: 18.061.665/0001-70 

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 cert ificado 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 At iva da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas fi liais e, no caso de ente federativo. para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 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.fazendo gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 15:02:34 do dia 10/11/2015 <hora e data de Bras ilia>. 
Vál ida até 08/05/2016/ 
Código de controle da certidão: 1A22.537E.C24A.7E5B 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

11ltp:/I\IIMW.receila.razenda.g ov.br/Aplicacoes/A TSPOICerlldao/CndConjunlalnleriEmi leCerlldaolnlernel.asp?nl = 1 :)• li>' 665000170&passag ens= 1 &tipo= 1 1/1 



01/12/2015 https:/t\w.w.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeC FSimprinirPapel.asp?VARPessoaMatriz=20538022&VARPessoa=20538022&VARUf=PR&V. 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 1806166510001-70 

Razão Social: PAGANI E RAYMUNDO LTDA 

Endereço: AV CANTU SN PREDIO I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330-
00 0 

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

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

Validade: 01/ 12/ 2015 a 30/ 12/ 2015 1 

Certificação Número: 2015120111174462091446 

Informação obtida em 01/ 12/ 2015, às 14:18:13 . 

A ut ilização deste Certificado para os fins prev istos em Lei está 
condicionada à verificação de autent icidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov .br 

-~ 
-~ 

iltlps://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel .asp?VARPessoaMalriz=20538022&VARPessoa=20538022&VARUf=PR&VARinsc . 1/1 
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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° 013914535-92 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.061.665/0001 -70 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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. 

Pag•na 1 de 1 

Válida até 09/03/2016- Fornecimento Gratuito/ 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda . QL~tl.!: 

Em1/ido VIa Internet f'ubl•cn (1011112015 15.07 76) 

r 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU · 
1963- 2013 

Eu g.açil- [f wde :o~ ta !JWWtia 
--=== P A R A N Á =:::;;__ 

CNPJ- 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 0134/2015 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos lega is, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta, em nome de Pagani e 
Raymundo Ltda - Me, inscrito no CNPJ 18.061.665/0001-70, situado 
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. 

Nova Cantu-Pr, 1 O de Novembro de 2015/ 

REGIÁ~,[ti~ SANTOS 
Responsável p·~~ setor de Tributação 

Rua Bah1a, 85 - Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363 - E-mai l prefeitura@novacantu pr.gov.br 

www.nallacantu.pr.gall.br 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome : PAGANI E: RAYMU:\00 LTDZ~ - lVJS (t1i\'l'RlZ E FJ "'.AIS) 
CNPJ : 18 . 061 . 665/0001 - 70 
Certidão n°: 184777418/2015 
Expedicão: 10/11/2015, às 15:11:38 
Validade : 07/05/2016 - 180 (cen to e oicenta) d~Js, contados da data 
de sua e xpedição . 

Certifica - se que PAGANI E RAYMUNDO LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito (a) no CNPJ sob o no 18.061.665/0001 - 70, NÃO CONSTA do Banco 
Nacio nal de Devedores Trabalhistas. 
Cert~dão emitida com base no art. 642-A da Con:Jlidação das Leis do 
Trabalho , acrescentado pela Lei. L

0 12.L!40, de - de julho de 2011, e 
na Resol ução Adminislr<1tiva n° lt.70/28 1J do · ~ibu r'.aJ St..perior do 
T!:'abalho, de 24 de agosto àe "Cll . 
Os dados constantes desta Certidão são de r~sponsabilidade dos 
Tribunais do Traba l ho e eslão atual iz ado~ até 2 (dois) dias 
anteri.o~es à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agê ncias ou filiais. 
A aceitação desta certidão conà:ciona - se verif~cação de sua 
autenticidade no portal do l'ribunal Supe_ 10r ao Tr,abalho na 
Internet (h ttp :/ /www . tst .ju s .br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco ~acional de Deveoores T;aba_hist 1 .1 cor.st.am os dados 
ll e CeSSá r j OS à 2_ de n t : r . C a..;. à O C cl 3 p C:: S SOaS :, L• r a i S C J L. i l d 1 C aS 
inadimplentes perante a JusLica do Trabalho cuanto às obrigaç6es 
estabelecidas em sentença condenatória trans1.:ada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhi mentos previdenciários, a honor a·- ios, a custas, a 
emolureontos ou a recolhLmentos deLe~minados crr lei; ou decorrentes 
de execução de acordos fi~mados pera~te o Mi~istério Públ~co do 
Trabalho ou Comissão de Co ncL liação Prévia. 



0211212015 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

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 INSCRIÇÃO 

18.061.665/0001-70 
'VI ATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL I 
PAGANI ERA YM UNDO L TOA - ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOM E DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 

DATA DE ABERTURA 

09/04/2013 

49 .30-2-02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perig os os e m udanças, i n te rm unicip al, 
in te r estadual e in te r nacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS 

01.61 -0-03 - Se r viço de preparação de ter reno, cu lt ivo e co lhe i ta 
43.1 3-4-00- Obras de terraplenagem 
43.19-3-00- Serviços de preparação do terreno não espe cificad os anter iormente 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - SOCIEDADE EM PRESA RIA LIM ITADA 

LOGRADOURO 

AV CANTU 

CEP 

87 .330-000 

...:NDFREÇO ELETRÔNICO 

BAIRRO/D ISTRITO 

CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÀVEL (EFR) 

NUMERO 

SN 

MUNICÍPIO 

NOVA CANTU 

TELEFONE 

COMPLEMENTO 

TERREO 

(44) 3527-1132 / (44) 3527-1165 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DA TI\ DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

09/04/2013 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO E:SPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 201 4. 

Emitido no dia 02/12/2015 às 15:00:41 (data e hora de Brasília). 

Consulta QSA I Capital Social 

llllp:/IIM'IMf.receila.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 



Banco do Brasil 

Cadastro - Consulta dados 

Dados básicos 
CNPJ •: 18.061.665/0001-70 
Razão Social · : 
Nome fantasia: 

PAGANI E RAYMUNDO LTDA- ME 
PAGANI E RAYMUNDO 

Data constituição •: 01/04/2013 
Número registro ·: 41207582827 
Data registro •: 09/04/2013 
E-mail: 
Contato: JONAS PAULO RAYMUNDO 

Dados complementares 
Situacao funcionamento: 
Mês/ano encerramento: 
Ações ordinárias •: 

Capital subscrito (R$) •: 

Capital nacional subscrito(%) •: 

Endereço * 

Operacional 
31/12 
o 
40.000,00 

0,00 

CEP: 87330-000 
Logradouro: AV CANTU 
Complemento: SN TERREO 
Município: NOVA CANTU 
Tipo endereço: Sede 
Forma correspondência: Correio 

Telefones 

Documento constituição •: 
Órgão Registro •· 

Data situação: 
Empregados: 
Ações preferenciais: 
Capital realizado (RS) 

09/04/2013 
1 
o 
0,00 

Bairro: CENTRO 
UF: PR 
Tipo propriedade:Aiugado 

Tipo telefone Operadora Código área Telefone 

Celular VIVO 44 91518382 

44 35731909 

CONTRATO SOCIAL 
JUCEPAR 

Filiais. o 

/ 

Data início (mês/ano):01/04/2013 

Ramal 

o 
o 

Preferencial 

Sim 

Não 
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Extrato conta corrente 

Cliente - Conta atual 

Ágência 2349-3 
Conta corrente 10797-2 PÀGANI E RAYMUNDO LTDA
Pel'iQS!_o do M. t 1 extrato~ es a ua 

Lançamentos 

Dt. Dt. 
Ag. origem Lote Histórico balancete movimento 

30/11/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 

01/12/2015 2349 14188 002 Cne:oue 

01/12/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 

Tarifa referente a 30/11/2015 

01/12/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 

Tarifa referente a 30/1112015 

01/1212015 0000 00000 ~89 Resgate BB CDB DI 

02/1212015 2349 14188 511 Deposito b•oquead.1o út1l 

02/12/2015 2349 14188 502 Depósito em Dinhe1ro 

01/12/2015 02/12/2015 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 

03/12/2015 1981 13079 102 Cl1eque Compensado 

03/12/2015 0000 10846 631 Desbloqueio de depós•to 

04112/2015 0000 13020 12~ Débito Serv1ço Cobrança 

04/12/2015 0000 13020 124 Débito ServiÇO Cobrança 

07/1212015 0000 13105 37 Imposto:. 

FGTS ARRECADACAO GRF 

09/12/2015 2349 99026 ~70 TransferênCia on line 

Documento 

850.342 

883 .351.200.460.4 75 

883.351.200.460.476 

98 

1.769.227.313 

2.119.146.153 

500.699.214 .110 

850 .344 

1.769.227.313 

113.381 .100.015.418 

813.381 .100.054.119 

120.701 

662.349.000.051 .324 

09/12 2349 51324-5 ELSA R DE OLIV 

10112/2015 

Lançamentos futuros 
Data Lançament o 

14/1212015 SEGURO 

18/1212015 IMPOSTOS 

21/1212015 PAG TITULO 

24/12/2015 PAG TITULO 

28/12/2015 PAG T ITULO 

Limite Ch.Ouro Empresarial 
lnvest.com Resgate Autom. 
Saldo Disponível 
Juros 
Data de Debito de Juros 
IOF 
Data de Debito de IOF 
Dias de Uso C h. Especial 

0000 

Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS 
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO 
Custo Efetivo Totai-CET ao Mês 
Custo Efetivo Totai-CET ao Ano 

00000 

DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL 

999 SALDO 

Documento 

27.238 R$ 

121 .801 R$ 

122.101 R$ 

122.401 R$ 

122.801 R$ 

Informações Complementares - C ET (•) R$ 
Valor total devido 10.050,30 

Valor RS 

5 437 00 D 

2 00 D 

2.00 D 

i 000 00 c 
16 14Ci) 

7()0 00" 

0.20 c 
3 790 00 o 

1614000 c 
72 03 o 

5,30 D 

432.00 D 

7 332 00 D 

Saldo 

4 '=. 

11168 c 

e1• ~a~ 

81' 88 c 

13 161 88 ;'; 

1'3 084 '>5:: 

Valor 

63.?ó D 

645 4?. D 

660.S•7 D 

10,26 o 
1 19~_94 D 

10 000 /)()-: 
14 01' L r 

0,00 
31/12/2015 

0,00 
04/01 /2016 

0,00 

12,03% 
290,85% 

12,53 
320,64 

30/06/2016 

% 

r 

Valorliberado 10.000,00 99.5~ 
Despesas vinculadas 

- Tributos IOF 50,30 0,50 
-Tarifa 0 ,00 0,00 

(.) Simulação para util ização única e integral do limite por 30 dias. 

Saldo de f undos de investimento 1 

;B~B~C~D~B~D~I~.~~~~~~~~~--------------------------------------~----------~~~----~1~4~0~1~9. 2 ~ 
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8[ ieguro Vida 
Empresa FI ex 

A Companhia de Seguros Aliança do Brasil, neste ato emite esta apólice e, por meio de 
seu representante legal, assina na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em 17 
de julho de 2015. 

~ 

~ 

4 

~ 
Benedito Luiz Alves Dias 

· Diretor 

J 

I 

~ 
Bento A. Zanzini 

Diretor 

ç-~ 

~ 

~F-
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL- CNPJ: 28.196.889/0001-43 

www.bbseguros.com.br 

88 Seguro v· a 
Empresa FI ex 

APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO 
BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 

Processo Suse12 N° 15414.005138/2011-71 
- ados do Seg=~~:-:------:---::-------:~-~---------' 
N° Proposta N° Apólice Grupo/Ramo Código I Nome da Agência 
227578149 000206513 0993 2349/NOVA CANTU 
lnício-d · ência às 24h de Término de ....... 'Jlgência às 24h de 
~~~~2015 13/07/2020 - \ 

anté eKJPJ 
PAGANI E RAYMUNDO LTDA- ME 18.061.665/0001-70 
Endereço 
AV CANTU-SN TERREO · CENTRO 
Cidade 
NOVACANTU 

a dos d..a. Corrft1ora _ 
Nome do Corretor 

UF 
PR 

BB CORR. DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. 

ados da Categoria de Funcionários 

CEP 
87330-000 

Cód. SUSEP 
10.006719-9 

Coberturas Contratadas J *Capital Global Contratado 
Morte Natural ou Acidental 150.000,00 

Prêmio 
R$ 63,29 

* Quantidade de vidas: 000003 

lPados do pagamento 
Forma de Pagamento Period icidade de Pagamento 
I X I Débito em Conta Corrente I I Boleto Bancário I X I Mensal 
Prêmio Líquido (Mensal) IOF Prêmio Bruto (Mensal) 
63,04 0,23 63,28 

,Obs'l._rvitções Importantes 
*Para obtenção do Capital Segurado Individual será necessário dividir o Capital 
Global Contratado pela quantidade de vidas da categoria a que o segurado 
pertencia na data do sinistro, conforme estabelecido nas Condições Gerais. 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL- CNPJ: 28.196.889/0001-4 
www bbseguros com br 

SEGA9141_0709A I 000109 



SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

CAPITAL GLOBAL 

Condições Gerais 

Versão 2.0 

CNPJ 28.196.889/0001 -43 
Processo SUSEP 15414.005138/2011-71 
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lfi"'ót-----i~ . ~ 

Çobertura . ~ FL. N.~.t~ •••• ~ 
E o compromisso da Seguradora em relação ao pagamento de uma indenização, caso ocorra um dos eve os de oas _. 
Coberturas contratadas pelo Estipulante, observando-se os riscos exclui dos previstos nestas Condições G ·-- • Sequ~o:~· 
Condições Gerais a Cant\) 

É o documento que estabelece os direitos e as obrigações do Estipulante, da Seguradora, dos Segurados e dos Beneficiários 
em relação a este Seguro. 
Corretor 
Pessoa física ou Jurídica, devidamente habilitada para intermediar e promover a contratação de seguros, com poderes para 
repr~sentar o Estipulante junto à Seguradora. O Estipulante poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de Seguros 
no s1te www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. 
Doença em Estágio Terminal 
É a doença grave, para a qual foram esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis, sem perspectiva de recuperação. 
Estipulante 
É a pessoa jurídica que contrata o seguro, conforme os critérios de aceitação da Seguradora previstos nestas Condições 
Gerais, representando todo o Grupo Segurado a ela vinculado. 
Evento Coberto 
Evento Coberto é o acontecimento futuro e incerto, de natureza súbita e imprevisível, descrito nas Coberturas e ocorrido 

3.nte o Período de Vigência do Seguro, observando-se os riscos excluídos previstos nestas Condições Gerais do Seguro. 
Evento Preexistente 
São acidentes sofridos, estados mórbidos, moléstias de que se sabe acometido, de procedimentos e tratamentos médicos 
a que se tenha submetido e de internações e intervenções cirúrgicas sofridas, doenças preexistentes a inclusão no seguro, 
bem como suas consequências, dos quais o Segurado tenha conhecimento, e não informados no momento da solicitação 
do Seguro. 
Garantias Contratadas 
Corresponde ao conjunto de coberturas contratadas pelo Estipulante, e definidas na Proposta de Contratação de Seguro. 
as quais detenninam os riscos assumidos pela Seguradora perante o Estipulante e o Segurado. 
Grupo Segurado 
Para efeito deste seguro, o grupo segurado, representado pelo conjunto dos componentes do grupo segurável efetivamente 
aceito no seguro, cuja cobertura esteja em vigor e gerando os respectivos prêmios de seguro. 
Grupo Segurável 
É o conjunto de pessoas físicas vinculadas ao Estipulante, que reúne as condições para indusão no Seguro. 
Hípossuficiência 
Qualidade de vulnerabilidade de certas categorias especiais de consumidores, oriunda de condições físico-psíquicas. 

nômicas ou circunstanciais, fazendo com que mereçam maior cuidado nas práticas comerciais e publicitárias. 

Indenização f ~ 
É o valor que a Seguradora deverá pagar ao segurado ou a seu(s) beneficiário(s) em decorrência de um evento\obert por 
este seguro. ~ 

Início de Vigência \ , "v 

A data a partir da qual as coberturas de risco propostas serão assumidas pela Seguradora. \.....~ 
Índice de Atualização Monetária 
É o índice adotado para fins de atualização monetária dos valores referentes a este Seguro, aplicado\ em conformidade com 
o estabelecido nestas Condições Gerais do Seguro. , 
Má-fé ~) 
Intenção dolosa. Para efeitos deste contrato, será considerada má-fé o fornecimento intencional de info~es inexatas, 
incompletas ou as omissas, mesmo que parcialmente, pelo Segurado ou Estipulante. \. 
Médico-Assistente 
Médico que está assistindo ao Segurado ou que já lhe tenha prestado assistência : ontinuada. 
Moradia Habitual 
Entende-se por Moradia Habitual o lugar em que o Segurado mantém a sua residência habitual no Brasil. 
Nota Técnica Atuarial 
Documento que contém a descrição e o equacionamento técnico do plano e que deverá tido à SUS 
à comercialização. 

Cand. Gerais- Seguro de Vida em Grupo- Capital Qobal - Proc. SUSEP n° 15-l'4.l)'J5 ~3812011 -71 - versão 2.0 5 



Regime Financeiro 

É a estru.tura técnica em que as contribuições pagas por todos os Segurados do plano, em um determina 
ser suficientes para pagar todos os benefícios decorrentes dos eventos ocorridos nesse período. 

2. OBJETIVO DO SEGURO 

Conjunto de pessoas que apresentam vínculo empregatício ou societário, concreto e efetivo, junto a um mesmo empregador. 
Incluem-se também, no grupo segurável , cônjuges e filhos na condição de segurados dependentes. 

4. GRUPO SEGURADO 

Para efeito deste seguro, o grupo segurado, representado pelo conjunto dos componentes. do grupo segurável, efetivamente 
aceitos no seguro, cuja cobertura esteja em vigor e gerando os respectivos prêmios de seguro, será dividido em duas categorias: 
4.1. Funciona rios 

Constituída pelos funcionános com vinculo empregatício e devidamente registrado na Estipulante.tcontratante 
constantes exdusivamente nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social- GFIP ekl 
Guia de Recolhimento do FGTS -GRF :om códigc 11 5 'recolhimento no prazo ou em atraso), do mês imediatamente 
anterior ao da contratação do seguro, em condições normais de saúde, em plena atividade de trabalho e com no 
mínimo 14 (quatorze) e no máximo 65 (sessenta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de idade. 
Não participam do seguro: 
a) Qualquer funcionário que apresente codificação diferente de 1 ou 5 (não exposição a agente nocivo) no 

campo 33 (ocorrência) da GFJP e/ou GRF ou que não pertença ás categorias 1 (empregado), 3 (empregado 
afastado para prestar serviço militar) e 4 (empregado contratado por prazo determinado); 

b) Funcionários com idade inferior a 14 (quatorze) anos de idade antes do início de vigência do seguro; 
c) Funcionários com idade superiora 65 (sessenta e cinco) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de 

idade, exceto se completados após o início individual de vigência do seguro; 
d) No momento da contratação do seguro, funcionários em situação de rescisão do contrato de trabalho; 
e) No momento da indenização, funcionários em situação de rescisão do contrato de trabalho com 

recolhimento através da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS- GRFP. 
4.2. Sócios/Diretores 

Constituída pela totalidade dos dirigentes devidamente registrados na Estipulante, constantes exclusivamente nas 
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social- GFIP e/ou Guia de Recolhimento do FGTS 
- GRF com código 115 (recolhimento no prazo ou em atraso), do mês imediatamente anterior ao da contratação do 
seguro, bem como os "Diretores Não Empregados'' equiparados sujeitos ao regime do FGTS nos termos doArt.16 da 
Lei no 8.036 de 11 de maio de 1990, desde que constem da GFIP e/ou GRF específica para este tipo de depósito. ou 
seja, Guia de Recolhimento com identificação de depósito- código "5" (Diretor Não Empregado) e Sócios/~retore~ . 
não constantes da GFIP e/ou GRF, desde que os mesmos figurem no Contrato SociaUEstatuto da Empre a ou d»
última alteração contratual da Estipulante, desde que em plena atividade de trabalho e com no mínimo 14 (q at :hel._::: 
e no máximo 65 (sessenta e cinco) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de idade. '-' 
O Estipulante assume total responsabilidade em relação às condições normais de saúde e plena ativ ~ e 
trabalho dos segurados participantes no seguro, não cabendo a seguradora responsabilidade no paga ento 
de indenizações, caso se verifique que o empregado/diretor/sócio não se encontrava apto a participar do 
grupo segurado, quando de sua inclusão no seguro. 
Não será permitida a contratação do seguro somente para os Sócios/Diretores da Estipulante, sen 
à inclusão de no mínimo 100% (cem por cento) dos funcionários. 

5. ESTIPULANTE :'A 

É a pessoa jurídica que contratou o presente seguro, a qual fica investida dos poderes de representação dos segurados 
perante a seguradora. Ao estipulante deverão ser encaminhados as comunicações ou avisos inerentes ao segur 

6. OBRIGA ÕES DO ESTIPULANTE 
a) Fornecer à seguradora todas as informações, previam ~ estabeleddas, necessária 

risco, incluindo dados cadastrais; 

Cond. Gerais- Seguro de Vida em Grupo- Capit31 Global- Proc. SUSEP 



--~~~----------------------------------------~~~~==:j~ 
Para filhos menores de 14 (quatorze} anos a cobertura destina-se apenas a prestação do se ~Fdu h~bulso~ 
das despesas com funeral, observando-se que: _____ :fi ~--· .... .I 
a) lnclu:_m-~e entr~ as despesas com funeral as havidas com o traslado, até o limite do Cap vi dual d,~· 

Referencta prev1sto para filhos; <'i c~··"'::.:.......-
b) Não estão cobertas as despesas com aquisição de terreno, jazigo ou carneiros. 

Faculta-se à seguradora o direito de solicitar documentos comprobatórios com relação às condições de 
saúde dos filhos. 

Perderá o direito de ser considerado como dependente do segurado principal, o filho que: 
a) Completar 24 (vinte e quatro) anos após o início de vigência do seguro ou tenha idade igual ou superior 

a 24 (vinte e quatro) anos no início de vigência do seguro. 
b) For menor de 24 (vinte e quatro) anos, porém casado e/ou emancipado; 
c) For menor de 24 (vinte e quatro) anos, porém não constante na declaração do Imposto de Renda do 

segurado principal, por estar auferindo rendimentos próprios. 
Quando ambos os cônjuges forem componentes Titulares do seguro, os filhos serão segurados apenas uma 
única vez, considerados para efeito deste item, dependentes do cônjuge com maior Capital Individual de 
Referência. 

O seguro dos filhos cessará automaticamente com o cancelamento do seguro do titular ou com a cessação 
da condição de dependente. 

·,v. COBERTURAS DO SEGURO 

t facultado ao Estipulante à escolha da composição das Coberturas do seguro, a qual deverá ser única para todos os 
segurados. O conjunto de Coberturas contratadas deverá ser identificado na Proposta de Contratação e poderá ser alterada 
durante a vigência do seguro, desde que mantido o mesmo capital segurado individual de referencia. Devendo para isso 
proceder com a solicitação do endosso de alteração da cobertura, que passara a ter vigência a partir das 24 (vinte e quatro) 
horas da data de vencimento da parcela de prêmio relativo ao novo plano solicitado. 
Não poderá ser escolhido pelo Estipulante, composições das Coberturas do seguro diferentes entre as categorias 
qualificadas no item 4- Grupo Segurado destas condições gerais e é obrigatória a contratação da cobertura básica. 
10.1. Cobertura Básica 

1 0.1.1 . Morte por Causas Naturais ou Acidentais (MNA) 
Desde que contratada e especificada na proposta de contratação. em caso de falecimento do Segurado 
Titular durante a vigência deste seguro, seja por causas naturais ou ac1denta1s, garante ao(s) beneficiário(s) 
o pagamento do capital individual de referência previsto para esta cobertura. exceto se o falecimento for 
decorrente de risco exduído, respeitado o disposto nestas Condições Gerais e as disposições legais aplicáveis. 

10.2. Coberturas Adicionais 
10.2.1 . Reembolso de Despesas Especificas por Morte (ROA) 

Garante ao Estipulante, no caso de óbito do segurado, uma indenização de 10% {dez por cento) do capital 
individual de referência contratado para garantia básica de morte, vigente na data de ocorrência do sinistro, 
para reembolsar as despesas extraordinárias arcadas pelo próprio estipulante em função do falecimento de 
seu funcionário (segurado principal), durante a vigência do seguro, exceto: 
• Casos em que o falecimento tenha sido em consequência de um acidente de trabalh2, salvo se o 

Estipulante comprovar a isenção de culpabilidade direta ou indireta; 1 \ 
• Se decorrente de risco excluído, respeitado o disposto nestas condições gerais e as diksiçõ~ 

legais aplicáveis. I .S 
10.2.2. Antecipação da Indenização por Doença Terminal (AOT) t \ 

Será antecipado ao Segurado Titular, ou na impossibilidade do mesmo através de seu representante legal, 
o correspondente a 100% (cem por cento) do Capital Segurado contratado para a Cobertura Básica (Morte). 
caso o segurado venha a apresentar, depois de vencida a carência de 180 (cento e oitenta) dias corndos 
para esta antecipação, contados a partir da data de contratação do Seguro, diagnóstico de uma Doença 
Terminal, exceto se a Doença for decorrente de riscos excluídos ou em caso de fraude comprovada. durante 
a vigência do seguro, respeitado o disposto nestas Condições Gerais e as disposições legais aplicáveis. 
Considera-se "paciente terminal" os portadores de doenças para os quais foram esgotados todos os recurs s 
terapêuticos disponíveis e que apresente estado clinico grave, sem perspectiva de recupe ção e p 
quais há expectativa de morte iminente, onde as medidas terapêuticas aplicáveis não en ejarã em aument 
de sobrevida do paciente, sendo caracterizado como tratamento meramente paliati 

~ ' 

Cond. Ge-ais - Seguro de Vtda em GruJ:Q- Ca~tl21 Global - Proc. SUSE P n· 1 11-11 - versoo 2.0 9 
c_~-



A segu~dora poderá solicitar o aumento do capital individual de referência desta cobert ~ p~·r~··.,..~ ·a'rl't~ 
eventuats aumentos dos custos dos serviços prestados pelas empresas funerárias. Cas Lsolic· 
sej~ ac~it~ pelo estipulante e pelos segurados, a seguradora ficará obrigada apenas a in~!fla:rí 
capttaltndtvtdual de referência contratado. 
1 0.2.3.4. Forma de Solicitação do Serviço 

A famíli~ P?de.rá acionar a seguradora por telefone para comunicar o óbito e solicitar os serviços funerários 
e de asststencta. A seguradora enviará um representante que: 
a) Em caso de falecimento e sepultamento dentro do município de moradia habitual no Brasil: 
- Se dirigirá à residência/hospital e recepcionará todos os documentos necessários para o encaminhamento 
do sepultamento junto à funerária do município; 
-Irá à funerária do município e tomará todas as providências necessárias para a realização do funeral; e 
- Retornará ao local de origem, entregando à família a documentação e posicionando-a a respetto das 
providências tomadas. 
b) Em caso de falecimento no município de moradia habitual no Brasil com sepultamento fora do 
município de moradia habitual no Brasil: 
- Se dirigirá à residência/hospital e recepcionará todos os documentos necessários para o encaminhamento 
do sepultamento junto à funerária do município (Neste caso, as despesas com traslado e documentação 
serão de responsabilidade da família, que deverá tomar todas as providências com relação ao sepultamento 
em outro município); 
- Irá à funerária do município e tomará todas as providências necessárias para a realização do funeral; e 
- Retornará ao local de origem, entregando à família a documentação e posicionando-a a respeito das 
providências tomadas. 
c) Em caso de falecimento fora do município de moradia habitual no Brasil e sepultamento no município 
de moradia habitual no Brasil: 
- Tomará todas as providências, inclusive arcará com o custeio do traslado do corpo do local do óbito 
até o local do sepultamento no município de moradia habitual, onde será prestado também o servtço de 
sepultamento. 
d) Em caso de falecimento fora do município de moradia habitual no Brasil e sepultamento fora do 
município de moradia habitual no Brasil: 
- Prestará o serviço no local do óbito, preparando toda a documentação necessária para o traslado do corpo 
e para o sepultamento em outro município; e 
- O traslado do corpo será reembolsado pela seguradora, limitado aos valores equivalentes aos que seriam 
despendidos para o traslado à sua moradia habitual no Brasil. 
1 0.2.3.5. Solicitação dos Serviços de Sepultamento 
Para utilizar a Cobertura de Decessos, o segurado, ou seus familiares, col\tarão com a "A sistên~~ ~~ 
Horas,., que pode ser acessada pe!o(s) telefone(s) constante(s) no(s) doctfmento(s) enca inhado(~, 
Estipulante. ~ ~ v-

10.2.4. Cobertura Adicional de Morte Acidental (MA) \ ~ \ 
No caso de morte em decorrência direta e exclusiva de aCidente pessoal coberto, a radora agará ao(s 
beneficiário(s) do seguro uma indentzação adicional, correspondente a 100% (cem por cento) do capital 
individual de referência contratado para Cobertura Básica de Morte, em confonnidade com a composição 
de Coberturas escolhida pelo Estipulante e devidamente identificada na Proposta de Contratação, exceto 
se decorrente de riscos excluídos. durante a vigência do seguro. respeitado o disposto nestas Condições 
Gerais e as disposições legais aplicáveis. Não há prazo de carência para sinistros decorrentes de acidente 
pessoal. 

10.2.5. Cobertura Adicional de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) 
No caso de Invalidez em decorrência direta e exclusiva de acidente pessoal coberto. a seguradora pagará 
ao próprio segurado, uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, 
correspondente a até 100% (cem por cento) do capital individual de referência contratado para a Cobertura 
Básica de Morte em confonnidade com a composição de Coberturas escolhida pelo Estipulante e devidamente 
identificada na Proposta de Contratação, exceto se decorrente de riscos excluídos, durante vigênci~ 
seguro, respeitado o disposto nestas Condições Gerais e as disposições legais · ·vei ã ha pra 
de carência para sinistros decorrentes de acidente pessoal. 
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b) Atos ou_ope~çõ:s de g~erra, declarada ou não, guerra química ou.bacteriológica, gue [ci\t( ' rna; ~ 
revoluçao, agttaçao, motim, revolta, sedição, sublevação ou outras perturbações da orde P.~~UÇ. .ctelas . . 
decorrentes, exceto se resultantes de prestação de serviço militar ou atos de humanida ~'aúxílío ~ 
outrem; "q Cantu · 

c) Prática, por parte do segurado, do seu beneficiário ou representante de um ou de outro, de atos ilícitos 
dolosos ou contrários à Lei, incluindo nesta a direção de veículos terrestres, aquáticos e aéreos sem o 
devido documento legal de habilitação na situação regular (não cassado, suspenso ou vencido), bem 
como a morte perpetrada pelo(s) beneficiário(s} do seguro ou com sua cumplicidade. 

d) Atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, Estipulante (sócios controladores, dirigentes e 
administradores), seus Beneficiários ou pelos seus representantes legais; 

e) Epidemias e pandemias declaradas por órgão competente; 
f) Furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras convulsões da natureza. As 

exclusões desta alínea não se aplicam aos segurados que, por força de sua profissão e em seu exercício, 
encontrem-se em atividade a bordo de navios e outras embarcações aquáticas; 

g) Suicídio ou tentativa de suicídio e suas consequências, ocorrido dentro do prazo de até 02 (dois) anos 
de vigência individual da cobertura do seguro. O mesmo prazo aplica-se aos valores correspondentes 
ao aumento solicitado de Capital Individual de Referência, a contar da data de processamento da efetiva 
alteração pela seguradora . 

.••. 3. Exclusão para Atos Terroristas 
Não está coberto o evento que ocasione a morte do segurado causada direta ou indiretamente por ato 
terrorista, próprio ou de terceiro, cabendo à seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada 
de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e 
desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade 
pública competente. 

11.4. Além dos riscos mencionados no item 11.2 estão também expressamente excluídos das Coberturas de Morte 
Acidental e de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, os acidentes ocorridos em consequência 
de: 
a) Doenças (incluídas as profissionais), quaisquer que sejam suas causas, ainda que comprovadas, 

desencadeadas ou agravadas direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados 
septicêmicos e embolias resultantes de ferimentos visíveis; 

b) Intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, 
quando não decorrentes de acidentes cobertos; 

c) Lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas 
cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas 
como: Lesão por Esforços Repetitivos- LER, Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho-DORT, 
Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo- LTC, ou similares que venham a ser aceitaf-pela classe 
médico-científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos~ em qualquer 
tempo; . _, 

d) Situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, c~mo '\~valtdeâl !'v 
Acidentária", nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na car~eri~~ 
invalidez por acidente pessoal; t'-' \1 

e) Moléstias ou doenças de natureza, de causa ou origem crônica decorrentes da inalação de gases e vapores; 
f) Ato reconhecidamente perigoso, que não seja motivado por necessidade justificada, exceto se a morte 

por acidente ou a Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente provier d utilização de meio de 
transporte mais arriscado, da prestação de serviço militar, da prática de esporte, ou atos de humanidade 
em auxnio de outrem; 

g) Viagens em meios de transporte de propriedade do segurado e/ou estipulante que não suam em vigor 
autorização para transporte de passageiros, expedida pelas autoridades competentes, b m como, sejam 
dirigidos sem o devido documento legal de habilitação na situação regular (não cassado, suspenso ou 
vencido); 

h) Da participação voluntária em atentados ou rixas (exceto em caso cJe legítima defesa ou e assistê::s 
pessoa em perigo), a duelo, a crime ou delitos; 

i) Acidentes, bem como suas consequências, ocorridos antes da inclusão do segur p e te seguro. 
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15.3. 

15.4. 

'1-/;t.-=-~"!.----_J~ 

Alteração do Ca~ital Totai .G~o~ai.S.egu~ado ~F L. N.o..1;?~ •••• ~ 
Para a .man_utença? dos ca~1ta1s rnd1V1dua1s de referência nos valores desejados pela Estipulante, az-se n~ssária 
a atuahzaçao das rnformaçoes do seguro, sempre que houver alteração no quadro de funcionário ·~ü:Sóc(etâr~· · 
da empresa. "a car.tü • 

Havendo a con.stata<?áo ?e algu~a doença preexistente a alteração, inclusive quando segurado dependente, 0 
pagamento da tnden1zaçao prevrsta nas coberturas contratadas no segu~ será efetuado com base nos valores 
anteriores ao aumento, exceto nos casos decorrentes de acidente pessoal coberto. 
Exemplo de como poderá haver oscilações no Capital Individual de Referência 
.Na. c_ontratação d~ s~guro a empresa possuía 18 (dezoito) empregados e deseja que cada um tenha um capital 
mdrvrdual de referenc1a de R$ 10.000 (dez mil reais). estabelecendo assim um capital total global segurado de R$ 
180.000 (cento e oitenta mil reais). 

Quantidade de 
Funcionários 

18 
X 

Capital Individual 
Referência 

R$10.000 
--

Capital Total Global 
Segurado 

R$ 180.000 

Durante a vigência do seguro a empresa contratou mais 7 (sete) empregados aptos a participar do seguro, porém 
não efetuou a atualização das informações junto a seguradora. 

Capital Total Global 
Segurado 

R$180.000 

Quantidade de 
Funcionários 

(18 + 7) = 25 
--

Capital Individual 
Referência 

R$ 7.200 

Na hipótese acima, o capital individual de referência para indenização de um eventual sinistro, seria de R$ 7.200,00 
(sete mil e duzentos reais). valor abaixo do inicialmente esperado pela Estipulante quando da contratação do seguro. 
Esta situação pode ocorrer sempre que não houver atualização do seguro pela Estipulante, pois o cálculo para 
identificação do capital individual de referência considera a quantidade de funcionários ou sócios/diretores, identificada 
pela seguradora nos documentos exigidos para análise e pagamento da indenização. 

16. ACEITAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO 
A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu 
representante ou por corretor de seguros habilitado. " 
A manifestação da seguradora quanto à aceitação da proposta de contratação ao seguro ocorrerá, no máximo, em 15 (quinze) 
dias a contar da data de seu recebimento pela seguradora, podendo a mesma solicitar informações complementares ou 

usá-lo dentro deste prazo. No caso de recusa, a Estipulante será comunicada através de correspondência, pela seguradora. 
Caso tenha havido adiantamento de valor para o futuro pagamento parcial ou total de prêmio, o valor do adiantamento será 
devido no momento da formalização da recusa, devendo ser restituído ao proponente, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, integralmente ou deduzido da parcela "pro rata temporis" correspondente ao período em que tiver prevalecido a 
cobertura. 
Não havendo manifestação expressa da seguradora no prazo de 15 (quinze) dias. o contrato de seguro estará automaticamente 

~~. ~ 
A solici tação de documentos complementares pela seguradora, somente poderá se dar uma única vez, dur nte o prazo 
da aceitação da proposta de contratação ao seguro. Neste caso o prazo de aceitação de 15 (quinze) dias ficar suspen~o, 

voltando a correr a ~artir da data em que se der a entrega da documentação. ~ \, . ,\ )J'-
17. INfCIO DE VIGENCIA INDIVIDUAL ~ 
O início da cobertura individual será às 24 (vinte e quatro) horas do dia constante na proposta de contratação, ou de outra 
data acordada entre a Seguradora e o Estipulante, ratificada no Contrato de Seguro, para funcionários, gerentes, diretores, 
sócios ou diretores estatutários que já estiverem legalmente vinculados ao Estipulante, em serviço ativo e em perfeitas 
condições de saúde. \ 
Caso algum componente do grupo segurável esteja afastado temporariamente por aci,~e ou doença, a cabe[ ura individual 
inicia-se na data de retomo ao serviço ativo. ~ 
Para novos componentes do grupo segurável contratados posteriormente ao início de vi ~ a A ó · e, a e ura i · ia-
se na data da admissão no Estipulante. 

f) 
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""" ~' -ASeg~ra~ora enviará correspondência ao segurado, até 10 {dez) dias antes do cancelamento, advertindoqua frà' né~~~ •• ~ 

de q.Uitaçao das p~rcel~s do prêmio de .seguro em atraso, sob ~ena de cancelamento do contrato. Esta F~O~Qi~ •••. ) 
fu~cJona c~ mo n~t1fi~çao par~ .o cumpnmento da contraprestaçao do contrato (pagamento do prêmio). ~,..;c _ ~ 
Nao havera reat1vaçao da apollce cancelada. Havendo interesse do estipulante, devera ser contratado um no an 

com ~t~ndimen~o a todos os pré-:equisitos da aceitação do seguro, conforme disposto no item 4 - Grupo Segurado destas 
cond1çoes gera1s, sem nenhum vrnculo com o seguro anteriormente cancelado. 

23. BENEFICIÁRIOS 

O segurado poderá livremente e a qualquer tempo indicar ou alteraras seus beneficiários, mediante aviso escrito à Seguradora. 
Será considerada, em caso de sinistro, a última alteração de beneficiários recebida pela Seguradora, antes da ocorrência 
do sinistro. 

Na falta de indicação de beneficiário, aplicar-se-á. para efeito de pagamento da indenização, o disposto no art. 792 do Cód1go 
Civil Brasileiro. 

Para fins deste dispositivo, a( o) companheira( o) será equiparada( o) à( o) esposa( o). nos casos admitidos pela lei. 
Para efeito de pagamento da indenização, está legalmente inib1do de f~gurar como beneficiário aquele( a) com quem o( a) 
segurado( a) mantenha relacionamento extra conjugal, se um ou ambos forem casados, salvo se a pessoa casada se achar 
separada de fato ou judicialmente. 
~ ~o o segurado não dê ciência à Seguradora da substituição de seu(s) beneficiário(s), a Seguradora desobrigar-se-á 
pé:!gando a indenização ao beneficiário conhecido. 
No caso das Coberturas de Invalidez Permanente por Acidente, bem como no caso de morte do cônjuge do segurado e 
do(s) filho(s) quando contratada a indusão de cônjuge e filhos prevista nestas Condições Gerais, o beneficiário será sempre 
o próprio Segurado Principal. 
Na hipótese de morte simultânea do segurado Principal e de seu cônjuge, o que caracteriza a morte na condição de 
comori~ncia , a indenização deverá ser pago aos respectivos beneficiários indicados ou, na ausência destes, aos herdeiros 
legais dos Segurados. 

24. PROCEDIMENTOS EM CASO SINISTRO 

Ocorrendo um dos eventos cobertos pelo seguro e estando o mesmo em v1gor na data de sua caracterização, este deverá ser 
comunicado à seguradora, pelo Estipulante ou pelo{s) beneficiário(s) do seguro através do formulário especifico devidamente 
preenchido. 
Além da comunicação mencionada, deverá ser providenciada e entregue à seguradora, a documentação necessária para 
liquidação do sinistro, de acordo com o item 24 - Documentos Básicos para Liquidação de Sinistros. 
A partir da entrega de todos os documentos básicos, a seguradora terá o prazo de até 30 (trinta) dias para liquidação do 
· istro. Após este prazo estipulado a inaenização será: 

aJ Atualizada monetariamente pela variação positiva, a partir da data da ocorrência do evento até a data do efetivo 
pagamento, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCAIIBGE, calculada na base "pro-rata tempere": 
e 

b) Acrescida de juros moratórios de 0.25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao mês, a partir do último dia p evisto para 
a liquidação do sinistro, calculada na base "pro-rata-temporis". ~ ~~;..~ \ . 

O pagamento dos valores relativos à atualização monetária e juros moratórios far-se-á independ~ente de ~o ca&-r 
ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com a indenização correspondente. 

1 
~\l 

O valor a ser indenizado ao(s) beneficiário(s) será igual ao valor do capital segurado individual de refe · , vige a data 
do evento, sendo equivalente ao valor do capital segurado global dividido pelo número de segurados. 
É facultada à Seguradora, em caso de dúvida justificável, a adoção de medidas que visem à plena elucidação do 
sinistro, podendo, inclusive, solicitar documentos que julgar necessários à apuração do sinistro. Neste caso, a 
contagem do prazo para liquidação do sinistro será suspensa e voltando a correr a partir da data em que ocorrer 
a entrega da documentação solicitada. Obriga(m)-se o(s) beneficiário(s) a colaborar com a regulação do sinistro, 
acompanhando seus atos, autorizando outros e auxiliando no que se fizer necessário à plena elucidação dos fatos. 
Não serão aceitos como médico-assistente, para fins deste seguro, o próprio segurado, seu c A juge, seus 
dependentes, parentes consanguíneos ou afins, mesmo que habilitados a exercer a prática da mediei a. 
Os atos ou providências que a seguradora praticar após o sinistro, inclusive o atendimento prestado pe $se iços 
de assistência, não importam, por si só, reconhecimento da obrigação de pagar a indenização )ita 

Cond. Gerais-Segurode Vidaem Grupo- Capital Global - Proc. SUSEPn° 15414.005138/2W-71-versão 2.0 ~ 



::--~-------------------------------------------------------4~====~===~ 17) cópi~ a~tenticada do Laudo de Necropsia e do serviço de verificação de óbito, se a morte~~-~~ o-em~ 
dom1c01o ou for de causa desconhecida; t.:.. 

18) exames realizados na data do acidente e atuais (original ou cópia autenticada); -~;. ··---~~-· 
19} Documentação dos Beneficiários: "a Cantv • 

a) Cópia autenticada do RG e CPF; 
b) Comprovante de endereço; 

c) Cópia autenticada da Certidão de Nascimento do Beneficiário ou de casamento, atualizada pós-óbito (se 
casado}; 
d) Comprovante de convivência marital, caso de Beneficiário(a) companheiro( a} do Segurado Principal; e 
e) Cópia autenticada da Certidão de Óbito (em caso de Beneficiário(s) falecido(s)). 

O pagamento de eventuais encargos de tradução de documentos de despesas efetuadas no exterior serão de 
responsabilidade da seguradora. 
O ressarcimento das despesas efetuadas no exterior será realizado com base no câmbio oficial de venda da data 
do efetivo pagamento realizado pelo segurado, respeitando-se o limite de cobertura estabelecido, atualizado 
monetariamente nos termos da legislação específica. 
O segurado se compromete a submeter-se a exame clínico, sempre que a seguradora julgar necessário para 
esclarecimento das condições relacionadas ao quadro clínico incapacitante. 

walidez permanente deve ser comprovada através de declaração médica. A aposentadoria porinvalidezconcedida 
por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente. 

26. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO 
O Segurado perderá o direito à indenização se ar intencionalmente o risco objeto do contrato. 
Se o Segurado, seu representante legal, ou Estipulante fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que 
possam influir na aceitação da Proposta de Contratação ao Seguro, ficará prejudicado o direito à indenização, além 
de estar obrigado o pagamento do prêmio vencido. 
Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado ou Estipulante, a sociedade 
seguradora poderá: 
a} na hipótese de não ocorrência do sinistro, cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a 

parcela proporcional ao tempo decorrido ou, mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, 
cobrando a diferença de prêmio cabível ou restringindo a cobertura contratada; 

b) na hipótese de ocorrência de sinistro com pagamento parcial do capital segurado, cancelar o seguro, após o 
pagamento da indenização, retendo, do prêmio originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela 
calculada proporcionalmente ao tempo decorrido ou, mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade 
do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível; 

~, na hipótese de ocorrência de sinistro com pagamento integral do capital segurado, cancelar o seguro, após o 
pagamento da indenização. 

O Estipulante/Segurado é obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar 
o risco coberto, sob pena de perder o direito à cobertura, se ficar comprovado que silenciou de má-fé. 
A Seguradora, desde que faça nos 15 (quinze} dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do ri~o, poderá 
dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de cancelar o seguro ou, mediante acordo entre as partes,lres,ringir a 
cobertura contratada ou cobrar a diferença de prêmio cabíveL J \ H

1 

\ 

1 27. VALOR DA INDENIZA ÃO ~-
Cálculo do Capital Individual de Referência _ ' 
O valor do capital individual de referência para indenização será determinado pelo resultado da divisão o capital total global 
segurado da categoria do segurado sinistrado, vigente na data de ocorrência do evento, pela quantidade total de segurados 
na data do sinistro, identificada nos documentos exigidos para pagamento de indenizações daquela categoria. 
Valor de Indenização do Capital Individual de Referência 
O valor de indenização, que deverá ser pago de uma só vez, do capital individual de r,eferência para as coberturas contratadas 
estará limitado na Apólice, o qual será atualizado a cada período de 12 (doze} meses, a contar da data do inícto de vigência 
do seguro, pela variação anual do Índice Geral de Preços ao Mercado, Fundação Getúlio Vargas- IGPM/FGV. ~ 
Em caso de alteração, extinção ou proibição pela autoridade competente do uso do IGPM/FGV a atualização m etán erá 
por base o lndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA. 
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TABELA DE CURTO PRAZO ~c. ,.: 1.. • •'. o ldo_ :1J 
. ;) ----- ~ 

Relação a ser aplicada sobre %do Relação a ser aplicada sobre %do ~-

a vigência original para Prêmio a vigência original para Prêmio \~ ··· ·----. 
obtenção de prazo em dias 

"~•,... '?~ 
obtenção de prazo em dias ~ .::.ntn • 

----15/365 13 195/365 73 
30/365 20 210/365 I 75 
45/365 27 225/365 78 
60/365 30 240/365 80 
75/365 37 255/365 83 
90/365 40 270/365 85 

105/365 46 285/365 88 
120/365 50 300/365 90 
135/365 56 315/365 93 
150/365 60 330/365 95 
165/365 66 345/365 98 
180/365 70 365/365 100 

... a prazos não previstos na tabela acima, deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente superior. 

30. BASES TÉCNICAS DO SEGURO 

A taxa média aplicada no seguro, para efeito de cobrança dos prêmios mensais, está em conformidade às Normas da SUSEP 
estabelecidas para Seguros de Pessoas e aprovada mediante processo n° 15414.002406/2007-17. 

31. PRESCRIÇÃO 
O direito do segurado e do(s) beneficiário(s) em pleitear indenização junto à seguradora prescreve nos prazos estabelecidos 
nos termos do código civil. 

32. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 
A propaganda e a promoção do seguro, somente podem ser feitas com autorização expressa e supervisão da seguradora 
respeitadas as Condições Gerais e as normas de seguro. ficando a Seguradora responsável pela fidedignidade das informações 
contidas nas divulgações feitas. 

33. DISPOSIÇÕES GERAIS 
A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 
O registro deste seguro na SUSEP não implica por parte da Autarquia incentivo ou recomendação a sua 

.nercialização. 
O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.g9v.br por meio 
do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. . 
Este Seguro será por prazo determinado tendo a Seguradora à faculdade de não renovar a Apólice na data de 
vencimento, sem a devolução dos prêmios já pagos. ) (· \Í , 

Os prazos prescricionais são aqueles determinados em lei. ~- )( , ~v 
Qualquer alteração nas condições contratuais em vigor deverá ser realizada por aditivo à apólice, com concor~~ressa 
e escrita do segurado ou de seu representante, ratifiCada pelo correspondente endosso, observando que qualquer modificação 
da Apólice que implicar em ônus ou dever para os Segurados ou a redução de seus di rei tos dependérá da anuenc1a expressa 
de Segurados que representem, no mínimo, o/. (três quartos) do grupo Segurado. 

34. FORO 
As questões judiciais entre o Segurado ou Beneficiário e Seguradora serão processadas no foro de dom1c o do Segurado 
ou Beneficiário, conforme o caso. 
No caso de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será válida a eleição de foro diverso do previsto no 
caput deste item. 
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Anquilose total de um dos tornozelos 20 ~ No I .\:~---'" r-...a-- . --~-

Anquilose total de um quadril 20 ~ r:-\' l. ---· 
Perda parcial de um dos pés, isto é, perda de todos os dedos e de uma 

25 
~--- -··~~ 

parte do mesmo pé ;;Ca• ~· 
Amputação do 1 o (primeiro) dedo 10 

Amputação de qualquer outro dedo 3 
Perda total do uso de uma falange do 1° (primeiro) dedo, indenização equivalente a% (metade), e dos 

I demais dedos, o equivalente a 1/3 (um terço) do respectivo dedo. 
Encurtamento de um dos membros inferiores 

• de 5 (cinco) centímetros ou mais 15 
·de 4 (quatro) centímetros 

~ 
10 

·de 3 (três) centímetros 6 

' • menos de 3 (três) centímetros o 

Cand. Gerais- Seguro de V1da em Grupo- Capital Global- Proc. SUSEP n•t5414JXl513812011·71- versão 2.0 23 
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7. BENEFICIÁRIOS 

7.1. 

8.1 . A garantia desta cláusula adicional cessa nas seguintes situações: 
a) Quando ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas condições gerais da apólice, para cancelamento, 

não renovação do seguro ou de término da cobertura do seguro; 
b) Na eventualidade de ocorrência de sinistro por Morte, a partir da data do óbito; 
c) Quando for cancelada a cobertura de Reembolso de Despesas Específicas. 

9. LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO __ 
9.1. Ocorrendo a Morte do segurado coberta pelo seguro. o deverá ser comunicado imediatamente à Seguradora, por 

meio da central de atendimento da Seguradora. 
9.2. A regulação do sinistro se dará conforme definido nas Condições Gerais. 
9.3. Para o processo de regulação do sinistro deverão ser apresentados, para comprovar o desembolso de valores, os 

documentos relacionados abaixo: 
a) Notas fiscais e/ou recibos referentes às despesas para obtenção de documentação que possibilitem a execução 

das formalidades decorrentes do óbito do segurado; 
b) Notas fiscais e/ou recibos inerentes as despesas com funeral, observado o disposto no item 2.2.1. 
9.3.1. As notas fiscais/recibos não poderão conter rasuras ou emendas, sob pena da Seguradora não efetuar 

o reembolso relacionado ao documento rasurado ou emendado. 
9.4. A partir da entrega de toda a documentação exigível por parte do(s) beneficiáno(s), a Seguradora terá o prazo de 

até 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento. 
9.5. Quando a Seguradora recusar o sinistro com base nas condições contratuais do seguro, deverá comunicar o fato 

ao(s) beneficiário(s), por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do término do prazo para análise da 
documentação que constatou e fundamentou a recusa, expressando os motivos. 
9.5.1. A indenização da cobertura prevista nesta Cláusula só será devida quando caracterizado o evento coberto 

pelo seguro na cobertura básica (Morte). 
9.5.2. Quando houver indenização a ser paga referente à cobertura de Reembolso de Despesa, reembolso do 

valor será realizado após a regulação e liberação de pagamento da cobertura básica (Morte). 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1 . Aplicam-se às coberturas previstas nesta cláusula adicional todos os termos e as disposições contidas nas condições 

gerais e particulares da apólice que não contrariem os dispositivos expressos nesta Condição Especial. 

Cond. Ge;ais- Seguro de Vida em Grupo- Capital Global- Prr : . SUSEP n= 15-114.005138'2011-71-versin 2.0 
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ALSMC9DB SI SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
F1 83 1612 SEGURIDADE - Seguros, Pre videncia 
- ----- - - ------- --- - - - - BB Seguro Vida Empresa 

Agencia : 2349 - NOVA CANTU PR 
Estado .: Contrata da 

Dados Basicos 
11 . Dados Basicos 

Dados Complement a r es 
21 . Proponentes 
22 . Coberturas 
23 . Objet o de Ri sco Textual 
24. Beneficiarios 
25 . Clausulas 
26 . Plano de Assistencia 
27 . Estipulante 

Informe a Opcao : __ 

Proposta 
Contrato/Versao: 

Quescionario 
31. Operacao 
32 . Objeto de Risco I Cotacao 
33. Cobertura 
34. Objeto de Risco I Contratacao 
35 . Proponente 

Complementacao da Contratacao 
41 . Dados Financeiros 

ENTER Confirma F1 Ajuda F3 Sai F5 Encerra 



BBSEGUROS 
Companhia de Seguros 
Aliança do Brasil 

BB Seguro Vida Empre 
Proposta de Co 

Seguro 
f Processo SUSEP !.i:.·; Ramo .... M d l'd d .. . 1 o a 1 a e 

~!i) ;::;:15_.;-4_14-;-'.-=-0-=--05=--1.:.....::3=--=8:.!...::./2=-=0:_:1....:.1--=-7--=1:____;1iii;--;:0:;-9-=-9-=-3 --:--~----------':,:;Vida em Grupo 
I Data da proposta ;:j Proposta n.0 

!!!! 13/07/2015 :::!25191 045 

f SUSEP n.0 

!:!: 10.006719-9 

ri Corretor 
:::: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. 
1i!! Vigência 

i!I DAS 24 HORAS DO DIA 13.07.2015 ÀS 24 HORAS DO DIA 13.07.2020 

Empresa contratante 
JNome 

.··: PAGANI E RAYMUNDO LTDA- ME I 
:::: CNPJ f:! Endereço 
)!i 18061665000170 )i! AV CANTU-SN TERREO 
1 Bairro ·'------- ---:!::::-:: C:;:::-:-'-id:-=a=d;-=e'---------------

i!!i CENTRO i!!! NOVA CANTU 
~ ~~ I ~;~0000 ~ 6=~e~~~~8c;mercial 1:--;1 E~--m-a-::il--------------

r Ramo de atividade 
:!i! 000000612 

!:l Descrição do ramo de atividade 
1:!j TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL 

,~ Capital total global segurado 
1 Categoria 

J :::: Funcionários 

~ ~~.·1:. Totais 
· ~ 

~ 
~ Observações: 

Quantidade 

3 

3 

Capital total segurado por categoria - R$ 

150.000,00 

150.000,00 

~ 1 - A atualização do Capital Total Global Segurado será anual, pelo IGPM, acumulado 
~ nos 12 (doze) últimos meses e apurado com 2 (dois) meses de antecedência. 
~ 2- O Capital Individual de Referência corresponderá ao Capital Total Global Segurado 
i dividido pelo número de segurados da categoria a que pertence na data do ainistro, 

conforme estabelecido nas Condições Gerais. 
;; 3 - O custeio do seguro é "Não Contributário". 
o 

~ Coberturas 
~ ::; Forma de adesão 

i J'i! Compulsória 
~ 1 Básica 
! [:;Morte Natural ou Acidental 
'O 

J Plano 
:=·ivG 

~ ~ 

~ Observação(ões): ~ 
1 Prêmio de seguro e forma de pagamento · 
~ ::::Periodicidade de pagamento t:l Valor da primeira fatura (ato da contratação) - R$ 

~ i'!i MENSAL iil:-:::6--=3"'-==,2=8-=--_--::--=----------c:::-=-=-----=---------:---
; j'j! Forma de pagamento jii Agência f Conta H Dia de pagamento 
~ ili! Débito em conta 1:! 2349 i!ii 1 0797 ]!!! 13 
(') 

;; 
~ 
" o 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil- Av. das Nações Unidas, 11.711, Brooklin - CEP: 04578-000 - São Paulo (SP)- CNPJ: 28.19-=6.8__.8 - • 
Central de Atendimento aos Clientes: 0800 729 7000 - www.bbseguros.com.br -
Nome do Corretor/Código SUSEP: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A./10.006719-9 - Código da Segurad ~""'· 0~;;:;;:::;;--~ 



BBSEGUROS 
Companhia de Seguros 
Aliança do Brasil 

Seguro 
J Processo SUSEP n Ramo 

i:; 15.414.005138/2011 -71 li! 0993 
f Data da proposta 1 Proposta n.0 

:::! 13/07/2015 :;; 25191045 

jijj Modalidade 
!!: Vida em Grupo 

f Corretor iill SUSEP n.0 

iiij BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. ~jjj 10.006719-9 
[Vigência 
!ij DAS 24 HORAS DO DIA 13.07.2015 ÀS 24 HORAS DO DIA 13.07.2020 

01 00952 0041 000009393 00025191045 0001 011 

11111111111 11 111111111111111111 1111111111 11 11111 1111111 11111111 11111 111111111111111111 11111 11111111 

Assinatura do estipulante ou de seu 
representante legal 

,~ Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 
! Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC - 0800 729 0722 
~ Ouvidoria BB - 0800 729 5678 .. ! DeficientesAudHivos ou~d~e~Fa=l~a~-~0~8~0~0~7~2~9~0~0~8~8~~~~~~~~~~~~~~ 
·;; 

~ 
§ 
"' "' ,._ 

~ 
o 

" Ui' ·:;; 

m 
m 

"' üi 

"' o 
~ 
" o 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil. Av. das Nações Unidas, 11.711, Brooklin- CEP: 04578-000 · São Paulo (SP) • CNPJ: 28.196.889/0001-43 
Central de Atendimento aos Clientes: 0800 729 7000 · www.bbseguros.com.br . 
Nome do Corretor/Código SUSEP: 88 Corretora de Seguros e Administradora ,ie Bens S.A., 10.006719-9 • C6d1go da Seguradora: 0678-5 



Companhia de Seguros 
Aliança do Brasil 

Seguro 
t Processo SUSEP "''' Ramo f Modalidade 
i"-:_:::_

1 1~5---:.4_1_4;-. Q_0:.....:5:.....:1-ªª/~Q1_1:._-7__1_ _ _ i,'.,::,;_= 0993 :;:; .,., , 1>'lida em Gru o 
'!!~Data da proposta !ilil P~r::o-=p:-::o-=s::ta=-=-nr;_o--------'''-...:....:..::=-:::..:..:.:.......:::~::.:::_ __ ~~~.,. 

~:; 13/07/2015 [::! 25191045 
::l, Corretor 
::! BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. 

I SUSEP n.0 

::~: 10.006719-9 
::1 Vigência 
i!) DAS 24 HORAS DO DIA 13.07.2015 ÀS 24 HORAS DO DIA 13.07.2020 

-~mpresa contratante 
~i! Nome 
::l PAGANI E RAYMUNDO LTDA - ME 
~:~: CNPJ ~:~ Endereço 
~::: 18061665000170 ~:~AV CANTU-SN TERREO 

~-----~~~~--------------
:::! Bairro I Cidade 
r CENTRO ::; NOVA CANTU 
:=1 UF :m CEP 11 Telefone comercial ;i;:-=E=---=--m--'--a'-:cil:........::.........:..:...c:....:.......=. ____ ______ _ 

~i PR ::::87330000 :=:i 091518382 i::: 

I Ramo de atividade I Descrição do ramo de atividade 
Ji 000000612 I= TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL 

,~ Capital total global segurado 
"' I Categoria Quantidade Capital total segurado por categoria- R$ 

i :::: Funcionários 3 150.000,00 

~ :·.,Totais 3 150.000,00 
-~ ;,;;_·. __:_....:.._.:__ _________ t_ ___ -=-_l_---- - --------=--=--=--=--=:....=....::-'--=-'=---

" ~ Observações: 
~ 1 - A atualização do Capital Total Global Segurado será ar1ual, pelo IGPM , acumulado 
~ nos 12 (doze) últimos meses e apurado com 2 (dois) meses de antecedência. 
~ 2 - O Capital Individual de Referência corresponderá ao Capital Total Global Segurado 
: dividido pelo número de segurados da categoria a que pertence na data do ..... sinistro , 
l conforme estabelecido nas Condições Gerais. \ i 3 - o custeio do seguro é "Não Contributário". ~(\ 

8 Coberturas ..... \.J }.... 
! i:il Forma de adesão f_,._, .. _,,i_,· VPGiano ,~ l 
~ :::: Compulsória 
~ ::; Básica 
~ I Morte Natural ou Acidental 
"O 

f:l 
~ Observação(ões): 
1; 
~ Prêmio de seguro e forma de pagamento 
~ ;; Periodicidade de pagamento !:; Valor da primeira fatura (ato da contratação) - R$ 

~ !'i M ENSAL jil 63,28 
; i::: Forma de pagamento !::':-= A:--=g::..!..ê::=-n=-c....,.ia----:;1:::-:: c=--on- t:-a--------::::-:::: :::::D-,--ia-----:-d-e_p_a_g_a_m_e_n-:-t-o-

ljl :::: Débito em conta :::l 2349 :::i 1 0797 :::: 13 
"' 
~ 
" o 

/~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~YT-~ Com panhia de Seguros Aliança do Brasil . Av. das Nações Unidas. 11.7 11. Brooklin - CEP: 04578-000 · São Paulo SP) · CNPJ: 28.196.889/0001-43 
Centra l de Atendimento aos Clientes: 0800 729 7000 - www.bb. eguros.com .br 
Nome do Corretor/Código SUSEP: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. /1 0.006719-9 · Código da Se2un 1ora: 0678-5 



BBSEGUROS 
Companhia de Seguros 
Aliança do Brasil 

Seguro 
!:1 Processo SUSEP =~:~ Ramo I Modalidade 

:t-~~:i ~15"--'.=--"'4..:..._14.;-:-. 0,::__0=-=5::_:1-=3~8/~2:..::..0-=-11..:..._--=-7--=-1 --'.'i!,l~o~9..:::..93.:::...._-,-------=-_____ __,lli~v~id~a~e~m~G~r~u p~o=-----~~-
!1:i Data da proposta !i!l Proposta n.0 

~::: 13/07/2015 iiil25f91 045 
;:: Corretor 1 SUSEP n.0 

:::: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. :::: 10.006719-9 
:::: Vigência 
iiii DAS 24 HORAS DO DIA 13.07.2015 ÀS 24 HORAS DO DIA 13.07.2020 

m: Local e data 

ji'i BRASILIA (DF), 13 DE JULHO DE 2015 

01 00952 0041 000009393 00025191045 0001 01 1 

lll llllllll ll lllllll lllllllllll lllll llllllllllllllllllll lll lllllllll llllllllllllllllll lllll llllllll 

Assinatura do estipulante ou de seu 
representante legal 

,~ Central de Atendimento 88- 4004 0001 ou 0800 729 0001 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 
Ouvidoria 88 - 0800 729 5678 
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Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088 

Companhia de Seguros A liança do Brasil- Av. das Nações Unidas. 11 .71 1. Brooklin - CEP: 04578-000 - São Paulo (SP) - CNPJ: 28.196.889/0001-43 
Central de Atendimento aos Cl ientes: 0800 729 7000 - www.bbseguros.com.br 
Nome do Corretor/Código SUSEP: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens SAI 10.006719-9 - Código da Seguradora: 0678-5 



BBSEGUROS 
Companhia de Seguros 
Aliança do Brasil 

Seguro 
illi Processo SUSEP 

il! 15.414.005138/2011 -71 
[ Data da proposta 
:::: 13/07/2015 

ij Ramo 

lll o993 
!~i Proposta n.0 

til 25191 045 
] Corretor 

!!! BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. 

:m Modalidade 

Jil Vida em Grupo 

f SUSEP n.0 

::~: 10.006719-9 
jjj Vigência 

!['j DAS 24 HORAS DO DIA 13.07.2015 ÀS 24 HORAS DO DIA 13.07.2020 

Empresa contratante 
~ Nome 

jj~: PAGANI E RAYMUNDO LTDA- ME 
jjjj CNPJ j~ Endereço 
g 18061665000170 jtiíAV CANTU-SN TERREO 
:=; Bairro ·.··:...:.....c....:___::...:......:.:._:_:_-=--::...:......:.--;!!::-=!! C:=:-:-:-id:--:a-=d:...::e:__ ____________ _ 

j[j CENTRO !Jl NOVA CANTU 
fi: U F 1!( CEP t Telefone comercial ii1:-;E=---=-m-a~il;--=--"--"---"------------
j!jj PR jjjj 87330000 [\j 091518382 jjjj 

;~ Ramo de atividade j!~ Descrição do ramo de atividade 
it!! 000000612 !!; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL 

> Capital total global segurado 
= li! Categoria 
i f:!j Funcionários 

! i.f.·j To tais 
"iij 

E 
" ~ Observações: 

Quantidade 

3 

3 

Capital total segurado por categoria- R$ 

150.000,00 

150.000,00 

~ 1 - A atualização do Capital Total Global Segurado será anual, pelo IGPM, acumulado 
~ nos 12 (doze) últimos meses e apurado com 2 (dois) meses de antecedência. 
~ 2 - O Capital Individual de Referência corresponderá ao Capital Total Global Segurado 
~ dividido pelo número de segurados da categoria a que pertence na data do »inistro, 
1 conforme estabelecido nas Condições Gerais. 
!2. 3 - O custeio do seguro é "Não Contributário". 
§ 
g Coberturas 
! :11 Forma de adesão 

i j!j Compulsória 
i jjj Básica 
! J Morte Natural ou Acidental 
"O 

e 
~ Observação(ões): 
i; 

? Plano 

l.!lvG 

~ Prêmio de seguro e forma de pagamento 
:8 t Periodicidade de pagamento t Valor da primeira fatura (ato da contratação) - R$ 
~ jjjj MENSAL !]l 63,28 
; i[ Forma de pagamento !jl Agência 
~ jjj! Débito em conta !jl 2349 

"C t ::~ on a 
:m 1 o797 

f Dia de pagamento 
!::: 13 

M 

~ 
" o 
~ 

"' "' ,.._ 
g 
o 
1i 
::;: 

·:·: 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil- Av. das Nações Unidas, 11 .711, Brooklin- CEP: 04578-QOO- São Paulo (SP) - CNPJ: 28.196.889/000 
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BBSEGUROS 
Companhia de Seguros 
Aliança do Brasil 

Seguro 
j[j/ Processo SUSEP 
r 15.414.oo5138/2011 -71 
!'!! Data da proposta 
li\13/07/2015 

11 Proposta n. 0 

!1!)25191 045 

1!!! Modalidade 

!j!J Vida em Gru o 

!'!!Corretor m: SUSEP n.0 

I 88 Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. :;: 10.006719-9 
:::: Vigência 

!1!1 DAS 24 HORAS DO DIA 13.07.2015 ÀS 24 HORAS DO DIA 13.07.2020 

f Local e data 

il1 8RASILIA (DF), 13 DE JULHO DE 2015 

01 00952 0041 000009393 00025191 045 0001 01 1 

11111111111 11 11111111 1111111111 11111 11111111 1111 11111111 111 111111111111111111111111111 1111 111111111 

Assinatura do estipulante ou de seu 
representante legal 

,~ Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 
íf Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC- 0800 729 0722 
~ Ouvidoria BB - 0800 729 5678 
] Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088 
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Central de Atendimento aos Clientes: 0800 729 7000 - www.bbseguros.com.br • . 
Nome do Corretor/Código SUSEP: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. I 10.006719-9 - Codtgo da Seguradora: 0678-5 



BBSEGUROS 
Companhia de Seguros 
Aliança do Brasil 

Seguro 
t:i Processo SUSEP t Ramo Jl Modalidade 

f~\11~5-::-:;.4:-:-1-;4,.-. 0 __ 0-=5_1..:....38=/;=-20..:....1..:_1:.......-..:_71..:.___-f.l~ii ~0:::..:99::...:3:._:----=------_____;~~ Vida em Grupo 
:® Data da proposta ::; Proposta n. 0 

~~j 13/07/2015 ::; 25191045 
íl Corretor 
:=j 

\l BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. 
::; Vigência 

':l SUSEP n.0 
;:j 

Jl1 0.006719-9 

~ . 
:~1 DAS 24 HORAS DO DIA 13.07.2015 AS 24 HORAS DO DIA 13.07.2020 

Empresa contratante 
~1! Nome 

fJ PAGANI E RA YMUNDO L TOA- ME 
!!! CNPJ I Endereço 
~~~ 18061665000170 :11 AV CANTU-SN TERREO 
~~ Bairro ~ Cidade 
~ CENTRO i! NOVA CANTU 
!l UF ::; CEP 1®. Telefone comercial ~- E-mail 
!'\ PR ~Í 87330000 091518382 ;; 
] Ramo de atividade F; Descrição do ramo de atividade 
:I~ 000000612 [i TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL 

> Capital total global segurado 
= ] Categoria 

j Jjji Funcionários 
(Õ ~~ 

~ !l Totais 
E 
Q) i Observações: 

Quantida~ 

·~ 3 )J 
........... 
3 

Capital total segurado por categoria - R$ 

150.000,00 

150.000,00 

~ 1 - A atualização do Capital Total Global Segurado será anual , pelo IGPM, acumulado 
~ nos 12 (doze) últimos meses e apurado com 2 (dois) meses de antecedência. 
~ 2 - O Capital Individual de Referência corresponderá ao Capital Total Global Segurado 
~ dividido pelo número de segurados da categoria a que pertence na data do sinistro, 
~ conforme estabelecido nas Condições Gerais. 
~ 3 - O custeio do seguro é "Não Contributário". o o 

g Coberturas i ~ Forma de adesão 
~ ~ Compulsória 

t Plano 

ivG 
~ :ili Básica 
! J:~ Morte Natural ou Acidental 
"O 

~ Observação(ões): ~ 
i Prêmio de seguro e forma de pagamento 
~ !I Periodicidade de pagamento ll Valor da primeira fatura (ato da contratação)- R$ 
~ ::l MENSAL ):; 63,28 ~ 
"' m J:l F~r~a de pagamento ~~ Agência li Conta ~~ Dia de pagamento 
üi il Deb1to em conta 1:~ 2349 :::l 1 0797 M 13 
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BBSEGUROS 
Companhia de Seguros 
Aliança do Brasi l 

Seguro 
!m Processo SUSEP i~l Ramo 1 Modalidade 

;:-!:I ;:::-15_.:-4_14:-._00_5_1_3_8-:-/2_0_1_1-_7-'-1-----"l!i:-::0=-9_9_3---:---::----------'i[l Vida em Grupo 
H Data da proposta ~~ Proposta n. 0 

::113/07/2015 ~!25191045 
f Corretor ~~ SUSEP n.0 

l!! BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. lil 1 0.006719-9 
:::! Vigência 
li! DAS 24 HORAS DO DIA 13.07.2015 ÀS 24 HORAS DO DIA 13.07.2020 

j~ Local e data 
j:l BRASILIA (DF), 13 DE JULHO DE 2015 

01 00952 0041 000009393 00025191045 0001 01 1 
:; 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll 

Assinatura stipulante ou de seu 
representante legal 

Central de Atendimento BB- 4004 0001 ou 0800 729 0001 
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC - 0800 729 0722 
Ouvidoria BB - 0800 729 5678 
Deficientes Auditivos ou de Fala- 0800 729 0088 



REGISTRO DE E:VlPRECADO 

Empregador: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: 

PAGAI'\ I ERA YMUNDO L TIJ.I\ 

AVENIDA CANTU SN TERREO 

CENTRO 

NOVA CANTU 

TRAllALIIADOR 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: 

Tekfone: 

Pai: 

Mãe: 

Data nasc: 

Naturalidade: 

Nacionalidade: 

Ano chegada: 

Estado civi l : 

Cônjuge: 

PI S: 

CTPS: 

Tít. eleitor: 

Data adm iss<'io: 

Data opção: 

Setor: 

Cargo: 

Sindicato: 

Horário: 

JOAO AUGUSTO DI: r-..~OU RA 

CONJU:.JTO GRALI IA AZU L. S:.J CA'::-,1\ 

CENTRO 

NOVA CANTU 

ANTONIO AUGUSTO DE MOURA 

MARIA DA GLORIA DE MOURA 

2510511963 

ASTORGA - PR 

I O - Bras ileiro 

2- Casado 

L EIZ IANE GONÇALVES 

12 1 <167358~-:2 

6350<1 10001<1 , PR 

01 / 11 '20 13 

O I li :2013 

00029- OPERADOR DE RETRO 

Horas semana: 44 

I Pukg.ar uircJIO 

L_ 
Data 

cr:r: S733o-ooo 
UF: PR C"-li'J/CEI: 

CEP: 87330-000 

UF: PR 

Sexo : 

Raça I cor: 2 - Branca 

Deficiente: 

Grau in strução: 0<1 - 8" série incompleta 

C i) i:. 51! ' ~3 1 .1-+9-1 :1 

IJ<::ntJd,Jde: 3 ~ í :-1 15 1-7 SSP ' f)R 

Salário RS: 

Salário tipo: 

Adm issão: 

Categoria: 

Ocorrência: 

Vínculo: 

2.1 8-+.00 

I - Mensal 

2 - ,\dmissão com emprego anterior 

O I - t:::mpregado 

I u - I rab. urbano. empregador pessoa JU ,. 

\JV»p 
D~1la saíd:1 



REGISTRO DE EMPREGADO 

Empregador: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: 

PAGANI E RA YMUNDO L TO;\ 

AVENIDA CANTU SN TI:.RREO 

CCNTRO 

NOVA CANTU 

TRABALHADOR 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: 

Telefone: 

GERALDO BERNARDO DA SILVA 

AVE\IIDA CANTU SN CASA 

CEt'\TRO 

NOVA CAN ru 
( 

Pai: ANTON IO BERNARDO DA SILVA 

CEP: 87330-000 

UF: PR 

CFP: 873~0-000 

Ln. llR 

Mãe: MARIA DAS DORES MALAQUIAS DA SILVA 

Data nasc: 1210 L 1976 

Naturalidade: UBIRATÀ- J>R 

~acion:: l idade: !O- Br::sileiro Se:--o: 

\no chegada: Rnça ' t:o r: 

Estado civi l : 2- Casado Defic iente: 

C t\ 1' .1/CEI: 

\ i 

2 - ll rancn 

O - \i~io 

Cônjuge: Grau instrução: 07 - Ensino médio completo 

PIS: 

CTPS: 

Tit. eleitOr: 

1337545972-5 

9..J59944 I 0040 PR 

CPF: 03 X 634.519-88 

Idem idade: 9.(11 7.212-3 I SSP I PR 

----- - -------------------------- - - -·-----~-----

Data admissão: O 1105120 15 

Data opção: O 1105/20 15 

Sewr: 

Cargo: 00029 - OPERADOR DE RETRO 

Sindicato: 

Horário: 

H oras semana: 44 

Pokg.ar uir.: ito 

Salário RS: 

Sal<irio tipo: 

/\dmissão : 

Categoria: 

Ocorrência: 

V 1ncu lo· 

1.-1 c~.oo 

I -Mensal 

2 - ,\dmi ssão com emprego anterior 

O I - Empregado 

I (J - l'rab. urb<lllO. !;!mprl.!gclclor pessoa ju 

I Data saída 

L_ ---· (jfL~ ~ À-~- - ---
o:..~i n at urn do trnbnlhaJor Dara 



DE SERVIÇO 

QTDE TRABALHADORES 

REMUN ERAÇAO 

DEPÓS I TO 

ENCARGOS FGTS 

CONTRIB SOCIAL 

ENCARGOS CONTRIB SOC 

TOTAL A RECOLHER 

VALI DADE DO CALCULO : até 0711212015 

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF 

CÓD REC : 115 

FGTS - 8% 

2 

5. 400 , 00 

432 , 00 

0 , 00 

0 , 00 

0 , 00 

43 2 , 00 

FPAS : 515 

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO. 

INSCRIÇAO : 

SIMPLES : 2 

DAT l\ : 2 4 I 11 I 2 O 15 

HORA : 14 : 57 : 25 

PAG : 0221039 

18 . 061 . 66510001- 70 

A(S) GRF(S) , PARA FI NS DE QUI TAÇAO , SERÂ(AO) I MPRESSA($) SOMENTE APÓS TRANSM I SSAO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTI VI DADE SOCIAL . 

I 

I 
I 



TRABALHO E EMPREGO - MT E MTNlSTÉRIO DA FAZENDA - MF '-~A DATA: 24/11/2015~· 
14 : 57 · 25 ...._ 

OOOl/0005 ~ 8.40 (?0/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012) 

EMPRESA: PAGANI E RAYMUNDO LTDA 

RELAÇÃO DOS TRAB.l\LHADORES CONSTANTES 
NODALIDADF: : "BRANCO" -RECOLHIMENTO AO FGTS E 

COMP : 11/2015 COD REC : 115 COD GPS : 2003 FPAS : 515 OUTRAS ENT : 
TOMA DOR/OBRA : 

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/C! 

HORA: 

NO ARQUIVO SEFIP --
DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA :;;, 

PÀG : 

858500000045 3>000>791510 207587050810 80616650001~ 

INSCRIÇÃO : 18 . 061.665/0001-70 
SIMPLES : 2 RAT : o I o FAP : 2 I 00 RAT AJUSTADO : o I 00 

INSCRIÇÃO : 

ADM I SSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO 
~M 13° SAL ~REM 13°SAL BASE CÀL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM 

~ GERÃL DO BERNARDO DA-SILVA - -~ 
I \ 1.760 100 ) 0 100 
~ JOAO AUGUSTO DE MOURA 

3 . 640 100 0 100 

·~ 

BASE CÁL PREV SOCIAL 

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

~ 
133 . 75459 . 72-5 01/05/2015 01 07151 

0 100 158 140 140 180 0100 
121 . 46735 . 88 - 2 01/11/2013 01 07151 

0 100 400 140 291120 0100 



TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTf.RIO DA FAZENDA - MF 
8 . 40 (20/08/2014) TABELAS 31 .0 (25/01/2012) 

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 
MODALIDADE : " BRANCO" -RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 

) 

c:J) 
;;3;?}, 

DATA : 
HORA: 
PÁG : 

858500000045 320001791510 207587050810 

EMPRESA: PAGANI E RAYMUNDO LTDA 
COMP : 11/2015 COD REC : 115 COD GPS : 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 
TOMADOR/OBRA: 

-- --- - -

SIMPLES : 2 RAT: 0,0 
INSCRIÇÃO: 18.061 . 665/0001-70 
FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 0,00 
INSCRIÇÃO: 

--- - - - - - -

sr 

NOME TRABALHADOR 
REM SEM 13° SAL 

JONAS PAULO RAYMUNDO 
788 ,00 

REM 13°SAL 
PIS/PASEP/C! 

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC 
BASE CÁL PREV SOCIAL 

- - - - --
203 . 94285 .57- 8 

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO 

c~ CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO 

Oi: --------
01/06/2013 11 

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 
6 . 188,00 

0 , 00 

0 , 00 

0 ,00 

0,00 

86,68 0 , 00 0,00 

645,48 432 , 00 0 , 00 



~ 
TRABALHO E EMPREGO - MTE l"JINISTÉRIO DA PA?.F:NDA - MF 
8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012) (~ DATA : 24/11/2015 

HORA : 14 : 57 : 2 5 
PÁG : 0003/0005 

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP ~ 
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA · . 

MODALIDADE : "BRANCO" -RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNÇIA ? (. 

EMPRESA : PAGANI E RAYMUNDO LTDA 
COMP : 11/2015 COD REC : 115 COD GPS: 2003 
TOMADOR/OBRA : 

858500000045 320001791510" 207587050810 80616650001 

N° DE CONTROLE: M7G9b43PHRG0000-0 
FPAS : 515 OUTRAS ENT : SIMPLES : 2 RAT : 

BAIRRO : CENTRO 

N° ARQUIVO : KrccC7QaZh60000-7 
INSCRIÇÃO : 18 . 061 . 665/0001-70 

O, O FAP: 2 , 0_0 RAT AJUSTADO: O, 0:4 .. 
INSCRIÇAO : ~ 

----- - - -
CNAE PREPONDERANTE 4930202 ' LOGRADOURO : AVENIDA CANTU SN TERREO 

CIDADE : NOVA CANTU UF: PR CE P: 87330 - 000 CNAE : 4 9302\2:2-

CAT 

0 1 

11 

TOTAIS : 

QUANT 

2 

1 

3 

REMUNERAÇÃO SEM 13° 

5 . 400 , 00 

788 , 00 

6.188 , 00 

REMUNERAÇÃO 13° 

0 , 00 

0 , 00 

0 , 00 

BASE CÁL PREV soe 

5 . 400 , 00 

788 , 00 

6 .188 , 00 

BASE eÁL 13° PREV SOe 

0 , 00 

0 , 00 

0 , 00 



TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF 
8 .4 0 (20/08/20H) TABELAS 31.0 (25/01/201?) 

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 
RESUMO DO FECHAt1ENTO - EMPRESA 

FGTS 

/.. 
.~ 

c~ 
DATA : 
HORA: 
PÁG : 

858500000045 320001791510 207587050810 

EMPRESA: PAGANI E RAYMUNDO LTDA 
COI"'P : 11/2015 COD REC : 115 COD GPS : 2003 FPAS: 515 
TOMADOR/OBRA: 

LOGRADOURO: AVEN I DA CANTU SN TERREO 
CIDADE : NOVA CANTU UF : PR 

N° DE CONTROLE: M7G9b43PHRG0000-0 
OUTRAS ENT : SIMPLES: 2 RAT : 

BAIRRO : CENTRO 

CEP: 87 330-000 

0,0 

N° ARQUIVO : KrccC7QaZh60000-
INSCRIÇÃO : 18 . 061 . 665/0001 - 70 
FAP: 2 , 00 RAT AJUSTADO: 0,00 

-- -- --ê~Ai _P_R_E PO~;E~~N~~-- -4_9_3_0-202- . 
INSCRIÇÃO : --ô 
CNAE : 4 93020~ 

MODALI DADE "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 
REMUN ERAÇÃO 13° SALARI O 

QUANTIDADE TRABALHADORES 

VALORES DO FGTS 

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2015 

DEPÓS ITO FGTS ENCARGOS FGTS 

432 , 00 0 , 00 

FGTS - 8% 

5 . 400,00 
0,00 

2 

CONTRIB SOCIAL 

0 ,00 

ENCARGOS CONTRIB SOC IAL 

0,00 

TOTAL RECOLHER 

432 , 00 



TRABALHO t: Et-1PREGO - MT8 
8 . 40 (í'0/08/2014) TABELAS 31. O (25/01/201?.) 

MINlSTf:RIO DA FAZEN DA - l"lF 
_/ 

·~ 
'? 

NO ARQUIVO .SEF~~ 

.._____ __ - _..;::> 

DATA : 
HORA: 
PÁG : 

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONPiNTES 
EMPRI::SA \..__ 

EMPR8SA : PAGANI E RAYl"lUNDO LTDA N° DE CONTROLE: : M7G9b43PHRG0000-0 
COMP : 11/2015 COD REC: 115 COD GPS : 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT : SIMPLES : 2 RAT: 0 , 0 

~ N° ARQUIVO : KrccC7Qa2h60000 
INSCRIÇÃO : 18.061.665/0001 -
FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 0 ,00 

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 

LOGRADOURO: AVENIDA CANTU SN TERREO BAIRRO: CENTRO 
CIDADE : NOVA CANTU UF : PR CEP : 87330-000 TELEFONE: 0044 3527 1 132 

CNAE PREPONDERANTE 
CNAE : 

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO 
SALÁRIO FAMÍL IA : 
SALÁRIO MATERNIDADE: 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO -
VALORES PAGOS COOP TRABALHO -
VALORES PAGOS COOP TRABALHO -
VALORES PAGOS COOP TRABALHO -

COMPENSAÇÃO 
PERÍODO I NICIAL : 
VALOR ABATIDO : 

SEFIP : 

SEM ADICIONAL : 
ADIC . 15 ANOS : 
ADIC. 20 ANOS : 
ADIC . 25 ANOS : 

PERÍODO FINAL : 
0 , 00 VALOR A COMPENSAR : 

645 , 48 CONTRIB SEGURADOS- DEVIDA: 
0 , 00 RECEITA EVENTO D8SP/PATROCÍNIO : 
0 , 00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 
0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE : 
0,00 COM PRODUÇÃO PJ : 
0 , 00 COM PRODUÇÃO PF: 
0 ,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

VALOR SOLICITADO : 
0 , 00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 

RETENÇÃO (LEI 9 .711/ 98) 
VALOR IN FORMADO: 0 , 00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0 , 00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR : 

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 
15 ANOS : 0 , 00 20 ANOS : 
QUANTIDADE : o QUANTIDADE : 

------

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS 

H : o Il: o I2 : o I3: o I4 : 
N2 : o N3 : o 01 : o 02 : o 03 : 
Q3 : o Q4 : o Q5 : o Q6 : o R : 
V3 : o w : o X : o y : o 21 : 

o J : 
o Pl : 

o S2 : 
o 22 : 

0 , 00 
o 

o K : 

o P2 : 

o S3 : 
o 2 3 : 

25 ANOS : 
QUANTIDADE : 

o L : o M : 

o P3 : o Ql : 

o U1 : o U2 : 
o 24 : o 25: 

o N1 : 

o Q2 : 

o U3 : 
o 26 : 

4930202 
49302 02 

645,48 
0, 00 
0 , 00 
0,00 
0 , 00 
0 , 00 
0 , 00 

0 , 00 
0,00 

0,0 0 

0,00 
o 

o 
o 
o 
o 

@r 



~ 
FAZENDA - MF < 

(_5)~ DATA : 24/1 1/201 5 \) / ' 

HORA : 14 : :, 7 :~_5 -ti ) 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31. 0 (25/01/2012) 

PÁG : 0022 

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS El~~DES E FUNDOS POR FPAS 
EMPRESA ~ -,.-1 

1.._ -~-' N° AR()U IVO: KrccC7QaZh 60000-7 

E~ESA : PAGANI E R.li.Yl~UNDO LTDA N° CONTROLE : M7G9b43PHRG0000-0 Il~SCRIÇÂO : 18.061 . 665/0001 - 70 ~ 
CO~lP : ll /2015 COD REC: 11 5 COD GPS: 2003 FPAS : 5 15 OUTRAS ENT : SIMPLES : 2 ALIQ RAT : 0,0 FAP: 2 ,00 RAT AJ USTADO: 0,00 

TOMADOR/OBRA : INSCRIÇÃO : 
- ----------- - - ----- ------------------------------------------------------------------- --------------- ---------------------
LOGRADOURO : .ZI.VENIDA CANTO SN TERREO BAIRRO : CENTRO CNAE PREPONDERANTE : 4 9 302 02 
CI DADE: NOVA CANTO UF: PR CEP : 87 330 - 000 TELEFONE : 0044 - 35271132 CNAE: 4930202 
ÃiuFiÇAooovÃiõ;Ã-RicoiHi;---------------------------515 ___ _____ ____ 62o ________ ___ 744 _____________ 779 _____________ ___ ToTÃi____ ~ 
----- ---- -- ---------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------~ -

SEGURADO 
Empregados/Avulsos 

Contribuintes Individuais 
EMPRESA 

Empregados/Avulsos 

Contribuintes Individuais 
RAT 
RAT - Agentes Noc~vos 
Valores Pa gos a Cooperativas 
Adicional Cooperativas 
Comercialização Produção 
Even to Desportivo/Patrocinio 

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 
(-) Re tenção Lei 9 . 711/98 
( -) Sal . Família/Sal . Maternidade 

( - ) Compensação 
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 

OUTRAS ENTIDADES 
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 

TOTAL A RECOLHER 

558,80 
86 , 68 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 , 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 , 00 
0,00 
0,00 
0,00 

645 , 48 

0 , 00 
0,00 
0,00 

645,48 

0,00 
0,00 

0,00 
0 ,00 
0 ,00 
0 , 00 
0 , 00 
0,00 
0,00 
0 , 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 ,0 0 
0 , 00 

0 ,00 
0 ,00 
0,00 

0 , 00 

0,00 
0 ,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 ,0 0 
0 ,00 

0 , 00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0 , 00 
0,00 
0,00 
0 , 00 
0 , 00 
0 , 00 
0,00 
0 ,00 
0,00 
0 , 00 
0 ,00 

0,00 
0,00 
0 , 00 

0,00 

(*) Os valores de re tenção, sal ár i o - familia/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente aba tidos . 
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFI P E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CON FISSÃO DE 

DÍ VIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIIEM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍ VIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 
RECOLHIMENTO OU PARC ELAMENTO,E CONSEQüENTE EXECUÇÃO JUDI CIAL NOS TERMOS DA LEI No 6 . 830/80 . 

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, 
ASSUI'IE INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELfl. EXfi.TIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO , FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR , A QUALQUER TEM PO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS Il'lPORTANCifi.S DEVIDAS NÃO INCLU ÍDAS NESTE INSTRUMENTO, 
AINDA QU E RELATIVAS AO MESMO PERÍODO. 

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CON FISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉ:BITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS . 258 E 259 DO REGULAMENTO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3 . 048 , DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES . 

558,8 0 

86, 68 

0, 00 
0,00 

0, 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0, 00 
0,0 0 
0, 00 

64 5, 4 8 

0, 00 
0, 00 
0, 00 

645,48 



I 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria 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 PAGANI E RAYMUNDO LTDA, estabelecida na AVENIDA CANTU, SN, 
TERREO, CENTRO, NOVA CANTU , PR, CEP: 87.330-000, requer a Vossa Senhoria o 
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas 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 Abril de 2013. 

-i 
...Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

DEFERIDOEMC0j /0"-\ /_,_L---~·-

--

c;>;;? 

~A~· 
Sócio: EDUARDO FE~IRA PAGANI 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA --- -
AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE 
CERTI~ICO O REGISTRO EM: 0~/04 120 SOBNUMER0:20131924338 
Protocolo: 13/192433-8, DE 09/04/2013 . 
:41 2 0758282 7 •• 

E RAYMUNDo LTDA - ---- - -
SEBASTIÃO MOITA --
SECRETARIO GERAL 

http://www.dnrc.gov.br/Servicos_dnrc/form-dnrc/declaracaoME.ph.:~· 
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GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
... .. SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL- SIARCO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina: 001/ 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 

Nome Empresarial 
PAGANIERAYMUNDOLTDA-ME 

I 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Ident i ficação do Registro de CNPJ 
Empresas - NIRE (Sede) 

Data de A1 quivamento do 
Ato Constitutivo 

Data de Inicio 
de Atividade 

I 

1

41 2 0758282-7 I 18.061.665,ooo1-7o 

Completo (Logradouro, N2 e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AVENIDA CANTU, SN-TERREO, CENTRO, NOVA CANT~R, 87.330-0:..:0..:c.O _ _ _ _ 

09104/2013 0 9 0412013 

Objeto Social 

l4930-2/02- TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EM GERAL, INTERESTADUAL; SERVIÇOS DE COLHEITA DE 
P_!lO~U!_OS AGRJCOLAS:OBRAS DE TERR~LANAGEM ;S~RVIÇOS IDE ~E_P_A_R_A_CAO O_E_ T_E_R_R_E_NO-r-. --------1 

I Capital: RS 40.000,00 Microempresa ou 

(QUARENTA MIL REAIS) \ Empresa de Pequeno Porte 

I 
(Lei n2 123, 2006) 

Prazo de Duração 

Indeterminado 

(QUARENTA MIL REAIS) 
Capital Integralizado: R$ 40.000,00 l res~. 

~ócios/Partic ipação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato - ----'--- - - Te-.r-m-in_o_d_o _ _, 
Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital !RSJ Espécie dll Sócio Administrador Mandato 

\ JONAS PAULO RAYMUNOO 20.000,00 SOCIO Administrador XXXXXXXXXX I 
064.388.639-71 

EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI 20.000.00 SOCIO Administrador XXXXXXXXXX 
071.828.919-64 

~~ Arquivament~ 
Data: 18/021201 4 

Ato : ALTERAÇÃO 

Número: 201 4 1286725 
Situação 

REGISTRO ATIVO 

! _=vento~): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIA_LJ ____ _ 

Status 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IÕ169667U.(l 

CUR ITIBA- PR 13 de novembro de 201 w 

-~-
LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

~ $ ~ 
Para vcnficar a autenticidade acesse www.Juntacomcrcial.pr.gov.br 
c onformc o número 156966700 na Consulta de 1\utcnticidadc 

h • •o o4 oi~ I+ ' ~- I • ~ lk 1.., , oi< ' I + I< "' Junta Comercial do Para na , '\ \:K'l Documento Ass1nado D1g1talmente 1~3M._1l15 
CNPJ·77.968.170/0001-99 -v 
Vocr:: deve InStalar o ccr!lf1cado da JUCEP 
www (untacomurc1al p1 gov brlcertlliCado ~ 



-MUNICÍPIO DE URAN 
- ESTADO DO PARANÁ -

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

DECLARAMOS, para os devidos fins de prova junto à Órgãos Públicos, que a 
Empresa: PAGANI E RAYMUNDO LTDA- ME, Inscrita no C.N.P.J sob o n° 
18.061.665/0001-70, estabelecida à Av. Cantú, s.n°, Térreo, CEP-87.330-000, 
centro, na cidade de Nova Cantú, Estado do Paraná. Que a mesma Executou 
SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
NUM TOTAL DE 1.100 (MIL E CEM HORAS/MÁQUINAS), tendo nos 
fornecido bens e serviços compatíveis, e que nas ocasiões de negociação 
comerciat cumpriu com os preços, com prazos de entrega, bem como a qualidade 
dos serviços contratados, garantia, facilidade de negociação dos prazos de 
pagamento, como quantidades previamente estabelecidas, de demais aspectos os 
quais garantiram um bom relacionamento comercial entre as partes. E, nada 
existe em nossos arquivos até a presente data que a ~sabone perante esta 
municipalidade. 

Outrossim, informamos ainda que não participamos do capital ou 
da direção da referida empresa. 

Sendo esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos 
legais e almejados, segue a presente devidamente assinada. 

~, 

-< 1L)RANDA/P , 16 DE NOVEMBRO DE 2015 

------

J 

f\' l 

Juranda Emancipada pela Lei Estadual n• 7.549 de 16 de D~zembro de 1~~1 e instalada em 01 /02/1983 
Pertence a Micro Região da COMCAM I D1stante de Cuntlba 530km. 

I 
I 



17/11/2015 

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: MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI 
CNPJ: 15.329.111/0001-13 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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 n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 10:15:18 d<}dia 17/11/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/05/2016. 
Código de controle da certidão: 70A1.D493.61B6.7222 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

':lttp:/,\wJW .receita.fazenda.gov .br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/C ndConjuntalnter/EmiteCertidaolnternet.asp?ni= 15329111 000113&passagens= 1 &tipo= 1 1/1 



07/1212015 https:/lwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=19997744&VARPessoa=1999 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 1532911110001-13 

Razão Social: MAGAL TRANSPORTE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI 

Nome fantasia:MAGAL PRANCHA AGRÍCOLA 

Endereço: RUA PROJETADA B 205 ANEXO I I CONJ PINHEIROS I NOVA 
CANTU I PR I 87330-000 

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

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

Validade: 01/12/2015 a 30/12/2015 / 

Certificação Número: 2015120110411411058056 

Informação obtida em 07/12/2015, às 17:36:13. 

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

https:/lwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=19997744&VARPessoa=19997744&VARUf=PR&VARins... 1/1 



li W. 
PARA NA 
GOVERNO 00 ESTADO 

ltertttrlldlf'U.tnda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013944419-34 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.329.111/0001-13 
Nome: MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI 

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

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

Página 1 de 1 

Válida até 16/03/2016- Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.goy.br 

Emitido via Receita/PR (17/11/2015 10:00:55} por SANDRO APARECIDO ANDREASSI 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
1963-2013 

Eu f}~ [fwth, ;[)~ta !}ú.,tóJtia 
--===PARANÁ==

cNPJ -77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 0146/2015 

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 MAGAL 

TERRAPLANAGEM EIRELI , inscrito no CNPJ sob no 15.329.111/0001-13, situado 
na Rua Projetada 8 , Conjunto Pinheiros, 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. 

Nova Cantu-Pr, 08 de Dezembro de 2015( 

~? 
7 

REGIA~~ ~S SANTOS 
Responsável ~~~~·~etor de Tributação 

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

www.na11acantu.pr.gall.br 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 15.329.11110001 - 13 
Certidão no: 18692160412015 
Expedição : 1711112015 , às 10:07 : 21 · 
Validade : 14I05I201&f- 180 (cento e oitenta ) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI (MATR IZ E FILIAIS ), 

inscrito(a) no CNPJ sob o no 15 .3 29.111/0001-13 , 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 n o 147012011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabili dade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribuna l Superior do Trabalho na 
Internet ( h t t p : I I www . t s t . j u s . b r) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas e s ugestões : cndt@tst.jus.br 



07/1212015 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral- Impressão 

• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confi ra os dados de Identificação da Pessoa Juríd ica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO OE INSCRIÇÃO 

15.329.111/0001-13 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL I 
MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MAGAL PRANCHA AGRICOLA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONQMICAPRINCIPAL 

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONQMICAS SECUNDÁRIAS 

DATA DE ABERTURA 

29/03/2012 

49.30-2-02- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJUR[DICA 
230-5- EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) 

LOGRADOURO NÚMERO 
205 

COMPLEMENTO 

R PROJETADA 8 

CEP 
87.330-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CONJUNTO PINHEIROS 

MUNICIPIO 
NOVA CANTU 

TELEFONE 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 
sacontabilidade@bol.com.br (44) 9134-0505/ (44) 9123-4770 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVIEL(EFR) 

***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

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

Emitido no dia 07/12/2015 às 17:36:57 (data e hora de Brasília). 

Consulta QSA I Capital Social 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

29/03/2012 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Página: 1/1 

I Voltar I 

© Copyright Receita Federal do Brasil- 07/12/2015 

http:/fwww.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 1/1 



Proposta de ~bertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços .. J 11 
PESSOA JURIDICA , • -

~ CJ 

COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO VALE DO PIQUIRI ABCD 
UA NOVA CANTU 

CNPJ: 81.099.491/0001-71 (AGÊNCIA 0726) 

·c"Onia·cc,~~-e;;t-e· ····· ····· · ··········································· · ··························· ·· ··· ·· ··· ··············· ·· ·· ·· ·· ···· ·· ··················· ··················· · ············ ·· · · ······ ·· ······················· · ·· · ········· · ············ 

No da conta: 19212-6 Data de abertura: 16/03/2015 Responsável pela abertura da conta: RAILLY THAIS MAZUR 
Carteira: 301 Data de encerramento _ /_/ __ _ 
·cc;;:,i;;·-pc,~-;;~~·ç~··········· ········ · · ···· ····· ····· · ·· ····························· ··· ······· · · · ····· ·· ··········· ····················· · ·········· ········ ········· ·· ·············· ········· ··································· ························ 

( )SIM ( ) NÃO 
Número da conta poupança: _________ __ _ Data de abertura: _______ _ 

Ao optar pela Conta Poupança, DECLARO estar ciente de que esta será aberta na agência n ° 0100 do Banco Cooperativo Srcredi S.A . e que a 
sua abertura, a sua movimentação e o seu encerramento estarão sujeitas as cláusulas e condições do Contrato de Abertura de Conta Poupança . 
registrado em 17/11/2008, sob o n° 000951 , no 2° Registro de Títulos e Documentos da cidade de Porto Alegre, RS, igualmente disponível em 
sicredi.com.br. 

o~·das··"dc,··rii~ia;: ······ ····························· · ·········· · · ······ ································ ·· ······ ···· ··· ·· · · ··· · · ·················· ···· ·· ······ ··· · ········· ·· · ··········· ······ ···· · · ·············· ·· · · · · ····· · ····· · · ······· · ········ ·· 

Razão Social: MAGAL TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS CNPJ: 15.329.111/0001-13 

o~·"dc,-;i·'dc;5·"R-e-;;;-e5·e;:,iiinie5··············· ············· · ·· ··· ······· · ············································ ··············· ········· ···· ········ · · ·· ·· · ············ · ··· · ··········· ········ ··· · ···················· ·················· ···· 

Nome do Representante 1: SIDNEI CANO CPF:858.416 179-15 

Adesão a Produtos e Serviços 

Ao optar pela contratação dos produtos e/ou serviços abaixo especifrcados. mediante adesão, que ocorrera com a marcação de um "X" na 
quadrícula "SIM" correspondente, DECLARA, por seu(s) representante(s) ter lido, compreendido e aceitado todas as cláusulas e condições dos 
contratos que disciplinam cada produto e/ou serviço do Sicredi. De rgual modo, DECLARA, por seu(s} representante(s), ter pleno conhecimento do 
estabelecido nas Cláusulas e Condições Gerais para a Abertura, a Movrmentação. a Manutenção e o Encerramento de Contas de Deposito bem 
como de Produtos e Serviços Sicredi - Pessoa Jurídica. 

Sicredi Cheque Empresarial 

( } SIM ( X ) Desejo ser consultado oportunamente 

Estou ciente de que a efetiva concessão do limite de crédito Srcredr Cheque Empresarial dependerá de uma prévia oferta do crédito por parte do 
Sicredi, estando sujeita, igualmente, à inexistência de restrições cadastrais e/ou creditícias em meu nome. 

Dia para débito dos encargos remuneratórios: __ 

Talão de Cheque 

( ) SIM ( ) NÃO 

Cartão de Credito Empresarial 

Nome da Empresa para o Cartão': _ l _l _ l _ l _ l _ l _ l_ l_l _l_l_l_l_ I_ l_l_l_ I_ I_ 
Produto para a empresa: 
( } Empresarial Visa - Se selecionado, infonme. 

Vencimento da fatura : ( ) 03 ( } 08 ( ) 13 ( ) 18 ( ) 23 

( ) Empresarial VISA Débito•: 

) 28 Débito em conta da Fatura (valor total): ( ) Sim ( } Não 

( ) Outros: _______________ _ ) Nenhum 

O endereço para o envio do cartão/senha é o mesmo que o da Empresa? ( } SIM ( )NÃO 
Se marcado Sim, não é necessário preencher os demais campos. 
Indique o que deve ser enviado para outro endereço: ( ) Cartão ( ) Cartão e Senha 

) Entregar na UA- se assinalada esta opção, não é necessário preencher os dados abaixo 

Cep: ____ _ Logradouro (Rua, Avenida).------------------- Número. 

Se selecionado algum produto para a empresa, preencher as informações abaixo: 

Portador 1 (dados para contato): 

Nome para o Cartão' : _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_ l_l_l_l_l_ CPF· _____ _ RG: _____ _ 

CPF possui poderes para movimentar conta corrente isoladamente: ( ) Sim ( ) Não3 Representante Autorizado4
: ( ) Sim ( 

E-mail: ----t-:------------F"-<:~ 

r 
Celular: ( ) _ ____ _ Dt. Nascrmento. _/_/ __ Telefone: ( ) ___ __ _ 

09/12/2015 15:32:25 Allison Antonio de Lazari 



Proposta de ~bertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços A.1• 
PESSOA JURIDICA .,; ~ -

Produto: ---------------- -
Produto: ) Multiplo2 

( ) Crédito ( ) Débito• PCT: __ _ 

Portador 2: 

~~ ~L 
- Preencher abaixo somente se selecionado "Empresarial 

Limite de credito portadors : 

Nome para o Cartão': _ l_ l_ l _ l_l_l _ l_l_l_l _l_l_l_l_l_l_ CPF: RG: ____ _ 

CPF possui poderes para movimentar conta corrente isoladamente: ( ) Sim ( ) Não3 Representante Autorizado•: ( ) Sim ( 

Dt. Nascimento:_!_) __ Telefone: ( ) Celular: ( ) E-mail: - ------------

Produto: ----------------- - Preencher abaixo somente se selecionado "Empresanal Visa" 

Produto: ) Multiplo2 
( ) Crédito ( ) Débito• PCT: __ _ Limite de credito portadors: % 

Portador 3: 

Nome para o Cartão': _l_l_ l _ l_l_ l_ l_l_l_ l_l_l_ l_l_l_ l _ CPF· _____ _ RG· ____ _ 

CPF possui poderes para movimentar conta corrente isoladamente: ( ) Sim ( ) Não3 Representante Autorizado•· ( ) Sim ( ) 

Dt. Nascimento:_/_) __ Telefone: ( ) ____ _ _ Celular: ( ) E-mail: ------ -------

Produto: ----------- ------- - Preencher abaixo somente se selecionado "Empresanal Visa" 

Produto· ( ) Multiplo2 
( ) Crédito ( ) Débito2 PCT: Limite de credito portador5: % 

'Sem números ou caracteres especiais. 
•somente para portadores com poderes de movimentar a conta corrente da empresa de forma isolada. definidos em Contrato Social 
3Se selecionada esta opção, não pode ser emitido cartão Empresarial Visa Débito e Empresarial VISA (funcionalidade Múltfplo ou Debito) 
4É obrigatório defimr 1(um) Representante Autorizado (Máx. 2). As responsabilidades estão defimdas no contrato do produto 
5Deve ser definido um percentual de limite para cada portador, sendo que o somatório destes percentuais deve ser 100%. 

Ao assinar, por seu(s) representante(s), esta Proposta, sujeita à aprovação pelo Sicredi, estará aderindo às Cláusulas e Condições Gerais do Contrato 
de Emissão e Utilização do Cartão Sicredi Empresarial, devidamente registrado no Oficio de Registro de Titules e Documentos de Porto Alegre - RS 
cujo inteiro teor está disponivel na sua Cooperativa de Crédito e no site do Sicredi (sicredi.com.br), inclusive para a impressão. Assim. solictta que lhe 
seja entregue o(s) cartão(ões) solicitado(s) personalizado(s). Se o cartão possuir também a funcionalidade débito ativa, declara que o(s) portador(es) 
possui( em) poder(es) específico(s) para a movimentação de conta-corrente e que possui ciência de que o uso do cartão nessa funcionalidade gerara 
débitos na conta-corrente da pessoa jurídica a qual o cartão esta vinculado, mantido no Banco ou na sua Cooperativa. com os quais concorda e 
autoriza. Da mesma forma, declara que esta ciente de que o primeiro uso ou desbloqueio de um dos cartões caracterizará o recebimento aceitação e 
adesão ao contrato. 

Cesta de Relacionamento 

( X)SIM ( ) NÃO 

Cesta contratada: Cesta Empresarial 03 Vencimento· 15 

Débito Automático em Conta Corrente 

( )SIM ( )NÃO 

Autorizo. por meu(s) representante(s), o Sicredi a debitar 
mensalmente de minha conta corrente as obrigações que 
assumi junto às empresas e/ou concessionárias 
conveniadas ao lado identificadas. 

Sicredi Total Internet 

( )SIM ( ) NÃO 

Caso escolhida a opção "SIM", indicar o(s) Representante(s) Master(s): 

( ) SIDNEI CANO 

Sicredi Total Extrato 

)SIM (X)NÃO 

Empresa/Concessionária: 
)LUZ COD: _ _ _ ________ _ 

)ÁGUA COD: ______ _ ____ _ 

)TELEFONE COD: _________ __ _ 

) OUTROS COD: _ _ _________ _ 

Caso escolhida a opção "Sim", assinalar a forma de recebimento desejada : ( ) Impresso ( ) Eletrônico ( ) Ambos 

Ao aderir a opção "Sim" do Sicredi Total Extrato, DECLARO-me c1ente e aceito todas as condições previstas no Termo de Adesão ao Serviço 
Sicredi Total Extrato, registrado em 06/12/201 O, sob n° 37081. no 2° Registro de Títulos e Documentos da cidade de Porto Alegre, RS e no Termo 
Aditivo ao Termo de Adesão ao Serviço Sicredi Total Extrato- Pessoa Fisica e Pessoa Jurídica - .registrado em 18/02/2014, sob n° 70041, no 2° 
Registro de Titules e Documentos da cidade de Porto Alegre, RS. averbado ao registro n° 37081. 
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Proposta de ~bertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços 
PESSOA JURIDICA 

,,, .. 
~I 

Em cumprimento às normas do Banco Central do Brasil e demais órgãos reguladores do Sistema Financeiro, relativas às regras e controles para 
prevenção a lavagem de dinheiro, declaro os propósitos e a natureza da relação de negócios que pretendo manter com a Cooperativa mencionada 
anteriormente: 
()Movimentação de Conta Corrente (débito I crédito I transferências I depósitos em espécie) 
( ) Utilização de meios de pagamento (cheque I cartão de débito I cartão de crédito I cobrança I débito em conta I internet banking I outros) 
( ) Operações de Investimentos 
( ) Contratação de Empréstimos, Financiamentos, Repasses e/ ou Operações de Arrendamento Mercantil. 
( ) Operações de Cãmbio 
( ) Operações de Mercado de Capitais e Corporate 
( ) Operações de Derivativos* 
( )Outros: _________ _ _______________ _ 

* Para Operação de Derivativos é necessário coletar assinatura no Termo de Ciência e Risco. Para isso. contate a Tesourana do Banco Cooperativa Siaedi 

Declaro: i) que tenho conhecimento sobre a legislação vigente sobre os Crimes de Lavagem de Dinheiro; ii) que a movimentação financei ra desta 
conta está atrelada aos propósito ora declarados; iii) que a natureza desta relação de negócios é relativa a (s) atividades (s) profissional (s) e/ou 
comercial (is) e/ou patrimônio, indicada (s) na Ficha Cadastral entregue ao Banco/Cooperativa; e iv) que havendo qualquer mudança de propósito 
e natureza de relação de negócios, comunicarei imediatamente e formalmente ao Banco/Cooperativa. 

Autorização 

Em relação as minhas operações de empréstimo, aplicações, poupança e todos os tipos de serviços, AUTORIZO o Sicredi a: (i) efetuar consultas. 
(i i) cadastrar operações; (iii) consultar e compartilhar informações cadastrais; (iv) utilizar os meus dados para efeito de elaboração de ficha-cadastral 
nas operações de crédito e outras de qualquer espécie; (v) disponibilizar o acesso aos dados constantes da presente Proposta e demats operações. 
não configurando quebra do dever de sigilo. Tais consultas, usos e registros poderão ser efetuados junto ás instituições financeiras autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil, aos órgãos de proteção ao crédito e a outros bancos de dados, a critério do Sicredi. 

Cláusulas e Condições Gerais 

Ao assinar, por seu(s) representante(s), esta Proposta, sujeita a aprovação pelo Sicredi, estará adenndo às Cláusulas e Condições Gerais para a 
Abertura, a Movimentação, a Manutenção e o Encerramento de Contas de Depósitos, bem como de Produtos e Serviços Sicredi - Pessoa Jurídica, 
registrado no 2° Registro de T ítulos e Documentos da Cidade de Porto Alegre. RS, em 12/05/2009, sob o n.0 23835, igualmente disponível em 
sicredi.com.br. De igual modo, manifesta, por seu(s) representante(s). sua adesão às cláusulas e condições dos contratos que disciplinam cada 
produto e/ou serviço por escolhido. TODOS os instrumentos referidos acima, como também os Dados Cadastrais e Proposta de Admissão Sicredi 
- Pessoa Jurídica, integram a presente Proposta, formando um único todo e indivisível , e estão à disposição do Titu lar e de seu(s) 
representante(s). 

PALOTINA, 09 DE DEZEMBRO DE 2015. 

Assinatura do(s) Representante(s) 

Responsabilidade Solidária 

Os Devedores Solidários abaixo assinados, nos termos do art. 275 e seguintes do Código Civil Brasileiro, declaram-se devedores e solidariamente 
responsáveis por todas as dívidas e obrigações principais e acessórias. presentes e futuras, assumidas pelo Associado pessoa jurídica, perante o 
Sicredi, nos termos dos seguintes documentos contratuais: (I) Cláusulas e Condições Gerais para a Abertura , a Movimentação, a Manutenção e o 
Encerramento de Contas de Depósitos, bem como de Produtos e Serviços Sicredi - Pessoa Jurídica, registrado no 2° Reg istro de Titules e 
Documentos da Cidade de Porto Alegre, RS, em 12/05/2009, sob o n.0 23835, e seu respectivo 1° Aditivo e (11) Contrato de Concessão de Limite 
de Crédito Pré-aprovado - Canais Sicredi, registrado no 2° Registro de Títulos e Documentos de Porto Alegre, sob o n° 34.513. Declaram ainda 
que aderem, incondicionalmente, aos respectivos contratos, cujo texto leram, compreenderam e estão inteiramente de acordo, receberam uma 
cópia e podem consultar a qualquer momento em todas as Unidades de Atendimento Sicredi ou pelo site "www.stcredi.com.br". 

Devedores Solidários 

Nome: SIDNEI CANO CPF/CNPJ: 858.416.179-15 
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Propo~a de ~bertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços .. 1 
PESSOA JURIDICA ' :.. -

~ c-L .. 

Nome: Nome: 

CPF: CPF· 

'ü'S·;;·'d~ .. u;:,i'd~'d~··d~·'A·i~;;'dinien'i;;·· .......................................................................... .......................................................................... .............. ... ................................. . 

Responsabilizamo-nos pela exatidão das informações prestadas, à vista dos originais do documento de identidade, do CPF/CNPJ e de outros 
comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação da legislação vigente 

Assinatura e carimbo do Gerente Asstnatura e carimbo do Responsável pela Abertura da Conta 

Parecer 

I Produto limite sohcttado (R$) Limite aprovado (R$) I 
Cheque Empresarial I 

Cartão Sicredi Empresarial l 
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~,i1~ 
CADASTRO DE PESSOAS • PESSOA JURÍDICA ~ (y ~~ 

~- /Jk. ~ - ;>.tTtJ/4_, - > 
'\":L::~ ·-·r-

.~~.~~~~.'!~ ................................................................................................................................................................................ ........................................... ~.1-(j:--:-L .. ~.~- ~i-J 
Cooperativa: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO VALE DO PIQUIRI ABCD <.1 C;:;nt~.P 
Unidade de Atendimento: UA NOVA CANTU 

.l?.~.'!?.::! .. f!.'!!P..~~~'!.~~'!.~:: .............................................................................................................................................................................................................................. .. 
Nome/Razão Social: MAGAL TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI 

CPF/CNPJ: 15.329.111/0001-13 

Nome fantasia: MAGAL PRANCHA AGRICOLA 

CNAE: H4930202- TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, 

Matriz: NAO 

Natureza jurídica. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 
Data da Última Renovação Cadastral: 16/03/2015 

!?.~.'!?.::! .. '!~.E.?.~.~~~!'!.~~~.?. .......................................................................................................................................................................................................................... . 
Data da constituição: 29/03/2012 
Registro da junta comercial - NIRE: 41600005287 Data do Reg1stro. 16/03/2012 

!.r:t?.~~'!.~~.f!.?..~.?.~.~r~.~'!.~!.~.~.!::?.~'!.~'!.~.~.r~~:?. ................................. ... ........................................................................................................ ....... ........................................ . 
Data da última alteração contratual: Número do arquivo: 

Data do arquivamento: Subestabelecimento do poder· Nao 

Tipo de regime tributário: Simples 

Endereços 
ri·;;~·d~·~~d~~~ç~·: .. c~·~~~~~~·~· ................................................................... s.ii'~~Ça~· .... PRóP'iúo ............................... R'~~~d~·d·~~d~~ ............................................... .. 
Recebe correspondência: SIM Caixa postal: 

Tipo: RUA Logradouro: PROJETADA B 

Complemento: CASA 

Município: NOVA CANTU 

Comprovado: SIM 

Contatos 
Nome Telefone 

SIDNEI (44) 9134-0505 

Fontes de referência 
Telefone 

(44) 3527-1174 SUPERMERCADO BORGIO 

(44) 3527-1334 SUPERMERCADO BORGIO 

Faturamento 

Ano Mês 
2015 Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

Total 

Número· 205 

Bairro: CONJUNTO PINHEIROS 

UF: PR CEP· 87330-000 

E-mail Setor 

Nome 

Valor( R$) 
0,00 

0,00 

50.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

I 50.000,00 

r 50.000 00 

500.00010~ 

I 
I 

\ \ \ \jc}·JV 
Participação em Empresas 

Razão Social 
MAGAL TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS 
E I RELI 

Total: 

09/12/2015 10:19:51 Sidney Rufino dos Santos 

CNPJ Cargo 

15.329.11 1/0001-13 ADMINISTRADOR 

63.000,00 
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