EXTRATO DO CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 037/2010 – PM BITURUNA
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 31 de Março de 2010.

CONTRATANTE:

Município de Bituruna, Estado do Paraná, com sede AV. DR. OSCAR
GEYER, 489, inscrito no CNPJ/MF nº 81.648.859/0001-03, neste ato
representado pelo Prefeito(a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato
e funções, Sr(a) REMI RANSSOLIN, portador da Cédula de Identidade RG
nº 1.191.091-2 e do CPF/MF nº 242.883.309-04, e

CONTRATADA: J. Malucelli Equipamentos Ltda.
DOMICILIO: Rod. do Café Km 0,5, 201, Curitiba - PR.
OBJETO: fornecimento de Equipamento(s) Rodoviário(s) sendo: 01 (UMA)
MOTONIVELADORA - - Modelo/MARCA: CASE/845, FINAME: 1795705, Fabricante CNH,
Motor CUMMINS 6BTA5.9, 140HP, Diesel, Transmissão conversor de torque com luck up
(também com direct drive) Powershift controle eletrônico e troca de marchas, automático
e sem pedal modulador para avanço progressivo, 06 marchas à frente e 03 a ré, direção
hidrostática (hidráulica), raio de giro 7.250mm, largura 3.658mm (12'), giro do circulo de
360° ângulo talude de corte 90° ambos os lados, pes o total em ordem de marcha
14.291Kg, sistema elétrico de luzes foral frontal com seta de direção (02) duas, luz de freio
e seta de direção traseira (02) duas, farol de serviço traseiro no topo da cabine (02) duas,
farol de serviço anterior à lâmina (02) duas, pneus 14x24 - 16 lonas, acessórios:
silencioso, gancho de tração, espelho retrovisor com pintura de logotipo conforme
modelo a ser fornecido, opcionais: deslocamento lateral da lâmina lado direito 686mm e
esquerdo 533mm, posição de ângulo de ataque da lâmina, ataque normal ângulo de
47°, ângulo de ataque máximo 87°, escarificador traseiro tipo paralelogramo,

largura de corte 2.185mm, 05 dentes, elevação sobre o solo de 505mm, penetração
máxima 350mm e peso de 625Kg, cabine com estrutura ROPS, logomarca do
Programa conforme modelo a ser fornecido. GARANTIA de 12 meses da entrada
em operação, com 08 horas Entrega Técnica e treinamento mecânico e
Operacional.
VALOR: 385.500,00(trezentos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais).
FATURAMENTO: deverá ser apresentado e protocolado, em 02 (duas) vias, na sede do
CONTRATANTE.
PRAZO DE FORNECIMENTO: 90 (NOVENTA) dias contados a partir da data da assinatura

do Contrato.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta cinco) dias contados a partir da data da
assinatura do Contrato.
FORO: Comarca de Curitiba, Estado do Paraná.
Bituruna, 31 de março de 2010.
REMI RANSSOLIN
Prefeito Municipal

