
POSTO BÓRGIO 
18/11/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ N° 10.502.182/0001 -52 

SAUDE /9.900 = 1.890 Lts. Diesel X 2,30 - 4.347,00 

18/11/2013- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

LIVRE/9.000 = 7.415Lts. Diesel X 2,30 = 17.054,50 

EDUC/6.884 = 5. 705 Lts. Diesel X 2,30 - 13.121,50 



POSTO BÓRGIO 

18/1112013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ N° 10.502.182/0001-52 

SAUDE /9.900 = 780.00 Lts Gasolina X 2,85 - 2.223,00 

18/1112013 -PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

LIVRE/9.000= 1.200 Lts Gasolina X 2,85 = 3.420,00 

EDUC/6.885 = 615 Lts Gasolina X 2,85 = 1.752,75 



---

PROCESSO N°: 
ASSUNTO: 
ENTIDADE: 
INTERESSADO: 

172014113 
Representação da Lei N° 8.66611993 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN, JOÃO LUIZ BORGIO, SUELEN 
KRUPEK, ALAN MACHADO DOS SANTOS(OABIPR 61243), 
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO L TOA 

Ofício n° 19324114-0CN-DP Curitiba, 11 de dezembro de 2014. 

Ref.: CONCESSÃO DE CONTRADITÓRIO 

Prezado Senhor Prefeito, 

Em cumprimento ao Despacho n° 1860/2014, fica CITADO o Município 
de Nova Cantu, CNPJ n° 77.845.394/0001-03, para, querendo, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contado da juntada do aviso de recebimento aos autos digitais, 
apresentar ao Tribunal as razões de contraditório no processo acima citado, em 
atenção ao disposto no artigo 35, 11, "a" da Lei Orgânica (Lei Complementar n° 113, de 
15/12/2005). 

A não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de 
medidas previstas na Lei Complementar n° 113, de 15/12/2005, e no Regimento 
Interno do Tribunal. 

Conforme o disposto no § 4°, do art. 380, do Regimento Interno, 
presumem-se válidas as citações e intimações dirigidas ao endereço declinado nas 
manifestações das partes e interessados, cumprindo-lhes atualizar o respectivo 
endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva. 

E ainda conforme o disposto no art. 383, também do Regimento 
Interno, após a citação da parte e interessados, se houver, as intimações realizar-se-ão 
da seguinte forma: I - por meio eletrônico à parte ou ao seu procurador, se houver, e 
desqe que regularmente credenciado; 11 -por publicação no periódico Atos Oficiais do 
Tribunal de Contas, para parte e interessados, se houver, ou revel. 

A íntegra do processe eletrônico, com o seu andamento em tempo real , 
está disponível às partes, interessados e procuradores, desde que credenciados no 
portal e-Contas-PR, acessível no site do Tribunal e com o uso do certificado digital1, no 
seguinte caminho: 

1. Inserir o certificado digital 
2. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br 
3. Clicar na opção e-Contas Paraná no menu à esquerda 
4. No menu SERVIÇOS, escolher a opção Portal e-Contas Paraná~ 

Acesso Restrito com Certificação ~ Processo Eletrônico 

1 Certificado digital- veja onde adquirir no síte 
http://www.iti.gov.brltwikilbínlvíew/Certíficacao/CertifícadoObterUsar 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
Praça Nossa Senhora de Salete sln° - Centro Cívico 

Curitiba - PR 
CEP: 80.530-910 

DOCUMEN.,..O E ASSINATURA(S) DIGITAIS 

1 

AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 91LE.VKI3.JS8T.CQ9Y-6 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D 
Diretoria de Protocolo 

PROCESSO N°: 
AS~UNTO: 
ENTIDADE: 
INTERESSADO: 

172014/13 
Representação da Lei N° 8.666/1993 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN, JOÃO LUIZ BORGIO, SUELEN 
KRUPEK, ALAN MACHADO DOS SANTOS(OAB/PR 61243), 
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO L TOA 

Ofício n° 19326/14-0CN-DP Curitiba, 11 de dezembro de 2014. 

Ref.: CONCESSÃO DE CONTRADITÓRIO 

Prezado Senhor, 

,-, Em cumprimento ao Despacho n° 1860/2014, fica CITADO o Sr. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN, CPF n° 676.205.159-68, para, querendo, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contado da juntada do aviso de recebimento aos 
autos digitais, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório no processo acima 
citado, em atenção ao disposto no artigo 35, 11, "a" da Lei Orgânica (Lei Complementar 
n° 113, de 15/12/2005). 

A não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de 
medidas previstas na Lei Complementar n° 113, de 15/12/2005, e no Regimento 
Interno do Tribunal. 

Conforme o disposto no § 4°, do art. 380, do Regimento Interno, 
presumem-se válidas as citações e intimações dirigidas ao endereço declinado nas 
manifestações das partes e interessados, cumprindo-lhes atualizar o respectivo 
endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva. 

E ainda conforme o disposto no art. 383, também do Regimento 
Interno, após a citação da parte e interessados, se houver, as intimações realizar-se-ão 
da seguinte forma: I - por meio eletrônico à parte ou ao seu procurador, se houver, e 
desde que regularmente credenciado; 11 - por publicação no periódico Atos Oficiais do 
Tribunal de Contas, para parte e interessados, se houver, ou revel. 

A íntegra do processo eletrônico, com o seu andarcrento em tempo real, 
está disponível às partes, interessados e procuradores, desde que credenciados no 
portal e-Contas-PR, acessível no site do Tribunal e com o uso do certificado digital1, no 
seguinte caminho: 

1. Inserir o certificado digital 
2. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br 
3. Clicar na opção e-Contas Paraná no menu à esquerda 
4. No menu SERVIÇOS, escolher a opção Portal e-Contas Paraná~ 

Acesso Restrito com Certificação ~ Processo Eletrônico 

1 Certificado digital - veja onde adquirir no site 
http :l/www. i ti. gov. brltwikilbinlview!Certificacao/CertificadoObterUsar 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
Praça Nossa Senhora de Salete s/n° - Centro Cívico 

Curitiba- PR 
CEP: 80.530-91 O 

DOCUMENTO E ,..ss N, TURA(S) DIGITAIS 

1 

AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO vl'"n'W.TCE.PR.GOv.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 91LE.VKI3.JSST.CQA2.U 
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TRIBUNAL DE C<?NTAS DO ESTADO D~o.~A~~NÁ ~ 
Drretoria de Protocolo \ ·- ~3!0- -

-~---~ 
t·c 

Nã? . havendo o credenciamento das partes, ~os e 
procuradores, a cop1a do processo, com o seu andamento processual até a fase de 
expedição deste ofício, está disponível no site do Tribunal, pelo prazo de 90 (noventa) 
dias, no seguinte caminho: 

1. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br 
2. Clicar na opção e-Contas Paraná no menu à esquerda 
3. No menu SERVIÇOS, escolher a opção Portal e-Contas Paraná~ 

Acesso Livre~ Cópia de Autos Digitais 
4. Indicar o número do processo 172014/13 
5. Indicar o número do Cadastro CNPJ n° 80.846.595/0001-30 
6. Clicar em Baixar cópia 

Os números do processo e deste ofício deverão ser indicados na 
, • resposta ao Relator, que deverá ser apresentada ao Tribunal, preferencialmente, por 

peticionamento eletrônico, com o uso do certificado digital, no seguinte caminho: 

1. Inserir o certificado digital 
2. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br 
3. Clicar na opção e-Contas Paraná no menu à esquerda 
4. No menu SERVIÇOS, escolher a opção Portal e-Contas Paraná~ 

Acesso Restrito com Certificação ~ Processo Eletrônico 
5. Clicar em Petição Intermediária. 

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Diretoria de 
Protocolo, e o andamento processual está acessível no site do Tribunal 
www.tce.pr.gov.br, Busca Processual . 

limo. Sr. 

Atenciosamente, 

CLEUZA SAIS LEAL 

Diretora 

KACIANO LUIZ DEMARI BORGIO 
Presidente Comercio de Derivados de Petroleo Borgio Ltda 
Av Cantu, 797 
CURITIBA-PR 
CEP 87.330-000 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
Praça Nossa Senhora de Salete s/n° - Centro Cívico 

Curitiba - PR 
CEP: 80.530-91 O 

DOCUr.- ENTOE ASS11IIATURA(S) DIGITAIS 

2 

AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONiVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 91LE.VK13.JS8T.CQAO.T 
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('01\Ü:RCIO DF CO!'vlHUSTÍVEIS KESEM LTDA 

NlRr:. 11° 41203760364 

CNPJ n° 02.332.442/0001-60 

SEXTA Al.'"(ERAÇÃO CONTRATUAL 

E CONSOLIDAÇÃO 

I I. 1:N 1\lARA KHUPH<. brasilc• tra, m,11nr, nascida em 24 de ju lho de 1983, soll"eirc1, 

' mpres,íria, pori<Hinr<1 d<'l rartPir.1 dt~ td~ntidJt1e RC n'' 8.049.116-6- SSP /PR, inscrita no 

·. TF/ f\'1f. sob o n'' 03R.11 ~5.8-+0--~0. residente e ctomiL·iliada na rua joube1t Agostinho de 

· .,li··ei rc1, 5-W, C\mtro. C'f.P 873:10-000, em Nova Cantu, comarca de Campina da Lagoa, 

I .nond, e SUÉLFN KH.UPEK, brc~siloircl, tT\clior, nasc idc1 em 29 de abril de 1985, solteira, 

t·'m presária, portadora da carteird dl' ;d\Yttiddde RC n" 8.091.158-0- SSP/PR, inscrita no 

1 ' PF/ i\ lF sob o n'' 045.b'26.32q-25, restdentP e domiciliadét nâ rua Joubert Agostinho ele 

~ ll tve ira, 540, Cen tro, Cr.P 873311-000, em Nova Canlu, comnrca de Campina da Lagoa, 

1\Han,í, sócias detentoras da to1·,1lidcldt: elas quotas da sociedade que gira sob a 

dr>nominô<)tn social dP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM LTDA, com sede 

11,1 cl\'enida Cantu, 200, Centro, CEP 87.330-000, em Nova Canht, comarca de Campina 

de~ l .c~goc1, PManA, in"icrita no CNPJ sob o n'' 02.332.-142/0001 -60, devidamente 

tt'~'. istrada na I unta Com t?rCidl do Eslc=H.ln do Paraná sob o n" 4"1203760364, por despacho 

,•m St'S"í.:io dE~ 'IH d e dt.'Zl-"nlhro de ·1907 e a lterc1ções c;ob n° 982864g81 (P alteração) por 

. h·s pacho em ~f·ssão dt> 05 de novt>tnbro de 1998, n" 2020219210 (2a altera\Jo) por 

,i,··:-. p.h'ho em s~:•ss,'\o clf• 25 de jAtlt'iro de 2002, n'1 200-J.-1-264291 (3a alteração) por 

d,·spc~ch o em srssão dP 13 dr dt'zc·mbro dc> 2004, nl• 20062704150 (4a alteração) por 

dt>srõcho t.•m sess,io dt.:> 27 d0 jtdho dt., 2006 e n° 20073159069 (5a alteração) por 

,ll'spal"l1o em S<'ssão dL' 20 de 1u\ho dr 2007, resolvem por t?ste insh-umento alterar o 

~ ·<111 lfr1l"o Soci<1l t:- l"'~!".9!Il Q\'er __ ~\..!.~1 _ Ç~"'~QSQEJ,1çào, medi3r1tt~ as cláusulas e condições 

Cl.íusulc1 Primeira: A sôc iê\ SUH r:N KRUPEK cede e trc1nsfere 19.600 (dezenove 

mil e seiscentc~s) quotas no' ,1lor dt~ R$1,00 (um real) cada, totalizanelo um capital 

no va lor de R$ '19.600,00 (dpzenove mil e seiscentos reais) à sócid ÉLEN MARA 

KRUPET( dnndo, nes iP iltn, rlen ,;t e i rrevogávt-1 quital;ào. 

('],'insula Segunda: Em , ·irtudt' d,l presente <'tltt•ra<ào o capital social ficará 

distribuído da seguintE' ft"'l rmn: 



COJ\lÉRCIO DE COMUUSTIVEiS KESEM LTDA 

NIRE no 41203760364 

CNPJ n o 02.332.442/0001-60 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTR.A.TUAL 

E CONSOLIDAÇÃO 

SOCLA~S-----.------~Q~U~0~1~'A~S~--~--~V~A~L-O~R~(R-$~)--~ 

Élen Mara Kru pek 39.600 39.600,00 I 
Suelen Krupek 400 400,00 

Total -tO.OOO .W.OOO,OO 

Cláusula Terceira: As sócias nomeiam a adnunistradora não sócia SlRLEI 

DEI\·í.A.RI h:RUPEK, brasileira, viuva, comerciante, portadora da Cârteira de 

identi~iade RG n° 3.563.222-0- SSP / PR, inscrita no CPF /MF sob o n° 409.243. 199-

bS, residen te e domici liada na rua joubert AgostiJ1ho de Oliveira, 540, Centro, 

CEP 87.330-000, em Nova Cantu, Comarca de Campina da Lagoa, Paraná para a 

ddrninistraçJo e representação legal. da sociedade, ativa ou pass ivamente, judicial 

ou exh·ajud icialmente, perdnte órgãüs publ icas, institui\ões financeiras, entidades 

privadas e terceiros em gera l, bem como pralicdr todos os demais atos necessários 

a consecução dos objetivos ou à defesa dos i.nteresses e direitos da sociedade, 

dutorizado o uso do nome empresarial i.soladam.ente. 

Cláusula Quarta: :\ Administradora declara sob as penas da lei, que não está 

impedida de exercer a adminislTdÇdO da sociedade, por lei especial, ou em 

virtude de condenação criminat ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 

que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime 

fdlimentcrr de prevaricação, feita ou suborno, concussão, peculato ou contra o 

s isten1a financeiro nacional, contra normas de defesa dd conconência, conh·a as 

relações de consumo fé púhlica a propriedade. 

Cláusula Quinta: Em caso de falecimento, exdusão ou iJ1terdição de sócio, a 

soc iedade continuará suas atividades com os sócios remanescentes. Na hipótese 

de permanecer um único sócio, este lerá o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para 

regularizar a situação da soc iedade, conforme previsão legal. 

l.,ará.grafo únko: Os haveres do sócio fa lecido, excluído ou interditado, nesses 

inrluídos todos os créditos e dé bitos para com a sociedade, serão apurados 

ITH"dian te Bcllanço rsreciolrnen te reél lizaclo que reflita a situação patrimonial da 

Auten-ttcação 
00 verso 



COMÉRCIO DE COMBUSTiVElS KESEM LTDA 

NIRE no 41203760364 

CNPJ no 02.332442/0001-60 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

E CONSOLIDACÃO 

sociedade, levantc1do na data da retirada do sócio do quadro_ social, e deverão ser 

~"1clgos em 12 (doze) parcelas rnensais, iguc'lis e consecutivas, vencendo-se a 

primeira delas em 90 (noventa) dias da data em que ocorreu o evento, sendo certo 

'-lue o sa ldo devedor será cot-rigido monetariamente, na forma da legislação 

vigente e com bc~se nos índices aplicáveis à corre<-:ào dos débitos judiciais 

privados. 

Cláusula Sexta: O endereço da sociedade que é na Avenida Cantu, Centro, CEP 

87.330-000, em Nova Cantt.1, comarca de Campina da Lagoa possui nova 

numeração, passancto do n. 200 para n. 156, ficando, portanto, na Avenida Cantu, 

N. 156, Centro, Cep 87.330-000, em Nova Cantu, Comarca de Campina da Lagoa, 

Paraná. 

Clausula Sétima - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato 

Socia l e Alterações Contratuais, não modificadas por esta alteração contratual. 

Clausula Oitava: vista das modii:icacões ora ãjustadas, n~solvern consolidar seu 

Contato Social de acordo com a lei 10.406-2 

CONTRATO SOCIAL CONSOliDADO 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KESEM l.TDA 

NffiTI No 41203760364 

CNPJ No 02.332.442/0001-60 

ÉLEN l'vlARA KRUPEK, br~sileira, maior, nascida em 24 de julho de 1983, 

solteira, empresária, portc1dora da carteira de identidade RC n° 8.049.116-6 -

SSP (PR, inscrita no CP r j MF sob o n° 038.315.849-40, residente e domiciliada na 

rua Joubert Agostinho de Oliveira, 540, Centro, CEP 87.330-000, em Nova Cantu, 

comarca de Campina da Lagoa, Paraná, e SUÉLEN KRUPEK, brasileira, maior, 

nascida em 29 de abril de 1985, solteira, empresária, portadora da carteira de 

identidade RC n° 8.091.158-0- SSP j PR, tnscrita no CPF jMF sob o n° 045.626.329-

25, residente e clon1iciliada né1 rua Joubert Agostinho de Oliveira, 540, Centro, 

CFP 87.:130-000, em 
..... 

I 



COIVfÉRClO DC COM.tlUSTIVEb Kl::St:.M Ll'OA 

NIRE no 41203760364 

CNPJ n° 02.332.442/0001-60 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

E CONSOLIDAÇÃO 

SOCIAS QUOTAS VALOR (R$) 

Elen McHô Kru rek 39.600 39.600,00 

Suelen Kru rek 400 400,00 

Total 40.000 40.000,00 

CLÁUSULA SEXTA HESPONSABJLlOADE DOS SÓCIOS: A 

responsabilidade de cadc1 sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe 

o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLAUSULA SÉTIMA - CFSSÃO E TRANSFl-~RÊNClA DE QUOTAS: As 

quotas são indivisíveis e n,1o poderão ser cedid.1s ou transferidas a tercei.ros sern 

o consentimento de todos os sócios, d quem fica assegurado o d ireito de 

preferência para a respectiva aquisição, se postas à venda, na proporção de sua 

parlicipação no cdpital social, formalizando-se, se realizada a cessão delas, o 

r nmpetente instrument-o dç alterõção contratual. 

Parágrafo únko: 0 sócio que prelenda ceder ou transferir todas ou pMte de suas 

quotas, deverá notifi cc-1r por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade 

de quotas postas ~1 venda, o ~"'reço, forma e prazo de pagamento, para que estes 

exe rçam ou renuncir>m ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 

(trintd) dids, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério 

do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a 

cessão das quotâs se lMÁ na proporção das quotas que então possuírem. 

Decorrido E'Sse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas 

poderão ser li vremf•nte trcmsíeride~s. 

CLÁUSULA OITAVA - ADM.INISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO 

NOME El\lPRESAJUAL: É investida ncl função de adrninistradora não sócia 

SlRI.EI DEMARl KRUPr~l( br<1sileira, viúva, comerciante, portadora da carteira 

de identiLiade RC n'' 3.563.222-0 - SSP/ PR, inscrila no CPF /MF sob o n" 

4!lCJ.2-1-3.1 Q9-68, residt->nte (' dorniciliada na rua .Joubert Agostinho de Oliveira, 540, 
_. 

. ' .. ... ,. 



COMÉl~CIO DE COIVJHUS'1'JVI.:.t6 Kl::t>t'.iVt L 'l'L)A 

NIR E no 41203760364 

CNPJ n° 02.332.442/0001-60 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

E CONSOLIDAC'.ÃO 

Centro, CEP 87.330-000, em Nova Canhl, Comarca de Campina da Lagoa, Parana 

pMa êl administração e representação legal da sociedade, ativa ou passivamente, 

judiciõl ou extrajudicialmente, perêlnte órgãos públicos, instih.lições financeiras, 

entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os den1ais atos 

necessários à consecuçZio dos objetivos ou à defesd dos i.nteresses e direitos dél 

SOC1edc1de, autorizddo o uso do nome empresarial isoladamente. 

l>arágrafo Pruneiro: É vedado o uso do nome empresarial ern ativ idades 

estranhas ao interesse social ou ussumir obrigações seja en1 favor de qualquer d os 

quotistas ou de te reei r os, bem corno onera r bens imóveis da sociedade, sem 

autorização dos sócios. 

Parágrafo Segundo: A <H.in1inistradora deciMd neste ato, e sob as penas da lei, 

que não está imredida de exercer 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 

con iTa a economic1 popular, contra o sistema rinanceiro nacional, contra normas 

,Jf> defesc1 da COill'Orrência, contr,1 as relações de consurno, fé pública ou a 

propriedade. 

CLÁUSULA NONA - RF.TIRADA PUO-tA'BORE: A administradora, nomeada 

no exerckio da sua n~rresentação na sociedade, ter{l direito à remuneração a 

tíLulo de pró-labme, de acordo com a vontade maniiestada pelos sócios. 

CLÁUSULA DÉCIJ'vtA EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇOES 

FINANCEIRAS E PARTlCil.,AÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao 

térmi no de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará 

contas justificadas dE' sua administ·raçào, rrocedenclo à elaboração do inventário, 

do balanço patrimonial e do bcllanço de resultado econôn1ico, cabendo aos sócios, 

nn proporç~o de suns quotas, os lucros ou perdas apunH.ias. 

' -
"' ... 

--r 



COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM LTDA 

NIR E no 41203760364 

CNPJ n° 02.332.442/0001-60 

SE:X1A ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

E CONSOLIDAÇÃO 

CLÀUSULA DÉCll\iA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos 

quatro rneses seguintes ao término do exercício sociat os sócios deliberarão sobre 

clS COntas arresentadas reJa administradora. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA FALECil\tiENTO, EXCLUSÃO, 

RETIRADA OU INTERDiÇÃO DE SÓCIO: Em caso de falecimento, exclusão, 

retirada ou interdiçiio de sócio, a sociedade continuctrá suas ativ1dades com os 

sóc ios remanescentes, sendo vedada a inclusão dos herdeiros na sociedade, salvo 

quando expressamente admitida pelos sócios remanescentes. Na hipótese de 

permanecer um único sócio, este terá o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para 

regularizar a situi::lçâo Lia sociedade, conforme previsão legal. A referida 

regulMização independe de clutol"ização judicial, bastando que o sócio 

remanescente efetive a alleração do contrato social perante o órgão cotTtpelente, 

dpresentando, para tanto, donnnento que comprove o evento. 

}>arágrafo único: Os haveres do sócio fdlecido, excluído ou interditado, nesses 

1nrluídos todos os créd itos e débitos para com a sociedade, serão apurados 

tnediante Balanço especialmente realizado que reflita a situação patrimonial da 

sociedade na data do falecin1ento, exclusão, retirada ou interdição, e dever~o ser 

pagos em. 12 (doze) parcelds mensais, iguais e consecu tivas, vencendo-se a 

primei.J·a delas em 90 (noventa) dias da data em que ocorreu o evento, sendo certo 

que o saldo devedor sen'l corrigido monetariamente, na form.a da legislação 

vigente e com base nos índices aplic,)veis à correção dos débitos judiciais 

privados. 

CLÁUSULA DÉCHviA TERCilffiA - EXCLUSAO DE SÓCIO: Ressalvado o 

disposto no art. 1.030 da Lei n° 10.406/2002, quando a maioria dos sócios, 

representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais 

sócios est<'io pondo em risco a continuidade da en1presa, em virtude de atos de 

inl"g<'lve1 gravidadE!, ou qlle não há mais o aj(etio socictatis, poderá excluí- los da 

soc iednde medinnte all·ernl:ào do contrato social. 
. , 

... , ) 

~ ... ~ 



COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM LIDA 

NIRE n° 41203760364 

CNPJ n ° 02.332.442/0001-60 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

E CONSOLIDAÇÃO 

Parágrafo Primeico: A ex~·lusão somente poderá ser determinada em rew'lião 

especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado ern tempo hábil para 

pe rm i !"i r seu com pareci men t·o. 

Parágrafo Segundo: Efetuado o regish·o da alteração contratuê!l, o valor dos 

hê!veres do sócio excluído será ê!purê!do e liquidê!do na forma prevista na cláusula 

Dérimc1 Segunda deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da Comarca de 

Ca.n1pina da Lagoa (sede da sociedade) para o exercício e o cumprimento dos 

di re itos e obrigações resull'ê!nles dt=>ste contrato, com expressa renúncia a qualquer 

outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou ven.ha a ser. 

E por estarern assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam, a presente 

alteração, em 04 (Quntro) vias de igual teor e fonna, devidamente rubricadas 

pelas sódas em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros 

t" sucessores legais a et1mpri-lo em todos os seus termos. 

Nova Cantu, 07 de janeiro de 2010 . 
.--,-, ·'\ 
C{::j~-·: 

. ' Elen Ma Krupek 

Testemunhas: 

, .. " - -
~' ,''-~_;"--.......""--. :>--.. ·,--

t:lscl R.Oiiveira 
1'-- -

Rg Nc' 4.321.133-1 

CPF N'' 547.349.750-40 

i / :1i ) 1-~:~,.C ·::::::-
Ms'rizete Ap t.iraga 

Rg N° 4.738.381-·1 

CPF N° 827.881.119-91 



COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM LTDA- POSTO SUZUKA 
CNPJ: 02.332.442/0001 -60 

Ao Município de Nova Canto 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM LTDA, 

inscrita no CNPJ 02.332.442/0001 -60, com sede na Avenida Cantu, 156, Centro 

de Nova Cantu, PR, por meio da sua procuradora SIRLEI DEMARI 

KRUPEK, conforme cópia do Contrato Social em anexo, vem solicitar a Vossa 

Senhoria que seja providenciada a elaboração do Contrato entre esta Empresa e 

o Município, para formalizar o Processo Licitatório 001 /2013, cujo pregão foi 

realizado em 10/0112013, do qual esta Empresa saiu vencedora no direito de 

fornecer ao Município 500.000 (quinhentos mil) litros de Óleo Diesel e 7.000 

(sete mil) litros de Álcool. 

Nova Cantu, 1 7 de janeiro de 2013. 

-,.....__. ·-
ustíveis Kesem Ltda 

CNPJ 02.332.442/000•1:--60 

Avenida Cantu, 156, Centro, Nova Cantu, Pr. CEP 87330-000 
Tel (44) 3527-1231, e-mail: postosuzuka@hotmail.com 



- Economia- Petrobras reajusta preço da gasolina e do diesel nas refinarias 
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Petrobras reajusta preço da gasolina e do diesel nas refinarias 

A correção vale a partir da zero hora desta quarta-feira (30). 
Reajuste será de 6,6o/o para a gasolina e de 5,4°/o para o diesel. 

Do G l. em São Paulo 

Recorrendar 3,4 tril 

Twnt1r 320 

320 comentários 

A Petrohras infon110u nesta terça-feira (29) que os preços da gasolina e do diesel serão reajustados a partir de quarta-teira nas refinarias. O reajuste será 
de 6,6% para a gasolina A e de 5,4% para o diesel (média Brasil), segundo cormmicado da errq:>resa. 

A correção vale a partir da zero hora desta quarta-feira (30). 

"Esse reajuste foi definido levando em consideração a política de preços da Companhia, que busca alinhar o preço dos derivados aos valores praticados 
no mercado internacional em uma perspectiva de médio e longo prazo", afirroou a companhia em nota. 

De acordo com a estata~ os preços da gasolina e do diese~ sobre os quais incide o reajuste ammciado, não incluem os tributos federais CIDE e 
PIS/Cofins e o tributo estadual ICMS. 

saiba mais 

• Reajuste da brasolina deve chegar inte!;[<!lmente às bombas d~ sindicato do Rio 
• Banco Central projeta atll1'l.':nto de 5% para gasolina em 2013 

• Não hú decisão sobre reajuste de gasolina. infom1a Fazenda 
• Pctrobras anuncia alta depreco de combustíveis e Fazenda reduz Cid e 

g1.globo.com'economia/noticia/2013/01/petrobras-reajusta-preco-da-gasolina-e-do-diesel.html 1/13 
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1/12/2013 às 09h11 (Atualizado em 1/12/2013 às 09h14) 

Motoristas já sentem aumento no preço do combustível pelo Pais 

Em Porto Alegre, a gasolina comum já custa R$ 2, 98; nova alta é esperada para início de 2014 

Do R7, com Jornal da Record 

Reajuste deve deixar o Natal dos brasileiros mais c aro 

Motoristas de todo país sentiram no bolso o reajuste 
no preço da gasolina e do diesel, anunciado na última 
sexta-feira (29). No primeiro dia após o reajuste, 
vários postos de combustível já exibiam valores mais 
altos, que podem até repercutir nas compras de 
Natal. 

Neste sábado, alguns postos de combustível já 
exibiam valores mais altos. Em Porto Alegre, a 
gasolina comum custa R$ 2, 98. Os motoristas 
também já sentem a alta dos preços em capitais 
como Goiânia e Salvador. 

O aumento no preço dos combustíveis afeta 
diretamente o valor de outros produtos, e a alta já 
deve ser sentida nesta semana. Segundo 
especialistas, o reajuste deve deixar o Natal dos 
brasileiros mais caro. 

Gasolina pode ter nov a alta no inicio de 2014 após reajuste abaixo da expectativa 

Gigantes da internet têm oportunidades para brasileiros 

v ~conomista Alfredo Meneghetti diz que "aquele comerciante que recebe um produto que já vem, do fornecedor, com um 
valor aumentado vai repassar para o preço". Segundo ele, "Isso vai acabar repercutindo no nosso bolso" . 

J 
E; 

@tCIPE 
SAIBA MAIS SOBRE 

O R7 PONTOS 

otal da alta dos combustíveis deve ser de O, 12 ponto percentual no IPCA de dezembro. 

Todos os direitos reservados - 2009-2013 Rádio e Televisão 



Jornal Nacional 
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29/1112013 20h43- Atualizado em 29/11/2013 20h43 

Petrobras anuncia aumento do preço dos combustíveis 

1~as refinarias, o preço da gasolina vai subir 4%,. O óleo diesel, 8°/o. ssa alta entra em vigor 
a partir da Oh de sábado. 

A Petrobras anunciou, nesta sexta-1eira (29), um aumento de preço dos combustíveis. Algo que não acontecia desde janeiro. 

'as reJinarias, o preço da gasolina vai subir 4%. O óleo diesel, 8%. Essa alta entra em vigor a partir da Oh de sábado. 

De acordo com especialistas, o aumento pros consumidores, nas bombas dos postos, vai ser menor. Eles estimam que 1ique em 2% para a gasolina e em 
4% para o diesel. 

A Petrobras declarou que os objetivos do que a empresa chamou de nova política de preços são: 

- Reduzir o endividamento da empresa 
- Não repassar a volatilidade internacional para o consumidor 
- Convergir os preços dos combustíveis no Brasil com os praticados intemacionahnente 

Os investidores do mercado 1inanceiro esperavam que a empresa anunciasse nesta sexta-1eira um plano de reajustes automáticos, mas isso não ocorreu. 

A delasagem do preço da gasolina em relação ao exterior é calculada em 15%. A do diese~ em 20%. 

tópicos: 

• Petrobras 

veja também 
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PRErdTURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidcs) 

Ernis:01/01/2013 A 31/12/2013 
(Credoc 0000002674-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA) 

VINC IDT.E. IDTA VCTOICP~DOR 

000 I 01/02101/02/131 COMERCIO DE DERIVADOS DE: PE:TROLE:O BORGIO 
000101/02101/02/131COMERCIO DE: DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
00010 1/02101/02/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
303 101/02101/02/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000111/021 11/02/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
0001 14 /02114/02/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000114/02114/02/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGlO 
303120/02120/02/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGJO 
000121/02121/02/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000121/02121/02/131 Cot1ERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
103126/02126/02/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000126/02126/02/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
3031 26/02126/02/131COMERCIO DE Dt.RIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000108/03108/03/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000108/03108/03/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
103108/03108/03/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
l03108/03108/03/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000108/03108/03/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
303108/03108/03/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
303111/03111/03/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
303121/03121/03/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
303 121/0312l/03/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGI O 
000121/0312l/03/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
00012l/03121/03/ 131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
103121/03121/03/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000121/03 121/03/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000121/03121/03/131COMERCJO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
102128/03128/03/l31CONERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000128/03128/03/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000101/04101/04/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000101/D4101/04/131COMERCTO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
103101/0•1101/04/131COMERCIO DE DERIVA.DOS DE PETROLEO BORGlO 
102101/041U1/04/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
3031 OJ /04 I 01/04/131 CO~lERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
303101/04101/04/131COMERCIO DE DERIVADOS DI:: PETROLEO BORGIO 
OOOID9/04109/04/ 131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
10310Y/04109/04/131COMERCIO DE DERJVADOS DE PETROLEO BORGI O 
000109/04109/04/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PF.TROLEO BOPGI O 
000109/04109t04/131CONERCIO DI:: DERIVADOS DE PETROLEO BORGI O 
l03109/04109/04/131COMERCI0 DF. DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
:103!09/04109/04/131COMERCIO DE úERIVADOS DE PETROLEO BORGTO 
103 122/04122/04/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLF.O BORGlO 
!071.!2/04122/04/lJICO~lERCI O DE DEHIVAllQS DI:: PI::TROLEO BORGIO 
0001~2/04122/04/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000122/04122/04/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGTO 
504122/04122/04/131COMERCJO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGlO 
OODI22/04122/04/131COMERCIO Of. Dt.RIVADOS DE PETROLEO BORGlO 
000122/04122/04/131 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORG10 
000 I DQ/O<; I 09/0~/131 COMI::Rt::IO DI:: DER1 VADllS DE PETROI.EO BORGIO 
úOO I 09/051 U9/D5/ I J I Cli:1E.RClO DE. DERl VADOS DE PETROI,I::O BORGIO 
0001 9/0SI09/05/131CúMfRC10 DE. DERIVADOS DE PE:TR')t.W BORGJ<J 
01)0109/llSIO>t/05/lJICú~iF!<l-l(J DI:. Dl::kfVAOOS UE PETROII:.O BORGIO 
303 I oq;o~ I 09/0S/ 131 C:OMI::RC!U DE OERl VADO:; Df. PETRULI:;O 8•)P.G1 () 
lJJI 09/051 OIJ/05/ 13ll:l>MlRCW DE UI::RTVADO., DE f'ETF,Ol.I:.O 80Ru10 
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IVLR Et1PENF..>.DO I VLR ESTORNO I SALDO 

I 9 . 124,571 I 9.124, S7 
I 10.319,291 I 10 . 319,29 
I 3.351. 481 I 3.351,48 
I 8 .4 73 ,761 I 8 . 473,76 
I 22 .057 ,561 I 22.057,56 
I 5.990, 001 I 5 . 990,00 
I 3.38 4,00 1 I 3 . 384,00 
I 1 . 623,161 I 1.623,16 

1.064,841 I 1.064,84 
303,741 I 303,74 

6 . 834 , 991 I 6 . 834. 99 
25 . 767,541 I 25.767,54 

5 006,341 I 5.006,34 
16 . 011 , 001 I 16 . 011 ,00 
l. 995,031 I 1 .995 , 03 

847 , 201 I 847, 20 
295,961 I 295,96 

9 . 049,511 I 9.049,51 
1.149,651 I 1.149,65 
2 893 , 521 I 2.893,52 

I 955 , 731 I 955,73 
I 3 . 206,571 I 3.206, 57 
I 768,961 I 768,96 
I 7.510,861 I 7.510,86 
I 825,24 1 I 825,24 
I 12 . 436,801 I 12.436,80 
I 1.524,491 I 1.524,49 
I 3 . 922,001 I 3. 922,00 
I 8 . 165,001 I 8.165,00 
I 1 174,791 I 1.174,79 
I 9 . 962,49 1 I 9.962,49 
I 343,771 I 343.77 
I 4 . 946,491 I 4. 946 , 49 
I 2.502 , 591 I 2 . 50!,59 
I 824,731 I 821,73 
I 9 . 405,621 I 9.405, 62 
I 570,391 I S70,39 
I 1.2D7,481 I 1.207,48 
I 11 . 988, 7 4 I I 11 988,74 
I 735,031 I 735,03 
I 2 .449,861 I 2 .449,8 6 
I 607,411 I 
I 9.~87,341 I 
I 7 350,001 I 
I 1.358,721 I 
I 13.488,001 I 
I 618,491 I 
I 2.389,221 I 
I 2. 054. 981 I 
I 1'1 • 192, 02 I I 
I 18 .716,721 
I 1 ' 194, 361 
I 5.007,161 
I 411.041 
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2736 101050021201513390300102000001 
2737 1010500812036 1339030010300000 1 
2738 101060021202513390300103000001 
2817 101060031202613390300103000001 
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VINC I DT. E . I DTA VCTO I CP.EDOR 

103121/05 121/05/131COMERCI O DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGI O 
000121/05121/05/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000121/05121/05/131COMERCI O DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
303121/05121/05/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
00012 1/05 121/05/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000121/05121/05/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
504122/05122/05/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
107122/D5122/05/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
103110/06 110/06/ 131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
103110/06110/06/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
00011D/06110/06/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000 110/ 06 110/06/131COMERCI O DE DER IVADOS DE PETROLEO BORGI O 
303110/06110/06/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
303110/061 10/06/131COMERCI O DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000111/06111/06/131COMERCI0 DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
0001ll/06111/06/13 1COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
107121/06121/06/131COMERCI O DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
103121/D6121/06/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000121/06121/06/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000121/06121/06/131COMERCI O DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000171/0612 1/06/13 1COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000121/06121/06/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
l07 102/07102/07/131COMERCI0 DE DERIVADOS DE PETROLEO DORGIO 
000102/07102/07/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
303102/07102/07/13ICOMERCI O DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
303102/07102/07/131COMERCI O DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000102/07102/07/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
504102/07102/07/131COMERCI O DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000102/07102/07/I31COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000112/07112/07/I31COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
103112/07112/07/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000112/07 112/07/13 1COMERC IO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
303112/07112/07/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000124/07124/07/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000124/07124/07/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
103129/07 129/07/13 1COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000129/07129/07/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000129/07129/07/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000129/07129/07 I 131 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
303i29/07129/07/131COMERC10 DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
303129/07 129/07/13 1COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGlO 
303109/08109/08/131COMERC10 DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
303109/08109/08/13ICOMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGlO 
511109/08109/08/131COMERCJO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000109/08109/08/131COMERCIO DE DERI VADOS DE PETROLEO BORGI O 
103109/08109/08/I31COMERCJO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
000109/08109/08/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
303121/08121/08/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGlO 
3031Ll/06121/08/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO RORGIO 
000121/08i21/08/13ICOMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGTO 
103121/08121/08/l31COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
107 121/08121/08/lJICOMERClO O<: DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO 
504121/08121/08/l31COti8RCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO RORGIO 
000 I 03/091 03/09/131 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROl.EO BORGIO 
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2818 101060021 2025 13390300102000001 I 000 103/09103/09/131COMERCI O DE DER I VADOS DE PETROLEO BORGIO I I 1. 513, 901 I 1. 513 , 90 
2823 10107002 12028 13390300103000001 I 303104/09104/09/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGI O I I 2 . 612,621 I 2 . 612,62 
2824 101070021202913390300102000001 I 303104/09104/09/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGI O I I 634,821 I 634 , 82 
2825 101050081203613390300103000001 I 000104/09104/09/ 131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 8.943,191 I 8.943 , 19 
2826 101050021201513390300102000001 I 103104/09104/09/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 680,601 I 680,60 
2839 101060031202613390300199000001 I 000 105/09105/09/13 1COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 6 .015 , 001 I 6 . 015,00 
2840 1010500812036 13390300199000001 I 0001 05/09105/09/ 13 1COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGI O I I 2.875 , 001 I 2 . 875, 00 
2940 1010700212028 1339030010300000 1 I 303 112/09112/09/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 2.769,17 1 I 2 . 769, 17 
2941 101070021202913390300102000001 I 303112/09112/09/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 757 , 701 I 757,70 
2942 10106003120261339030010300000 1 I 000112/09112/09/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGI O I I 16.549,671 I 16 . 549,67 
2943 1010700312031 13390300102000001 I 000112/09112/09/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 1.594,861 I 1.594,86 
2944 101050021201513390300102000001 I 103112/09112/09/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 983,981 I 983 , 98 
2945 10105008120361 3390300103000001 I 000112/09112/09/ 131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 9 265 , 571 I 9 . 265,57 
3035 10107002120281339030010300000 1 I 303123/09 123/09/ 131COMERCJO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 2.569,801 I 2 . 569, 80 
3036 10 107002120281339030010200000 1 I 303123/09 123/09/ 131COMERCI O DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 767 , 92 1 I 7 67 ' 92 
3037 101050021201513390300102000001 103123/09 123/09/131COMERCI O DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 1.111, 00 I I 1. 111,00 
3038 101050081203613390300103000001 107 123/09123/09/13 1COMERCJO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 9.320, 561 I 9 . 320, 56 
3039 101040021201313390300102000001 000123/09123/09/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 1.202,881 I 1. 202,88 
3155 101060021202513390300103000001 000130/09130/09/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 5 . 207,011 I 5.207,01 
3156 101060021202513390300103000001 504 130/09130/09/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 8 675,371 I 8.675,37 
3222 10105008120361339030010300000 1 000102/10102/10/13 1COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 9 . 245,04 1 I 9.245 , 04 
3223 10105002120151339030010200000 1 103 102/ 10102/10/13 1COMERCIO DE DERI VADOS DE PETROLEO BORGIO I I 1. 078,28 1 I 1. 078 , 28 
3224 101060031202613390300103000001 000 102/10102/10/13 1COMERCIO DE DERI VADOS DE PETROLEO BORGIO I I 12.143 ,101 I 12 . 743, 10 
3225 10104002 1201313390300102000001 000102/10102/10/ 13 1COMERCIO DE DERI VADOS DE PETROLEO BORGI O I I 1.419, 631 I 1 . 419,63 
3226 10107002 1202913390300102000001 303102/10102/10/ 131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 1.344,641 I 1.344 , 64 
3227 101070021202813390300103000001 303102/ 10102/10/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 3.135,111 I 3.135,11 
3342 101070021202813390300103000001 303111/10111/10/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 2 902,731 I 2 . 902,73 
3343 101070021202813390300102000001 303 11 l/10111/10/13 1COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 1.321,411 I 1.321, 41 
3344 10105008 120361 3390300103000001 103 111/10111/10/13 1COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 3 . 733,00 1 I 3.733, 00 
334 5 10105000 12036 13390300103000001 000111/10111/10/131COMERCI O DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 5.048 , 89 1 I 5 . 048 , 89 
3346 1010500212015 13390300102000001 103111/10111/10/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 1.177,41 1 I 1.177,41 
3347 101070031203113390300102000001 000111/10111/10/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGI O I I 1. 4 96,081 I 1.496,08 
3571 101050081203613390300103000001 103131/10131/10/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 10.007,011 I 10.007, 01 
3572 101050081203613390300103000001 000131/10131/10/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 1. 329,981 I 1.329, 98 
3637 10105002 1201513390300102000001 103101/11101 /11/l 31COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 2 .299,311 I 2.299,31 
3638 10106003 12026 13390300199000001 I 000101/11101/11/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 320,001 I 320 , 00 
3640 101040021201313390300102000001 I 000101/11101/11/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 4.698,561 I 4 . 698,56 
3641 101070021202813390300102000001 I 30310l/l1 101/11/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 2 .946,051 I 2.946 , 05 
3642 1010700112027 13390300199000001 I 303101/11 101/11/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGJO I I 640,001 I 640,00 
3643 101070021202913390300103000001 I 303101/11 101/11/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 5 784,771 I 5.784,77 
3652 101060031202613390300103000001 I 000104/11104/11/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 22 .749,811 I 22 . 749,81 
3653 101050081203613390300103000001 I 107104/11104/11/131COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO I I 17.783,621 I 17.783, 62 

.... 
Tola l Ordinário I /16 . 932 , 48 1 

Total Empenhos I 776.932,481 

AIRTON ANTONIO AGNOLIM VANDIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA JOS~ CARLOS SANTOS 

IPM - lnformáiica Pública Municipal Alende.net- Contabilidade Usuário: 2- Guimarães CP403302 
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- Petrobras anuncia reajuste do preço do óleo diesel 1 Blog do Eliomar 

OPO\O u hne JORNAL DE HOJE FORTALEZA ESPORTES ECONOMIA. 

Assine o RSS 

• Rss dos Posts 
• Rss dos Comentários 

Pesquisar ... o 
Petrobras anuncia reajuste do preço do óleo diesel 

Publicado: 06-03-2013 I Autor: Eliomar de Lima I Categoria(s): Brasil, Economia 

A Petrobras anunciou reajuste de 5% no preço do óleo diesel nas refinarias a partir das Oh de hoje. O anúncio 
acontece um mês após Petrobras aumentar a gasolina em 6,6% e o óleo diesel em 5,4%. O reajuste setviria para alivlar 
as perdas com a diferença dos preços nos mercados externo e interno. 

Segundo a nota, o aumento anunciado "busca alinhar o preço dos derivados aos valores praticados no mercado 
internacional". O preço do óleo diesel não inclui os tnbutos federais C ide e PIS/Cofins e o estadual ICMS, diz a nota. 

Este é o quarto aumento do diesel desde o início de 2012. A gasolina teve dois aumentos no mesmo período. O 
reajuste de janeiro provocou o primeirc irr:qiacto no bolso do consmnidor desde 2005 -desde lá, o governo optava por 
abrir mão na arrecadação da C ide (imposto federal dos combustíveis) para anular a aha nos postos." 

(Com Agências) 

Categoria(s): Brasil, Economia por Eliornar de Lima 

Recomendar 1 

Tw .. tar o o COMPART ILHAR 

Uma resposta(s) para "Petrobras anuncia reajuste do preço do óleo diesel" 

1. CLÉCIO OLIVEIRA, em06-03-2013 as 7:51 Said: 

Olha o plano de recuperação (li) "das baixas notas escolares' da PETROBRÁS, a~ genteeeeem! 

" ... nas refinarias ... "é? 
'Me engana que eu gostcho, e nruitcho'! 
Agüenta, Brasil! 
E, ''PT, fraudações"! 

Deixe uma resposta 

Nome (obrigatÓrio) 

blog .opo-.o.com.br/blog doei iomar/petrobras-anuncia-reaj uste-do-preco-do-oleo-diesel/ 
1/10 



PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

CORREGEDORIA 

Despachos 

21/11/2014-PROCESSO N°: 172014/13 - TC ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI N° 

8.666/1993 ENTIDADE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU INTERESSADOS: SUELEN 

KRUPEK, AIRTON ANTONIO AGNOLIN, COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

BORGIO LTDA., JOÃO LUIZ BORGIO ADVOGADOS/ PROCURADORES: LUCIANO DELL' 

AGNOLO KUHN (OAB/PR 33442), ALAN MACHADO DOS SANTOS (OAB/PR 61243) 

DESPACHO N°: 1860/14 1. Trata-se Representação com supedâneo na Lei n° 8.666/93 proposta por 

SUÉLEN KRUPEK, sócia da pessoa j urídica de direito privado COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

KESEM LTDA., mediante a qual noticiou irregularidades no Pregão n° 001 /2013 promovido pelo 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, tendo por objeto a aquisição de combustíveis. A parte 

representante relatou que na data de 1 O de janeiro de 2013 ocorreu procedimento li citatório (n° 

001/2013) no citado município para a aquisição de combustíveis, tendo sido declarada vencedora, 

em relação ao fornecimento de óleo diesel, a empresa da qual a peticionária é sócia, em virtude do 

menor preço ofertado. Afirmou que a outra licitante, COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO BÓRGIO LTDA., irresignada com o resultado, fez consulta ao TCE-PR, por meio do 

Prefeito Municipal, sobre a regularidade da participação do Comércio de Combustíveis Kesem Ltda. 

no certame. Narrou que, em 7 de janeiro de 2013, esta Corte manifestou-se sobre a demanda, 

identificada sob o n° 64056, no seguinte sentido: "A referida empresa está impedida de negociar com 

a Administração desse Município, tendo em vista as proibições estabelecidas no art. 54, da 

Constituição Federal, aplicadas aos vereadores por determinação do art. 29, IX, da mesma Carta. 

Enquanto a empresa for integrada por parentes ou cônjuge, a incompatibilidade não de existir nem 

mesmo se a vereadora se retirar do negócio, tendo em vista as regras do Prejulgado n° 09ffCE- PR, 

fundamentado na Súmula Vinculante 13, do STF (Nepotismo), assim esclarecido no acórdão 

2745/2010-Pieno do Tribunal...". Relatou que diante de tal parecer, foi promovida a adjudicação do 

processo ticitatório à segunda colocada no certame, que, aliás, passou a ser a única já que não 

existiam outros licitantes. Afirmou que tal decisão foi tomada mesmo sendo público e notório que a 

segunda colocada também possuía a mesma restrição citada pelo Tribunal de Contas, já que figuram 

como sócios alguns parentes da suscitada Vereadora, no caso sobrinhos. Afinnou que a decisão de 

adjudicação não foi comunicada à representante, anteriormente sagrada vencedora no certame. Do 

mesmo modo, não foi cientificada sobre o parecer do Tribunal de Contas, o qual foi entregue ao 

representante da empresa interessada apenas em 25 de janeiro. Na mesma oportunidade, o 

representante da pessoa jurídica Comércio de Combustíveis Kesem Ltda. dirigiu, por meio do 

Prefeito Municipal, consulta ao TCE- PR, com o seguinte conteúdo: Considerando a conclusão do 

Tribunal de Contas de que: "Enquanto a empresa for integrada por parentes ou cônjuge, a 

incompatibilidade não de existir nem mesmo se a vereadora se retirar do negócio, tendo em vista as 

regras do Prejulgado n° 09ffCE-PR, fundamentado na Súmula Vinculante 13, do STF 

(Nepotismo) ... ". Considerando que no Município de Nova Cantu, com aproximadamente 7 mil 

habitantes, existem somente 02 (dois) Postos de Combustíveis, possíveis fornecedores do objeto 

licitado. Considerando o afastamento da Vereadora da condição de administradora da empresa 

licitante. Considerando que a empresa Comércio de Derivados de Petróleo Borgio Ltda., segunda 

colocada no certame diante do maior preço ofertado, também tem como sócios parentes (sobrinhos) 

da Vereadora, enquadrando-se, assim, na restrição imposta pelo TCE-PR. Considerando ainda que o 
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sócio Kaciano_ e o representante legal da ~~ferida empresa fize_ram doações para a campanha ebt~r:~ . ;:~--~~~} 
~o a~al Pref~t~o, comprov~d~ o elo pol~ttco entre eles. ~onstderando que Sr. João Luiz Borgio, ~ev~ r ;.:::'''-/ 

e pat dos soctos do Comercto de Denvados de Petroleo Borgio Ltda e representante lega~~ ~;.m~ 
empresa, foi o Presidente e Representante Legal da Coligação Partidária que elegeu o atual Prefeito, 

o que mais uma vez, ratifica o elo e anseios recíprocos de ambos. Considerando que o afastamento 

de um dos licitantes implicará na existência de um único fornecedor de combustível na cidade, 

acabando-se com a saudável disputa pública na obtenção do melhor preço; a exemplo que do ocorreu 

no presente procedimento licitatório, onde as ofertas do preço do diesel iniciaram-se acima de R$ 

2,20 (dois reais e vinte centavos) o litro, mas após chegou-se a vencedora de R$ 2,05 (dois reais e 

cinco centavos). Considerando o interesse público e os princípios que norteiam a Administração 

Pública, especialmente, a moralidade administrativa e economicidade. Considerando todo o exposto, 

requer-se seja procedida nova consulta ao TCE-PR, sobre o procedimento a ser adotado, já que pelo 

parecer emitido, ambas as empresas estariam impedidas de contratar com a Administração Pública 

Municipal, isso sem considerar as peculiaridades acima apresentadas que também comprometem a 

participação da segunda colocada. Ademais, pede-se que o Município proceda da mesma forma 

adotada quando do questionamento do Sr. João Luiz Bórgio, ou seja, encaminhando o inteiro ter da 

consulta feita, bem como os documentos que acompanharam, sob pena de responsabilidade. Narrou 

a parte representante que passados mais de 1 (um) mês da consulta sem qualquer resposta por parte 

desta Corte, buscou informações junto a Ouvidoria de Contas em 18 de março de 2013, oportunidade 

em que descobriu que a Consulta não havia sido apresentada. Diante do exposto, pugnou sejam 

analisados os fatos descritos na consulta referida, bem como solicitou sejam tomadas providências 

no que tange aos seguintes pontos: a) adjudicação do objeto ao segundo colocado no certame (que 

também possui restrições); b) ao fato de se ter efetivado consulta somente a um dos licitantes, sendo 

negado a igualdade de direito à empresa requerente; c) prestação de informação inverídica pelo 

Prefeito sobre a efetivação de consulta junto ao TCE- PR; d) procedimento licitatório, quanto a sua 

regularidade e validade, face as peculiaridades expostas. 2. Compulsando os autos verifico que o 

expediente deve ser PARCIALMENTE recebido como Representação da Lei n° 8.666/93, porquanto 

preenche os requisitos do § 1° do art. 113 da Lei n° 8.666/93, bem como dos arts. 30 e 34 da Lei 

Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar Estadual n° 113/2005) e dos arts. 275 e 276 caput e §1°, 

do Regimento Interno, conforme análise abaixo: 2.1. A identificação documental da parte requerente 

(art. 34 da Lei Orgânica e art. 276, caput e § 1°, do Regimento Interno) está corretamente 

demonstrada (peça n° 2, fl.21 e ss.). 2.2. A parte requerente forneceu dados de onde poderá ser 

encontrada (art. 34, caput, da Lei Orgânica e art. 276, § 1°, do Regimento Interno), os quais constam 

no preâmbulo da peça exordial (peça n° 2, fl.l). 2.3. A parte representante manifesta-se na qualidade 

de pessoa fisica, logo possui legitimidade, a qual é conferida a qualquer pessoa física ou jurídica, nos 

termos do § 1 o do seu art. 113. 2.4. A peça inicial contém narrativa clara de suposta irregularidade na 

aplicação da legislação regente das licitações, relativa à Administração Pública do estado do Paraná 

ou de seus municípios (art. 113, § 1°, da Lei n° 8.666/93, art. 30 da Lei Orgânica e arts. 275 e 276, 

§1°, do Regimento Interno), bem como há indícios de ocorrência da irregularidade ou ilegalidade, 

com anexação de documentação comprobatória dos fatos narrados (art. 34, caput, da Lei Orgânica e 

art. 276, caput e § 1 o do Regimento Interno). Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente 

Representação NÃO será recebida no que diz respeito aos termos da Consulta formulada pela parte 

requerente, ou, ainda, quanto aos motivos pelo qual o gestor municipal supostamente se absteve de 

formular as interrogações para uma licitante e formulou para outra. As considerações suscitadas pela 

parte requerente e submetidas a este Tribunal no bojo do processo de Representação, apresentam, em 

verdade, o caráter de Consulta, a qual está prevista no artigo 38 da Lei Complementar n° 113/2005 
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[1]. A consulta legalmente prevista consiste na via adequada para as autoridades legiti ã<t~ ··f-------~-· 
formularem quesitos e dúvidas precisas e objetivas, especialmente sobre a aplicação de dispositi ~ ,_ ~·;:;nt' .'< 

legais e regulamentares concernentes à matéria de competência do Tribunal de Contas. Como se vê, -

há instrumento específico para aventar o tipo de questionamento proposto, não cabendo, neste 

processo, a formulação de consulta. Neste contexto, incumbe salientar que, por razões de economia 

processual, ainda que se pretendesse sanar nestes autos as dúvidas propostas, tal medida não poderia 

ser adotada, porquanto a presente consulta não está amparada por parecer jurídico técnico e não foi 

formulada por autoridade legitimada [2]. Nada obstante, a consulta apresentada nestes autos não 

versa sobre formulações abstratas, o que contraria o artigo 38, V, da Lei Complementar Estadual n° 

113/05 e vasta jurisprudência deste Tribunal no sentido do não conhecimento da demanda quando a 

consulta versar sobre caso concreto, senão vejamos: ACÓRDÃO N° 897/06 PLENO EMENTA: 

CONSULTA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL, ACERCA 

DE PROGRESSÃO FUNCIONAL PRELIMINAR DE CASO CONCRETO ARGÜIDA PELA 

DIRETORIA JURÍDICA NÃO ACATADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO 

TRIBUNAL DE CONTAS QUE ENTENDE SER CASO RELEVANTE PRELIMINAR 

ACATADA PELO NÃO CONHECIMENTO DA CONSULTA POR SE TRATAR DE CASO 

CONCRETO ORIENTAÇÃO PODE SER BUSCADA NA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER O QUESTIONAMENTO EM TESE. 

ACÓRDÃO N° 965/08 - TRIBUNAL PLENO CONSULTA CASO CONCRETO 

IMPOSSIBILIDADE DE RESPOSTA CONFORME AS DISPOSIÇÕES REGIMENTAIS 

SÚMULA N° 03/TC -PELO NÃO CONHECIMENTO E DEVOLUÇÃO À ORIGEM. ACÓRDÃO 

N° 567/09 - TRIBUNAL PLENO EMENTA: CONSULTA. CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARLÓPOLIS. DÚVIDAS. CARGO DE CONTADOR. TITULAR AFASTADA POR MOTIVO 

DE SAÚDE. REQUERIDA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. CASO 

CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO W 1551/08 - TRIBUNAL PLENO 

CONSULTA. CASO CONCRETO. PARECER JURÍDICO TRATANDO DE RESPOSTA DE 

ENTIDADE PRIVADA. SÚMULA N° 03 TC/PR. PELO NÃO CONHECIMENTO. Assim, deixo 

de receber a Representação quanto a este ponto. Além das considerações com caráter nítido de 

Consulta, consta nestes autos notícia de que o Poder Executivo de Nova Cantuadjudicou o objeto 

licitatório em favor da empresa Comércio de Derivados de Petróleo Borgio Ltda., cujos sócios, SRS. 

KACIANO LUIZ DEMARI BORGIO E FRANCIEL Y DEMARI BORGIO, são sobrinhos de 

vereadora em exercício, SRA. SIRLEI DEMARI KRUPEK. Nada obstante, há notícia de que o sócio 

KACIANO realizou doações para a campanha eleitoral do atual gestor, bem como seu genitor, SR. 

JOÃO LUIZ BORGIO, foi o Presidente e Representante Legal da Coligação Partidária que elegeu o 

atual Prefeito. É de se ressaltar que situações análogas já foram enfrentadas por esta Corte, que, 

considerando a aplicabilidade e a extensão da Súmula Vinculante n° 13 [3] do Supremo Tribunal 

Federal, materializou seu entendimento no Acórdão n° 1127/09 Pleno (Prejulgado n° 09): [ ... ] As 

mesmas regras aplicam-se na contratação de prestação de serviços com empresa que venha a 

contratar empregados com incompatibilidades com as autoridades contratantes ou ocupantes de 

cargos de direção ou de assessoramento, devendo essa condição constar do edital de licitação. No 

mesmo sentido, esta Corte de Contas proferiu o Acórdão n° 2745/10, in verbis: Consulta. Licitação. 

Participação e contratação de empresa da qual consta como sócio cotista ou dirigente, cônjuge, 

companheiro, parente em linha reta ou colateral, consangüíneo ou afim de servidor em cargo efetivo 

ou em comissão na entidade licitante. Impossibilidade. Interpretação da Súmula Vinculante 13 do 

STF. (grifei) Ainda que a Súmula Vinculante e a Lei de Licitações e Contratos Administrativos não 

versem expressamente sobre o nepotismo em matéria de licitações, entendo que o teor da referida 
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moralidade. Deste modo, entendo prudente o recebimento da Representação quanto a estes pon ~8;;; . 4<-
com fito de apurar se o contrato firmado pelo Município de Nova Cantu com a empresa Comércio de /<J :'ant\l . 

Derivados de Petróleo Bórgio Ltda. violou o Prejulgado n° 9 desta Corte de Contas, e ainda, se 

houve algum favorecimento de tal empresa, violando os princípios da legalidade, moralidade e 

isonomia. Face ao recebimento do expediente, alerto aos representados que eventual procedência da 

Representação poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na Lei Orgânica desta Corte (artigo 

85 e seguintes da Lei Complementar Estadual n° 113/2005), além da comunicação dos fatos ao 

Ministério Público Estadual. 3. Em razão de todo o exposto, decido: 3.1. RECEBER 

PARCIALMENTE o presente pedido como Representação da Lei n° 8.666/93, nos termos da 

fundamentação, com fundamento no inciso IV do art. 125 da Lei Complementar Estadual n° 

113/2005 (Lei Orgânica) e no inciso lii do art. 24, inciso I do art. 27, §3° do art. 276, todos do 

Regimento Interno; 3.2. Determinar a CITAÇÃO, por meio de oficio com aviso de recebimento 

(AR), nos termos do inciso li do art. 278, inciso li do art. 381 e caput do art. 382 do Regimento 

Interno, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, do SR. AIRTON ANTONIO AGNOLIN (gestor 

municipal), da pessoa jurídica COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BORGIO L TOA. e 

do SR. JOÃO LUIZ BORGIO, para que, querendo, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias [4], 

apresentem defesa. Deverá o Município juntar aos autos CÓPIA INTEGRAL do procedimento 

licitatório, fornecendo informações atualizadas do certame, bem como de possíveis contratos dele 

decorrentes. 3.3. REMETER os autos à Diretoria de Protocolo (DP) para citação das pessoas acima 

identificadas, bem como para retificação da autuação nos seguintes termos: 3.3 .1. No campo 

destinado aos procuradores constituídos nos autos deverá ser incluído o Dr. Alan Machado dos 

Santos, inscrito na OABIPR sob o n° 61.243, representante da Sra. Suelen Krupek (conforme 

substabelecimento à peça no 5). 3.3 .2 No campo destinado aos representados deverão ser incluídos o 

Sr. Airton Antonio Agnolin, a pessoa jurídica Comércio de Derivados de Petróleo Borgio Ltda. e o 

Sr. João Luiz Borgio. 3.4. Após o decurso dos prazos para apresentação das defesas, encaminhem-se 

os autos à Diretoria de Contas Municipais (DCM) e ao Ministério Público junto a este Tribunal de 

Contas (MPjTC) para instrução e emissão de parecer. Gabinete da Corregedoria-Geral, 18 de 

novembro de 2014 CONSELHEIRO IVAN LELIS BONILHA CORREGEDOR-GERAL 

_ ___________ 1 Art. 38. A consulta deverá atender aos seguintes requisitos: I ser 

formulada por autoridade legítima; li conter apresentação objetiva dos quesitos, com indicação 

precisa da dúvida; III versar sobre dúvida na aplicação de dispositivos legais e regulamentares 

concernentes à matéria de competência do Tribunal de Contas; IV ser instruída por parecer jurídico 

ou técnico emitido pela assessoria técnica ou jurídica do órgão ou entidade consulente, opinando 

acerca da matéria objeto da consulta; V ser formulada em tese. § 1 o Havendo relevante interesse 

público, devidamente motivado, a consulta que versar sobre dúvida quanto à interpretação e 

aplicação da legislação, em caso concreto, poderá ser conhecida, mas a resposta oferecida pelo 

Tribunal será sempre em tese. § 2° Quando, na hipótese do parágrafo anterior, empresa privada for, 

direta ou indiretamente, beneficiária, é vedada a resposta à consulta. § 3° O pedido de consulta e a 

resposta à mesma deverão ser publicados no periódico Atos Oficiais do Tribunal de Contas e no 

Diário Oficial do Estado do Paraná. (Vetado e mantido pela Assembleia Legislativa). 2 Lei 

Complementar 113/05 - Art. 39. Estão legitimados para formular consulta: I no âmbito estadual, 

Governador do Estado, Presidente de Tribunal de Justiça, Presidente da Assembleia Legislativa, 

Secretários de Estado, Procurador Geral de Justiça, Procurador Geral do Estado, dirigentes de 

autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações instituídas e mantidas pelo 

Estado e conselhos constitucionais e legais, conforme previsto em Regimento Interno; li no âmbito 
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municipal, Prefeito, Presidente de Câmara Municipal, dirigentes de autarquias, sociedaije_s .~: .1J ;y~· r-

economia mista, empresas públicas, fundações instituídas e mantidas pelo município, cons g>~"r------~- · 
intermunicipais e conselhos constitucionais e legais, conforme previsto em Regimento Interno; ·::: ~;·.1tu .\? 

Conselhos ou órgãos fiscalizadores de categorias profissionais, observada a pertinência temática e o 

âmbito de representação profissional. 3 Súmula Vinculante n° 13, STF: A nomeação de cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 

autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia 

ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função 

gratificada na Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações 

recíprocas, viola a Constituição Federal. 4 Lei Complementar Estadual n° 113/2005 (Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná) - Art. 35. A denúncia e a representação tramitarão em 

regime de urgência, devendo:[ ... ] li em 10 (dez) dias, ser despachada liminarmente pelo Corregedor 

Relator, que, se a entender regularmente apresentada: a) quando suficientemente instruída, mandará 

citar o responsável para apresentar defesa, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias; [ ... ] 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARANÁ. 

Proc. : 172014/13-TC 

Petição: Representação Lei 8666/93 

Interessado: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, AIRTON 

ANTONIO AGNOLIN, já qualificados nos autos de n.0 172014/13-TC, que perante 

este respeitável tribunal tramita, em atendimento ao parecer que determinou 

contraditório a representação formulada, vem junto a Vossa Excelência, com 

fundamento nos diplomas legais aplicáveis, apresentar 

CONTRADITÓRIO 

embasado nos motivos articulados nas razões anexo. 

Assim sendo, requer o recebimento e o 

processamento do presente pedido, após os trâmites legais, sejam os autos com as 

Razões em anexo remetidos à aprovação do feito como de direito. 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 
Nova Cantu/PR, 29 de dezembro de 2014. 

Prefeito Municipal mteressado 
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Proc.: 172014/13-TC 

ILUSTRÍSSIMOS SENHORES CONSELHEIROS 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

PARANÁ. 

RAZÕES DO PEDIDO 

Petição: Representação Lei 8666/93 

Interessado: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

COLENDA TURMA: 

l.DA DEMANDA 

Não obstante fora de notável brilhantismo o r. 

parecer de fls., tem o presente contraditório o escopo de alinhar alguns fatos e 

fundamentos complementares, para fins de maiores esclarecimentos, para o cabal 

atendimento as regras de direito público e por consequência arquivamento da presente 

representação. 

O presente contraditório tem o escopo de 

esclarecer o procedimento adotado em razão de desclassificação de 

empresa gerida por vereadora do Município, levada a termo por meio do 

processo de licitação na modalidade EDITAL DE PREGÃO, processo 

001/2013, na forma presencial. 

No referido procedimento, devidamente 

divulgado, houve a participação de (02) duas empresas, ambas com 

sede no Município, pregão este realizado em 03 (três) lotes e sagrando

se vencedora o Comercio de combustíveis Borgio em um item e a 

empresa Comercio de combustíveis Kesem Ltda., em dois itens. 
B:\rivellno\Contraditôrio posto combustível licitação n cantu - airton.doc 2 



Contudo, antes da homologação, e empresa 

Borgio, protocolou representação, uma vez que a sócia administradora da 

empresa KESEM, tratava-se de vereadora eleita no município. 

Desta forma fora realizado procedimento, 

atendendo ao requerimento da empresa Borgio, junto ao TCE-PR, cópia 

anexa, de parecer, e nos termos do art. 54 da CF, firmado pelo Sr. 

GUMERCINDO A. SOUZA, TCE/PR - DCM, que opinou conclusivamente 

pela impossibilidade de contratação, nos termos exarados, uma vez que 

a mesma era sócia administradora da empresa, sendo a mesma 

desclassificada. 

O procedimento foi efetuado por meio de 

pregao presencial, aberto a quem desejasse participar, em total 

igualdade de condições a qualquer interessado. 

O que culminou em sua desclassificação, 

fora o fato da mesma ser vereadora em exercício de cargo, e ser 

Administradora da empresa KESEM Ltda., conforme consta 

expressamente em seu contrato sociai anexado. 

Ao contrário da representação, a 

desclassificação se deu em razão da letra da CF, art. 54, e não em razão 

das regras do nepotismo, uma vez que oi contrato se deu em igualdade 

de condições a todos os participantes, por meio de pregão público e 

presencial, restando desta forma as regras do nepotismo não aplicáveis, 

vez que tratar-se de procedimento aberto, e sem qualquer 

direcionamento, muito menos favorecimento. 

O fato é que Nova Cantu-PR, tem 

aproximados 7.000 habitantes e apenas dois postos de combustível, e a 

6:\rive\ino\Contraditório posto combustível licitação n cantu - airton.doc 3 
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aplicação do entendimento desejado pelos representantes inviabilizaria a 

administração publica. 

O que de fato ocorre, é que a vereadora 

eleita e exercendo o cargo, é ou era a época dos fatos gerente da pessoa 

jurídica, ficando impedida nos exatos termos do Art. 54, inc. II, "a", e 

após consulta ao TCE-PR fora desclassificada. 

E importante esclarecer, que a mesma não 

era dona da referida empresa, tratava-se de ADMINISTRADORA da 

empresa, conforme cópia do contrato social anexo, caindo por terra todos 

os demais argumentos utilizados na inicial da representação. O 

impedimento é exclusivo da empresa, por nomear VEREADOR ELEITO, 

COMO SEU ADMINISTRADOR. 

Recentemente, tivemos a informação que a 

mencionada vereadora, se afastou da administração da empresa, o que 

em tese, afasta o impedimento da referida empresa, tendo inclusive 

efetuado venda direta ao Estado, em fornecimento de combustível para 

programa estadual/federal de fornecimento de combustível ao município, 

em razão das enchentes em nosso Município. 

Desta forma, certo de termos esclarecido as 

duvidas aventadas, com as considerações e documentos anexos, 

pugnamos pelo arquivamento da representação pelos argumentos 

mencionados. 

CONCLUSÃO 

De toda a documentação e esclarecimentos 

colacionados, entendemos como atendidos todos os requisitos para arquivamento da 
8:\rivellno\Contraditórío posto combustivel l icitação n cantu • airton.doc 4 



representação, evidenciando desde logo, que nenhuma das hipóteses alcança o inciso 

"III" do artigo 16 da lei orgânica deste r. tribunal, qual seja, motivo para irregularidade, 

como brilhantemente já decidiu este r. tribunal. 

6. DOS PEDIDOS 

Desta forma requer: 

1) Após a devida averiguação por parte deste r. 
tribunal, requer o recebimento destas considerações com documentos, que após as 
devidas conclusões com as novas razões e documentos em anexo, proceda a emissão 
de parecer pelo arquivamento, nos termos da legislação vigente. 

2) Em sendo necessário, a possibilidade de maiores 
esclarecimentos e juntada de documentos para esclarecimentos de fatos ou situações 
pertinentes a aprovação das contas. 

3) A aplicação de benefícios atinentes a espécie, vez 
que devidamente comprovado que nenhum dano ao erário ocorreu, ou qualquer das 
hipóteses do artigo 16 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
tratando-se de meras irregularidades formais, sanáveis a qualquer tempo e no caso já 
sanadas. 

E ainda, novamente colocamo-nos à vossa 
disposição para maiores esclarecimentos e informações oficiais que se fizerem 
necessárias com o objetivo de discorrer sobre a correta aplicação dos recursos 
públicos e sua respectiva prestação de contas, para acolhimento das justificativas e 
documentos apontados e acostados. 

Nestes Termos 
Pede Deferimento. 
Nova Cantu/PR, 29 de dezembro de 2014. 

&PJ~u ---_ 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARANÁ. 

Proc.: 172014/13-TC 

Petição: Representação Lei 8666/93 

Interessado: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, AIRTON 

ANTONIO AGNOLIN, já qualificados nos autos de n.0 172014/13-TC, que perante 

este respeitável tribunal tramita, em atendimento ao parecer que determinou 

contraditório a representação formulada, vem junto a Vossa Excelência, com 

fundamento nos diplomas legais aplicáveis, apresentar 

CONTRADD"ÓRIO 

embasado nos motivos articulados nas razões anexo. 

Assim sendo, requer o recebimento e o 

processamento do presente pedido, após GS trâmites legais, sejam os autos com as 

Razões em anexo remetidos à aprovação do feito como de direito. 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 
Nova Cantu/PR, 29 de dezembro de 2014. 

~~IN 
Prefeito Municipal/interessado 
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ILUSTRÍSSIMOS SENHORES CONSELHEIROS 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

PARANÁ. 

RAZÕES DO PEDIDO 

Petição: Representação Lei 8666/93 

Interessado: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

COLENDA TURMA: 

1.DA DEMANDA 

Não obstante fora de notável brilhantismo o r. 

parecer de fls., tem o presente contraditório o escopo de alinhar alguns fatos e 

fundamentos complementares, para fins de maiores esclarecimentos, para o cabal 

atendimento as regras de direito público e por consequência arquivamento da presente 

representação. 

O presente contraditório tem o escopo de 

esclarecer o procedimento adotado em razão de desclassificação de 

empresa gerida por vereadora do Município, levada a termo por meio do 

processo de licitação na modalidade EDITAL DE PREGÃO, processo 

001/2013, na forma presencial. 

No referido procedimento, devidamente 

divulgado, houve a participação de (02) duas empresas, ambas com 

sede no Município, pregão este realizado em 03 (três) lotes e sagrando

se vencedora o Comercio de combustíveis Borgio em um item e a 

empresa Comercio de combustíveis Kesem Ltda., em dois itens. 
B:\rivelino\Contraditório posto combustlvel licitação n cantu - airton.doc 2 
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Contudo, antes da homologação, e empresa 

Borgio, protocolou representação, uma vez que a sócia administradora da 

empresa KESEM, tratava-se de vereadora eleita no município. 

Desta forma fora realizado procedimento, 

atendendo ao requerimento da empresa Borgio, junto ao TCE-PR, cópia 

anexa, de parecer, e nos termos do art. 54 da CF, firmado pelo Sr. 

GUMERCINDO A. SOUZA, TCE/PR - DCM, que opinou conclusivamente 

pela impossibilidade de contratação, nos termos exarados, uma vez que 

a mesma era sócia administradora da empresa, sendo a mesma 

desclassificada. 

O procedimento foi efetuado por meio de 

pregao presencial, aberto a quem desejasse participar, em total 

igualdade de condições a qualquer interessado. 

O que culminou em sua desclassificação, 

fora o fato da mesma ser vereadora em exercício de cargo, e ser 

Administradora da empresa KESEM Ltda., conforme consta 

expressamente em seu contrato social anexado. 

Ao contrário da representação, a 

desclassificação se deu em razão da letra da CF, art. 54, e não em razão 

das regras do nepotismo, uma vez que oi contrato se deu em igualdade 

de condições a todos os participantes, por meio de pregão público e 

presencial, restando desta forma as regras do nepotismo não aplicáveis, 

vez que tratar-se de procedimento aberto, e sem qualquer 

direcionamento, muito menos favorecimento. 

O fato é que Nova Cantu-PR, tem 

aproximados 7.000 habitantes e apenas dois postos de combustível, e a 

~ 
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aplicação do entendimento desejado pelos representantes inviabilizaria a 

administração publica. 

O que de fato ocorre, é que a vereadora 

eleita e exercendo o cargo, é ou era a época dos fatos gerente da pessoa 

jurídica, ficando impedida nos exatos termos do Art. 54, inc. li, "a", e 

após consulta ao TCE-PR fora desclassificada. 

E importante esclarecer, que a mesma não 

era dona da referida empresa, tratava-se de ADMINISTRADORA da 

empresa, conforme cópia do contrato social anexo, caindo por terra todos 

os demais argumentos utilizados na inicial da representação. O 

impedimento é exclusivo da empresa, por nomear VEREADOR ELEITO, 

COMO SEU ADMINISTRADOR. 

Recentemente, tivemos a informação que a 

mencionada vereadora, se afastou da administração da empresa, o que 

em tese, afasta o impedimento da referida empresa, tendo inclusive 

efetuado venda direta ao Estado, em fornecimento de combustível para 

programa estadual/federal de fornecimento de combustível ao município, 

em razão das enchentes em nosso Município. 

Desta forma, certo de termos esclarecido as 

duvidas aventadas, com as considerações e documentos anexos, 

pugnamos pelo arquivamento da representação pelos argumentos 

mencionados. 

CONCLUSÃO 

De toda a documentação e esclarecimentos 

colacionados, entendemos como atendidos todos os requisitos para arquivamento da 
B:\rlvelino\Contraditório posto combustivel licitação n cantu - alrton.doc 4 
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representação, evidenciando desde logo, que nenhuma das hipóteses alcança o inciso 

"III" do artigo 16 da lei orgânica deste r. tribunal, qual seja, motivo para irregularidade, 

como brilhantemente já decidiu este r. tribunal. 

6. DOS PEDIDOS 

Desta forma requer: 

1) Após a devida averiguação por parte deste r. 
tribunal, requer o recebimento destas considerações com documentos, que após as 
devidas conclusões com as novas razões e documentos em anexo, proceda a emissão 
de parecer pelo arquivamento, nos termos da legislação vigente. 

2) Em sendo necessário, a possibilidade de maiores 
esclarecimentos e juntada de documentos para esclarecimentos de fatos ou situações 
pertinentes a aprovação das contas. 

3) A aplicação de benefícios atinentes a espécie, vez 
que devidamente comprovado que nenhum dano ao erário ocorreu, ou qualquer das 
hipóteses do artigo 16 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
tratando-se de meras irregularidades formais, sanáveis a qualquer tempo e no caso já 
sanadas. 

E ainda, novamente colocamo-nos à vossa 
disposição para maiores esclarecimentos e informações oficiais que se fizerem 
necessárias com o objetivo de discorrer sobre a correta aplicação dos recursos 
públicos e sua respectiva prestação de contas, para acolhimento das justificativas e 
documentos apontados e acostados. 

Nestes Termos 
Pede Deferimento. 
Nova Cantu/PR, 29 de dezembro de 2014. 

:iiiJiii/dNTU 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantul@.botmai I. com ou pmncantu(a), i g.com .br 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 00112013 - Edital 
de PREGÃO, na forma Presencial n° 00112013, que tem como objeto a Aquisição de 
Combustíveis (Óleo Diesel, Gasolina e Álcool) para a Frota Municipal, conforme 
especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe, de acordo 
com Termo de Adjudicação emitido pela Comissão de Licitações, à Empresa: 

ÍTEM 01 - Empresa: Comércio de Derivados de Petróleo Bórgio Ltda, inscrita 
no CNPJ 80.846.595/0001-30, o valor de R$-2,08 (Dois Reais e Oito Centavos) o 
Litro de Óleo Diesel; 
ÍTEM 02 - Empresa: Comércio de Derivados de Petróleo Bórgio Ltda, inscrita 
no CNPJ 80.846.595/0001-30, o valor de R$-2,68 (Dois Reais e Sessenta e Oito 
Centavos) o Litro de Gasolina; 
ÍTEM 03 - Empresa: Comércio de Derivados de Petróleo Bórgio Ltda, inscrita 
no CNPJ 80.846.595/0001-30, o valor de R$-1,87 (Um Real e Oitenta e Sete 
Centavos) o Litro de Álcool; 

Nova Cantu, Paraná, 25 de Janeiro de 2.0 13. 



TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITATÓRIO N° 00112013 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 00112013 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e 

proposta apre~entada, parecer Jurídico anexo ao processo, torna pública a Adjudicação, do 
processo licitatório em epígrafe à Empresa segundo colocada no Certame, conforme segue: : 

LOTE No 01 (ÚNICO)- COMBUSTÍVEIS 

Item Objeto Proponente Valor Unitário (R$) 
no 

01 500.000 LITROS DE COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: I 

ÓLEO DIESEL PETRÓLEO BÓRGIO LTDA escrita R$-2,22 v CNPJ 80.846.595/0001 -30 Verbal mínimo R$-2,08 
02 60.000 LITROS DE COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: 

GASOLINA PETRÓLEO BÓRGIO L TOA escrita R$-2,95 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 Verbal mínimo R$-2,68 

03 7.000 LITROS DE COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: 
ÁLCOOL PETRÓLEO BÓRGIO LTDA escrita R$-2,05 

CNP J 80.846.595/0001 -30 Verbal mínimo R$-1,87 • "' 

Comunica outrossim, que dentro do prazo legal, contados da data deste edital, a comissão 
de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta 
prejudicada, para interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 25 de Janeiro de 2.0 13. 

Eleani Maria Andrade- Presidente_....:-t=~=-..:=~:........;.:=-~----------

,,....._2~~ 
Sueli de Fátima Mello- Membro _ ____ -:-/ ____ ________ _ 

J 

Eliane Ferrareto da Suilva -Membro _Jii'.-Q):..~..J\::.J.l\.~ • ..;;;N:::.::.L~:....;Jt~=-----------
' 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu A.,; o,.._ 
Rua Bahia no 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: umncantu@ hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DESCLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 00112013- Edital 
de PREGÃO, na forma Presencial n° 00112013, que tem como objeto a Aquisição de 
combustível (Óleo diesel, gasolina e álcool), conforme especificação no Edital. 

Toma-se pública a desclassificação, do processo licitatório em epígrafe, tendo em 
vista parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem como parecer da 
controladoria interna do Município, da Empresa: 

Empresa: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM L TDA. 
CNP J :02.332.442/0001-60 
Endereço: Av. Cantu, D 0 200, centro - Nova Cantu-Pr. 

Nova Cantu, Paraná, 24 de Janeiro de 2013. 

ELEAN~~~~DRADE 
Presidente Comis~ã~/ 

\ ...,.. ...... t-~ 
• 

SUELI DE f ÁRIMA MELLO 
Mernts'fo da Comissão 

~Q~~JOJ 
ELIANPFERRARETO DA SILVA 

Membro da Comissão 

~$6LIN~ 

\ 
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Parecer n.0 

Assunto: 
Data: 

PARECER CONTROLE INTERNO /JURÍDICO 

002/2013-PMNC- P. M. NOVA CANTU 
Licitação Combustíveis- Processo Licitatório- Pregão n.o 001/2013 
24/01/2013 

Em atendimento a solicitação de parecer, 
encaminhado pelo Departamento de licitações do Município, acerca de 
licitação "PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 001/2013 - PREGÃO, NA QUAL A 
EMPRESA VENCEDORA É ADMINISTRADA POR UMA VEREADORA ELEITA NO 
MUNICÍPIO PARA O MANDATO DE 2013/2016." em que teve como vencedora 
empresa de propriedade de filhas e gerência de vereadora do Município. 

Questões preliminares 

Em consulta encaminhada, via "demanda", ao 
tribunal de Contas do Estado do Paraná, tivemos a seguinte resposta, em 
relação a situação apresentada: 

" ... A referida empresa está impedida de negociar com a Administração desse 
Município, tendo em vista as proibições estabelecidas no art. 54, da Constituição 
Federal, aplicadas aos vereadores por determinação do art. 29, IX, da mesma 
Carta. Enquanto a empresa for integrada por parentes ou cônjuge, a 
incompatibilidade não de existir nem mesmo se a vereadora se retirar do negócio, 
tendo em vista as regras do Prejulgado no 09/TCE-PR, 
fundamentado na Súmula Vinculante 13, do STF (Nepotismo), assim esclarecido no 
acórdão 274512010-Pleno do Tribunal, anexo: 

Art. 54 - Os Deputados e Senadores não poderão: 

I - desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de 
serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, jimção ou emprego remunerado, inclusive os de 
que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes de alínea anterior; 

li - desde a posse: 

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de 

li: \LICITACÕES\LICITACÕES ~013\PP.EG~O 2013\PREGii.<J Ql',PARECER JUPIOICO 0l-20lo .doe 
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favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer 
função remunerada; 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades a que 
se refere o inciso I, a; 

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere 
o inciso I, a; 

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. " 

CONCLUSÃO 

Assim S.M.J., à vista do exposto, manifestamo-nos 
no sentido de que sejam, tomados as seguintes medidas: 

a) Desclassificação da empresa ante a 
impossibilidade de contratar com o município de 
NOVA CANTU-PR; 

b) Cancelamento de eventuais homologações e 
contratos referentes á empresa em questão; 

c) Comunicação a empresa acerca de sua 
desclassificação nos termos da lei 8666/93 e art. 
54 da Constituição Federal; 

d) Adjudicação da empresa segunda colocada no 
certame com as providencias de praxe. 

H: \ L!CITACÕES\LIC!TAÇÕES ~013\PREG.l,(l 2013\PREGÃ<J 0~\NRECER JUP!DICD 01- 1013 ·do( 
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Conclusão 

José Carlos, 

A referida empresa está impedida de negociar com a Administração desse Município, tendo em 
vista as proibições estabelecidas no art. 54, da Constituição Federal, aplicadas aos 
vereadores por determinação do art. 29, IX, da mesma Carta. Enquanto a empresa for 
integrada por parentes ou cônjuge, a incompatibilidade não de existir nem mesmo se a 
vereadora se retirar do negócio, tendo em vista as regras do Prejulgado no 09/TCE-PR, 
fundamentado na Súmula Vinculante 13, do STF (Nepotismo), assim esclarecido no acordão 
2745/ 2010-Pieno do Tribunal, anexo: 

Art. 54- Os Deputados e Senadores não poderão: 

I - desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, 
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 
sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes de alínea anterior; 

II - desde a posse: 

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função 
remunerada; 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades a que se 
refere o inciso I, a; 

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o 
inciso I , a; 

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

Att. 
Gumercindo A. Souza 
TCE/PR - DCM 

Documentos Anexos 

17/01/2013 17:22- 00001120.doc 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PA 

PROCESSO N°: 228 167110 

ASSUNTO: CONSULTA 

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 

INTERESSADO: LUIZ ROBERTO PUGLIESE 

RELATOR: CONSELHEIRO CAIO MARCIO NOGUEIRA SOARES 

Relatório 

ACÓRDÃO N° 2745/10 -Tribunal Pleno 

Consulta. Licitação. Participação e contratação de empresa da 
qual consta como sócio cotista ou dirigente, cônjuge, 
companheiro, parente em linha reta ou colateral, consangüíneo 
ou afim de servidor em cargo efetivo ou em comissão na 
entidade licitante. Impossibilidade. Interpretação da Súmula 
Vinculante 13 do STF. 

O Prefeito do Município de Arapongas, Sr. Luis Roberto Pugliese consulta 

este Tribunal sobre tema relativo à Lei de Licitações, notadamente sobre o inciso III, do art. 

90. 

A consulta dirige-se à possibilidade de contratação de empresa, mediante 

processo licitatório na qual figure no quadro societário cônjuge, companheiro ou, ainda, 

parente de servidor ou ocupante de cargo em comissão da pessoa jurídica contratante. 

O Procurador Municipal respondeu ao questionado pela impossibilidade no 

caso de o servidor ser sócio ou gerente da empresa. Em relação ao cônjuge, parente ou afim 

de servidor, reputou possível a participação, desde não apresentem relação com membros da 

comissão licitante, pregoeuo habilitado ou servidor lotado nos órgãos encarregados da 

contratação. 

A Coordenadoria de Jurisprudência e Biblioteca acostou o Prejulgado 09, 

desta Casa, que trata da aplicabilidade da Súmula 13 do STJ, sobre nepotismo. 

A Diretoria de Contas Municipais concluiu nos exatos termos que seguem. 

"a) o prejulgado n. 0 9 deste Tribunal proíbe a contratação, pela pessoa 

jurídica integrante da Administração Pública, de cônjuges, companheiros ou parentes na linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores 

comissionados da própria pessoa jurídica, além das empresas de que referidos indivíduos 

sejam sócios, dirigentes ou empregados; 



b) estão de fora da proibição os cônjuges, companheiros e parentes de 

servidores de pessoas jurídicas distintas da contratante. Também estão de fora da proibição os 

cônjuges, companheiros e parentes de servidores efetivos da pessoa jurídica contratante, 

inclusive dos servidores que cumulam funções gratificadas na Administração, além das 

empresas de que tais sujeitos façam parte; 

c) nos termos do art. 9.0
, caput, da Lei n. 0 8.666/93, é vedada qualquer 

participação na licitação, ainda que indiretamente, de servidor da pessoa jurídica contratante. 

A regra vale tanto para servidores efetivos quanto para servidores comissionados e, com ainda 

maior razão, vale também para as autoridades da pessoa jurídica. Assim, será indevida 

qualquer contratação com cônjuge, companheiro ou parente em qualquer grau de servidor da 

pessoa jurídica contratante ou empresa integrada por referidos sujeitos, se existir qualquer 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entres os 

indivíduos ou a empresa integrada por eles e o servidor (art. 9.0
, § 3.0

, da Lei n.0 8.666/93), 

ainda que formalmente não declarado. Comprovada a prática, eventual contrato com essas 

características firmado com o Poder Público deverá ser reconhecido nulo, e medidas deverão 

ser tomadas para punição dos responsáveis e recomposição do erário." 

O Ministério Público junto ao Tribunal utilizou-se do Prejulgado 09, desta 

Casa, que a seu turno interpretou a Súmula Vinculante 13, do STF, sobre nepotismo para dar 

o deslinde ao tema. 

Segundo o Parquet, a proibição em relação à participação do cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, com 

autoridade contratante ou ocupantes de cargos de direção e assessoramento, deriva da 

interpretação da Súmula 13, já referida. 

Ainda, nos termos do MPjTC não haveria impedimento em relação aos 

servidores de outros órgãos ou entidades contratantes, por força do contido no inciso III, do 

art. 9, da Lei de Licitações, o que se estenderia aos cônjuges, parentes, companheiros e afins. 

Desta forma, assim conclui o Procurador: 

" .... pela impossibilidade de empresa participar de licitação se o sócio, 

cotista ou dirigente for servidor do órgão licitante, ou cônjuge, companheiro, parente em linha 

reta e colateral, consangüíneo ou afim de servidor público do órgão ou entidade licitante, que 

nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de 

licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação." 

Voto 

Após análise do feito , resta concluir que a razão acode ao Ministério Público 



junto ao Tribunal. 

A interpretação a ser dada, deve ser calcada no princípio da moralidade 

administrativa e a probabilidade de favorecimento pode desacreditar o procedimento, o que 

incidiria na nulidade do mesmo. 

Assim, não é possível a contratação de empresa na qual o cônjuge, parente 

em linha reta e colateral companheiro e afim apresentem relação com servidor da unidade 

contratante. Já esta regra, não se aplica se o servidor estiver lotado em outra entidade, 

conforme se depreende do inciso III, do art. 9°, da Lei de Licitações. 

Assim, o voto é para que se responda à consulta nos exatos termos do 

Parecer 6532/1 O do MPjTC. 

VISTOS, relatados e discutidos, 

ACORDAM 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro CAIO MARCIO 
NOGUEIRA SOARES, por unanimidade, em: 

Responder à Consulta formulada pelo prefeito do Município de Arapongas, 

Sr. Luis Roberto Pugliese, nos exatos termos do Parecer 6532/1 O, do Ministério Público junto 

a este Tribunal de Contas. 

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, HEINZ 
GEORG HERWIG, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES e CAIO MARCIO 
NOGUEIRA SOARES e os Auditores JAIME TADEU LECHINSKI e CLÁUDIO 
AUGUSTO CANHA. 

Presente o Procurador Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas, LAERZIO CHIESORIN JUNIOR. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 201 O - Sessão n° 31. 

CAIO MARCIO NOGUEIRA SOARES 
Conselheiro Relator 

HERMASEUJUDESBRANDÃO 
Presidente 



Canal de Comunicação 

Gestão de Demandas 
Detalhes da Demanda Identif icador da Demanda : 64056 

Demandado 

Entidade: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Grupo de Responsabilidade: Administração Municipal- Atendimento 

AdnunistJ·ação Püblica l\Juniupa - h .. rta'roe... ~ontratos 

Histórico da Demanda 
1 7/01 1~0 13 -1~:57- Fonnulada 
17/0 1 1:CCI 1 3 - 1 5· ~1)-Acolh lda 

17 '01 20 13 - 15 .~1) - Transli:ridd 
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Demandante 
Entidade: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

Interlocutor: JOSE CARLOS SANTOS 

Descrição da Demanda 
CONSULTA: 
PROCEDEMOS O PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO N° 001/2013-
PREGÃO, NA QUAL A EMPRESA VENCEDORA É 
ADMINISTRADA POR 
UMA VEREADORA ELEITA NO MUNICÍPIO PARA O 
MANDATO DE 2013/2016. 
- Empresa participante da licitação n° 001/2013, na modalidade 
pregão, tem como sócia administradora Vereadora eleita no 
Município SIRLEI DEMARI KRUPEK, bem como a empresa é de 
propriedade das filhas da referida vereadora, e houve 
questionamento da empresa segundo colocada no certame, alegado a 
vedação legal da lei 8666/93 e constitucional: 
- Qual o procedimento a ser adotado? 
- O Município pode homologar e assinar contrato com a empresa de 
propriedade das filhas da Vereadora eleita para o mandato 
2013/2016, e empresa da qual ela é administradora (conforme consta 
de documentos anexos) 
- segue anexo questionamento da empresa segundo colocado na 
licitação; 
- segue anexo documentos do qual consta que a Vereadora eleita é 
administradora da empresa; 

Criada em: 17/01 /2013 



-No contrato social da empresa também consta que a vereadora é 
administradora. 

aguardo 

Documentos Anexos 
17/0112013 15:00- ATA PREGÃO COMBUSTIVEL.pdf 
17/01 /2013 15:00 - DOCUEMNTOS POSTO KESEM -OOOI.pdf 

CONCLUSÃO DA DEMANDA 
Colaborador: 
Criada em: 17/01/2013 - 14:58 
Concluída em: 17/0112013 - 17:22 

Conclusão 

José Carlos, 

A referida empresa está impedida de negociar com a Administração desse Município, tendo em 
vista as proibições estabelecidas no art. 54, da Constituição Federal, aplicadas aos 
vereadores por determinação do art. 29, IX, da mesma Carta. Enquanto a empresa for 
integrada por parentes ou cônjuge, a incompatibilidade não de existir nem mesmo se a 
vereadora se retirar do negócio, tendo em vista as regras do Prejulgado n° 09/TCE-PR, 
fundamentado na Súmula Vinculante 13, do STF (Nepotismo), assim esclarecido no acórdão 
2745/2010-Pleno do Tribunal, anexo: 

Art. 54 - Os Deputados e Senadores não poderão: 

I - desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, 
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 
sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes de alínea anterior; 

li - desde a posse: 

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor \ 
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função ' 
remunerada; 



c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o 
inciso I, a; 

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

Att. 
Gumercindo A. Souza 
TCE/PR-DCM 

Doeu mentos Anexos 

17/01 /?013 17:22- 00001120.doc 

:ARLOS SANTOS (Sair) 

TCE-PR I Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Praça Nossa Senhora de Salette s/n - Centro Cívico 
Curitiba- PR - CEP 80530-91 O 
Fone: 41 3350-1616 CNPJ 77.996.312/0001 -21 

\ 



17/01/13 Canal de Comunicação -Atender Demandas 

TCEPR 

CàB d:Càruica o 

Gestão de Demandas 

Detalhes da Demanda 

Administração Pública Municipal - Licitações e Contratos 

">emandante 

Entidade: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

·- ----------. 

Descrição da Demanda- -------- -

Criada em: 17/01/ 2013 

IdentifiCador da Demanda : 64056 

Entidade: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Grupo de Res_ponsabilidade: _Ad.'!if1istração M_!:!nicipal-Atendirrento 

!Histórico da Demanda 
I 

CONSULTA: 17!01/2013 - 1~:57- Formulada 
PROCEDEMOS O PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO NO 001/2013 - PREGÃO, NA 
QUAL A EMPRESA VENCEDORA É ADMINISTRADA POR 
UHA VEREADORA ELEITA NO MUNICÍPIO PARA O MANDATO DE 2013/2016. 
- Empresa participante da licitação n° 001/2013, na modalidade pregão, tem 
como sócia administradora Vereadora eleita no 

1 
~ 

Município SIRLEI DEfYlARI KRUPEK, bem como a empresa é de propriedade das -
filhas da referida vereadora, e houve 
questionamento da empresa segundo colocada no certame, alegado a 
vedação legal da lei 8666/93 e constitucional: 
- Qual o procedimento a ser adotado' 
- O t~unicípio pode homologar e assinar contrato com a empresa de 
propriedade das filhas da Vereadora eleita para o mandato 
2013/2016, e empresa da qual ela e administradora (conforme consta de 
dOCLimentos anexos) 
- segue anexo questionamento da empresa segundo colocado na licitação; - --~_ .. ____ - --- ·------·--~---

Documentos Anexos 

17/01/2013 15:00- ATA PREGÃO COMBUSTIVEL.pdf 
17/01/2013 15:00- DOCUEMNTOS POSTO KESEM -OOOl.pdf 

1 12802700987 JOSE CARLOS SANTOS (Sair) 



"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n~ 00112013. 
Processo Licitatório n~ 00112013. 
Modalidade Edital de Pregão, na Forma Presencial n°. 001/2013. 

Trata-se de parecer Jurídico e/ou da Controladoria Interna do Município, acerca 
de contratação de empresa para o fornecimento de combustível, tendo em vista 
questionamento de empresa participante do certame, quanto as condições de 
participação da empresa concorrente ser administrada/gerenciada por vereadora eleita 
no Município. 

Encaminhe-se consulta em processo de demanda eletrônica junto ao Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, para posicionamento quanto ao ocorrido questionado por 
participante do certame licitatório. 

Aguarde-se manifestação da Corte de Contas, para posicionamento do 
Município e continuação do processo licitatório, para homologação e assinatura de 
contrato. 

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 15 de Janeiro de 2013. 

OABIPR 29. 742 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527- 1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 



COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 

Avenida Cantu, 797- Centro- Nova Cantu- Paraná. 

Venho através deste, solicitar cop1a de toda a 

documentação do processo licitatório nº 001/2013 - Aquisição 

de Combustíveis. 

Nova Cantu, Paraná, 10 de Janeiro de 2.013. 

JOÃO LUIZ BÓRGIO 

Representante Legal da Empresa 
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JOÃO LUIZ BÓRGIO, brasileiro, casado, agricultor e comerciante, portador 

da Cédula de Identidade RG nº 3.057.123-1 e CPF nº 370.982.419-20, representante legal da 

Empresa Comércio de Derivados de Petróleo Bórgio Ltda, inscrito no CNPJ sob o nº 

80.846.595/0001-30, vem por meio do presente, nos termos da lei 8666/93 e 10.520/02, requerer 

cópia integral do autos do processo licitatório nº 001/2013, bem como questionar acerca da 

participação da empresa Comércio de Combustíveis Kesem Ltda, cuja administradora é a Sra. Sirlei 

Demari Krupek, Vereadora eleita, diplomada e empossada para a legislatura 2013-2016 deste 

Município, cuja a empresa é de propriedade das filhas da referida vereadora que assume o Cargo 

de Diretora da Empresa, conforme consta da documentação do processo .. 

Com base na lei 8666/93, bem como baseado na Constituição Federal, fica 

impedido de participar de licitação vereador, por extensão ao entendimento do art. 54, que assim 

dispõe: 

" ... Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 
I - desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade 

de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 
uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad 
nutum", nas entidades constantes da alinea anterior; 

li- desde a posse: 
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com 

pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; 
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas no inciso I, "a"; 
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, "a"; 
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo .. ." 

Desta forma, requer a desclassificação da empresa mencionada, 

bem como paralelamente à consulta aos órgão responsáveis acerca do caso em apreço. 

Neste termos, Pede deferimento. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 11 (dez) de Janeiro de 2.013. 
_./-----~ 
~ j/ 

),1;1~ 
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JOÃO LUIZ BÓRG/0 

Representante Legal 

I 



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 00112013 

PREGÃO, na Forma PRESENCIAL n° 00112013 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 10 de Janeiro de 2013, na Sala de Reuniões 
da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, Sr. Vanderlei Esser, os membros da equipe de apoio 
designados pela Portaria n° 002/2013, e membros da Comissão de Licitações, com 
a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da 
licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Combustíveis, para 
abastecimento da Frota Municipal. Inicialmente, em conformidade com as 
disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão pública, efetuando o 
credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participantes as 
empresas: 

EMPRESA/CNPJ REPRESENTANTE I 
CREDENCIADO 

COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO JOÃO LUIZ BORGIO 
BÓRGIO LTDA RG 3.057.123-1 
CNP J 80.846.595/0001-30 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KESEM L TOA RAIMUNDO BENEDITO 
CNP J 02.332.442/0001 -60 MORAIS 

RG 201.497-8 SSP/PR 

Feito o Credenciamento, em seguida, o Pregoeiro recebeu os envelopes de n° 
O 1 e 02 dos participantes, e deu início ao certame com a abertura dos envelopes das 
propostas de preços. Os preços apresentados pelas empresas participantes, foram os 
seguintes: 

LOTE N° 01 (ÚNICO)- COMBUSTÍVEIS 

Item Objeto Proponente Valor global (R$) 
n" 
01 500.000 LITROS DE COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: 

ÓLEO DIESEL PETRÓLEO BÓRGIO L TOA escrita R$-2,22 
CNPJ 80.846.595/0001-30 Verbal mínimo R$-2,08 

01 500.000 LITROS DE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS KESEM Proposta preços: 
ÓLEO DIESEL LTDA escrita R$-2,40 

CNPJ 02.332.442/0001-60 Verbal mínimo R$-2,05 
02 60.000 LITROS DE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: 

GASOLINA PETRÓLEO BÓRGIO L TOA escrita R$-2,95 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 Verbal mínimo R$-2,68 

02 60.000 LITROS DE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM Proposta preços: 

...- 5? ~ ~f\ -..... 
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03 

03 

Prefeitura Municipal de Nova 

GASOLINA 

7.000 LITROS DE 
ÁLCOOL 

7.000 LITROS DE 
ÁLCOOL 

Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

LTDA escrita R$-3, 15 
CNP J 02.332.442/0001 -60 Verbal mínimo R$-2,69 
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: 
PETRÓLEO BÓRGIO L TOA escrita R$-2,05 
CNP J 80.846.595/0001 -30 Verbal mínimo R$-1 ,87 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KESEM Proposta preços: 
LTDA escrita R$-2,20 
CNP J 02.332.442/0001 -60 Verbal mínimo R$-1 ,86 

Tendo em vista que os preços apresentados nas propostas das empresas 
participantes (escritas e lances verbais), estando dentro do preço de comércio 
praticado e dentro dos limites máximos fixados em edital, os preços declarados 
vencedores na licitação - Edital de pregão em epígrafe foram os seguintes: 

LOTE N° 01 -COMBUSTÍVEIS 

01 500.000 LITROS DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KESEM 
ÓLEO DIESEL LTDA Verbal mínimo 

CNPJ 02.332.442/0001-60 VENCEDOR 
R$-2,05 

02 60.000 LITROS DE COMERCIO DE DERIVADOS DE 
GASOLINA PETRÓLEO BÓRGIO L TOA Verbal mínimo 

CNPJ 80.846.595/0001 -30 VENCEDOR 
R$-2,68 

03 7.000 LITROS DE COMÉRCIO DE COMBUSTiVEIS KESEM 
ÁLCOOL LTDA Verbal mínimo 

CNPJ 02.332.442/0001-60 VENCEDOR 
R$-1,86 

O Pregoeiro procedeu à abertura do envelope contendo a documentação de 
habilitação das empresas e os repassou aos participantes, que após a apreciação e 
análise, verificou-se em conformidade com as exigências fixadas em edital. 

Na seqüência, após verificação da aceitabilidade das propostas de menor 
valor, o pregoeiro declarou que o preço descrito acima seria o resultado da 
negociação/proposta final, referente a licitação em epígrafe. 

Os prazos recursais deste processo licitatório obedecerá as normas contidas 
nas Leis 8.666/93 e 10.520/02- Lei das Licitações e Pregão. 



Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e demais presentes. 

V ANDERLEI ESSER 
Pregoeiro 

Nova Cantu, Paraná, 1 O de Janeiro de 2.013. 

(t )rl--~ 
SUELI BE-FÁ TIMA MELLO 

Equipe de Apoio 

COMÉRCIO DE RIVADOS DE PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 

/' 
OMB)JSTÍVEIS KESEM L TOA 

42/00)>1 -60 
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Prefeitura Municipal de Nova ~ r:h~o - ~-- -- ~ 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 -~· · - --~-;,~;:· 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-136~ 11 ,.. _ \_•\, C 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br -...E: -- ~ n · 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e demais presentes. 

Nova Cantu , Paraná, 10 de Janeiro de 2.012. 

Pregoeiro 

COMÉRCIO DE RIVADOS DE PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 



COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 
Avenida Cantu, 797- centro- Nova Cantu - Pr. 
CNPJ n° 80.846.595/0001-30- CAD ICMS 810.00455-09 
Fone (44)3 5271263 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATORIO (LICITAÇÃO) N°. 001/2013 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 001/2013 - PMNC. 

Objeto: Aquisição de Combustíveis para a Frota Municipal. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 

documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná 07 de janeiro de 2013. 

Kac1ano Luiz Demar1 Bórglo ... 
Sócio Administrador 

r80846595/000 1 -301 

.:.· 

Comércio de Derivados de Petróleo 
Bórgio Ltda. 

AV. CAN,TÚ, 797 

CENTRO • ~p 67J30.000 
NOVA CANTU • PR 



In lptranga I 
CASCAVEL, 05 de Janeiro de 2013 Nota Fiscal: 00 

Prezado Cliente, 

COM DE DER DE PETR BORGIO L TOA 

AV CANTU. 797- CENTRO 
NOVA CANTU- PR- 87330000 

CGC: 80.846.595/0001-30 

A IPIRANGA PRODUTOS PETROLEO SA. ern conformidade com as Portarias ANP n° 309/01 de 27/12/2001 (Gasolina). Resolução 

ANP no 15/16 de 17/07/2006 (Óleo Diesel Automotivo) e Resolução ANP n° 36/05 de 06/12/2005 (Etanol Hidratado). transcreve 
abaixo as informações contidas nos Boletins de Conformidade. cujos originais encontram-se em P<'der de nossa filia l: 
BASE CASCAVEL 
ROD BR 277 KM 573. S/N 
CASCAVELVELHO-CASCAVEL - PR 

Produto 

Gas C/CBLIE22/Mtrrechron 
Gas Premium/CBL/Techron 

Diesel Metr/BioDiesei/CBL/Adt/Premium 

Diesellnte/Biodiesei/CBL/Adt/Premium 
Etano! Hidratado 

Característica 

N°Boletim Batelada 

44008 03/01/2013 
xxxxxx xx/xx/xxxx 
XXX XXX xx/xx/xxxx 
xxxxxx xx/xx/xxxx 
xxxxxx xx/xx/xxxx 

Especificação 

Técnico 

DECIO CARLOS ZOCOLER 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

Resultados 

N° do CRQ 

09100089 
xxxxxxxx 

xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 

Gas C/CBLIE22/Adt!Techron Gas Premium/CBL/Techron 
Massa Espec. a 20° C 

Destilação: 
10% evap., máx .. °C 
50% evap .. máx. , °C 

90% evap .. máx., °C 
PFE, máx .. °C 

Resíduo, máx .. °C 
Percentual E. Anidro. %v/v 
Teor Alcoólico A.E.A.C 

Anotar 

65,0 
80,0 
190,0 

220,0 
2,0 
19.0 a 21 .0 
99.3 a 100.0 

0.7444 x.xxxx 

53,7 
74.8 

155,3 
198,0 
1,4 

21.0 
99.9 

XX ,X 

xx,x 

xxx,x 
XXX, X 

X,X 

xx .x 
xx.x 

Característica Diesel tnte/Biodiesei/CBL/Adt/Premium Diesel Metr/BioDiesei/CBL/Adt/Premium 
Especificação Resultado Especificação Resultado 

Apecto 

Cor Visual 

Li mp/Isento imp xxxxxxxxxx 

Amarelo ;:J Castanho xxxxxxxx 

Limp/lsento imp 

Vermelho 
Massa Espec. a 20° C kg/rn1 
Ponto d e Fulgor mínimo, °C 

Cond.Eiétrica, mínima 25pS/m 

820 a 88n xxx 
38,0 xx.x 

XX XX 

820 a 850 
38,0 

25 

Produto 

Etanol Hidratado 

Atenciosamente, 

Característica 

Aspecto 

Cor 
Massa Esp. a 20°C, kg/m3 
Teor Alcoólico, 0 INPM 
Potencial Hidrogeniõnico (ph} 
(·)Condutividade Elétrica. máx. j.JS/m 

Especificação 

Limp/lsento imp 

Incolor 
805,0 a 811.0 
92.5 a 93.8 

6.0 a 8.0 
350 

Gasolina Original Aditivaua RegistroANPn• 534/20 10 

Atua na limpeza do sist~ma de alimentação de combustíve l 
Redução de depósitos com conscquente melhora na combustão c na emissão de polucmcs 
Elimina a corrosão de tanques. linhas e tlemaiscompnnemesdo mn10r 

Gasolina Original Premium Registro ANP n" 522/2009 

Maior desempenho rara veícu los com motores de alta taxa ,:c cnmp•c~sft<> lmainr que !J .5: I) . 
A tua na limpeza do sistema de alimentação de cnmhustívc l 
Redução de depósitos com consequente mdhnra na combustão c, ... c•niss:"to de poluente' 
Elimina a corrosão de tanques. linhas e demais componentes do motor. 

Diesel Original Aditivado RegistroANPn" J87/200~ 

Limpeza dos bicos injetor.es e demais partes do sistema de injeção 
Reduz custos de manutenção com regulagem dos hicos injetores 
Redução de depósitos com consequente melhora na combustão c na emissão de poluente' 
Confere proteção anticorrosiva 
Reduz a formação de espuma no tanque de c1 mhustívcl 

Os henetlcio~ serão mdhor rcrcehic.Jos cnm a continuidade do uso dc>,cs cnmhu<tiwis 

IPIRANGA PRODUTOS PETROLEO SA 

LOtE' 000000318 ::>or . oo; I 00 1 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx 
XXX 

XX ,X 

XX 

Resultado 

xxxxxxxxx 

XX XX XXX 

XXX,X 

xx.x 
X,X 

XXX 



COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 
CNPJ nQ 80.846.595/0001-30 
Fone 44-35271263 
Nova Cantu - Pr. 

Nova Cantu - Pr., 07 de janeiro de 2013. 

Nota de esclarecimentos 

A empresa Comércio de Derivados de Petróleo Borgio Ltda, por seu 

sócio administrador ao f inal assinado, esclarece a Comissão Permanente 

de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, que nossos produtos 

são adquiridos exclusivamente da empresa lpiranga Produtos de Petróleo 

S.A. 

Salientamos ainda que, nossos produtos sofrem constante controle 

de qualidade da lpiranga, além de que são: 

Álcool Origina l 

Gasolina original 

Diesel original S-500 aditivado. 

Desde já agradecemos. 

Kaciano Luiz ari Borgio 
Sócio Administrador 
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MINISTÉRIO DA INE)ÚSP~IA E DO COMÉRCIO 
DEPARTAMENTO .l\IACIG~~AL o: REGI::JTRO ':>O COMÉRCIO 
SISTEMA NACIONÃL ÔE R:GISiri"'l JO êO;"JIÉn-;:10 

VIDE INSTRUÇÕES DE PREENC I\4EI'\110• -. 

.~q-:;:-t 
PARA USO DO REGISTRO DE COMERCIO 'tlJ ----

CONTRATO DE CONSTITUICÃO DE SOCIEDADE 
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS. PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL E GERÊNCIA 

JOÃO LUIZ BORC IO 04-09-1960 
Nome do Sóc•n (por extenso) 

BRASILEIRO CASADO · 

~STAOO DO PARAN~. 
100.000 

N~ de Cotas 

Capnal a lntegrahzar tCzSI 

LEON IR DE MAR I BORC IO 

Nacionalidade Estado C1vil 

458.078.095-72 
CPF 

ESTA.DO DO PARAN~. 
100.000 

N.' de Cotas 

Capital a Integralizar tCz s l 

COMERC JANTE 
Prof issão 

AVENIDA CANTU, 
Endereço Completo 

1. 000. 000., 00 

Data de Nasc,mento 

3.057.123-1 SSP -+-P~R--
c.l. Õrg~o Exp. UF 

S/N. CENTRO EM NOVA CANIU 

87.330 
1. ooo. ooo,cHo 

Cap~tal Subscrito ICzSI Capital lntegrahudo IC7S} 

EM MOEDA CORRENTE 00 PAI5 1 NESTE ATO 
Forma e Prazo da Integralização 

Gerência e Uso do Nome Comerc•al 

JO~O LUIZ BORC 10 
, nso ·J nài vidna] , 

10.09.1961 

COMERCIANTE 783.198 S S p Data de Nasci§"fo 

ProfissAo C.l. Órgão Exo. UF 

AVENIDA CANTU 1 S/N. CENTRO EM NOVA CANTil 
Endereço Completo 

1.ooo.ooo.oo 1.ooo.ooo,ô~ 
Capital Subscrito !Cz$) Capital Integralizado tCz$1 

~ MOEDA CORRENTE DO PAIS, NESTE ATO. 
Forme e Prazo da lntegrahzaç~o 

G~rênc!a e Uso do Nome Comercial 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
i.Jome do Sóc•o tpor ex tensol 

Nac•onalidade 

CPF 

N• de Cotas 

Cao•tal a Integralizar ICz SI 

Data de Nascimento 

E!:tado Civil Profissio C.l. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x Órgão Exp. 

Endereço CoA'lpleto 

CEP 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
Capital Subscrtto ICz$) Capital Integralizado (CzS) 

Forma e Prazo da Integralização 

UF 

x.x.x.x.~.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x •• x.x.x 
----------------------------~~~----- Geréncta e Uso do Nome Comerctal 

Nome do Sóc•o (por ex tenso I 

Nac•onal1dade Estado C•v•l Profissao C.l. 

Data de Nascimento 

--,-::------~ 
Orglo Exp. UF 

Endereço Completo 

CEP 

N_• de Cotas Capital Subscrito ICz s 1 Capital Integralizado !Cz$) 

Caonat a Integralizar ICzS) Forma e Prazo da lntegrahzação 

Gerência e Uso do Nome Comercial 
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MINISTÉRIO DA INBÚSTqiA E DO é:OMÉRCIO 
DEPARTAMENTO..NAC I C:~AL D:' REGI':lTRO ..c:JO COMÉRCIO 
SISTEMA NACION:\L' DE ~GISnt:~ 'JO~O:IIÉF:.:::1o 

CLÁUSULA 1 ~ - NOME COMERCIAL. SEDE E FORO 

r:. 1 

/.i 

COf1ERC 10 DE DER. IVADOS·. DE PETROLEO BORG IO L TOA 

' • • ) ' :.·~-~ ~ 1) 
. . . '' ·1 ~ .. fJ 

' '• .: . . ' ~ 
... _. ... .. ' -~ ... ·- -

No"~U!UtDA CANTU, S/N. CENTRO, KJNICIPIO DE NOVA CANTU,ESTADO DO PARAN~ 
Sectt? •f,vjereco Complf:'to Rua. Prata. Av .. Ba•rro. N " e complememo,Muntciptol 

PR 87.330 

UB IRATfi:-PR 
UF CEP 

Foro lMw"c•p•o. UF: 

10,00 2.ooo.ooo,oo 
N o de Cotas Valor Un~~ariorCota ICz S! 

Total do Capotai ICzSI Capital Total tpor extenso! 

Outros ICzSI 

Forma e Prazo da lntegra1ização 

CLÁUSULA 3 ~ - PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL 

31/12 I De cada 15 flB ;se ~ lndctermrnado D Dete rmrnado até: I I ano 

lnic•o de At•v•dade Termino do Exercicio 
s ... clal 

· CLÁUSULA 4~ -- RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao total do ca
pital social. 

CLÁUSULA 5~ - OBJETO SOCIAL 

COMfRC lO VAREJISTA DE COf13UST 1VEIS E LUBR If ICANTt:S • 

x.x.x.x.x.x.x.x.x •• x.x.x.x.x.x.x 

x,x.x.x.x.x.x.x.x.x •• x~x.x.xx 

Formulado aprovado pela IN /DNRC N~ 22 de 5110/1987 

x.x.x.x •• x.x.x.x.x,x.x.x. 

Autenticação 
no verso , 



MINISTERIO DA ~NDÚSTRIA E DQ ""C:OMERCIO 
DEPARTAMEf\'"'1"0 NAÇIONA~ DE R~GIST~O DO COMERC IO 

SISTEMA N AC I O~A~ D.E R~GISTFJ..O _DQ COMEBCI(\ 

CLÁUSULA 6 ." - GERÊNCIA E USO .DO NOME COMERCIAL 

A gerência da sociedade e o uso do nome comercial serão exercidos pelo (s) sócio(s) indicado(s) na forma 
deste instrumento. vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade. 

CLÁUSULA 7 .• - RETIRADA "PRO-LABORE" 

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerên
cia, a título de "pro-labore", respeitadas as limitações legais vigentes. 

·..:LÁUSULA 8." - LUCROS E/OU PREJUÍZOS 

Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social serão reparti
dos entre os sócios, proporcionalmente às cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia, 
optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os preju ízos em exercícios futuros. 

CLÁUSULA 9." - DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

As deliberações sociais de qualquer natureza. inclusive para a exclusão de sóc io, serão tomadas pelos sócios 
cotistas que detenham a maioria do capital social. 

CLÁUSULA 10 - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS 

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato 
de sua gerência ou por deliberação dos sócios. 

CLÁUSULA 11 - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da socieda
de permitirão ao(s) sócio(s ) remanescente(s) admitir(em) novo(s) sócio(s) para a continuidade da empresa, 
na forma abaixo: 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

X. X. X. X. X . X. X. X. X. X • X •: 

FormulártO aprovado pela INIDNRC N.' 22 de 51101198 7 
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MINISTÉRIO QA INGÚSHliA E DO fÔMÉRCIO 
DEPARTAMENTO .NACIONAL o~ REGI":TRO QO COMÉRCIO 
SISTEMA NACIONAL -D!"' hêGIS'TRO 00-C:>MC'RCIJ 

PARA USO DO REGISTRO DE COMÉRCIO 

Os sócios declaram, sob as penas da Lei, .que não estão incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas 
restrições legais que possam impedí-los de exercer atividades mercantis. 
E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento em 0) ( TRtS l vias, de igual 
teor e. para o rr.esmo efeito, na presença das testemunhas abaixo: 

CAMPINA PR Q9 de ----"A ... c....,o .... s ..... TL..lD..__ _____ de ltBS 
UF 

~. 
~~ ... o1'>JATURAS/NOMES Uol.l.i>"l;•u 

I 

. ~ 

Ass.: __ ~=-.::.,;_-------'-----"-'-'---+------
Nome: 

LEONIR DEt-mRI 80RGI-tl 

ct 
....J 

Ass.: __ x_._x_· .. _x_. _____ x_._x_._x_._x ___________ ~ 
Nome: ct 

J: 
u 
w 
o 
•ct x .. x.x.x )(e)t. XeX U · 

Ass.: ------------------------ 5 
Nome: i= 

·-."-·---

TESTEMUNHAS: 

z w 
~ 
::> 
ct 
ct 
a: 
~ 
o 
ü 
a: 

·W 

~·~~c ~~~·:!~ 
a: ~ g.> 

' t;; :cg 
I (3 ~~;o: 

~ ~ :; ~ 
• I B ?1 

~\~ ~::lo 
~ t;, '"::: ~ ,... 

i! ~~ f~§ 
~N ' ~ ;:j {") 

P1~ ,_': i:r~ o 
~ Ç?r a::,·8 
~ ~;.I:'"' 

~ ~ ::-:: 
w ~2! 

.i~ 
/ii.• 

:;aí! 
~o 

... ~ 

....o: 

[\) 
o 
J\l 
o 
G\ 
-..-J 
---.J 
VJ .. 
co 

1<3 
w 

> 
-;:n 
o 

..... 
•..o 
CC 
co -~ 
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DERIVADOS DE PETRÓLEO BORGIO L TDA - ! a.. -· ru_~~---J: l 
CNPJ n' 80.846.595/0001-30 (} ' ~ 

1. JOÃO LUIZ RORGIO, brasileiro, natural de Nova Cantu - Pr. casado e~ regi~: ·>-.. 
de comunhão universal de bens, nasc-ido em 04/09/1960, empresário, inscrito no CPF 
n° 370.982.419-20, portador da cédula de identidade RG n° 3.057.123-1 expedida pela 
Secretária de Segurança Pública do estado do Paraná, residente e domiciljado na 
avenida Cantu, 807 centro, casa, em Nova Cantu, município de Nova Cantu - Pr. CEP 
87330-000 e, 
2. LEONIR DEMARi BORGIO , brasileira, natural de Aratiba - RS casada em 
regime de comunhão universal de bens, nascida em 10/09/1961, empresá1ia, insclita no 
CPF no 458.078.095-72 pmtadora da cédula de identidade RG n° 783.198 expedida 
pela Secretária de Segurança Pública do estado do SE, residente e domiciliada na 
Avenida Cantu, 807 centro, casa, em Nova Cantu, Município de Nova Cantu- Pr. CEP 
87330-000, fuücos sócios da empresa comercial Comércio de Derivados de Petróleo 
Borgio Ltda, corn sede à Avenida Cantu, 797, sala, centro, município de Nova Cantu 
- Pr. CEP 87330-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o n°. 41202067738 
em 23/08/1988 e última Alteração Contratual n°05 devidamente registrada na Junta 
Comercial do Paraná ern 23/09/1994 sob o 11° 3534, insciita no CNP J n° 
80.846.595/0001-30, resolvem, assim, alterar o contrato social: 

1 a. Fica incluído no objeto social a revenda de GLP - Gás Liqüefeito de Petróleo, gás 
de cozinha. 

za. De acordo com o Código Cível, inclui-se no contrato primitivo as seguintes 
cláusulas 

3a. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros dependência, mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

4a Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com herdeiros, sussesores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste 
ou do sóc1o remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base 
na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

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

6a. Administração da sociedade caberá ao sócio João Luiz Borgio, com poderes e 
atribuições de gerir e admitüstrar negócios da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obligações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem corno onerar ou 

c· 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. ~ 

~~r 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL No 06 DA SOCIEDADE COn.l..!.:<,~ 
DERIVADOS DE PETRÓLEO BORGIO LTDA 
CNP.T N" 80.846.595/0001-30 

7a. Ao tetmino do exercício social, em 31 de dezembro, o admin1strador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na 
proporção de suas quotas , os lucros ou perdas apuradas. 

83
• Nos quatro primeiros meses seguinte ao termino do exercício social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designação administradores, quando for o caso . 

9a. Os sócios declaram sob as pena da lei, que não estão impedidos de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criiPjnal, 
ou por se encontrai sob efeitos dela, a pena que vede ainda temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por c1ime falimentar, de prevruicação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a econoiJlja popular contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da conconência, contra as relações de consumos, fé pública, ou a 
ptioridade. 

toa. A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato sociat, com a 
seguinte redação. 

Primeira: - A sociedade gira sob o nome empresarial de COMÉRCIO DE 
DERlVADOS DE PETRÓLEO RORGIO LTUA. 

Segunda: - A sociedade têm sua sede a Avenida Cantu, 797, centro, nesta cidade de 
Nova Cantu- Pr. CEP 87330-000. 

Terceira: - O objeto social é o comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes e 
revenda de GLP -Gás liqüefeito de Petróleo, gás de cozinha. 

Quarta: - O capital social é de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) dividido em 
1000 (mjJ) quotas de valor nominal de R$35,00 (tiinta e cinco reais) cada uma, 
integralizados em moeda conente no Pais, ficam sulose1itas.: 
Nome 
João Luiz Borgio 

Leonir Demari Borgio 

Total 

quotas 
500 

500 

1000 

valor 
R$17.500,00 

R$ 17.500,00 

R$35.000,00 

Quinta: - A duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciou suas atividades 
em 15 de agosto de 1988 e o te1mino do exercício social em 31/12 de cada ano. 

~2? 
Autenticação 

no verso 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 06 DA SOCIEDADE 
DERIVADOS DE PETRÓLEO BORGIO LTDA 
CNPJ n° 80.846.595/0001-93 

Sexta: - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, 
formalizando, se realizadas a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Sétima: - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integrabzação do capital. social. 

Oitava: - A administração da sociedade caberá ao sócio João Luiz Borgio, com 
poderes e atribuições de gerir e ad..tnirüstrar os negócios da sociedade, 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 terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

Nona: - Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas 

Décima: - Nos quatro meses seguinte ao término do exerciCIO social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designação ad...rninistradores, quando for o caso. 

Décima primeira: - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, 
a titulo de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Décima segunda: - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
sua atividades com os herdeiros, sussesores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse deste ou do sócio Iemanescente, o valor de seus haven::s será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Décima terceira: - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Décima quarta: -Os sócios declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer 
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 
cargo públicos; ou por crime fllamentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contm as relações de· consumos , fé pública, ou a 

prioridade. ~ y 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°, 06 DA SOCIEDADE 
DERIVADOS DE PETRÓLEO BORGIO L TDA 
CNPJ n°. 80.846.595í000i-30 

Décima Quinta:- Fica eleito o foro da comarca de Campina da Lagoa para o exercício 
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato 

E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias. 

Nova Cantu- Pr. 10 de dezembro de 2003. 

João Luiz Borgio 
RG n° 3.057.123-1- SSP- Pr. 

· Borgio 
n 783.198- SSP- SE. 

~ va;:tillilS()í:~owoski 
RG no 8.326.583-3- SSP- Pr. 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 07 DA SOCIEDADE COMERCIO DE 
DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO L TDA 
NIRE n°. 41202067739 
CNPJ n°. 80.846.595/0001-30 

1. JOÃO LUIZ BORGIO, brasileiro, empresano, casado em Regime de 
Comunhão Universal de Bens, natural de Nova Cantu- Pr., nascido em data de 
04/0911960, inscrito no CPF sob o n°. 370.982.419-20, portador da Cédula de 
Identidade RG n°. 3.057.123-1 expedida pela Secretária de Segurança Pública 
do estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua Governador Parigot de 
Souza, 505 centro, casa, na cidade e município de Nova Cantu - Pr. CEP 
87330-000 e, 
2. LEONIR DEMARI BORGIO, brasileira, empresária, casada em Regime de 
Comunhão Universal de Bens, natural de Aratiba - RS., nascida em data de 
10/09/1961, inscrita no CPF sob o n°. 458.078.095-72, portadora da Cédula de 
Identidade RG n°. 783.198 expedido pela Secretária de Segurança Pública do 
estado de Sergipe, residente e domiciliada na Rua Governador Parigot de Souza, 
505, casa, centro, na cidade e município de Nova Cantu- Pr. CEP 87330-000, 
únicos sócios da empresa comercial "Comercio de Derivados de Petróleo 
Borgio Ltda", com sede na Avenida Cantu, 797, sala comercial, centro, 
município de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000, registrada na Junta Comercial 
do Estado do Paraná sob o n°. 41202067738 em 23/08/1988, e ultima alteração 
contratual n°. 06 em 22112/2003, devidamente registrada na Junta Comercial do 
Paraná sob o n°. 20034126384, inscrita no CNPJ n°. 80.846.595/0001-30, 
resolvem, assim em alterar o Contrato Social. 

13
- O sócio João Luiz Borgio, possuidor de 500 (quinhentas) cotas no valor de 

R$35,00 (trinta e cinco reais) cada uma totalizando R$ 17.500,00 (dezessete mil 
e quinhentos reais) nesta data retira-se da sociedade, vendendo e transferindo 
suas cotas ao sócio ingressante, o senhor Kaciano Luiz Demari Borgio, 
brasileiro, Engenheiro Agrônomo, casado em Regime de Comunhão Parcial de 
Bens, natural de Aracaju- SE, nascido em 29/07/1983 , inscrito no CPF sob n°. 
038.040.849-07, portador da Cédula de Identidade RG n°. 7.537.695-2 expedida 
pela Secretária de Estado de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente 
na Rua Professor João Faria da Costa, 680 centro, casa, na cidade e município 
de Nova Cantu - Pr., CEP 87330-000, cotas esta que o vendedor declara já ter 
recebido em moeda corrente no Pais, dando geral e plena quitação. 
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ALTERAÇAO CONTRATUAL N°. 07 DA SOCIEDADE COMERCIO D ... 
DERIVADOS DE PETROLEO L TDA. 
NIRE 41202067738 
CNPJ n°. 80.846.595/0001-30 

Transferindo suas cotas a Sócia ingressante a senhorita Franciely Demari 
Borgio, brasileira, solteira, maior, empresaria, natural de Aracaju- SE, nascida 
em 27/02/1987, inscrita no CPF sob o n°. 055.905.089-59 e portadora da Cédula 
de Identidade RG n°. 8.402.332-9 expedido pela Secretária de Segurança 
Pública do Estado do Paraná, residente na Rua Governador Parigot de Souza, 
505 centro, casa, na cidade e município de Nova Cantu - Pr CEP 87330-000, 
cotas esta que a vendedora declara já ter recebido em moeda corrente no Pais 
dando geral e plena quitação. 

33
- Em virtude desta alteração, o Capital social da empresa fica ass1m 

distribuído entre os sócios ingressantes: 

Sócio 
Kaciano Luiz Demari Borgio 
Franciely Demari Borgio 
Total 

cotas 
500 
500 

7.000 

Valor 
R$ 17.500,00 

R$ 17.500,00 
R$ 35.000,00 

4°- Os sócios ingressantes declaram conhecer a situação econômica financeira 
da empresa ficando sub-rogado aos direitos e obrigações devidas. 

53
- Os sócios ingressantes declaram sob as pena da lei, não estar impedida de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede 
ainda temporariamente, o aceso 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 consumos, fé pública, ou a prioridade. 

63
- A administração da sociedade caberá ao sócio Kaciano Luiz Demari 

Borgio, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer quotista ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. ~ 

73
- Permanecem inalteradas a demais cláusulas do Contrato Social consolidado, ~ 

não modificada por esta alteração. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 07 DA SOCIEDADE COMERCIO DE 
DERIVADOS DE PETROLEO L TDA. 
NIRE 41202067738 
CNPJ n°. 80.846.595/0001-30 

88
- Fica eleito o fórum da comarca de Campina da Lagoa para o exercício e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justas e contratos assinam a presente alteração em 
04 vias. 

João Luiz Borgio 
RG n°.3.057.123-l- SSP- ·pr. 

~Borgio 
RG n°. 783.198- SSP- Se. 

Kaciano Demari Borgio 
RG n°.7.537.695-2 - SSP- Pr. 

F~ Demari Borgio 
RG n°. 8.4020332-9 - SSP- Pro 

Nova Cantu 30 de agosto de 2011. 

----~-UTENTICAÇÃO 
- to origi-Confero com o documen f o 

r.al apr;::sentado do oje ~.Bo 
Nova · o .OJ::J. .... l. 



COMÉRCIO DE DERIVADO S DE PETROLEO BORGIO LTDA 
Avenida Cantu, 797 -centro - Nova Cantu- Paraná 
CNPJ n°. 80.846.595/0001-30- CAD ICMS 810.00455-09 
Telefone ( 44)35271263 

PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO (LICITAÇÃO) N°. 01/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 00112013 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 

001/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 

conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas 

as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, em 07 de janeiro de 2013. 

Kaciano Tuiz D mari Borgio 
Representante le al da empresa 

Kacllno Luiz Demarl B6rgio 
Sócio Administrador 



COMÉRCIO DE DERIVADO S DE PETROLEO BORGIO LTDA 
Avenida Cantu, 797- centro- Nova Cantu - Paraná 
CNPJ n°. 80.846.595/0001 -30- CAD ICMS 810.00455-09 
Telefone (44)35271263 

PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO (LICITAÇÃO) N°. 0112013 
EDITAL DE PREGÃO; Forma Presencial no 001/2013. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 

001/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 

não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

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

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal 

9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, em 07 de janeiro de 2013. 

K .ç!fih.B . 
ac1ano mz eman org10 

Representante legal da empresa 

Kaclano Luiz Demart Bórgio 
S6cio Adminis1radar 



COMÉRCIO DE DERIVADO S DE PETROLEO BORGIO LTDA 
Avenida Cantu, 797 - centro -Nova Cantu - Paraná 
CNPJ n°. 80.846.595/0001-30 - CAD ICMS 810.00455-09 
Telefone (44)35271263 

PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO (LICITAÇÃO) No. 0112013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 001/2013 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento li citatório, sob a modalidade - PREGÃO n°. 

001/2013, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 

entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do 

edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 07 de janeiro de 2013. 

K .~B· acmno mz e1pan org10 
Representante legal da empresa 

etano Luiz Demat1 lo 
Sóclo Administrador 



COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 
Avenida Cantu, 797 - centro -Nova Cantu - Paraná 
CNPJ n°. 80.846.595/0001-30 - CAD ICMS 810.00455-09 
Telefone ( 44)35271263 

PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO (LICITAÇÃO) No. 00112013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 00112013. 

DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, Forma Presencial n° 

001/2013,instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, em 07 de janeiro de 2013 . 

Kaci~~orgio 
Representante legal da empresa 

t c ano Lo z Oemart B6rglo 
Sócio Administrador 



PROCURAÇÃO PARTICULAR 

Por meio desta a Empresa "COMERCIO DE DERIVADOS DE 

PETROLEO BORGIO LTDA", pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 

na Avenida Cantu, 797 centro, CEP 87330-000 na cidade de Nova Cantu 

Pr., inscrita no CNPJ nº. 80.846.595/0001-30, Por seu Sócio Administrador 

o senhor KACIANO LUIZ DEMARI BORGIO, brasileiro, casado, empresário, 

residente na Rua Professor João Faria da Costa, 680 centro em Nova Cantu 

- Pr., inscrito no CPF sob o nº. 038.040.849-07 e portador da RG nº. 

7.537.695-2- Pr., ao final assinado, nomeia e constitui seu procurador o 

Senhor JOÃO LUIZ BORGIO, brasileiro, casado, agricultor, residente na Rua 

Parigot de Souza, 505 em Nova Cantu - Pr., inscrito no CPF sob o nº . 

370.982.419-20 e portador da Cédula de Identidade RG nº. 3.057.123-1 -

Pr., com poderes específicos de representa-lo junto a Prefeitura Municipal 

de Nova Cantu - Pr., com autorização de Participar do Processo Licitatório 

nº. 01/2013. 

Nova Cantu - Pr., 07 de janeiro de 2013. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE 

TERCEIROS 

N° 000822012-14021595 
Nome: COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 
CNPJ: 80.846.595/0001-30 

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 contribuições 
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em 
Dívida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere
se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por 
lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos 
administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta 
PGFN/RFB. 

I Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8,212 de 24 
I de julho de 1991 , exceto para: 
I 

I 
I 
' 

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada 

I 
I 
1 

e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária 
simples; 
-baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei n° 
10.406, de 10 de Janeiro de 2002- Código Civil, extinção de entidade ou sociedade 
empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à 
verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 20 de janeiro 
de 2010. 

Emitida em 24/11/2012. 
Válida até 23/05/2013. 

~_;ertidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

I 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 8084659510001-30 

Razão Social: COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 

Nome Fantasia: POSTO BORGIO 

Endereço: AV CANTU SI N TERREO I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art . 7, da Le i 
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: 03/01/2013 a 01/02/2013 

Certificação Número: 2013010322434984368507 

Informação obtida em 07/01/2013, às 08 :27:27 . 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 
verificação de autenticidade no site da Caixa : www.caixa.gov.br 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

Nome: COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 
CNPJ: 80.846.595/0001-30 

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 tributos 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, 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, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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 com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 08:39:48 do dia 07/01/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 06/07/2013. 
Código de controle da certidão: 5358.A699.D46D.9B55 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 
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PARANÁ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado · 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 9942621-54 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 80.846.595/0001-30 

Nome: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados 
ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado 
da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, 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. 

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 07/05/2013- Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 9942621-54 

Emitida Eletronicamente via Internet 
07/01/2013-08:34:24 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
NO 

CONTRIBUINTE]------------- ----------------... 

Nome/Razão: COMERCIO DE DERIVADOS DE PET.BORGIO L TOA 
CNPJ/CPF: 80.846.595/0001.30 
Endereço: AV CANTU, 625 

Complemento: 
Bairro: CENTRO Cidade: NOVA CANTU 

267.4 

PR 

r[ FINALIDADE ] 

l~- ______ ] 
CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações 

prestadas pel~s órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima 
identificado, NAO CONSTA DEBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em 
Dívida Ativa, até presente data. 

Em firmeza do que eu, Regiani Porcinio dos Santos, passei e digitei a IJresente 
certidão, que não apresentando rasuras, emendas ou entrelinhas, vai por mim conferida, visada 
e assinada. 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente 
constadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. 

A presente Certidão é válida por 180 (cento e oitenta) dias. Cópias desta somente 
terão validade se conferidas com a original. 

Validade até: 09/04/2013 NOVA CANTU,09 de Janeiro de 2013 

SETOR DE TRIBUTAÇAO 
Regiani Porcinio dos Santos 

Rua Bahia, 85 - Fone/Fax (44) 3527-1363- Centro- CEP 87330-000- NOVA CANTU- PR J 
E-mail : pmncantu@hotmail.com ~ \ 

J 



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 
02.332.442/0001-60 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 18/12/1997 

NOME EMPRESARIAL 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KESEM L TOA - EPP 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

******** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.31-8-00- Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 
47.32-6-00 -Comércio varejista de lubrificantes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
AVCANTU 

I NÚMERO 
156 

I COMPLEMENTO 
TERREO 

I CEP 

87.330-000 
I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
I MUNICÍPIO 

NOVA CANTU 

I 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

. ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 
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OUTORGANTE: 

OUTORGADO: 

PODERES 
GERAIS: 

PODERES 
ESPECÍFICOS: 

PROCURAÇÃO 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF SOB no 
02.332.442/0001-60, Inscrição Estadual N° 90151182-93, 
com sede na Avenida Cantu, 156, Centro, CEP 87330-000, 
Neste ato representada na forma de seu contrato Social. 

RAIMUNDO BENEDITO DE MORAES LIMA, brasileiro, 
viúvo, produtor rural, portador da Cédula de Identidade RG 
n° 2014978 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 
360.296.459-00; residente e domicil iado na Rua Joubert 
Agostinho de Oliveira, 540, Centro, Nova Cantu, Paraná, 
CEP 87330-000 

Amplos e gerais poderes para o foro judicial ou 
extraconjugal, com as Cláusulas ad judicia et extra/ 
inclusive perante órgãos ou autoridades federa is, 
estaduais, mume~pa1s, autárquicas, fundacionais, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, 
entidades civis, associativas, policiais federais ou 
estaduais, c1v1s ou militares, podendo confessar 
reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir da 
ação ou de recurso, renunciar o direito sobre que se 
funda a ação, firmar acordos, assumir compromissos, 
receber valores de qualquer natureza e da quitação, 
levantar depósitos judiciais, conciliar na forma do art. 448 
do CPC, substabelecer, com ou sem reserva de poderes, 
praticando, enfim, todos os atos necessários ao fiel 
desempenho deste mandato. 

Representar a outorgante no processo licitatório, sob 
modalidade de pregão presencial N°. 001/2013, 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, a ser realizado 
no dia 10 de Janeiro de 2013, podendo oferecer lances, 
apresentar recurso ou renunciar a este, e demais atos 
relacionados com a referida licitação. 

Nova Cantu, 10 de Janeiro de 2013. 



COMÉRCIO DE COI'viBUSTÍVEIS KESEM LTDA 

NIRE no 41203760364 

CNPJ n° 02.332.442/0001-60 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

E CONSOLIDAÇÃO 

ÉLEN MA.RA KRUPEK, brasilei ra, maior, nascida em 24 de julho de 1983, solteira, 

empresária, portadora da carteira de identidade RC n° 8.049.] J 6-6 - SSP 1 PR, inscrita no 

CPF/ MF sob o n'' 038.315.8-t-9-40, residente e domiciliada na rua )oubert Agostinho de 

Oli veira, 540, Centro, CEP 87330-000, em Nova Cantu, comarca de Campina da Lagoa, 

Paraná, e SUÉLEN KRUPEK, brasileira, maior, nascida em 29 de abril de 1985, sotteira, 

empresária, portadora da carteira de identidade RC n° 8.091.158-0- SSP IPR, inscrita no 

CPF I MF sob o n'' 045.6~6 . 329-25, residente e domiciliada na rua Joubert Agostinho de 

OLiveira, 540, Centro, CEP 87330-000, em Nova Cantu, comarca de Campina da Lagoa, 

Paraná, sócias detentoras da totabdade das quotas da sociedade que gira sob a 

denominação social de COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM L TDA, com sede 

na avenida Cantu, 200, Centro, CEP 87.330-000, em Nova Cantu, comarca de Campina 

da Lagoa, Paraná, inscrita no CNPJ sob o n° 02.332.44210001-60, devidamente 

regish·ada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n° 41203760364, por despacho 

em sessão de 18 de dezembro de 1997 e alterações sob n° 982864981 (1~ alteração) por 

despacho em sessão de 05 de novembro de 1998, n° 2020219210 (2a alteração) por 

despacho em sessão de 25 de janeiro de 2002, n° 2004-t-264291 (33 alteração) por 

despacho em sessão de 13 de dezembro de 2004, n° 20062704150 (4a alteração) por 

despacho em sessão de 27 de julho de 2006 e n° 20073159069 (53 alteração) por 

despacho em sessão de 20 de jutho de 2007, resolvem por este instrumento alterar o 

Conh·ato Social e promover sua consolidação, m.ediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

Cláusula Primeira: A sócia SUÉLEN KRUPEK cede e transfere 19.600 (dezenove 

mil e seiscentas) quotas no \'êllor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando um capital 

no valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais) à sócia ÉLEN MARA 

KRUPEK, dando, neste ato, plena e irrevogável quitação. 

Cláusula Segunda: Em virtude da presente alteração o capital social ficará 

dish·ibuído da seguinte forma: 



COMÉROO DE COMBUSTÍVEIS KESEM LTDA 

NIRE no 41203760364 

CNPJ n° 02.332.442/0001-60 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

E CONSOLIDAÇÃO 

SÚCIAS 1 QUOTAS ! VALOR (R$) 

Élen Mara Krupel-. 39.600 39.600,00 

Suelen Krupel-. 400 400,00 

Total -10.000 -+0.000,00 

l 
l 

Cláusula Terceira: As sócias nomeiam a administradora não sócia SffiLEI 

DEMARI KRUPEK, brasileira, viúva, comerciante, portadora da carteira de 

identidade RG n° 3.563.222-0- SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o n° 409.243.199-

68, residente e domiciliada na rua joubert Agostinho de Oliveira, 540, Centro, 

CEP 87.330-000, em Nova Cantu, Comarca de Campina da Lagoa, Paraná para a 

adminish·ação e representação legal da sociedade, ativa ou passivamente, judicial 

ou extrdjudicialmE>nte, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades 

privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários 

à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, 

autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 

Cláusula Quarta: A Administradora declara sob as penas da lei, que não está 

impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 

virtude de condenação criminaL ou por se enconb·ar sob os efeitos dela, a pena 

que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime 

falimentar de prevaricação, feita ou suborno, concussão, peculato ou contra o 

sistema fiJ1anceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 

relações de consumo fé pública a propriedade. 

Cláusula Quinta: Em caso de falecimento, exclusão ou interdição de sócio, a 

sociedade continuará suas atividades com os sóLios remanescentes. Na hipótese 

de permanecer um único sócio, este terá o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para 

regularizar a situação da sociedade, conforme previsão legal. 

Parágrafo único: Os haveres do sócio falecido, excluído ou interditado, nesses 

incluídos todos os créditos e débitos para com a sociedade, serão apurados 

medionte Balanço especialmente realizodo que ret1ita a situação patrimonial da 

, Autenticação 
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COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM LTDA 

NIRE no 41203760364 

CNPJ no 02.332442/0001-60 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

E CONSOLIDAÇÃO 

sociedade, levantado na data da retirada do sócio do quadro social, e deverão ser 

pagos em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, vencendo-se a 

primeira delas em 90 (noventa) dias da data em que ocorreu o evento, sendo certo 

que o saldo devedor será corrigido monetariamente, na forma da Legislação 

vigente e com base nos índices aplicáveis à correção dos débitos judiciais 

privados. 

Cláusula Sexta: O endereço da sociedade que é na Avenida Cantu, Centro, CEP 

87.330-000, em Nova Cantu, comarca de Campina da Lagoa possui nova 

numeração, passando do n. 200 para n . 156, ficando, portanto, na Avenida Cantu, 

N. 156, Centro, Cep 87.330-000, em Nova Cantu, Comarca de Campina da Lagoa, 

Paraná. 

Clausula Sétima - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato 

Social e Alterações Contratuais, não modificadas por esta alteração contratual. 

Clausula Oitava: vista das modificacões ora ajustadas, resolvem consolidar seu 

Contato Social de acordo com a lei 10.406-2 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KESEM LTDA 

NffiE N° 41203760364 

CNPJ N° 02.332.44?,10001-60 

ÉLEN MARA KRUPEK, brasileira, maior, nascida em 24 de juJho de 1983, 

solteira, empresátia, portadora da carteira de identidade RG n° 8.049.116-6 -

SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o n° 038.315.849-40, residente e domiciliada na 

rua Joubert Agostinho de Oliveira, 540, Centro, CEP 87.330-000, em Nova Cantu, 

comarca de Can1pina da Lagoa, Paraná, e SUÉLEN KRUPEK, brasileira, maior, 

nascida em 29 de abril de 1985, solteira, empresária, portadora da carteira de 

identidade RG n° 8.091.158-0- SSP /PR, inscrita no CPF /MF sob o n° 045.626.329-

25, residente e domiciliada na rua Joubert Agostinho de Oliveira, 540, Centro, 

CEP 87.330-000, em 



COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM LTDA 

NIRE no 41203760364 

CNPJ n° 02.332.442/0001-60 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

E CONSOLIDAÇÃO 

constituída enh·e si uma sociedade empresarial ltda que gira sob o nome 

cn1presanal de COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM LTDA, com sede na 

avenida Cantu, 156, Centro, CEP 87.330-000, em Nova Cantu, comarca de 

Campina da Lagoa, Paraná, inscrita no CNPJ sob o n° 02.332.442/0001-60, 

devidamente registrada na ]w1ta Comercial do Estado do Paraná sob o n° 

41203760364, por despacho em sessão de 18 de dezembro de 1997, regida pelos 

a rtigos 1.052 a 1.087 do código civil instituído pela lei 10.406 de 10/01/2002 pela 

demais disposições legais aplicáveis a espécie e pelas clausulas, resolvem 

promover a Consolidação do Contrato Social, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- NOME EMPRESARIAL, SEDE E FORO: A sociedade 

empresária limitada gira sob o nome empresarial de "COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVErS KESEtvl LTDA.", com sede estabelecida na Avenida Cantu, 156, 

Centro, CEP 87.330-000, em Nova Cantu, Comarca de Campina da Lagoa, Estado 

do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade 

poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filia l ou outra dependência, no País ou 

no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE 

DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 15 de 

dezembro de 1997, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objetivo a 

exploração do ramo de "COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS, 

LUBRIFICANTES, GÁS UQUEFEITO E LOJA DE CONVENIÊNCIAS". 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O Capital Social inteiramente 

subscrito e realizado na forma prevista, na importância de R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais), está dividido em 40.000 quotas de R$ 1,00 (um real) cada, sendo assim 

distribuídos: 



COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM LTDA 

NIRE no 41203760364 

CNPJ n° 02.332.442,10001-60 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

E CONSOLIDAÇÃO 

SOCIAS QUOTAS VALOR (R$) 

Elen Mara Krupek 39.600 39.600,00 

Suelen Krupek 400 400,00 

TotaJ 40.000 40.000,00 

CLÁUSULA SEXTA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A 

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe 

o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As 

quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 

o consentimento de todos os sócios, a quem fica assegurado o direito de 

preferência para a respectiva aquisição, se postas à venda, na proporção de sua 

participação no capital sociat formalizando-se, se realizada a cessão delas, o 

competente instrumento de alteração contratual. 

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 

quotas, deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade 

de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes 

exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 

(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério 

do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a 

cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. 

Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas 

poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO 

NOME EMPRESARIAL: É investida na função de administradora não sócia 

SffiLEI DEl\1ARI KRUPEK, brasileira, viúva, comerciante, portadora da carteiJa 

de identidade RG no 3.563.222-0 - SSP /PR, inscrita no CPF /MF sob o n° 

409.243.199-68, residente e domiciliada na rua Joubert Agostinho de Oliveira, 540, 

1 Autenticação 
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CO:CVIÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM LTDA 

NIRE no 41203760364 

CNPJ n° 02.332442/0001-60 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

E CONSOLIDACÃO 

Centro, CEP 87.330-000, em Nova Cantu, Comarca de Campina da Lagoa, Parana 

para a administração e representação legal da sociedade, ativa ou passivamente, 

judicial ou extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financei.ras, 

entidades privadas e terceiros em gerat bem como praticar todos os demais atos 

necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da 

sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 

Parágrafo Primeiro: É vedado o uso do nome empresarial em atividades 

estranhas ao interesse social ou assumir obtigaçôes seja em favor de qualquer dos 

quotistas ou de tercei.ros, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem 

autorização dos sócios. 

Parágrafo Segundo: A administradora declara neste ato, e sob as penas da lei, 

que não está impedida de exercer a adnünistração 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 pública ou a 

propriedade. 

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: A administradora, nomeada 

no exercício da sua representação na sociedade, terá direito à remuneração a 

titulo de pró-labore, de acordo com a vontade mani.festada pelos sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇOES 

FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao 

término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a admi.nistradora prestará 

contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, 

do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, 

na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 



COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM LTDA 

NIRE no 41203760364 

CNPJ n° 02.332.442/0001-60 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

E CONSOLIDAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRilVIEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos 

quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre 

dS contas apresentadas pe1a administradora. 

CLÁUSULA DÉCil\1A SEGUNDA FALECIMENTO, EXCLUSÃO, 

RETIRADA OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Em caso de falecilnento, exclusão, 

retirada ou in terdição de sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 

sócios remanescentes, sendo vedada a inclusão dos herdeiros na sociedade, salvo 

quando expressamente admitida pelos sócios remanescentes. Na hipótese de 

permanecer um único sócio, este terá o prazo de 1.80 (cento e oitenta dias) para 

regularizar a situação da sociedade, conforme previsão legaL A referida 

regularização indepertde de autorização judicial, bastando que o sócio 

ren1anescente efetive a alteração do contrato social perante o órgão competente, 

apresentando, para tanto, documento que comprove o evento. 

Parágrafo único: Os haveres do sócio falecido, excluído ou interditado, nesses 

incluídos todos os créditos e débitos para com a sociedade, serão apurados 

mediante Balanço especialmente realizado que reflita a situação patrimonial da 

sociedade na data do falecimento, exclusão, retirada ou interdição, e deverão ser 

pagos em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, vencendo-se a 

primeira delas em 90 (noventa) dias da data em que ocorreu o evento, sendo certo 

que o saldo devedor será corrigido monetariamente, na forma da legislação 

vigente e com base nos índices aplicáveis à correção dos débitos judiciais 

privados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEffiA - EXCLUSÃO DE SÓOO: Ressalvado o 

d isposto no art. 1.030 da Lei n° 10.406/2002, quando a maioria dos sócios, 

representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais 

sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de 

inegável gravidade, ou que não há mais o affetio societatis, poderá exclui-los da 

sociedade mediante alteração do contrato social. ., 

' -;j.- --- ,.):!, 
- · I 

........... I 

~ ~c 



COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM LTDA 

NIRE no 41203760364 

CNPJ no 02.332.442/0001-60 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

E CONSOLIDAÇÃO 

Parágrafo Primeiro: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião 

especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil paTa 

permitir seu comparecimento. 

Parágrafo Segundo: Efetuado o registro da alteração contratual, o valor dos 

haveres do sócio excluído será apurado e liquidado na forma prevista na cláusula 

Décima Segunda deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da Comarca de 

Campina da Lagoa (sede da sociedade) para o exercício e o cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer 

outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam, a presente 

alteração, em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, devidamente rubricadas 

pelas sócias em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros 

e sucessores legais à cumpri-lo em todos os seus termos. 

Nova Cantu, 07 de janeiro de 2010. 

~ 
Élen ~~ Krupek 

Testemunhas: 

(c·~ÇJ_~...__ _-->--J-
I!rsa R.OUveira 

Rg N° 4.321.133-1 

CPF N° 547.349.759-49 

~ \ ,)J . SuéJ pek 

1[ :/i, Yte1.Cc::-
Mctí:izere Ap Bragà 

Rg N° 4.738.381-1 

CPF N° 827.881.119-91 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ: N° 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Certifico, para os devidos fins que, de conformidade com as 
informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, 
que para o contribuinte COMERCIO E COMBUSTIVEIS KESEN 
LTDA., inscrito no CNPJ sob no 02.332.442/0001 .60, não consta 
débitos referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida 
Ativa, até presente data. 

Em Firmeza do que eu, Regiani Porcinio Dos Santos, passei e 
digitei a presente certidão, que não apresentando rasuras, emendas 
ou entrelinhas, vai por mim conferida, visada e assinada. 

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar dívidas 
posteriormente constadas, mesmo as referentes a períodos 
compreendidos nesta Certidão. 

A presente Certidão é Valida por 180(cento e oitenta) dias. Cópias 
desta somente terão validade se conferidas com a original. 

Validade até: 09/04/2013 

~Cantu-Pr: 09 de Janeiro de 2013 . . ~~~ 
SttOf de tributacao 

REGIANI PORCINIO DOS SANTOS 
Setor de Tributação 

Rua Bahia s/n - Nova Cantu- Pr - Cep: 87330-000 
Fone (44)3527-1281/3257-1363 
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Razão Social 

CNPJ 

Número de Autonzaçao 

Número Despacho 

Data da Publicação 

Endereço 

CERTIFICADO DE 
POSTO REVENDEDOR 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KESEM L TOA. 

02.332.44210001-60 

PR0003224 

ANP N° 287 

15/03/2001 

AVENIDA CANTU · 200 
CENTRO- NOVA CANTU · PR 

A Agêncra Nacronal ao Petroleo. no uso óa atnburção que lhe confere o anrgo a•. rncrso XV da Ler n• 9.478. de 06 de agosto de 1997. 
certi fica que. nesta oata, a empresa acrma mencronada encontra-se autonzada. por esta Agêncra. a exercer a atrvrdade de revenda 
vareJista de combustivers automotrvos. nos termos da Portarra ANP n• 116. de 05 de JUlho de 2000 
Observação . 
Nos casos em que o revendedor comercralize. exclusrvamente, Gas Natural Vercular (GNV} a autonzaçao e outorgada, nos termos aa 
Ponaria ANP n• 32, de 6 de março de 2001 . 

Emitido às 08:55:28 horas do dia 08/0212012 (data e horárro de Brasllia). 

Códrgo de controle do certificado: B6E2.CCDA.DA73.739F 

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emrssao. nao prevalecendo sobre certificados emrtrdos posterrormente. 

Tanto a veracrdade das rnformações quanto a condrção de Posto Revendedor Autorrzado deverão ser verificadas pela rnternet. no srte da 
ANP:www.anp.gov.br 



JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

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

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

Data de Inicio 
de Atividade 

41 2 0376036-4 02.332.442/0001-60 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AV CANTU, 156, CENTRO, NOVA CANTU, PR, 87.330-000 

Objeto Social 

18/1211997 15/12/1997 

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES. GÁS LIQUEFEITO E LOJA DE CONVENIÊNCIAS. 

Capital: R$ 40.000,00 
(QUARENTA MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 
(QUARENTA MIL REAIS) 

40.000,00 

Microempresa ou 
Empr~sa de Pequeno Porte 

(Lei n° 123/2006) 

Não 

Prazo de Duração 

lndeterm inado 

Sócios/Participação no CapitaUEspécle de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término do 
Nome/CPF ou CNPJ Participação no capjtal IR$) Espécie de Sócio Administrador Mandato 

ELEN MARA KRUPEK 39.600,00 SOCIO )()O()()()(}()( 

038.315.849-40 
SUELEN KRUPEK 

045.626.329-25 

Administrador Nomeado/Termino do Mandato 
Nome/CPF 

SIRLEI DEMARI KRUPEK 
409.243.199-68 

400,00 SOCIO 

Último Arquivamento 

Data: 16/04/201 O Número: 20101317557 

Ato: ALTERAÇÃO 

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

121720221-8 

lllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll 

~ JUNTA COMERCIAL 
DO PARANÁ 

UBIRATÃ- PR, 14 de dezembro de 2012 

/ 
PõftT.·. 

SEBASTIÃO MOTIA 
SECRETARIO GERAL 

xxxxxxxxxx 

Término do Mandato 

xxxxxxxxxx 

Situação 
REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxx 



I 

I 
RECEITA [)1AOJAL 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 

90151182-93 

Inscrição CNPJ 

02.332.44210001-60 

Empresa I Estabelecimento 

Nome Empresarial COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KESEM LTDA 

Título do Estabelecimento POSTO SUZUKA 

Endereço do Estabelecimento AV CANTU, 200 ·CENTRO· CEP 87330..()()0 
FONE: (44) 3527-1231 ·FAX: (44) 3527·1231 

Município de Instalação NOVA CANTU • PR, DESDE 02/1998 

( Estabelecimento Matriz ) 

Qualificação 

Início das Atividades 

02/1998 

Situação Atual ATIVO · REGIME NORMAL I NORMAL· DIA 11 DO MES+1, DESDE 0211998 

Natureza Juroica 206-2 ·SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 

Atividade Econômica Principal do 4731-8100 · COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS 
Estabelecimento AUTOMOTORES 

Atividade(s) Econômica(s) 4784-9/00. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 
Secundária(s) do Estabelecimento 

lipo 

CPF 

CPF 

lipo 

CPF 

nscrição 

038.315.849-40 

045.626.329-25 

Inscrição 

409.243.199-68 

Quadro Societário 

Nome Completo I Nome Empresarial 

ELEN MARA KRUPEK 

SUELEN KRUPEK 

Demais Integrantes 

Nome Completo I Nome Empresarial 

SIRLEI DEMARI KRUPEK 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via ntemet 

\) 

Qualificação 

SÓCIQ-ADMINISTRADOR 

SÓCIO 

Qualificação 

PROCURADOR 

PAAANA 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Recela do Estado 

CAD/ICMS NO 90151182-93 

Emtilo Eletroni::amente via Internet 
09/01/2013 15:33:24 

Dados transmti!os de forma segura 
Tecnobgia CELEPAR 



POSTO SUZUKA 
Comércio de Combustíveis Kesem Ldta 

CNPJ: 02.332.442/0001-60 
Avenida Cantu, 156, Centro, Nova Contu, Paraná 

Fone: {44) 3527-1231 e-moi/: postosuzuka@hotmail.com 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 001/2013 

REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 001 / 2013- PMNC 

Objeto: Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Etanol e Óleo Diesel), 

para Frota Municipal. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 

documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná,10 de Janeiro de 2013. 



Para: 

POSTO SUZUKA 
Comércio de Combustíveis Kesem Ldta 

CNPJ: 02.332.442/0001-60 
Avenida Cantu, 156, Centro, Nova Contu, Paraná 

Fone: {44) 3527-1231 e-moi/: postosuzuka@hotmail.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 001/2013 

EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 001/2013 

DECLARAÇÃO 

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

do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma 

Presencial n° 001/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a 

empresa proponente, não emprega menores de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 

ao artigo 27 da Lei Federal8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 10 de Janeiro de 2013. 



Para: 

POSTO SUZUKA 
Comércio de Combustíveis Kesem Ldta 

CNPJ: 02.332.442/0001-60 
Avenida Cantu, 156, Centro, Nova Cantu, Paraná 

Fone: (44) 3527-1231 e-moi/: postosuzuka@hotmail.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 001/2013 

EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 001/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma 

Presencial n° 001/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que 

nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, 

nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 10 de Janeiro de 2013. 



Para: 

POSTO SUZUKA 
Comércio de Combustíveis Kesem Ldta 

CNPJ: 02.332.442/0001-60 
Avenida Cantu, 156, Centro, Nova Cantu, Paraná 

Fone: (44} 3527-1231 e-moi/: postosuzuka@hotmail.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 001/2013 

EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 001/2013 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma 

Presencial n° 001/2013, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que 

não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder 

Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 10 de Janeiro de 2013. 



Para: 

POSTO SUZU KA 
Comércio de Combustíveis Kesem Ldta 

CNPJ: 02.332.442/0001-60 
Avenida Cantu, 156, Centro, Nova Cantu, Paraná 

Fone: (44) 3527-1231 e-mail: postosuzuka@hotmail.com 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão Permanente de Licitação 

PROCESSO LI ClT A TÓRIO (LICITAÇÃO) No 001/2013 

REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 001/2013- PMNC 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Sr. RAIMUNDO BENEDITO MORAIS 

LIMA, portador da Cédula de Identidade sob n° 201497-8 SSP /PR e 

CPF /MF n° 360.296.459-00, a participar do procedimento licita tório acima 

referido, sob a modalidade PREGÃO, na forma presencial, instaurado por 

este departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS KESEM LTDA outorga-se ao acima credenciado, dentre 

outros poderes, o de renunciar ao direito da interposição de recurso. 

Em 10 de Janeiro de 2013. 

COMÉRCIO DE 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KESEM LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 02.332.442/0001-60 
Certidão n°: 15315369 /2013 
Expedição: 09/01/2013, às 15:30:10 
Validade: 07/07/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KESEM LTDA - EPP (MATRIZ E 
FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o no 02.332.442/0001-60, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilldade 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 flliais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superlor do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E 

ÀS DE TERCEIROS 

N2 000452012-14021442 
Nome: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KESEM LTDA- EPP 
CNPJ: 02.332.442/0001-60 

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 contribuições administradas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, 
não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais 
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN'RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

-averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
-baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 
da Lei nº 1 0.406, de 1 O de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de 
entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi 
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN'RFB nº 01 , de 20 
de janeiro de 201 O. 

Emitida em 07/11/2012. 
Válida até 06/05/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

/ :._,\. 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0233244210001-60 

Razão Social: COM COMBUSTIVEIS KESEN LTDA 

Endereço: AV CANTU 200 I CENTRO 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 e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 02/01/2013 a 31/01/2013 

Certificação Número: 2013010208531155091583 

Informação obtida em 09/01/2013, às 15:23:14. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
1 condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 

www.caixa.gov.br 



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

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

Nome: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KESEM LTDA- EPP 
CNPJ: 02.332.442/0001-60 

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 tributos 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, 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, não abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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 com base na Portaria Conjunta PGFNIRFB n~ 3, de 02105/2007. 
Emitida às 15:20:16 do dia 09/01/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/07/2013. 
Código de controle da certidão: CFCD.35AF.7840.466C 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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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 

N2 9954756-08 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 02.332.442/0001·60 

Nome: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KESEM LTDA 

"' 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados 
ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado 
da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, 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. 

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 09/05/2013 • Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

PA~~AHÃ Coordenação da Receita do Estado 

Certidão NR 9954756--08 

Emitida Eletronicamente via ntemet 
09/01/2013- 15:21:57 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 
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~~~~POTIÍNCIAL FSP00398X BOLETIM DE CONFORMIDADE N° 112013 
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Produto I Gas c I Gas Adte Elanol Hidratado I Dtescl B·$ S 1800 

' 
N' Certificado I 001113 001113 001113 I 001/13 

~ti c a Método Especificação Unidade Resultado Resultado Resultado Resultado 

Massa eSilõCfr.ca ~4Hé) '(I) NBR 1992 I ASTM O 4052 805,0 a 811,0 Kglm3 NIA NIA 808,9 N/ A 

Massa Esp!cmca a'2õ(JÇ(B.JUOO) ASTM04052 820,0 a 880,0 Kg/m3 N/ A N/ A N/ A 859,5 

Massa E.sPfcinca a 20 õé (aliSOU NA) ASTM 04052 Anotar 739,4 739,4 N/ A N/A 

Massà e,peolnca a ~O QC'(S500/S50) ASTM O 4052 820,0 a 885,0 Kg/m3 N/ A NIA N/ A N/ A 
p.;t-i.l ... ,;l~~ico (pH) NBR 10891 6,0a 8,0 N/ A N/ A 7,70 N/ A 

ConduUvidade Elétrica ASTM O 2624 25 Mlnlmo pS/m N/ A NIA 121 N/ A 

Teor Alcoolico '(1) NBR 5992 92,6 a 94 ,7 oiNPM N/ A N/ A 93,4 N/ A 

Ponto de Fulgor 093 38,0 Mlnimo o c NIA N/ A N/ A 55,5 

10% Evaporado Máximo ASTM086 65 oC 54 54 N/ A N/ A 

50% Evaporado Má>cimo ASTM086 80 oC 69 69 N/ A N/ A 

90% Evaporado Máximo ASTM086 190 oC 147 147 N/ A N/ A 

PFEMáximo ASTM086 220 oC 199 199 N/ A NIA 
Reslduo Máximo ASTM086 2 %vol. 0,6 0,8 N/ A N/ A 

Teor de Elanol (%) NBR 13092 20 •. 1 'llo vlv 20 20 N/ A N/ A 
Aspecto VISUAL LII LII L li LII 

Cor VISUAL Amarelada Esverdeada Incolor AmarelO 
Os dados deste boletim foram fornecidos pela Local da Amostragem SAOIPE SAOIPE SAOIPE SAOIPE 
BASE SAOIPE Data da Amostragem 0210112013 021()112013 02/()1/2013 02/0112013 
Lll - Llmpido Is ento de Impurezas Tanque 11 11 12 7 
NIA -Não se Aplica Data da Emissão 02/0112013 02/0112013 02/01/2013 02/0t/20 13 

11~· 09401380 ~ LJ;;H::~Lo, 
Batelada o o o o 

c J..v:u\ A ::;j, 
Químico Respons. Vide Legenda Vide Legenda Vide Legenda Vide Legenda 

CRQn' 09401380 09401380 09401380 09401380 

EO L TOA - RUA DR. ELI VOLPATO, 948- CHAPADA- CEP : 83.707-720- ARAUCARIA I PR 

C.N.P.J.: 80.795.72710002-22 - lnsc. Est. 9011816670- Fone: (41) 3643-2714- E-mail : basearaucaria@potenclalpetroleo.com .br 

Otesel B-5 S500 I Gas PMax I Gas PMax Super 

001113 T 001113 T 001113 

Resultado Resultado Resultado 

N/ A N/ A NIA 

N/ A N/ A N/ A 

N/ A 739,4 739,4 

857,9 N/ A N/ A 

N/ A N/ A N/ A 

N/ A N/ A N/ A 

N/ A N/ A N/ A 

55,5 NIA N/ A 

N/ A 54 54 

N/ A 69 69 

N/ A 147 147 

N/ A 199 199 

N/ A 0 ,8 0,8 

N/ A 20 20 

LII LII LII 

Vermelho Avennelhada Esverdeada 

SAOIPE SAOIPE SAOIPE 

0210112013 02101/2013 0210112013 

9 11 11 

02/0112013 02/0112013 02/0112013 

o o o 
Vide Legenda Vide Legenda Vide Legenda 

09401380 09401380 09401380 

f/,OTENCIAL 
FSP00398X BOLETIM DE CONFORMIDADE N° 112013 
I Produto Gas. C Gas. Ad11. Etano! Hidratado Diesel B-5 S1800 Diesel B-5 5500 Gas. PMax Gas. PMax Super 

r N' Certificado 001113 001113 001113 001113 001113 001113 001113 

Caracteristlca Método Especificação Unidade Resultado Resultado Resultado Res ultado Resultado Resultado Resultado 

Massa Específica a 20 oC (AEHC) ·c1) NBR 1992 I ASTM O 4052 805,0 a 811,0 Kg/m3 N/ A N/ A 608.9 N/ A N/ A N/ A N/ A 

Massa Especifica a 20 oC (51800) ASTM O 4052 820.0 a 880,0 Kg/m3 N/ A N/ A N/ A 859,5 N/ A N/ A N/ A 

Massa Especifica a 20 oC (GASOLINA) ASTM O 4052 Anotar 739,4 739,4 N/ A N/ A N/ A 739,4 739." 

Massa Especlrtca a 20 oC (85001550) ASTM 04052 820,0. 865.0 Kg/m3 N/ A N/ A N/ A N/ A 857,9 N/ A N/ A 

Potencial H•drogeniOnlco (pH) NBR 10691 6,0 a 8,0 N/ A N/ A 7,70 N/ A N/ A N/ A N/ A 

Conduljvidade Eléllica ASTM02624 25Minlmo pS/m N/ A N/ A 121 N/ A N/ A N/ A N/ A 

Teor Alcoollco ·(1) NBR 5992 92 ,6 a 94,7 o iNPM N/ A N/ A 93.4 N/ A N/ A N/ A N/ A 

Ponto de Fu~or 093 38.0 Mrn1r110 oC N/ A N/ A N/ A 55,5 55,5 N/ A N/ A 

10% Evaporado Méxlmo ASTM 066 65 oC 54 54 N/ A NIA N/ A 54 54 

50% Evapotado Máximo ASTM 086 80 oC 69 69 N/ A N/ A N/ A 69 69 

90% Evaporado Mbtmo ASTM 086 t90 oC 147 147 NIA N/ A N/ A 147 147 
PFE Máximo ASTM086 220 oC 199 199 N/ A N/ A N/ A 199 199 
Reslduo Méximo ASTM086 2 %vol. 0,8 0,8 N/ A N/ A N/ A 0,8 0,8 
Teor de Etano!(%) NBR 13092 20 + - 1 %vlll 20 20 N/ A N/ A N/ A 20 20 
Aspecto VISUAL LU LII LII LU LII ll1 LII 
Cor VISUAL Amarelada Esverdeada Incolor Amarelo VeJmelho Avermelhada Esverdeada 
Os dados deste boletim foram fornecidos pela Local da Amostragem SAOIPE SAOIPE SA01PE SAOIPE SAOIPE SAOIPE SAOIPE 
BASE SAOIPE Data da Amostragem 02/()112013 021()1/2013 02/0112013 02/0112013 02/0112013 02101/2013 02/0112013 

L ll - Llmpido isento de Impurezas Tanque 11 11 12 7 9 11 11 
WA- Não s e Aplica Data da Emissão 0210112013 02/()1/2013 021()112013 02101/2013 02/0112013 02/0112013 02/()1/2013 

II~:to ~ L;wE H:;j~ 
Batelada o o o o o o o 
Qulmico Respons. Vide Legenda Vide Legenda Vide Legenda Vide Legenda Vide Legenda Vide Legenda Vide Legenda 

CRQ n' 09401380 09401380 09401380 09401380 09401380 09401380 09401380 

PETROLEO L TOA- RUA DR. ELI VOLPATO, 948- CHAPADA- CEP: 83.707-720- ARAUCARIA I PR 

C.N.P.J.: 80.795.72710002-22 -lnsc. Est. 9011816670- Fone : (41) 3643-2714- E-mail : basearaucaria@potencialpetroleo.com.br 

o;esel B-5 s llllsol 
001113 I 

Resultado 

N/ A 

Q ~ ,Y 
N/ A 

N/ A 

838,8 

N/ A 

310.0 

N/ A 

63,5 

N/ A 

NIA 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

LI I 

Amarelo 

SAOIPE 

02/01/2013 

5 

02/0112013 

o 
Vide Legenda 

09401380 

Diesel B-5 5 10/50 

001113 

Resultado 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

838,8 

N/ A 

310.0 

N/ A 

63,5 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

LII 

Amarelo 

SADIPE 

02/0112013 

5 

02/()1/2013 

o 
Vide Legenda 

0940 1380 
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POSTO SUZUKA 
Comércio de Combustíveis Kesem Ldta 

CNPJ: 02.332.442/0001-60 
Avenida Cantu, 156, Centro, Nova Cantu, Paraná 

Fone: {44} 3527-1231 e-mail: postosuzuka@hotmail.com 

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

PROPOSTA DE PREÇO 

Ref.: Processo Licitatório n. 001/2013 

Edital de Pregão, na forma presencial, n.001/2013 

ESPECIE E· VALOR UNITARIO VALOR TOTAL DO 
QUANTIDADE DO (POR LITRO) PRODUTO LI ClT ADO 

PRODUTO LI ClT ADO 
GASOLINA R$ 189.000,00 

60.000 R$ 3,15 (Cento e oitenta e 
(Sessenta mil litros) noventa e nove mil 

reaisl 

ETANO L R$ 2,20 R$ 15.400,00 
7.000 

(Sete mil litros) (Quinze mil e 
quatrocentos reaisl 

OLEO DIESEL R$ 2,40 / R$ 1.200.000,00 
500.000 

(Quinhentos mil litros) Um milhão e duzentos 
mil reais) 

Valor Total: 1.404.400,00 (Um Milhão Quatrocentos e Quatro M1l e 
Quatrocentos Reais). 

A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de hoje. 

Nova Cantu, 1 O de Janeiro 2013. 

COMÉRCIO DE Ç 
....... 

<- <. 

IRLEI DEMARI KRUPEK 

) 

COMÉRCIO r 
·Centro 
00 



COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 
Avenida Cantu, 797- Nova Cantu - Pr. 

CEP 87330-000- fone (44)35271263 

CNPJ nº. 80.846.595/0001-30 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO DE LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) nº . 01/2013 

Ref: Edita l de PREGÃO nº .01/2013 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Apresento e submeto para apreciação de Vs. Sªs., a proposta de preços referente ao 

LOTE nº. 01- EDITAL DE PREGÃO nº. 01/2013, conforme segue: 

LOTE Nº. 01- COMBUSTIVEIS: 
ITEM QUANTIDADE UNIDADE PRODUTO PREÇO UNITARIO 

01 500.000 Litros ÓLEO DIESEL 2,22 

(Quinhentos mil) 

02 60.000 Litros GASOLINA 2,95 

(Sessenta mil) 

03 7.000 Litros ÁLCOOL (ETANOL) 2,05 

(Sete mil) 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 dias 

Atenciosamente 

Comércio de Derivados de Petr:GI Borgio Ltda - Posto Borgio 
Kaciano Luiz Demari Borgio 

Gerente I Proprietário 

;] 



COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 

Avenida Cantu, 797- centro - Nova Cantu - Pr. 
CNPJ n2. 80.846.595/0001-30 CAD ICMS 810.00455-09 
Fone(44}35271263 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão Permanente de licitação 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO} NQ 01/.2013 

REF: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial nº 01/2013 - PMNC 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Senhor João Luiz Borgio, 

portador da Cédula de Identidade sob o nº 3.057.123-1 e CPF I MF nº 

370.982.419-20, a participar do procedimento licitatório sob a modalidade 

Ed ital de PREGÃO, na Forma Presencial nº. 01/2013 - PMNC, instaurado 

por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa Comércio de 

Derivados de Petróleo Borgio Ltda, outorga-se ao acima credenciado, 

dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de 

recurso. 

Nova Cantu- Pr., em 07 de janeiro de 2013. 

de;©w~ 
Kaciano Luiz~rgio 

Representante legal da empresa 



Para: 

POSTO SUZUKA 
Comércio de Combustíveis Kesem Ldta 

CNPJ: 02.332.442/ 0001-60 
Avenida Cantu, 156, Centro, Nova Cantu, Paraná 

Fone: {44) 3527-1231 e-moi/: postosuzuka@hotmail.com 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão Permanente de Licitação 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 001/2013 

REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 001/2013- PMNC 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Sr. RAIMUNDO BENEDITO MORAIS 

LIMA, portador da Cédula de Identidade sob n° 201497-8 SSP /PR e 
CPF /MF n° 360.296.459-00, a participar do procedimento licita tório acima 

referido, sob a modalidade PREGÃO, na forma presencial, instaurado por 

este departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS KESEM LTDA outorga-se ao acima credenciado, dentre 

outros poderes, o de renunciar ao direito da interposição de recurso. 

Em 07 de Janeiro de 2013. 

409.243199.68 

) 
Clrlo V~nÍII J.!llldO Jlllfi'11 

AUY. )tlf. 

~ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 001/2013 
PREGÃO, na forma Presencial 

N" 001/2013- PMNC 

OBJETO: Aquisição de Combustíveis para abastecimento da Frota 
Municipal (Óleo Diesel, Gasolina e Álcool). conforme especificações em 
edital. 

ABERTURA: A partir das 09:00 (Nove) Horas do dia lO de Janeiro de 2.013. 
na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu. Paranã. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ. junto a Divisão de Licitação. no horârio das 8:30 às 11 :00 Hs e das 
14:00 ás 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-1281 

Nova Canru. Estado do Paranâ. 26 de Dezembro de 2.0 12. 

ELSA RODRIGUES DE OliVEIRA 
Prefeita Municipal 

PUBUCAOO EMct!-? I 1.2 ·~O/~ 

t:ORNJ.\!.: ..)1~ o,t,c . 1/-n;·~ . 
tDIC oiZ{9 

. ~ _.q _______ 

?:J f 1~ I .&}/:} 
nl >P' ICADO EM~ ?. ' v- ·-· -~L. , . ./'1 I r 'áA6J 1(} ~ 

Jr·. ~ ··•L~ I· ~~ vr' 
,..J. ·'\·~·-·..p'o #8GP 
EDIC/~.0 N. -·- ~./( 
RE~PONSÁVEL~-----

ll.t I a20/~ 
pfl4 - -PUBUC~DO F :..-.---~ ~·~. 

JORNf h~ o/i .,.., 
EOlCÃt ·--:&f : 
RESPON S1 \·JEL ___ :=;)t-~------



N" 249. quinta-feira, 27 de dezembro de 2012 

PREFEITURA MUNICIPAl DE CASCAVEL 

AVISOS 
PRt:CÁO PJU:SEI'CL~L I'" •84::!012 

Objt;"to: Aquisiç!l_~ de produtos para usinagcm de 6.000 toncl3d3.$ de 
Cl:iUQ. MUNIC I.PJO lll:. CASCAVI::L. ht:tdo do PaDni. comwlic:t 
que se cncontt"l 3 disposíç--lo dos intcre:ssados :1 informaç.X, solicif3da 
~r um licllantc no siLe w·ww.cuC:t\>CI.pr.gov,br no hnk liciu.ç-Jes. 
referente 3 lic:il:lÇlO em cpigrafc. 

PJU:C,\0 ELETRÓNICO I'" •9UZOJ2 

. O Ml]).ltCiPIO DE CASCAVEL. t::st.ldo do Par:llli. por 
mcJO do Ocputamcnto de Compns. comunica que se cnc:ontru :i 
disposiç3o dos •ntcn:ss:~;dos. nos s•tcs www.c35Ca\cl.pr.gov.br ou 
www.bbmnetcom.br. esclarecimentos referente liciuçSo em epigr.l
rc. 

\1.\RJ.J-'\f ~.\,T05 GI, Hll·5 
r (Àp3nl•ll.:l\hl d .. (olmpr:a;. 

PREFEITURA MUNICIPAl DE CENTENÁRIO 
DO SUL 

t.XTH..\TOS Of: CONTH..,\TOS 

Extrato do Contt'310 ~ 165/2011- Jd N• 1651~ 
Licit3çio N' IIS/2012- Convite N• 2 112012 
Conuo.tantc: Município de Centenário do Sul 
Contr.n:uio: Ad3o Lopes de Andt3dc ~1c:. 
Objeto Aquisiçlo de Filtros e Lubnfic:mtcs Ocstin:tdos Aos Veículos 
do Dcp.uumcnto de Educ:3çlo do Município de: Centenário do SuJ . 
V3lor Tot3l: R.S 19.381.00 COc~novc: Mil. Trezentos c Oitcnu c Um 
Rc:3ist. Pru.o de \ícênc:ia: O Pruo de Vigência do Contf;lto Scd de 
OJ fTrés ] Meses. 

l:xtr.no do Contr.uo ~· 16612012- ld N- 16612 
L•c:iuç:So f'• 1161:!011- Conv1tc: N• :!2J2012 
Conlt3tantc:: Município de Centenário do Sul 
Contr3tóldo: Ad3o Lopes dl.! Andrade ~c. 
Objeto Aqui.siç.ão de Pn~us. Cim.3tu de Ar c Protetores Dcs~dos 
Aos Veiculas do Ocpuumcnto de Educ:3çio do Município de Ccn
tcn:lrio do Sul. 
V;~.lor Total: RS 43.512.00 (Quarenta c Trés Mil, Quinhentos Vin1c c 
Dois Re:~is). Pr::t.t:o de Vigência: O Pr:uo de Vigência do Contnto 
Ser:i de 03 (Trê:s, Mcsc1. 

AVISO Ot: HO\iiOl.OG.\Ç,\0 N" li SilO I! 
cor-.·v•n ~· :1aon 

A Prefcit3 Municlp:~l VER.ALICE P/\ZZOTTI. no uso du 
3tribuiçl)es que lhe s3o confcri<b.s pela lc:aislaç~o em 'igor. cspc~ 
cialmentc pela Lei 8666193 c :thençOcs posteriores, a 'isu do parcccr 
conclusivo cxaudo pela. Comisd.o de Lici~çõcs. resolve JJOMO 
LOGAK a Lic itação n•. 115/2012. rcfcr..:mc ao CONVITf . 

~~iJ11iiç~'; ~E H~ltT'Rô'tE 2tJ~i~~~Z.~s ~}s~~f30 s 
AOS VpCULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO O 
MUNICJf'lO DE CE!\f!ENARIO DO SUL. sendo o vencedor for~ 
nc..:cdor ADÃO LOPI:S Df A..~ORADE ME - • P: 
84.900.356/0001-71. V:~lor d..: RS 19.38l.OO (D<:zcnovc Mil. T czcn
IOS e 0 1ten1a e Um Re:.is). Após i Cont3bi!Jd3de p:U''- fonn3!" :ç3o. 
:11r3vés da Nou de Empenho. 

r:m :" J~: Jueml:'ru de 20 I~ 
VERALICE PAZZOTII 

AVISO OE H0~10LOC.\Ç,\O N" 116/2011 
COI'I\.ITE N" 2!/lOll 

A PreJCit:t Municip:.l \'ERALICE PAZZOTTI. no uso d3s 
atribuições que. lhe sãn conf..:ridu p..:b lcaislaç!o em ,;gor. cspc
cialmemc pcl3 Lc1 !666193 c 3lter.lçc)cs posteriores. 3 'isu do p~rc:cc:r 
concluSIVO ex:ando pel:a Comisdo de licit:tçOes. resolve HOMO
LOGAR 3 licit.aç~o n•. 116/101:!, rcfcn:ntc :~.o CO~f\.JTE n•. 
22 2012. Qau <b llomolog2ç~ 26112 2012. Obje1o d3 Lici~o é 3 
AQUISIÇAO O~ PNEU~. CAMARAS O~ AR ~ PROT~TORt:S 
l.l~StiNAUOS AOS \(~ICULOS DO O~P/\RTMI~NTO De eDU
CAÇAO DO MUNICIPIO.DE CEI\'TENARIO DO SUl. sendo o 
\' tncedor o fornecedor AOI\0 LOPES DE ANDRADE ME - C}..TP: 
84.~0.3S610001-71. V:.lor de RS 435:!2.00 <Quarenta c Três Mil. 
Qumhentos c Vinte c Dois Reais) . Após i Cont3bilidadc pano for
ma.lizaç3o, alr.lvés cb Not3 de t:mp..:nho. 

1-!n 2r·, de cktcmhro J t- 211 I: 
V~RALICE PAZZOTII 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS 

\\'ISO Of I.ICIHÇ.\0 
TO\ilf\0.\ DE rR•~ÇO V' • 1201:! 

Processo de licll:~oç3o N° 4312012 
A PREFEITURA ~UNICIPAL DE lUPIOI\ÓPOUS. Es

tado do P:~r.lni. toma pUblico que is IOhOO hons do di:~ 21 de Janeiro 
de 2013. fará realizar em sus. sede. situ.1cha na Praç.1. Padre Antonio 
Pou::~.to. 8SO. cc:n:amc liciutório. 0:1 mod.llid.ldc TOMADA DI:. P~
ÇOS. p:tr.a: Execuç1o de Cobc:rtuD d3 J\re~ do P:uque de Rodeio e 
E'entos Anuury Edson Tíbêrio. sob regime de empreiudJ por preço 

Diár.io Oficial da União - s~ção 3 

a;lob:tl. t1p0 menor ru~ço. com RF.CURSOS: Contr.uo de Rcp3ssc n• 
0373604-7\120 1 1/Mini~tCrio do Turismo Caix:~. A P:ut3 Tcicnic3. com 
inteiro "or do Edital c seus respectivos modelos. 3d\!ndos c ;mc,;os. 
podcr:l ser eX3.01.i.Mc:b oo endereço acima iodicado o p:~nir do d1:1 04 
de janeiro de 2013. no hor:lrio comerei:~! c serô fomt.:cida m..:di3ntc 
aprcscnt3çlo do recibo de pagamento no v:alor de RS 100.00 Icem 
I'C':liS). No C350 c:b cmprcn com sede for:~ do Municipio de lu
piMcipolis, 3 P3St.3 T&nic3. podcr5 ser :~.dquirid3 a.tf3' és do correio. 
mcdi:l.nte dcp{tsito do valnr s:upl'3citado a. conta n• 3S26-2. !l&ênci3 
41SI-3- B:~.nco do Br.Qii-Pa.r.ltci ~ B~il. Qu:a.ndo <b soliciuç:llo cb 
mesma. 3 cmprcu devcr:i ancx.:~r o comprova.ntc de dcp6:r..Jto cfc
tu.:~do . lnformlções .:~dic:i on!IÍ!f. dU\ id:u c pedidos de csc l3rccimcnto 
dcvcr.lo ser diri11dos i Comisslo de Liciuç~o no endereço ac.ml 
mcncion3do-Tcldonclfu (431 3660-1212, c:m:~d; pmllicita· 
c;so@ui.ll.eom.br. 

lu~'l(mÜr<'\i) .!1 d.: c..cu..ml.lw d .. ;aJ_ 
lOS~ CARLOS TIBBRJO 

P"·1C11u 

PREFEITURA MUJ\ICIPAL DE MARILUZ 

E.'I:TRATO DE COI'TRATO N' 531!012 

COI\TRATANTe: MUNICÍPIO De MAAllUZ. 
COl\'TRATADA: G. A.. F. COI\STRlJTORA ~TOA - ME, 
OBJfTO: contrataç.io de empresa por cmprciudl glob:t.l p1r3 exe
cução de obras de con struç~o de um3 unid3dc básic3 de S3údc .. 
Conforme orçamento. projc10s. mcmori:t.l dcscrili'o c cronogr.una 
Fisico Fi.nancciro. No Municipio de M!l.t'iiUL. sob regime de em
prciL:1d:l por preço glob::sl. t1po menor preço. a preço~ fixos c sem 
rc3justc. em eonsoninci!l com os projetos. cspc:ciftc:t.ç~es técnicas c 
dcouis pCÇ3S c docuntcntos <b liciuçSo Tonl:t.dJ de Pfl:ços n• 8 2012. 
fomecid:s pelo CONTRATANTE. 
V31~.>r: RS 429.389.S4 (quatrocent-.>s e vinte e nllve mil. trezentos c 
Oltcnt3 e nove re:~is e cinquenr3 ~ qu.atro c~nt:.vos,. 
PRAZO DE VIGÊNCIA 
Inicio: 2 111212012 
TéfTTlino: 2111212013 
PRAZO DE EXF.CUCA·Q.I--6fliii.A'-.IS 

AnSOS OF I ICIT\Ç.\0 
PRFC,\0 PRFSf~'C"I . , . 1/ !012 

Processo Licit:nório n• 1/2012 
PrtgJ.o. na Forma Presencial W 1/2012 ~ P~<fNC 
O bjeto: Aquisiçilo de Combustíveis p:lr.J 3b:~.stccimcn\O da Fr<H3 Mu
nicipal (Óleo Diesel. G3SOiin:~. c Alcool). 
ABERTURA: Á p~rtir cbs 09:00 (no,·ct Hor.u do DIA lO de Janeiro 
de 2.0 11, na ui:. de reuniões do P:.ço Mun1ciposl. em Nov!l Cantu. 
P11r.1ni. 

1\ P:ut:t com intt1ro teor do Edital. 3ne~os c informações 
podemo ser solicit3dos n3 PREFEITURA MUNICJPI\.L DE NO\'A 
CAN'TU - PARANÁ, junto 3 Divido de licit3çio. no hor~no das 
8:30 is 11:00 Hs c c.W 1~:00 is 17:00 Hs. Telefone/Fax: 1"'-'J 
3SZ71l6J - 3527-1281. 

PROCESSOU • 
PREGÃO. n3 Form3 Pn:scnci:.l N• 00212012 - PMNC 
OBJETO: Aquisiçlo de Mcdicomemo e Materiais Médico Hosp'
uls.res. conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À p3rtir das 10:00 (dez) Horo.s do DIA lO de Jlneira 
de 2.012. n!l s:~l3 de rcun!Oes do P:\Ço Munieip31. em Nov:1 Canru. 
P3Dni, 

1\ P35w, com inteiro teor do Edit:tl, anexos e inform!lções 
poderio ser solicit:~dos n:t PRF.FEITURA MUNlCIP/\L DF. NOVA 
CAt\IU - PARANÁ. junto :a D ivido de liciuçio. no hor:irio <b.s 
8:30 is 11:00 Hs c d:~s 14:00 as 17:00 Hs. Tdcfonc!ftlX: (+4) 

35271363 - 3527-1281 

\\1\ :t L..mtu. 1(> J.. cl..L..:mbr•• J~· 2(11; 
ELSA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Pr..:rc.:1W. 

PREFEITURA MUNICIPAl DE PORECATU 

t• Termo Ad.ili\'O do Contr.Jto 77 12. 
N3 publtnç3o do di:1 I 7 ck dezembro p:igin3 258 onde se lê 

"RS 7.392.50 p2r:t. o lote 3" lei:~-se RS 4 .908.8S p3r.l o lote 3. 

ISSN 1611-7069 187 m ..... 
~ 

...... .1. 

PREFEITURA MUNICIPAl DE SÃO JOSÉ 
DOS PINHAIS 

SECRETARIA MUI'\ICIPAl DE RECURSOS 
MATERIAIS E LICITAÇÕES 

A\ ISO Dt: LICI L\('.\0 
P~CÁO lLEl'IIONICO Y J81 ~012 

PRt:GÃO ELHRONICO N 381 I 2012- StRMA~I 
RI:SUMO 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS plr3 fomcc1mcnto de G:~.se~ 
Medicin:lis, nc:cess3rios :. SEMS HOSPITAL DR. ATTiLJO TA· 
lAMrNI. 
TIPO: Menor Preço por hem 
ABeRTURA DAS PROPOSTAS: li jonciro I ~O IJ os 09h00min. 
INICIO OA DtSPUT:'\: I I 1 j:~.nc1ro 2013 :ls 15h00m,n 
INFORMAÇÕES COMPlEMENTARES: O <d«ol compl<to ro<J<,; 
ser cx3nun:1.do c adquirido 3tn,·és da sitc W\.1;w.c31'(a.go,.b r Outr:u 
Jnrorm:lÇôcs podelio ser ob\ idls nJ Di' ido de liciuç~o da l"rtr..:itul'l 
Municip:tl de Sio JO$C dos Pinh2is. sit3 na RUJ Possru de Olivctn. n• 
1101- Centro. no bori.rio compreendido das 09h00mtn n l:!bOOmin 
e d3s 13h00min 3s 18h00min e 3truvis do telefone 1411 33SI~6840. 

S:i.o J un~ L!(') Puth.JI). ;t) ~ok oJ...:L..::nl,r,1 (.;. .. ;012 
CARlOS AlBERTO GOMES DE FIGUEIREDO 

St..:rel:lrl\• 

A'::ISO DE PR.OH..ROCAÇ \O 
PR[C.\0 ELt:TRO:\ICO V J60,10ll 

PRt:GÃO ClHRÓNICO N" 360 2012 - SeRMAll RI:GISTRO Ot 
PRt:ÇOS 
Objeto: RF.G!STRO DF. PRF.ÇOS paro nquisio;ilC' d.: cquip3mcrH<'IS, 
a.p3relhos perifC:ric:os e m31enal mC:d1co hospiubr nc:ct-ss:irios :l Se
c:rct3n3 Mumctp:ll de S:sude. 
O Municipio ck S:lo José dCI:r.. Pinh3is "em 3Lnvés d3 Sc-crt-t;~ri :a 
Munidp:t.l de Recursos M3 tcriais c Lkh:~.çOcs, c:omunic3r qu..: :&:s d3~ 
do Prcg4o Elctrónic:o o• 360112 - Sl:.R.\1.4.11 com cb t:a prC'\Üt:t. p:s.ro o 
cb3 0611!1!01~. fiel prorTOQ;3cb p:lr:l o d1:1 I.JOI 2013 nos mesmos 
honrios . de' ido :l 3ltef'3ç0es insend:u no f::dii31Jretific!lçio. 3 qu3\ se 
cnc:onlr3 3 disposiç~o dos lntercssJdos no site www.e3ÍX3.itl' bt Ou
\1'35 inform3ÇÕCS podcrJo ser obtidas no Dcpacumcnto de Compr:b c 
LicitaÇOc:s da PrcfCitur:a Mun1c:ip3l de S:Jo Jo~ dos Pmhais Pr. situJd:l. 
n:t RU3 P3ssos de Oliv~ir:l. l l OJ- Ccnrro. no hor:i.rio 'omp rcendido 
d:1 08h00min is; 12h00m~n e das 13h00m•n :u 17h00min. ou pelo 
telefone 3381-6841 

$;'!i) )Q-.c de,.~ P1n •.JI~ . "~fl tlc d~7~mbrt• d..: .. ,111 
CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO 

;).-~r..:t:lrtC" 

ESTADO DE PERI'\AMBUCO 
REFEITCRA MUNICIPAl DE LAGOA DOS GATOS 

t-. Xll-l.-\'1 0!'> l>t-. l't-.KMO~ AOrl I\ O~ 

TF ~O ADITIVO N• -11:!0 I ~ 
Te o Aditivo de Pr:lZa: Prorrag3r o pr:l:l'o de vigêne1:s do Cllnlr:llo 
sup ci\odo. obj..:to do Processo Liciuu)no n'" 005 2010. OBJt:TO: ;a 
Co struç5o de Mme Tcrmi n3l Rodov1ino c Rcv113linçilo cb Pr3p 
S Sc:b3.Jtii.o PT J07.20-'-S71:!0091Min1Sténo do Tummo1 C31'<:l.. 

J I de dez.:mbro de 2013. EMPRESA : MARCK COM CONS
UÇÕF.S F. F.MPRF.F.'IOIM.F.).'TOS lTOI\ C'IPJo 08.833. l>go> 

dos G3101, I O de Ocz.embro de lO 12 , REINALDO SA}..'TOS BAR
ROS - PRt:FeiTO. 

TER.\10 ADITIVO N' 003 2012 
TER.\110 ADTIVO DE. PRAZO:: Prorroear o prazo de '~&éncill do 
Conmto supr:1cit:.do. objc:to do Processo lie1LJtório tOmJ.d3 de preços 
n' 004 2010.08JETO 2 Rcvit.ali:t:~çio d.3.s Pr:1ç:u: M:lmc:dcs :vicio. 
RU3 do Comercio, Professor Mo.noc: l l:dmundo ern fr,ntc 30 fórum.: 
Pr.1ç:t Manoel Cordeiro Filho. par3 31 de de7.cmbro de :!O 13 f::M
PRESA: EB EMPREENDIME~'TOS TECNICOS DA CONSTRU
ÇÃO CIVIL LTDA CNPJ 07.520.50810001-602. LJ.J03 dos G3tos. lO 
d< d<>:<mbro de 2012 . RniNALDO SANTOS BARROS • PRE
f~ITO. 

TER.\10 ADITIVO :-.• 00~ '2012 

TCR.\110 ADTIVO DE PRAZO:: ProrrogJr o pruo de 'ig~ncia do 
ConrrJ.to supr.~Clt3do. objeto do Processo Lic imónn Tom3d3 de Pre-
ços n' 002<2011(PT 309.770-5912009 I MINISTERIO DAS CIDA· 
DeS I OBJETO: IIUMANIZAÇÀO De eSPAÇO PÚBLICO. p:on lI 
d< d<><mbro d< 2013F.MPRF.SA: ATRATI\'A CONSTRt;(ÔF.S LT· 
DA CNPJ 09.S8J .S77 '0001-48. l3Jil3 dos G:stos. 10 de dC;I"Cn1bro de 
~012 . RefNALDO SANTOS BARROS- PRt:feiTO 

TER.\10 ADITIVO N' 0041012 
Tl:R.\10 ADT IVO DE PRAZO:PrClrrCl&31" Cl praZQ de ,.ig~nc1!!. do 
Contnto supr.1Cit3do. ObJe\O do Processo l1c:Í\3tono Tom1d1 d~ Pre
ços n• 0021:!01:! (PT 314.633-8!12009/MINISTERIO DA SAUDE J 
OBJETO: MANUTt"NÇÀO ~ Rt:FOR.•IA l.lA UNil.lAl.le De SAL'· 

~~Ps~~~~~~i.~J;''r~~~:c~s·~lo ~~~~i':0~};gs~~Ji~ 
LTDA CNPJ 07S20.50810001-60. l:.go:~. dns GllQS. lO de dezembro 
de 2012 • REINAlOO SANTOS BARJ\OS - PREFf:ITO. 

Este documento pode ser vcri(ie3do no endereço elelrónico hup:·fVr.ww.in.gov.b:.~. 
pelo códogo 00031012122700187 

Documento J.Ssinackl digiulmc:nlc conforme ~p nt !.200-::': de 24 OS 2001. que insmui a 
Jnthcstrurun de Ch:~.vcs PUblic:.u Brntleil'l ~ JCP-8ta$il 
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PREFEITURA DO :-1L "NICiPIO DE MAR!NGA- PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇ . .\0 
PREG,\0 PRESEI\'CI.'\L :-1'. 495:20 1 2-PM~1 

em 21 de Dezembro de 20 I~ 

~: Contrata~õo(ões) de empresaCsl para fornecimentols) de sistema 
pc-.bgtigico de cn)ino. cnglobondo o foml!cirncnto de mltcriais did~ticos 
aniculados entre si, para os alunos, professores e educadores do Infantil I ao 
Infantil 5 da l:ducação lniantil: assessoria. suporte c acompanhamento técnico· 
pcdogó~ico aos professores e educadores e um sistema de monitonmento plra 
verificar os l\ :lnço:.- educacionats d\J Municzpio de ~1aringã . Sccrctllria Munictpal 
de Educação· SEDUC. Enuega dos En\'elopes: ate :ls 08:30 hom do dia ~4 (vinte 
C <!Uatf(JI do mcs de janctro de 2013. /\bCrtl!Jjl das prOOO'Ia<: às 08:45 hora.l do 
dia 24 C vime e quatro) do mes de janeiro de 2013, M Diretoria de LicitJções- Av. 
XV de :'\c"cmbro. i O I - Centro - 2•. andar - Marin~:i-Pr. i\ pasta técnico com a 
documemaçào cumpleta do edital, 3nexos e demais documentos encontram-se a 
disposiç5o na fi,·. XV de 1'\ovcmbro. 70 l ·Centro - Secretaria de .'\dmintstraçào • 
Dlfeton~ de licitações - ~·.Andar- no ltorãrio das 08:00 ils li :30 e das 13:30 35 

17:00 horas ou atrav~s do sue: "'"" mapn•1j..l nr i•( I\ hr-servkos- liclt::tcocs. 

Carlos Robcno Pupin 
Prefeito ~lunicipal 

RS 112,00 · 124365/2012 

1 Manneleiro 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE CONCORRENCIA N' 00512012 

AVISO DE HOMOLOGAC . .\0 EADJUDICACÃO 
Expirado o prazo recursal. toma-se pública a homologação do procedimento lici
tatório em epígrafe e a adjudicação do objeto a: 
;-.IILCE HECKLER. inscrita no CPF sob o no 866.839.001 -30, porterapresentado a 
documentação compatível com o edital e por apresentar valor referente ao pagamento 
de aluguel no montante de RS 200,00 (duzentos reais). 

Marmeleiro. 26 de dezembro de 2012. 
Luiz Fernando Bandeira 
Prefeito de Marmeleiro 

R$ 48,00 • 124854/2012 

1 Moreira Sales 

SÚMULA PE PEDIDO DE RENOVACÀO DA LJCENCA DE OPERACÃO 

A empresa abaixo toma público que requereu ao IAP, Renovação da licença de 
Operaç3o para o empreendimento a seguir especificado: 
EMPRESA: MOREIRA SALES PREFEITL:RA MUNICIPAL 
C:-IPJ: 76.21 7.025 10001-03 
ATIVIDADE: Aterro Sanitário. 
ENDEREÇO: Rodovia PR-463, Saída para Goioeré- Lote C. 
MUN ICIPIO: Moreira Sales- Paraná. 

I 

R$ 32.00 -124961/2012 

PREFEITURA MUJ'\JCIPAL DE NOVA CANT 
ESTADO DO PARANÁ 

C:-IPJ o' 77.845.39410001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 

AVISO DE LIC ITAÇÃO - PROCESSO LIC ITA TÓRIO n' 001/2012 
PREGÃO. o:> forma Presenci:>l 

:-<' 00112012 - PMNC 

OBJETO: Aquisição de C ombusth·eis para abastecimento da Frota Municipal 
(Óleo Diesel. Gasolina e Álcool), conforme especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (Nove) Horas do dia lO de Janeiro de 2.012. na 
sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu. Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações pode~ão ser solicitados na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANA.junto a Divisão de 
Licitação. no horário das 8:30 as li :00 Hs e das 14:00 as 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 3527 1363-3527-1281 

Nova Cantu. Estado do Paraná. 26 de Dezembro de 2.012. 

ELSA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal 

OBJETO: Aq uisição de Medicamento e \1ateriais Médico Hospitalares, con
fo rme especificações em edital. 

ABERTURA: Â panir das I 0:00 !Dez) Horas do d1a I O de Janeiro de 2.0 12. na 
sala de reuniões do Pa<;o Municipal. em Nova Cantu. ParJn:i. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c infom1açõcs poderão ser solicitados na 
PREFEITURA MU>JICIPAL DE >lO VA C ANTt;- PAR.'\.NÁ. junto a DiYisão de 
licitação, no hor.irio das 8:30 às 11:00 Hs e das 14:00 its 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: C44) 35271363-3527-1281 

No,·a Cantu. Estado do Paraná. 26 de Dezembro de 2.012. 

ELSA RODRIGUES DE OLIVEJR.~ 
Prefeita Municipal 

R$ 112.00 ·125047/2012 

1 Pinhais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS 
Secretaria Municipal de Administração 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n• 147/2012 - Sistema de Registro de Preços 

OBJETO: Aquisição de matenal de exped•ente. TIPO DE LICITAÇÃO· 
Menor Preço. VALOR MÁXIMO: R$ 1.898.908,93. ENTREGA E 
ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 17/01/2013. as 09:00 horas. 
EDITAL: Estará d1sponivel aos Interessados. no s1te 
http:/1.-ww.plnhais.pr.gov.br, no t1nk Licttações. do dia 28/12/2012 ao dia 
11 /01/2013. INFORMAÇÕES poderao ser obt•das no stte ou pelo 
telefone (041): 3912-5277, das OB:OOh às 12:00h e das 13:00h as 
17:00h. Pinhais. 26/12/2012. 

1 Rio Azul 

PREFEITURA \lUl'íiCfPAL DE RIO :\Zl"l. 
TERCEIRO EXTRATO DE TERI\10 ADITIVO 
REFERENTE AO CONTRATO 136/2011. 

R$ 80.00 ·124850/2012 

PARTES: PRI'FI-ITURA Mli'\ICJP,\1. DI- RIO ,\/lll. r H\ SAi'·\ 
CONSTRUTOR:\ DE O BR..\S L TOA 
Fica adiu"ad~) em 2.95~a lJt_,is \trgula thn~ma c cnl\.·o por ~cnh•J ,1 \..thH 
contido na "l:iu'\uln tcrceil.l do comr:no 136. 2ü I I : 
.\SSINA.I LIRA: c I de de Lembro de 2012 
FORO: CnmorcJ de Rcbou~;a• 
(a) VICEKTE SOLDA 
Prclcito 'vlunic1pal 
tal GL:ILIIERME TADEU TR.<>.GAl'\TE 
Rcprcs.:nl:.ttllc 
DISPEl\SA DE UC!T 1\Çii.O- PROCESSO N" 49 :2012 
OI:IJETO: COI:I~RTlJR!\ PARA O P.-\LCO DAS FrSTIVID,\DI:S Dr H'AL 
DE !\NOP NA PRAÇA TI~\DDJTES 
FAVORECIDO: PAU LO SORANSSO FEIRAS E EV E"-TOS- ti.IE 
CNPJ.: 09.544.493í0001-03 
Rio Azul. ~4 de dc<cmbro d~ 2012. 
ta)Vi.:cntc Solda 
Prefeito Municip~l 

PREFEITURA \1UNICIPAL DE RIO AZUL- PARA;\ A 

EXTRATO Df' CO;-.!TRATO 

DISP~NSA DI: LICITAÇÃO - PROCl:SSO N·' -19 201~ 
CO:-ITR!\TO NUMERO: c02!21ll 2 
CO,TRATA:-\TF.: PRI:H:ITllR.\ ti.H JI'-ICIP,\1. Dr RIO ,\ /.UI.. 
CNP J.: 75.963.25610001-0 I 
CONTRATADA: PAULO SORANSSO FEIRAS l: L:VL:I'TOS • Ml: 
CNPJ.: 09.544.493!0001-03 
OI:IJI:TO: COI:II:RTLJR.~ PARA O PALCO I) AS HoS fiVII)ADI:.S 1)1:: FIC'-JAL 
DE i\NOP NA PRM;,\ TIR,\DENTES 
VALOR: RS 1.200.00 (um mito duzentos r•~i;) . 
ASSINATURA: 24 cto dc; cmbro de 1012. 
Validade: 12 meses 
FORO: COMARCA DE REBOL:ÇAS. 
(i\) VICENTE SOlDA 
l'Rl:fl:l fO MU:-.JICIPAL 
(i\1 P,\IJLO SOR!\~SSO 
REPRESENl ANTE 
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ENTRE EM 2013 COMEMORANDO 

SEU CHEVROLEI' ZERO! 
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Bom negócio no presente, tranquilidade no futuro. 
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COMUNICADO 

"A BR Malls Participaçoes S/ A. em atend1memo 

à ordem liminar concedida nos autos de Acão 

Civil Pública n. 5005069·90.2012.404.7005, 
proposta perante à Justiça Federal de 

Cascavei/ PR, vem por meio deste informar à 
população acerca da existéncia da citadii açao 

judicial, a traves da qual o Ministerio Público 

Federal de Cascavel quest1ona a validade das 

licenças ambientais e 

alvará de construção fornecidos para a 

execução do empreendimento denominado 

SHOPPING C ATUAl CASCAVEL.• 
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PROCESSO LICITATORIO No 001/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 001/2013 
ABERTURA: 10/JANEIR0/2013 HORÁRIO: A Partir das 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
09:00 Horas do dia 10 de Janeiro do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, 
sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforn1e 
segue: 

1-DOOBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Combustíveis, para abastecimento da Frota Municipal, da seguinte forma: 

LOTE No 01 -COMBUSTÍVEIS· . 
frEM. QTDADE UNIDADE PRODUTO 

01 500.000 Litros OLEODIESEL 
(Quinhentos Mil) 

02 60.000 Litros GASOLINA 
(Sessenta Mil) 

03 7.000 Litros ALCOOL (ETANOL) 
(Sete Mil) 

1.2 - Os produtos acima especificados serão retirados/solicitados/entregues de forma 
parcelada, conforme requisição emitida pelo Departamento de Compras do Município de Nova 
Cantu, de acordo com a necessidade, em local designado pelo Licitante. 

2- CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

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

3- DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - A licitante deverá apresentar-se através de pessoa credenciada, representante legal, 
procurador ou titular, sob pena de ser declarada impossibilitada de participar no certame licitatório; 
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3.2 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, 
o proponente/representante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela 
representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro docw11ento 
equivalente; 

3.3 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, 
com firma reconhecida, juntamente com o documento constante do Anexo l deste edital que 
comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

3.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, ou da última alteração estatutária ou 
contratual, na qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura, devendo a referida cópia ser anexada ao processo licitatório, para 
dirimir quaisquer questões posteriores. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4 - HABILITAÇÃO 

4.1- O envelope de n° 02- HABILITAÇÃO, deverá conter a seguinte documentação: 

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

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

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO Ill); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) ~ 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei 



., 

~ 
P r~!~!!i~ ~~s -~~.~ ~~lPa~~~~-~R~ ~~~73~l!~t~ 

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

Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo 
ANEXO IV); 

t) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

g) Cópia autenticada do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, e Prova 
de Inscrição no CNPJ, para comprovação de que a atividade da empresa, é ou está ligado ao 
ramo pertinente do objeto desta licitação; 

e) Declaração ou Certificação atestando a boa qualidade do combustível, emitido pelo 
"SINDCOM (ANP)" (Original ou Cópia autenticada em cartório). 

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

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5- DA PROPOSTA - ENVELOPE n° 01 

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

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

abertura da proposta Comercial 

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

5.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 
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5.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, unifonnes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

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

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

- Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

6- DA SESSÃO DO PREGÃO 

6.1 - A sessão do pregão será realizada com os seguintes procedimentos: 

6.1.1 -A partir do 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 e a identificação dos representantes das licitantes e dos envelopes contendo a(s) 
proposta(s) e documentação; 

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

6.1.2 - Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro dará início à abertura dos 
envelopes contendo a proposta das licitantes, que, após minuciosa análise quanto ao atendimento 
das exigências editalícias, deliberará sobre a desclassificação daquelas consideradas desconformes 
com o Edital e seus anexos e daquelas cujo(s) preço(s) seja(m) superior(es) à de menor valor 
acrescida de 10% (dez por cento) sobre o seu valor, ordenando as demais para a participação na 
apresentação de lances. 

6.1.2.1 -Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas para a apresentação de 
lances, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, que tenham atendido as 
condições do Edital, até o máximo de 2 (duas), para que seus credenciados possam também ofertar 
lances verbais, de forma a garantir a participação de mais 2 (duas) concorrentes. 

6.1.2.2. - Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o 
desempate será realizado por meio de sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação 
de lances. 

6.1.3 - 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 ~ 



-<. 0 r.A Mu 
(f.' ~ 
"' S. ! "i:. 

Prefeitura Municipal de Nova Canltl;q ___ ; 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330~00"_kpl------;;:· 

CNPJ N.• 7~.845.394/0001·03 - Fone.(044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-138 ) ·~ J . 'I> 5" 
E-ma1l: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br - 3

· 

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. 

6.1.3.1- A desistência, por parte do credenciado de qualquer das licitantes participantes em 
ofertar lance, quando convocado pelo Pregoeiro para fazê-lo, implica na sua exclusão da etapa de 
lances verbais, prevalecendo na disputa a sua última oferta, para efeito de posterior ordenação das 
propostas. 

7-DOJULGAMENTO 

7.1 - O julgamento será procedido da seguinte forma: 

7.1.1- O critério de julgamento será o menor preço por ítem. 

7.1.2 - No momento em que os credenciados das licitantes classificadas desistirem da 
apresentação de lances verbais, observada a ordem estabelecida no subitem 8.1.3 deste Edital, o 
Pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva do certame. 

7.1.3- Encerrada a etapa competitiva do certame o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor, com base no valor estimado para a 
contratação constante do processo e o atendimento às exigências editalícias e decidirá 
motivadamente a respeito. 

7.1.4- Não havendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor valor, o valor estimado para a contratação constante do processo e o atendimento às 
exigências editalícias. 

7.1.5- No caso de haver apenas uma proposta, e desde que esta proposta atenda a todos os 
termos do Edital e seus anexos, e que o valor proposto seja compatível com o valor estimado da 
contratação, esta poderá ser aceita. 

7.1.6 - Encerrada a etapa de oferta de lances por parte das licitantes classificadas, o 
Pregoeiro abrirá o envelope de no 2 (DOCUMENTAÇÃO), da licitante classificada em primeiro 
lugar, que, após análise da documentação apresentada, achada de conformidade com as exigências 
do Edital, será declarada pelo Pregoeiro a vencedora do certame. 

7.1.7 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar não atenda às condições de 
habilitação exigidas no Edital, o Pregoeiro adotará o mesmo procedimento para a segunda 
colocada e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda plenamente ao Edital, 
seus anexos e ao valor estimado para contratação constante do processo, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora do certame. 

7 .1.8 - Apurada a melhor proposta que atenda às condições exigidas no Edital e seus 
anexos, o Pregoeiro deverá negociar com a licitante vencedora de forma a obter a melhor condição 
de contratação para a Administração Pública, observadas as regras de mercado. 
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7.1.9 - Os envelopes de n° 2 (DOCUMENTAÇAO) das licitantes não classificadas em 
primeiro lugar, somente serão devolvidos aos mesmos até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
definitivo do objeto da presente licitação. Os envelopes não retirados, dentro do prazo 
estabelecido, serão destruídos. 

7.1.10 - Da reunião será lavrada Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, 
Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes. 

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

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

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

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

8 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO e CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

8.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado no Local 
determinado pela Licitante, que estará descrito na Requisição de Materiais, conforme especificado 
no item 1.2 deste Edital. 

8.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 

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

8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será através de recursos próprios do Município de Nova Cantu e outros 
Recursos destinados ao Transporte Escolar. 

8.1.1 - O Pagamento será realizado mediante a entrega e aceitação dos materiais/produtos 
pelo órgão responsável, e apresentação da fatura/NF. 

8.1.2- O Pagamento será realizado até o 10° (Décimo) dia do mês subseqüente ao mês do 

fornecimento. 

9- RECURSOS FINANCEROS: 

9.1- Correrá por conta de Recursos financeiros do Município de Nova Cantu e outros, com 

a seguinte Dotação Orçamentária: ~ 

Dotação Secretaria 
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05061 23610188-2019-33.90.30 
0507123610188-2020-33.90.30 
0508123610188-2036-33.90.30 
0602267820534-2025-33.90.30 
06031 54520323-2026-33.90.30 

0702103010428-2028 e 2029-33.90.30 
08022060 I 0075-2034-33.90.30 

Secretaria Municipal de Educação 
Secretaria Municipal de Agricultura 

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 
Secretaria Municipal de Administração 

Secretaria Municipal de Saúde e Assist. Social 

10 - DO VALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-1.500.000,00 (Um 
Milhão e Quinhentos Mil Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

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

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

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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

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

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

12.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 
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- A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos ac1ma 
especificados, não será conhecida. 

13 -RECURSOS: 

13.1 -Declarada a licitante vencedora, poderão as demais licitantes, por seus credenciados, 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em Ata, 
sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual prazo, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

13.2 - A licitante, por seu credenciado, poderá também, apresentar as razões do recurso no 
ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todas as demais 
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis 
contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

13.3- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará na decadência do 
direito de recurso. 

13.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do 
término do prazo para apresentação de contra-razões. 

13.5- O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.6- 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. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da presente 
licitação à(s) licitante(s) vencedora(s), com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito 
Municipal. 

14.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Senhor Prefeito Municipal adjudicará, homologará e contratará o objeto da 
presente licitação. 

15 -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

15.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. ~ 
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15.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

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

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

15.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21106/93 e suas alterações. 

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

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

15.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 
Aprovo o(a) EDITAL DE PREGÃO. 

16 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

16.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia, N° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- prnncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 26 DE Dezembro de 2012. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 00112013 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 001/2013- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em ___ de ___ _____ de 2013. 



(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 00112013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 00112013 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 001/2013, 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 

contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 00112013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 00112013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 001/2013 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos 

por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO M 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 001/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 00112013 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 001/2013 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 

9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 00112013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 001/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 00112013 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da 

licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da 

licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 00112013 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 001/2013- PMNC. 

Objeto: Aquisição de Combustíveis para a Frota Municipal. 

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

Nova Canto, Paraná, ____ ___;:d::.::e:;...._ ______ de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNP J 
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COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Aguisi~ão de Combustíveis Qara abastecimento da Frota MuniciQal. 
500.000 Lts. Óleo Diesel 
60.000 Lts. Gasolina 
7.000 Lts. Alcool/Etanol 

VALOR ESTIMADO - R$-1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais); 

Visto: 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência 

Visto: 

PREVISÃO I 
o--'~' 

NAO AUTORIZADO 

DATA: C);.) I I tX.... I ~ 

Convite 

DATA:' 

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

-
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