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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

CNP.I N.• 77.8.,5.39~/0001-03- fone (04~) 3527-1281- fone Fax (O~~) 3527-1363 

E-mllil: pmncamu@hotmai I. com ou pmncantu@i !!.com.br 

TERMO DE JTOMOLOGAÇA-0 

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° 017/2016- Edital 
de PREGÃO, na forma Presencial n" 010/2016, que tem como objeto a Aquisição de 
Materiais Elétricos para Iluminação Pública. conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação. do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELltTRICOS LTDA - ME, 
Inscrito no CNPJ sob o n° 80.799.786/0001-98, nos itens 01, 05, 06, 07, 08,09 c J() no 
valor total de RS-91.380,00 (Noventa c Um Mil, Trezentos e Oitenta Reais); 

R. A. BISl)O E CIA LTDA - ME, Inscrito no CNPJ sob o n° 04.218.825/000 I -38, nos 
itens 02, 03 e 04 no valor total de RS-99.100,00 (Noventa c Nove Mil c Cem Reais); 

Nova Cantu, Paraná. 27 de Abril de 2.0 16. 
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MUNICIPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupeku 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 07/2016. 
Processo Licitatório n°. 017/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão no. O 10/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 0010/2016 Aquisição de materiais 
elétricos - iluminação pública. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j. 

I 

Elis Marina da Silva 
Controladora Geral 

Nova Cantu, 25 de abril de 2016. 

Controlador Interno 

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 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com. br 

-DECLARAÇAO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n° 
017/2016 - Edital de Pregão, na Forma Presencia l n° 010/2016, efetuado 
para Aquisição de Materiais Elétricos, cujas empresas vencedoras foram: 
ROCCO BARROCO COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ sob o no 80.799.786/0001-98 c R. A. BISPO & CIA LTDA
ME, Inscrito no CNPJ sob o n° 04.218.825/0001-38, atendeu a todos os 
dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial à Lei n° 
10.520/02 e 8.666/93, de 21/06/1993, e suas alterações, inclusive quanto à 
forma de publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 25 de Abril de 2.016. 

RA 



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

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

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

TERMO DE ADJUDICACÀO 

REF: PROCESSO LI ClT A TÓRIO N" O 17/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• O 10/2016 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verilicação da documentação e proposto apresentada. torna pública a Adjudicação. 
do processo licitatório em epígrafe às Empresas, conforme segue: 

ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA- ME, Inscrito no CNPJ sob o n• 80.799.786/0001 -98, nos itens 
O I, 05, 06, 07, 08,09 e lO no valor total de RS-91.380,00 (1'\ovcnta c Um Mil, Trezentos e Oitenta Re"is); 

R. A. BISPO E CIA LTDA - ME, Inscrito no CI\'PJ sob o n• 04 .2 18.825/000 1-38, nos itens 02, 03 c 04 no valor total de R$-99.100,00 
(Noventa c Nove M il c Cem Reais); 

Comunica outrossim. que a comissão de licitação d~1ró v1stas ao rcspecuvo processo licitatóno. a quem se sinta preJudicada. para 
interposição de recurso. 

Nova Cantu. Para11a. 18 de Abnl de 2.016 

Comissão de L1citações: 
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 017/2016 

PREGÃO, na forma presencial n• 010/2016 

Às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos) do dia 15 de Abril de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados, com a finalidade 
de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a 
aquisição de Materiais Elétricos para Iluminação Pública Municipal, em conformidade com as disposições contidas 
no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve 
como participante a empresa: 

EMPRESA ICNPJ 
ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME 
CNPJ n• 80.799.786/0001 -98 
R. A. BISPO E CIA L TDA- ME 
CNPJ n° 04.218.825/0001-38 

. . 
Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que 02 empresas compareceram para partiCipar do certame, e. 

apresentaram os envelopes de n• O 1 e 02. Iniciou-se então a abe1iura do envelope contendo a proposta de preços, sendo 
da seguinte forma: 
LOTE 01 (Unico) - ITEM OI (Unico) 
ITEM Valor Unitário EMPRESA VENCEDORA 

OI R$-24,20 ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 
CNPJ n• 80.799.786/0001 -98 

02 R$-25,30 R. A. BISPO E CIA L TDA- ME 
CNPJ n• 04.218.825/0001 -38 

03 R$-79,90 R. A. BISPO E CIA LTDA- ME 
CNPJ n°04.218.825/000I-38 

04 R$-33,85 R. A. BISPO E CIA L TDA - ME 
CNPJ n• 04.218.825/0001-38 

05 R$-8,70 ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 
CNPJ no 80.799.786/0001-98 

06 R$-97,00 ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L TDA- ME 
CNPJ n• 80.799.786/0001-98 

07 R$-32,00 ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRlCOS LTDA - ME 
CNPJ no 80.799.786/0001-98 

08 R$-88,50 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME 
CNPJ no 80.799.786/0001-98 

09 R$-42,70 ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L TDA - ME 
CNPJ n° 80.799.786/0001-98 

lO R$-97,00 ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L TDA- ME 
CNPJ no 80.799.786/000 l-98 

E ncerrada a d ase de negoc1ação e preços, foi declarada vencedora as propostas de: 
ITEM EXAME QTIDADE PRECO Valor Total 

[UNITÁR!Ol R$-
R$-

01 ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS 300 24,20 7.260,00 
ELÉTRICOS L TDA - ME 
CNPJ n• 80.799.786/0001-98 

02 R. A. BISPO E CIA LTDA- ME 1.000 25,30 25,300,00 
CNPJ no 04.218.825/0001-38 

03 R. A. BISPO E CIA L TDA- ME 500 79,90 39.950,00 
CNPJ n° 04.218.825/0001-38 

04 R. A. BISPO E CIA L TDA- ME 1.000 33,85 ~o CNPJ n° 04.218.825/000 l -38 
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ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS 1.000 
ELÉTRICOS L TOA- ME 

8,70 8.700,00 

CNPJ n° 80.799.786/0001-98 
ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS 10 
ELÉTRICOS LTDA- ME 

97,00 970,00 

CNPJ n° 80.799.786/0001-98 
ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS 500 32,00 16.000,00 
ELÉTRICOS LTDA - ME 
CNPJ n° 80.799.786/0001 -98 
ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS 200 88,50 17.700,00 
ELÉTRICOS L TOA- ME 
CNPJ n° 80.799.786/0001-98 
ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS 500 42,70 21.350,00 
ELÉTRICOS LTDA - ME 
CNPJ n° 80.799.786/0001-98 
ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS 200 97,00 19.400,00 
ELÉTRICOS L TOA - ME 
CNPJ n° 80.799.786/000 1-98 

ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA- ME, Inscrito no CNPJ sob o n° 
80.799.786/000 1-98, nos itens 01, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 no valor total de R$-91.380,00 (Noventa e Um Mil, 
Trezentos e Oitenta Reais); 
R. A. BISPO E CIA LTDA - ME, Inscrito no CNPJ sob o n° 04.218 .825/0001 -38, nos itens 02,03 e 04 no valor 
total de RS-99.100,00 (Noventa e Nove Mil e Cem Reais); 

In iciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da participante, e, contatou
se que as Empresas apresentaram toda a documentação exigida em Edital. 

Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente com as decisões 
exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer documento, ato ou forma de 
procedimento. 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de Licitação, que o objeto 
licitado seja ADJUDICADO aos vencedores: 

ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME, Inscl'ito no CNPJ sob o n° 
80.799.786/0001-98, nos itens 01, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 no valor total de R$-91.380,00 (Noventa e Um Mil, 
Trezentos e Oitenta Reais); 
R. A. BISPO E CIA L TOA - ME, Inscrito no CNPJ sob o n° 04.218.825/0001-38, nos itens 02, 03 e 04 no valor 
total de RS-99.100,00 (Noventa e Nove Mil e Cem Reais); 

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

Nova Cantu, Paraná, 15 de Abril de 2.0 16. 
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1SARROGO 
COMERCIO DE ATER AIS ELETRICOS LTDA 

ANEXO 111 

PROPOSTA 

Processo Licítatório n.º: 017/2016 PREGÃO PRESENCIAL n.º: 010/2016 

EMPRESA: ROCCO BARROCO COM DE MAT. ELETRICOS LTDA 

C.N.P.J. N.2: 80.799.786/0001-98 

ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1408- CASCAVEL/PR 

REPRESENTANTE: VIVIANE MARLI PlANA 

CPF E RG: 537.784.309-63 E 1.280.206 

CONTA CORRENTE: 18.716-3 AGÊNCIA: 3838 BANC0:341-ITAÚ 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo Licítatório em 

epígrafe, que trata da Aquisição de Mateiais elétricos para iluminação pública municipal: 

QTDE DESCRIÇÃO MARCA R$ UNIT. R$ TOTAL 

300 BRAÇO BR-1 (01 MT.) 4 LUZ 27,15 8.145,00 

1000 LÂMPADA 70W, VAPOR DE SÓDIO EMPALUX 28,45 28.450,00 

REATOR EXTERNO 70W, VAPOR DE 
500 SÓDIO, C/BASE ALMIRANTE 89,05 44.525,00 

1000 RELE FOTOCELULA 220V EXATRON 37,55 37.550,00 

1000 CONECTOR EMBORRACHADO nº14 INCESA 9,80 9.800,00 

10 ROLO DE FIO 2,5MM, FLEXIVEL (100MT). FIOCAB 118,65 1.186,50 

500 LÂMAPADA 150W, VAPOR DE SÓDIO EMPALUX 36,00 18.000,00 

REATOR EXTERNO 1SOW, VAPOR DE 
200 SÓDIO, C/BASE ALMIRANTE 98,70 19.740,00 

500 LÂMAPADA 250W, VAPOR DE SÓDIO EMPALUX 48,00 24.000,00 

REATOR EXTERNO..l50W, VAPOR DE 
200 SÓDIO, C/BASE ALMIRANTE 108,10 21.620,00 

TOTAL 213.016,50 

Total: 213.016,50 (Duzentos e treze mil, dezesseis reais e cinquenta centavos) 

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

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

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

licitação. 

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

supracitada licitação. 

80.799.786/000 1 

ROCCO BARROCO COM I ._. .. ! 

MATERIAIS ELtTRICOS :-, , - I'.··~ 

Viviane 

Sócia Administradora 

í\ua r\,o :;~arde do Sul, ::..408 - Fo e Fax ;45) 3225-_:8_ - c:P 35 8C.:.- O' 1 
Cascave 1 Parana- ma I roccobar•oco@terr<..C.:>"" .br 

.-

--
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ACION 
Materiais Elétrico. 

R. A. BISPO & CIA. L TOA. - M E 
CNPJ 04.218.825/0001-38 INSCR. 90225212-65 

ANEXO 111 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Processo Li citatório n2 017/ 2016 Pregão Presencial n2 010/ 2016 

EMPRESA: R.A BISPO E CIA LTDA 

CNPJ: 04.218.825/0001-38 

ENDEREÇO: AV. CAPITAO INDIO BANDEIRA, 2261 

REPRESENTANTE: JOSÉ CARMELO DE JESUS ALMEIDA 

CPF:634.085.389-72/RG-3.651.028-5 

CONTA CORRENTE: 23342-0 AGÊNCIA: I AGÊNCIA: 0406-5 BANCO:BRASIL 

A empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 

Processo Licitatório em epígrafe, que trata da Aquisicao de Materias elétricos. 

ITEM QTDE DESCRIÇÃO MARCA P.UNIT. 

1 300 BRAÇO BR-1 {01 MT) HIDROWATS 

2 1000 LÂMPADA 70W, VAPOR DE SÓDIO ALUMBRA 

3 500 REATOR EXTERNO 70W/VAPOR SODIO HIDROWATS 

4 1000 RELE FOTOCELULA 220V ILUMATIC 

5 1000 CONECTOR EMBORRACHADO N2 14 PEQ. INCESA 

6 10 ROLOS DE FIO 25MM FLEXIVEL {100MTS) SIL 

7 500 LÂMPADA 150 WTS, VAPOR DE SÓDIO ALUMBRA 

8 200 REATOR EXTERNO 150W, VAPOR DE SÓDIO C/ BASE HIDROWATS 

9 500 LÂMPADA 250W, VAPOR DE SÓDIO GOLDEN 

10 200 REATOR EXTERN0.%,50W, VAPOR DE SÓDIO C/ BASE HIDROWATS 

.:_ VALOR TOTAL 

(cento e noventa e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais) 

Os pagamento serão efetuados de acordo com o contido no Ed ita l em questão. 

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

24,40 

25,30 

80,19 

33,85 

8,80 

98,00 

32,40 

88,80 

43,20 

97,30 

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

de licitação. 

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

licitação. 

• 25/0001-38 f 
R. A. BISPO E CIA LTDA. ME 

Av. CapJtão lndio Banderra, 2261 
CEP 87300-005 Centro 

L CAMPO MOURÃO. PARANA_j 

P.TOTAL 

7.320,00 

25.300,00 

40.095,00 

33.850,00 

8.800,00 

980,00 

16.200,00 

17.760,00 

21.600,00 

19.460,00 

191.365,00 

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

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

Nome: R. A. BISPO & CIA LTDA • EPP 
CNPJ: 04.218.825/0001 -38 

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.rece~a.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n~ 1. 751 , de 02110/2014. 
Emitida às 08:28:23 do dia 01/12/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/05/ 2016. 
Código de controle da certidão: E938.6C9D.E2CB.E105 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

12/0412016 14:59 



Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0421882510001-38 

Razão Social: R A BISPO E CIA LTDA ME 

Endereço: AV CAP INDIO BANDEIRA 2261 SALA 01 I CENTRO I CAMPO MOURAO I PR I 87301 -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: 11/04/2016 a 10/05/2016' 

Certificação Número: 2016041114212197611759 

Informação obtida em 12/04/2016, às 15:24:22 . 

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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PARANÁ 
GOVER,..,O 00 ESTADO 

lternltlada'u•tu11 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014531866-90 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.218.825/0001·38 
Nome: R A BISPO & CIA L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Página 1 de 1 

Válida até 10/08/2016 ·Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Publica (1210412016 15:01:16) 



Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 04.218.825/0001-38 
Código: 338699 
Contribuinte: R. A. BISPO & CIA LTDA- EPP 
Endereço: AVN CAPITAO INDIO BANDEIRA, 2261 -SALA 01 
Bairro: CENTRO 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: 
CEP: 

PR 
87300005 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

Página 1 de 1 

N° 5146/2016 

Cert1iico para os dev1dos íins. que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributosl,iuniclpats 
1nscntos ou não em DíVIda Attva em nome do contnbu1nte ac1ma crtaclo até a presente data 

Reserva-se o d1reito da Fazenda r.1umc1pal cobrar dividas posteriormente apuradas mesmo as 
ferentes a períodos compreendtdos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação da presente certidão está cond1c1onada a verficação de sua validade 'la 1ntemet no 
endereço Wl'f N.c ampomourao.pr gov.br (Serviços-Online) 

Observação Esta certidão é va lida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 12/04/2016 às 15:10:11 



?ODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: R. A. BISPO & CIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS } 
CNPJ: 04.218.825/0001 - 38 
Certidão no: 34668384/2016 
Expedição: 12/04/2016, às 15:14:28 
Validade: 08/10/2016 - 180 (cento e oitenta} dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que R. A. BISPO & CIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), 
ins crito(a} no CNPJ sob o no 04.218.825/0001-38, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12 . 440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: I /www. tst. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários 1 a honorários 1 a custas 1 a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Comprovante de Inscr ição e de Situação Cadastral - Impressão 

I de I 

~~ 
~..,... Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

;,.!:.,.& REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
,.~, 

'~ CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

I NÚMERO DE INSCRIÇ.ilo I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO l DATADEABERT\JRA l 04.218.825/0001-38 CADASTRAL 04/01/2001 
MATRIZ 

I NOME Ef.'PRESAAIAl 

. R. A. BISPO & CIA LTDA • EPP I 
I TiTULO 00 ESTABELECIMENTO (NOIIE DE FANTASIA} 

NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS -1 
I CÓDIGO E DESCRIÇ.IO OAATMDAOE ECONÓMCAPR INCIPAl 

47.42-3-00. Comércio varejista de material elétrico I 
I CÔDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONOWJCAS SECUNDAAIAS 

47.54-7-03 ·Comérc io varejista de artigos de iluminação I 
I CÓDIGO E DESCRIÇÃO OANATl.JREZAJURIDICA 

206-2. SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA I 
LOGRiilOURO li NÚMERO I I COMPLE~NTO I AV CAP.INDIO B ANDEIRA 2261 SALA01 

CEP 

I I BAIRROIOISTIUTO I I MUNICIPIO I [&:] 87.301.(100 . CAMPO MOURAO R CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

I 
I TELEFONE 

I . 144) 5234-192 

ENTE FEOERATIVORESPONSÁVEL (EFR) 

I ..... 
I SITVAÇ.Ao CADASTRAl.. 

ATIVA 
I l OATAOASITUAÇ.ÃO CADASTRAl. 

04/01/2001 I 
I MOTIVO DE SIT\JAÇÁO CADASTRAL 

I 
I SITVAÇ.Ao ESPECIAL ......... I 

I OATAOASITUN;:ÁO ESPECIAL ......... I 

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

Emitido no dia 1210412016 às 15:22:00 (data e hora de Brasilia). Página: 111 

Consulta QSA I Capita l Social Voltar 

© Copyright Receita Federal do Brasil-1210412016 

T 

\ 
~4/2016 15:22 



Banco do Brasil 

Extrato conta corrente 

Cliente - Conta atual 

Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 

lançamentos 

Dt 

406-5 
23342-0 R A BISPO E CIA L TOA ME 

mês atual a partir do dia 13 

Dt 
balancete movimento Ag. origem lote Histórico Documento 

12/04/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 

13/04/2016 0000 14175 623 DOC-1 .ec,. r/H,. a IV.., 1.206 

748 0700 81099491000171 COOPERATIVA DE 

13104/2016 0000 14134 61 R ce I oc'1tC r unro o r 290.011 

C.VALE- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

13104/2016 0000 14134 614 .ecet e1to"' 'T1ece1 454.600 

14104/2016 

Umite Cheque Especial 
Saldo Disponível 
Juros 
!íata de Oebito de Juros 
IOF 
Data de Debito de IOF 
Dias de Uso Ch. Especial 

0000 

Taxa Cheque Especial AO MÊS 
Taxa Cheque Especial AO ANO 
Custo Efetivo Totai-CET ao Mês 
Custo Efetivo T otai-CET ao Ano 

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 

00000 999 S ALDO 

DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL 

Informações Complementares - CET (*) 
Valor total devido 
Valor liberado 
Despesas vinculadas 

-Tributos IOF 
-Tarifa 

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias. 

DEMAIS OPERACOES CONTRA'!ADAS - VALORES SUJEITOS 
A CONFIRMACAO NO MeMENTO DA LIBERACAO DO CREDITO 

BB GIRO RAPIDO - CREDITO FIXO 
V-ALOR CONTRATADO .... : 32 .000,00C 
UTILIZADO NO GIRO ..• : O, 000 
tn:tLIZADO NO CARTAO.: 0.,000 
SALDO A UTILIZAR .... : 32.000 ,00C 
JUROS ............•. . : 4,45 % am 68,62 % aa 
VENCIMENTO ... .. ... .. : 28/02/2017 

OBSERVAÇÕES : 

.BB- Giro Rapido com prazo de- 24- parcelas e- ate-
59 dias de carencia. Consulte s ua agencia. 

Transação efetuada com sucesso por: J3125266 JOSE CARMELO DE JESUS ALMEIDA 

R$ 
8.040,24 
8.000,00 

40,24 
0,00 

Valor R$ 

51 ,00C 

273,0C C 

666,68 c 

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d8224a42386d0aee697bc5b92f .. 

Saldo 

32.: __ - -

33 224 6~ c 

33 224,65 c 
tl. 

A1 

0,00 
29'104/2016 

0.00 
02/05/2016 

0,00 

12,89% 
328,42% 

13,39 
361 ,46 

28/02/2017 

% 

99,50 

0,50 
0,00 

14/04/2016 
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R J ~ISPO & CIA L TDA-EPP 
CNPJ: 04.218.825/0001-38 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

ROSÂNA APkcmA BISPO, Brasileira, casada sob o regime de parcial e ens, empresana, 
nascid~ em Boa Esperança- Pr em 24-10-1969, residente e domiciliada em Campo Mourão, Estado do Paraná, á 
Rua lnt. Manoel Ribas, 682, centro, CEP 87300-420, portadora da cédula de identidade civil RG nro. 5173919-1-
PR. expedida pela SSPIPR, inscrita no CPFMF sob nro. 677.957.309-<19, ADEMlR JOSÉ DE SOUZA, Brasileiro, 
solteiro, maior, empresário, nascido em Floresta- Pr em 09-10-1966, residente e domiciliado em Campo Mourão, 
Estado do Paraná, á Rua Mamborê, 1558, centro, CEP 87302-140, portador da cédula de identidade civil RG nro. 
4175ó25-0-PR, expedida pela SSPIPR e inscrito no CPFMF sob nro. 529.385.069-53, JOSÉ CARMELO DE 
.JESUS ALMEIDA, Brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 
Paranacity - PR, em 15/0711968, residente e domiciliado em Campo Mourão, Estado do Paraná, à Rua Int. Manoel 
Ribas, 682, centro, CEP 87300-420, portador da cédula de identidade civil RG nro. 3651028-5-PR, expedida pela 
SSP/PR e insc1ito no CPFMF sob nro. 634.085.389-72 e NOEL DE JESUS ALMEIDA, Brasileiro, solteiro, maior, 
ernpres~rio, nascidb em Colorado - Pr, em 25/0811973, residente e domiciliado em Campo Mourão, Estado do Paraná, à Rua 
Andirá, 564. JD Flora, CEP 87300-960, portador da cédula de identidade civil RG nro. 6.202.249-3-PR, expedida pela SSP/PR e 
in~crito no CPFMF sob nro. 695 .603.319-4fúnicos sócios componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial de 
R A. BISPO & CIA LTDA-EPP, com sede e foro em Campo Mourão, Estado do Paraná, á Av. Cap. Indio 
Bandeira, 2261, SI 01, centro, CEP 87301-000, devidamente registrada na JUCEPAR sob nro. 4120447863-8 em 
~essão de 04/01/2001 e última alteração sob nro. 20050181947 em sessão de H/01/2005, resolvem através deste 
instrumento particular de alteração contratual, alterar e consolidar o presente contrato atual, de acordo com as 
cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRL'\1EIRA: Retira-se o sócio ADEMIR JOSÉ DE SOUZA, portador de =lS.OOO=(quinze mil) 
cotas de R$=1.00=(um real), cada uma, que na oportunidade cede e transfere =lO.OOO=(dez mil) cotas no valor de 
R$=1 ,OO=(um real) cada uma ao sócio JOSÉ CARMELO DE JESUS ALMEIDA, já qualificado acima e =5.000= 
(cinco mil) cotas no valor de R$=1,00(um real) cada uma a sócia ROSANA APARECIDA BISPO, já qualificada 
acima. dando plena e raza quitação a sociedade, para nunca mais reclamar ou recorrer; 
-Retira-se o sócio NOEL DE JESUS ALMEIDA, portador de =17.500=(dezesete mil e quinhentos) cotas de 
R$= I ,OO=(um real) cada uma, que na oportunidade cede e transfere o total de suas cotas a sócia ROSANA 
APARECIDA BISPO, Já qualificada acima, dando plena e raza quitação a sociedade, para nunca reclamar ou 
recorrer; 

CLÁUSULA SEGUNDA: Diante da presente alteração o capital social no valor de R$=50.000,00=(cinqüenta mil 
reais). dividido em =SO.OOO=(cinqüenta mil) cotas de R$= l,OO=(um real) cada uma, fica assim distribuído entre os 
sócios: 
I-JOSÉ CARMELO DE JESUS ALMEIDA 
2- ROSANA APARECIDA BISPO 

=25.000=COTAS 
=25.000=COTAS 

R$=25.000,00= 
R$=25.000,00= 

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica a partir desta data na função de Administrador o sócio: JOSÉ CARMl~LO DE 
.fESliS ALMEIDA; 

CLÁUSULA QUARTA: Da consolidação do contrato: 
A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei 10.406/2002, o 
sócios RESOLVEM, por este instrumento, alterar e consolidar o contrato social, tomando assim sem efeito, a partir 
desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e suas alterações, que, adequando as disposições 
da referida Lei 1 0.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 
1 -A sociedade gira sob o nome empresarial de R. A. BISPO & CIA LTDA-EPP; 
li -A sociedade tem a sua sede na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, á Av. Cap. Indio Bandeira, 2261, SI 
O I. centro, CEP: 8730 1-000; 
lll -Objeto: Comércio varejista de materiais elétricos e eletrodomésticos; ç ~ 
l\' -A sociedade iniciou suas atividades em 02-01~2001 e seu. praz? de ~u.r~ção é ind:termi ad?; . .- / 
v -O~a ital social no valor de R$=50.000,00=(cmqüenta mil reaiS), diVIdidO em =:>0.000 (cmquent ml)) co~à.: / eu) 
R$~ 1, "'( m <eal) cada uma, fica '5sim distribuldo entre ossócios: ~ \ U• ~- . '\) 

;1'/ I (} '1.' W.;•rço l\lo~ 
~~ J1 ~ 

u to Cesar de " "f(" 
0;. Tabelião ..:JOuza 

-- -- - -- ">.oo ...a 
urão-Y•-
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R. A.l BlSPO & CIA L TDA-EPP 
CNP,J: 04.

1
218.825/0001-38 

SECl.JNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
'JII' I I 

il. j 
1-JO~E CARMfLO DE JESUS,ALMEIDA =25.000=COTAS R$=25.000,00= 
2-ROSANA APARECIDA BISPO =25.000=COTAS R$=25 .. 000 00= 
VI -Asl cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consenti:nento do outro 
sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se 
postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente; 
VII -A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integral ização do capital social; 
VJII -A administração da sociedade caberá ao sócio JOSÉ CARMELO DE JESUS ALMEIDA, com os poderes e 
atribuiçpes de sócio administrador, sendo autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou 
ele terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio; 
IX -Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara 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 cotas, os lucros ou perdas apurados. 
X -Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administrador(es), quando for o caso; 
XI -Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro-labore, observadas as 
disposições regulamentares pertinentes; 
XII -A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual 
assinada por todos os sócios; 
XTU -Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e 
o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus 
haveres se.-á apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 
Parágrafo úniw: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a 
seu sócio. 
XIV -0 administrador JOSÉ CARMELO DE JESUS ALMEIDA, declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedido 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 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. 
XV -Fica eleito o foro de Campo Mourão, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

E, por assim estarem justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente instrumento em 03 (três? vias de 
igual teor e forma, obrigando por sí, seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos e condrções . 
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R A BISPO & CIA L TOA EPP 

CNPJ 04.218.825/0001-38 

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

ROSANA APARECIDA BISPO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, 

empresária, nascida em Boa Esperança - PR., em 24-10-1969, residente e domiciliada em Campo 

Mourão, à Rua lnt. Manoel Ribas, 682 , Centro , CEP 87300-420, portadora da cédula de Identidade Civil RG nº 
5.173.919-1 PR, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPFMF sob o nº 677.957.309-49. 

:I 

JOSÉ; CARMELO DE JESUS ALMEIDA,brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 

empresário, nascido em Paranacity- PR., em 15/07/1968, residente e domiciliado em Campo Mourão, Estado 

do Paraná, à Rua lnt. Manoel Ribas, 682, Centro, CEP 87300-420, portador da cédula de Identidade Civil RG nº 
3.651.028-5 - PR, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPFMF sob o nº 634.085.389-72. 

Únicos sócios componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial de R A BISPO & CIA LTDA 

EPP, com sede e foro em Campo Mourão, Estado do Paraná, à Av.Cap. lndio Bandeira, 2261, SI.Ol, 

centro, CEP 87301-000, devidamente registrada na JUCEPAR sob o n2 4120447863-8 em sessão de 04/011/2001 

e última alteração sob nº 20080208487 em sessão de 16/01/2008, resolvem através deste instrumento 

particular de alteração contratual, alterar o presente contrato atual, de acordo com as cláusulas e 

condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: a atividade da empresa passa a ser COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL 

ELÉTRICO,atividade principal, e , COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUM INAÇÃO, como 

atividade secundária. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as 

disposições do presente instrumento. 

,~r:;~Q E, por estarem assim justos e con,tt'à~:~tados, assinam o presente instrumento em 3 vias. 

,. ·:~PA~E~~:· 

TESTEMUNHAS {...U!.d\J,-J14 
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M~rcia Crisfma GomesGV!~·~hin 

695.624.239-72 929.539.649-91 
RG 4.994.787-9 SSP PR RG 4.932.436-7 SSP PR 

Elaborado por Johnny Makohin CRC PR 059777-9 . ~JJ.~. ~ ~ 
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CPF 056.737.119-05 
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ACIONAb 
Maleriais ElélrieD. 

R. A. B ISPO & CIA L TOA - ME 
CNPJ 04.218.825/0001-38 INSCR. 90225212-65 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: R.A BISPO E CIA LTDA 

CNPJ: 04.218.825/0001-38 
ENDEREÇO: AV. CAPITÃO INDIO BANDEIRA, 2261 - CENTRO/CAMPO MOURÃO-PR 

Declaramos sob as penas da Lei, para fins de participação no processo licitatório nº 
017 /2016-Edital de Pregão, na forma presencial nº 010/2016, que: 
1-0 Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11-Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes de obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
111-Não utilizamos de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito} anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubre, bem como não utilizamos, para 
qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis} anos, exceto 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze} anos. (conforme inciso V do art. 27 da lei nº 
8.666/93). 
IV-O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos 
constantes no quadro geral do capítulo I desde Edital, que terá efeito para todos os fins 
estabelecidos neste certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não 
cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 
V-0 proponente não foi declarado inidôneo para licitar com a Administração Pública de 
qualquer Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

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

Jos' Ca9Y"elo de Jesus Almeida 
éPF-634.085.389-72 

RG-3.651.028-5 

ro4.21a.a2stooo1a 'I 
R. A. BlSPO E CIA LW .. rmE 

Av. Cap1tão lndro Bantterra,~ 
CEP.87300-005 Centn> 

L CAMP:O MOURÃO .. ~~.JJ 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SE~URANÇA PUBLICA 
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO DO PARANA 

RG: 6.242.611..0 
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CARTEIRA DE IDENTIDADE 

~ 
( 

V LIDA EM TODO O TERRIT 

REGISTRO GERAL: 6.242.611-0 

NOME: MARLEI CRISTIANE FRANCEIS 

Fl.IAÇÁO: AMADOR FRANCEIS 

ONEIOE FRIZZO FRANCEIS 

NATURAUOAOE: CASCAVEUPR DATA DE NASCIMENTO: 27/0611976 

DOC. ORIGEM: COMARCA=CASCAVEUPR. DA SEDE 

C.NASC=207 •• UVR~ FO!.HA=78 

CPF: 017.12 •• 129-06 
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R epública F eder ativa do Bras~~~k 
ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO E COMARCA DE CASCAVEL 

SANTOS 
Marina T-steves Santos 

Tabeliã 
40 Serviço Notarial 

Jefferson T-steves Santos 
Func. Autorizado 

Rua São Paulo, 659- Fone (45) 3037-7444 
cascavel - Pai'Cinâ 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: ROCCO 
BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS L TDA ME A FAVOR DE MARLEI 
CRISTIANE FRANCEIS. NA FORMA ABAIXO 
DECLARADA:-

S A I B A M quantos este Público Instrumento de 
Procuração bastante virem que, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e 
treze, (13/03/2013), nesta Cidade c Comarca de CascaveL Estado do Paraná. neste 
Serviço Notarial, compareceu, como Outorgante: ROCCO BARROCO COMÉRCIO 
bE MATEIUAIS ELÉTRICOS L TDA ME, pessoa jurídica de direita privado, inscrito 
no CNI)J/MF sob n° 80.799.786i0001-98, com sede na Rua Marechal Candido Rondon, 
2275. ~:ala 01 , Cent1·o em Cascavd-PR, neste ato representado, por sua Administrador 
Viúanc Marli Piana. brasileira, casada, arquiteta, portadom da Cédula d~ Jdentid~de RG. 
sob i1° 1.280.206-SSP-PR e inscrita no CPFIMF sob n° 537.784.309-63. residente c 
dcmíciliatla na .Avenida BrasiL 6817. Cemro. Cascavcl-PR, com seu ato constitutivo 
arquivado na Junta Comercial Jo Estado elo Paraná sob n° 4120205039-8. ~m dtta de 
1 ~/0 711988. Décima Alteração e Consolidação da C ::mtrato Social arquiv-~do Pa Junta 
L·omcrc;ial sob 11° 20118377337. em data de 05112/201 L e Certidão Simplificada 
c:~r':dida aos 08/03/2013, pela referida Jnnta Comercial, cujos documentos ora 
~tplc:Scntados licam devidamente arquivados nestas notas as folhas 02/1 O do Livro 
(•87/A,.CS. O presente reconhecido corno o próprio por mim MARJNA ESTEVES 
SANTOS confonne os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E aí. pelo ~ 
Outorgante. me foi dito que nomeia e constitui sua bastante procuradora: MARLfi:J 
ÇRlSTIANE FRANCEIS, brasileira, solteira como declarou, maior e ~.:apaz, supervisara 
tidministrativa, portadora da Cédula de Identidade RG. sob n° 6.242.611 -0-SSP-PR e 
inscrita no CPF/MF sob n° 017.124.129-06, residente e domiciliada na Rua Paulista. 376. 
Sao Cristovao, Cascavel-PR; à qual confere: poderes para representá-la em licita,;õcs de 
qualquer natureza, podendo para tanto, ~ssinar todo o processo licitatório. inclusive 
planilha de serviço e cronograma, pmticipar da sessão de entrega, recebimento e abertura 
dos envelopes contendo a docume11tação para habilitação c as propostas de preços: 
podendo efetuar lances verb~!l ou por escrito, examinar e rubricar todos c quaisquer 
docl!;ncntos que se fizer necessário; firmar declarações e/ou propostas de preços, assinar 
atas, apresentar impugnações e recursos, Íliclu~ivc renúncia expressa a recurso nas fases 
de habilitação c classificação, se for o caso, representá-la em quaisquer repartições 
públicas federais, estaduais, municipais e autarquias em geral; pagar taxas c demais 
emolumentos; assinar requerimeHtos, guias, termo:) de compromisso e demais papéis 
necessários: ap:.:-csentar c retirar documentos; assi11ar contratos e Atas de registros àe 
preços. com as cláusulas e condições que ~ustar; enfim, praticar os demais a1:c~ 

necessário:.; ao cumprilnento do presente mandato, não podendo substabelecer. Pelo 
Outorgante, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em toàos os seus 
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República Federativa do Brasi l 
ESTADO DO PARANÁ- MUNICÍPIO E COMARCA DE CASCAVEL 

SANtOS 
Marina Tsteves Santos 

Tabeliã 
4° Serviço Notarial 

Jefferson ~steves Santos 
Func. Autorizado 

Rua São Paulo, 65 9 - Fone (45) 3037·7444 
Cascavel - Paraná 

r 
1 124-P 011/012 

testemunhas instrumentárias conforme Código de Normas da Corregedoria Geral de 
Justiça do Estado. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e 
achada em tudo conforme, outorga,. aceita e assina Ato devidamente protocolado nesta 
data no livro protocolo geral sob n° 2373/2013. Eu, (a.), MARJNA ESTEVES SANTOS, 
Tabeliã, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos : R$54.23 
(VRC 384,61). Cascavel-PR, 13 de março de 2013 . (aa.) ROCCO . BARROCO 
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, VIVIANE MARLI PlANA, 

te. MARINA ESTEVES SANTOS, Tabeliã .. Nada mais. 

Pã:J Ultima Pãginc; 
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DECIMA PRIMEIRA ALTERAÇAO E CONSOLIDAÇAO DO CONT 

SOCIAL 

CNPJ/MF N°. 80.799.786/0001-98 

Pelo presente instrumento, as abaixo assinadas senhoras: 

MARCIA REGINA BONACINA BORSOI, brasileira, empresária, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, nascida na cidade de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, em data 
de 15 de outubro de 1966, portadora do CPF/MF n°. 570.103.660-04, Cédula de Identidade RG 
n°. 2053482713 SJSIP/RS, residente e domiciliada na Rua Marau n°. 431, Navegantes, CEP 
95.185-000, na cidade de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul. 

VIVIANE MARLI PlANA, brasileira, casada com separação total de bens, nascida na cidade de 
Cascavel, Estado do Paraná, em data de 06 de agosto de 1965, arquiteta, portadora do CPF/MF 
n°. 537.784.309-63, Cédula de Identidade RG n°. 1.280.206 SSP/PR, residente e domiciliada na 
Avenida Brasil n°. 6817, Centro, CEP 85.801-120 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná. 

Únicos sécios componentes desta sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial 
de ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME., inscrita no 
CNPJfMF U 0

• 80.799.786/0001-98, tendo sua sede e foro na Rua Marechal Cândido Rondon no_ 
2275, Sala 01, Centro, CEP 85.810-120 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná com o seu 
Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n°. 41202050398 em 
scss~\o de 12 de julho de 1988 e Décima Alteração e Consolidação do- Contrato Social arquivada 
sob U

0
• 20118377337 em sessão de 05 de dezembro de 2011 têm, entre si, como justo e 

contratado 2 proceder a Décima Primeira Alteração e Consolidação do Contrato Social desta 
sociedade a qual é regida pelo Decreto n°. 3 .708 de 10 de janeiro de 1919, Lei 8 .934/94 e com 
alterações introduzidas conforme Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, no que for aplicável a este 
tipo societálio, e pelas cláusulas e condições a seguir: 

CLÂUSUJJA PRIMEIRA - DO ENDEREÇO DA SEDE: O endereço da sociedade que era na Rua 
Marechal Cândido Rondon n°. 2275, Sala 01, Centro, CEP 85.810-120 na cidade de Cascavel, 
Estado do Paraná, passa a ser na Rua Rio Grande do Sul n°. 1408, Centro, CEP 85.801-011, na 
cidade de Cascavel, Estado do Paraná, podendo mudar de endereço bem como criar filiais em 
outras localidades ora inexistentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: A sociedade passa a explorar o ramo de comércio de 
materiais elétricos, hidráulicos, eletrodomésticos, equipamentos e componentes eletrõnicos, 
ferragens, ferramentas, iluminação, materiais de construção, materiais para sinalização viária, 
presentes, decorações, equipamentos agrícolas, produtos de higiene e limpeza em geral, materiais 
de segurança EPI, utilidades domésticas, móveis e equipamentos para escritó1io e · material de 
refrigeração. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONTRATO: O presente 
instrumento foi elaborado pelo Sr. MARCIO APARECIDO FILUS, brasileiro, separado 
judicialmente, contador, registrado no CRC PR n°. 037322/0-2, portador do CPF/MF n°. 
813.139.429-87, Cédula de Identidade RG n°. 4.134.084-3 SSPJPR, residente e domiciliado na 
Rua Pernambuco n°. 1334, Centro, CEP 85.810-021 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, o 
qual também assina o presente instrumento. 
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ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTD 

DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONT ... ~ .... -
SOCIAL 

·. CNPJ/MF N°. 80.799.786/0001-98 ---

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Em virtude da presente alteração, e para atender o que determina o artigo 2.031 da Lei n ° 
10.406/2002, os sócios resolvem atualizar e consolidar o contrato social, tomando assim sem 
efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado 
às disposições da referida Lei, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

MARCIA REGINA BONACINA BORSOI, brasileira, empresária, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, nascida na cidade de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, em data 
de 15 de outubro de 1966, portadora do CPF/MF n°. 570.103.660-04, Cédula de Identidade RG 
n°. 2053482713 SJSIP/RS, residente e domiciliada na Rua Marau n°. 431, Navegantes, CEP 
95.185-000, na cidade de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul. 

VIVIANE MARLI PlANA, brasileira, casada com separação total de bens, nascida na cidade de 
Cascavel, Estado do Paraná, em data de 06 de agosto de 1965, arquiteta, portadora do CPF/MF 
n°. 537.784.309-63, Cédula de Identidade RG n°. 1.280.206 SSP/PR, residente e domiciliada na 
Avenida Brasil n°. 6817, Centro, CEP 85.801-120 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná. 

Únicos sócios componentes desta sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial 
de ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME., inscrita no 
CNPJfMF n°. 80.799.786/0001- 98, tendo sua sede e foro na Rua Rio Grande do Sul n°. 1408, 
Centro, CEP 85.801-011, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná com o seu Contrato Social 
arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n°. 41202050398 em sessão de 12 de 
julho de 1988 e Décima Alteração e Consolidação do Contrato Social arquivada sob n°. 
20118377337 em sessão de 05 de dezembro de 2011 têm, entre si, como justo e contratado a 
proceder a Décima Primeira Alteração e Consolidação do Contrato Social desta sociedade a qual é 
regida pelo Decreto n°. 3.7 08 de 10 de janeiro de 1919, Lei 8.934/94 e com alterações 
introduzidas conforme Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, no que for aplicável a este tipo 
societário, e pelas cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL: A sociedade empresária gira com o nome 
empresarial de ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE: O endereço da sede da sociedade está localizado na Rua Rio 
Grande do S ul n°. 1408, Centro, CEP 85.801-011, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, 
podendo o seu estabelecimento mudar de endereço, bem como criar ou fechar filiais em outras 
localidades, ora inexistentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO: A sociedade explora o ramo de atividades de comércio de 
materiais elétricos, hidráulicos, eletrodomésticos, equipamentos e componentes eletrónicos, 
ferragens, ferramentas, iluminação, materiais de construção, materiais para sinalização viária, 
presentes, decorações, equipamentos agrícolas, produtos de higiene e limpeza em geral, materiais 
de segurança EPI, utilidades domésticas, móveis e equipamentos para escritório e material de 
refrigeração. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE: O prazo de duração da 
sociedade é por tempo indeterminado. A sociedade teve inicio de suas atividades na data de 04 de 
julho de 1988. 
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CNPJ/MF N°. 80.799.786/0001-98 

CLÁUSULA QUINTA- DO CAPITAL SOCIAL: O capital social da sociedade inteiramente subscrito 
e realizado na forma prevista neste ato na importância de R$-115.000,00 (cento e quinze mil 
reais) dividido em 115.000 (cento e quinze mil) quotas de R$-1,00 (um real) cada uma, 
integralizado em moeda nacional do País, está assim distribuído entre os sócios: 

NOME QUOTAS VALOR PERC. (%) 
MARCIA REGINA BONACINA BORSOI 103.500 103.500,00 90,00 
VIVIANE MARLI PlANA 11.500 11.500,00 10,00 
TOTAIS 115.000 115.000,00 100,00 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é 
restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 1.052 da Lei n°. 10.406 de 10 de Janeiro de 
2002 e artigo segundo do Decreto n°. 3.708 de Janeiro de 1919. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade permanece 
administrada por um sócio administrador, ao qual, compete o uso da firma individual e a 
representação ativa e passiva, judicial ou extra judicial da sociedade, sendo-lhe vedado seu 
emprego em operações ou negócios estranhos ao objeto social especialmente á prestação de avais 
ou cauções de favor. 

Parágrafo Único: A administração da sociedade está a cargo da sócia VIVIANE MARLI 
PlANA, dispensada de prestar caução, podendo substabelecer poderes específicos a 
terceiros. 

CLÁUSULA OITAVA- DO PRÓ-LABORE DO ADMINISTRADOR: Pelos serviços que prestar à 
sociedade perceberá o sócio administrador PRO-LABORE, quantia mensal, levada à conta de 
despesas gerais da sociedade. 

Parágrafo Único: O valor do "pró-labore" será fixado pelos soc1os em assembleia ou 
reunião anual, podendo antes de completar um ano proceder-se nova reunião ou 
assembléia para alterar a quantia estipulada anteriormente. 

CLÁUSULA NONA - DA APLICAÇÃO DA LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS: Aplicar-se a 
supletivamente a esta sociedade a lei das sociedades anônimas (Lei n°. 6.404/76) no que não 
colidir com o Decreto 3.708 de 10 de Janeiro de 1919 e os artigos da Lei n°. 10.406 de 10 de 
Janeiro de 2002 aplicáveis a este tipo societário. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: O ano social coincidira 
com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser efetuado o encerramento do exercício 
social, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial o Balanço de resultado 
econômico. 

Parágrafo Único: Os resultados obtidos serão divididos entre os sócios proporcionalmente 
ou diferente ao valor de suas quotas de capital podendo os lucros, a critério dos sócios 
serem distribuídos mensalmente, anualmente ou ficarem em reservas na sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO DAS QUOTAS: As quotas da sociedade são 
indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas sob qualquer titulo a terceiros sem o 
consentimento dos sócios remanescentes, aos quais ficam assegurados os direitos de preferência 
em igualdade de condições. ' 
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Parágrafo Primeiro: O soc1o que desejar transferir ou alienar as suas quotas deverá 
notificar por escrito através de prova documental a sociedade e aos sócios remanescentes 
discriminando o preço, prazo, forma de pagamento para que esta ou estes exerçam ou 
renunciem ao direito de preferência o que deverá ser feito dentro de trinta dias a contar do 
recebimento da notificação ou maior prazo, se estipulado pelo sócio alienante. 

Parágrafo Segundo: Terá preferência a sociedade sobre os sócios na compra das quotas 
que forem ofertadas, desde que esta tenha reservas de lucros no seu patrimônio líquido, 
limitando-se estes valores. 

Parágrafo Terceiro: Se a sociedade ou os sócios, não exercerem o direito de preferência 
para a compra, poderá o sócio alienante transferir suas quotas para terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS: Por deliberação de sócios de 
acordo com o artigo 1.085 da Lei n°. 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 poderão os sócios decidir 
pela exclusão de sócio por justa causa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE: O falecimento de qualquer 
dos sócios não dissolve ·necessariamente a sociedade ficando os herdeiros e sucessores sub
rogados nos direitos e deveres do "DE CUJUS" podendo nela fazer representar enquanto indiviso o 
quinhão respectivo por um dentre eles ou terceiro devidamente credenciado pêlos demais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA: Em caso de 
admissão, saída ou exclusão de sócio, aceita pela maioria dos sócios, a determinação do valor da 
empresa, se dará com base em Balanço Especial, levando no último dia do mês anterior ao 
ocorrido, tendo os elementos do Ativo e Passivo avaliados de acordo com os artigos 1.187 e 1.188 
da Lei n°. 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte; 

Parágrafo Único: Os bens imóveis, equipamentos e os investimentos realizados em outras 
empresas, deverão ser avaliados pelo seu valor de mercado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DELffiERAÇÕES E DAS REUNIÕES/ ASSEMBLEIAS DOS 
SÓCIOS: Os sócios se reunirão sempre que necessário ou para deliberarem sobre as situações 
previstas no artigo 1.071 da Lei n°. 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, respeitando as condições de 
convocação e quorum previstos na Lei. 

Parágrafo Primeiro: As deliberações para substituição de administradores serão tomadas 
pela maioria do capital social. 

Parágrafo Segundo: As convocações de assembleias ou reuniões serão feitas de acordo 
com a Lei e enviadas aos sócios nos endereços constantes do instrumento de constituição 
da sociedade ou da ultima alteração. 

Parágrafo Terceiro: Em caso de mudança ou alteração do endereço de soc1o é de 
responsabilidade deste a comunicação á sociedade, por escrito, antes das convocações, 
não podendo tal situação ser utilizada como pretexto, para invalidar qualquer ato da 
sociedade. 

Parágrafo Quarto: Os soc1os deliberarão, preferencialmente, através de reuniões ej ou 
alteração contratual, podendo dispensar formalidades, utilizando-se das prerrogativas 
previstas nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 1.072 da Lei n°. 10.406 de 10 de / rrode2002 
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Parágrafo Quinto: Deverão os sócios deliberar, no primeiro quadrimestre após o 
encerramento do exercício social, sobre as matérias previstas no artigo 1.078 da Lei n°. 
10.406 de 10 de Janeiro de 2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DESIMPEDIMENTOS: A sócia administradora e a sócia 
quotista declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os 
empeçam de exercer a administração da sociedade (art. 1.011, § 1°, CC/ 2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONTRATO: O 
presente instrumento foi elaborado pelo Sr. MARCIO APARECIDO FILUS, brasileiro, separado 
judicialmente, contador, registrado no CRC PR n°. 037322/0-2, portador do CPFj MF n°. 
813.139.429-87, Cédula de Identidade RG n°. 4 .134.084-3 SSP/PR, residente e domiciliado na 
Rua Pernambuco n°. 1334, Centro, CEP 85.810-021 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, o 
qual também assina o presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO: Elegem as partes o Foro Comarca de Cascavel, Estado 
do Paraná, para dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento contratual. 

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam assinam o presente instrumento em quatro 
vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, obrigando-se por si e herdeiros ao 
fiel cumprimento. 

Cascavel/PR, 04 de abJ;il d 

I. ~NA 

\/. ·' \) '.2 --~ .1 (\.-tL t.. Z .. \ 1 _\ ---.c.. )C ... L \ ~ 
MARCIA REGINA BONACINA BORSOI 

Sócia Quotista 

RG n°. 8.302.501-8 SSP/PR 
CPF/MF n°. 037.621.979-38 

MICHEL ÁPARECIDO LIMA 
RG n°. 6.407.229-3 SSP/PR 
CPF/MF n°. 940.979.849-34 

I 
-~ 

I 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
ia. AGENCIA REGIONAL DE CAS_Cf!<V,EL_ •. 
~· CERTIFICO O REGISTRO EM: C~~ O ~ l L.v)'j 
~- SOB NUM!:RO: 21)1.31898264 , ~ _ _,, . 
E P~~t~o~~: 1 :f~ 898~6-4. DE 08/04/20~ ;'(lot'l'F . • 

~!'" .p:-~.-:.-~.: ,_ . . ~ -. ./ 
?-~-·- ;,_,;;. .- .".c-;:·· " , • . .. :• SEBASTIÃOMOTTA 
::cz· ;;·ç·:s . : •. :.. - :;-;:. SECRETARIO GER!'l 

'L-~----------~~-~------------------=---=--~--=-~---=---=--~------------=-------=-~--~~ 

~ 



ROGGO 

lSARROGO 
COIVIERC'O DE MATERIAIS ELETRICOS L TOA 

ANEXO I 

Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: ROCCO BARROCO COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 
CNPJ: 80.799.786/0001-98 

ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1408- CASCAVEL/PR 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no processo licitatório nº017/2016 
- Edital de Pregão, na forma presencial nº 010/2016, que: 

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

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

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

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

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

VIVIANE 
RG: 1.280. 

- máxima da verdade, firmo o presente. 

r&o 7nq 78 n ;.- Ü.. . 
. ::J,,. JO/U U ! - ·:~·r:, • 

ROCCO BARROCO COI~·Jf:.gclr· · 
MATERJ.t\!S ElÉTFiiCOS LTDf.\ . : ··: 

~ a R1o Grarde do Sul, .408 - F ore Fa:x 45) 3225-_08_- CED 85 801- 01! 
Cascave f Paraná- ema1l roccobarroco@te ra co~.br 



GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina: 001 / 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 

- - --- ----- -
Nome Empresarial 

ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA- ME 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de 

I 
CNPJ Data de Arquivamento do Data de Início 

Empresas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade 
41 2 0205039-8 80.799.78610001-98 1210711988 04/0711988 

---- -- ---- --
Endereço Completo (Logradouro, NR e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1408, CENTRO, CASCAVEL, PR, 85.801-011 

Objeto Social 
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E COMPONENTES 
ELETRÔNICOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, ILUMINAÇÃO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS PARA 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PRESENTES, DECORAÇÕES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 
EM GERAL, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI, UTILIDADES DOMÉSTICAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
E MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO. - ---
Capital: R$ 115.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 
(CENTO E QUINZE MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n9 12312006) 

Indeterminado 
Capital Integralizado: R$ 115.000,00 Microempresa 
(CENTO E QUINZE MIL REAIS) 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término do 
Nome/CPF ou CNPJ Partlclei!BO no caeitat fR!l Es~e de Sócio Administrador Mandato 

VIVIANE MARU PlANA 11.500,00 SOCIO Administrador XXlOOOOOQO( 

537.784.309-63 
MARCIA REGINA BOHACINA BOASOI 103.500,00 SOCIO XXlOOOOOQO( 

570.1 03.660-04 -- ------ -- ---
Último Arquivamento Situação 

Data: 26/1112015 Número: 20157282457 REGISTRO ATIVO 

Ato: ATA DE REUNAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS 
status 

Evento (s): 

16/158184-6 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br 

e informe o número 161581846 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponível por 30 dias 

CURITIBA- PR, 04 de marco de 2016 

UBERT AD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

xxxxxxxxxxxxxxx 

,.,.,.. . ..,..,.. .. ,,.,,.-. Documento Assinado Digitalmente 04/03/2016 
c....-rof4dll_t ... ! ..JOo'i«~.,.,.~~ .. •'"'-- .. Junta Comercial do Paraná 

...,_o»R<publla CNPJ:n.968.170/0001-99 
C.as.aCMt 

~~::;;:.2.J Você deve instala~ o certificado d~ JUCEPAR 
>SI www.Juntacomel't:lal.pr.gov.br/certificado 
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DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONT .. ~~~ 
SOCIAL 

CNPJ/MF N°. 80.799.786/0001-98 

Pelo presente instrumento, as abaixo assinadas senhoras: 

MARCIA REGINA BONACINA BORSOI, brasileira, empresária, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, nascida na cidade de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, em data 
de 15 de outubro de 1966, portadora do CPF/MF n°. 570.103.660-04, Cédula de Identidade RG 
n°. 2053482713 SJSIP/RS, residente e domiciliada na Rua Marau n°. 431 , Navegantes, CEP 
95.185-000, na cidade de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul. 

VIV1ANE MARLI PlANA, brasileira, casada com separação total de bens, nascida na cidade de 
Cascavel, Estado do Paraná, em data de 06 de agosto de 1965, arquiteta, portadora do CPF/MF 
n°. 537.784.309-63, Cédula de Identidade RG n°. 1.280.206 SSP/PR, residente e domiciliada na 
Avenida Brasil n°. 6817, Centro, CEP 85.801- 120 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná. 

Únicos sócios componentes desta sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial 
de ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME., inscrita no 
CNPJ/MF n°. 80.799.786/0001-98, tendo sua sede e foro na Rua Marechal Cándido Rondon n°. 
2275, Sala 01. Centro, CEP 85.810- 120 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná com o seu 
Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n°. 41202050398 em 
sessão de 12 de julho de 1988 e Décima Alteração e Consolidação do Contrato Social arquivada 
sob n°. 20118377337 em sessão de 05 de dezembro de 2011 têm, entre si, como justo e 
contratado a proceder a Décima Primeira Alteração e Consolidação do Contrato Social desta 
sociedade a qual é regida pelo Decreto n°. 3.708 de 10 de janeiro de 1919, Lei 8.934/94 e com 
alteroções introduzidas conforme Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, no que for aplicável a este 
tipo societário, e pelas cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO ENDEREÇO DA SEDE: O endereço da sociedade que era na Rua 
Marechal Cándido Rondon n°. 2275, Sala 01 , Centro, CEP 85.810-120 na cidade de Cascavel, 
Estado do Paraná, passa a ser na Rua Rio Grande do Sul n°. 1408, Centro, CEP 85.801-011, na 
cidade de Cascavel, Estado do Paraná, podendo mudar de endereço bem como criar filiais em 
outras localidades ora inexistentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: A sociedade passa a explorar o ramo de comércio de 
materiais elétricos, hidráulicos, eletrodomésticos, equipamentos e componentes eletrônicos, 
ferragens, ferramentas, iluminação, materiais de construção, materiais para sinalização viária, 
presentes, decorações, equipamentos agrícolas, produtos de higiene e limpeza em geral, materiais 
de segurança EPI, utilidades domésticas, móveis e equipamentos para escritório e material de 
refrigeração. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ELABORAÇÁO DO INSTRUMENTO DE CONTRATO: O presen 
instrumento foi elaborado pelo Sr. MARCIO APARECIDO FILUS, brasileiro, separ do 
judicialmente, contador, registrado no CRC PR n°. 037322/ 0-2, portador do CPF/MF 0 

813.139.429-87, Cédula de Identidade RG n°. 4.134.084-3 SSP/PR, residente e domiciliado n 
Rua Pernambuco n°. 1334, Centro, CEP 85.810-021 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, 
qual também assina o presente instrumento. 

~u ~ 
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DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA, 
SOCIAL 

CNPJ/MF N°. 80.799.786/0001-98 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Em virtude da presente alteração, e para atender o que determina o artigo 2.031 da Lei n ° 
10.406/2002, os sócios resolvem atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem 
efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado 
às disposições da referida Lei, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

MARCIA REGINA BONACINA BORSOI, brasíleira, empresária, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, nascida na cidade de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, em data 
de 15 de outubro de 1966, portadora do CPF/MF n°. 570.103.660-04, Cédula de Identidade RG 
n°. 2053482713 SJSIP/RS, residente e domiciliada na Rua Marau n° . 431, Navegantes, CEP 
95.185-000, na cidade de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul. 

VIVIANE MARLI PlANA, brasileira, casada com separação total de bens, nascida na cidade de 
Cascavel, Estado do Paraná, em data de 06 de agosto de 1965, arquiteta, portadora do CPF/MF 
n°. 537.784.309-63, Cédula de Identidade RG n°. 1.280.206 SSP/PR, residente e domiciliada na 
Avenida Brasil n°. 6817, Centro, CEP 85.801- 120 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná. 

Únicos sócios componentes desta sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial 
de ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME., inscrita no 
CNPJ/MF n°. 80.799.786/0001 - 98, tendo sua sede e foro na Rua Rio Grande do Sul n°. 1408, 
Centro, CEP 85.801-011, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná com o seu Contrato Social 
arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n°. 41202050398 em sessão de 12 de 
julho de 1988 e Décima Alteração e Consolidação do Contrato Social arquivada sob n°. 
20 1183 77337 em sessão de 05 de dezembro de 2011 tém, entre si, como justo e contratado a 
proceder a Décima Primeira Alteração e Consolidação do Contrato Social desta sociedade a qual é 
regida pelo Decreto n°. 3.708 de 10 de janeiro de 1919, Lei 8.934/94 e com alterações 
introduzidas conforme Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, no que for aplicável a este tipo 
societário, e pelas cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL: A sociedade empresária gira com o nome 
empresarial de ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA- ME. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE: O endereço da sede da sociedade está localizado na Rua Rio 
Grande do Sul n°. 1408, Centro, CEP 85.801-011, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, 
podendo o seu estabelecimento mudar de endereço, bem como criar ou fechar filiais em outras 
localidades, ora inexistentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO: A sociedade explora o ramo de atividades de comércio de 
materiais elétricos, hidráulicos, eletrodomésticos, equipamentos e componentes eletrônic s , 
ferragens, ferramentas, iluminação, materiais de construção, materiais para sinalização viã · , 
presentes, decorações, equipamentos agrícolas, produtos de higiene e limpeza em geral, materia:·s 
de segurança EPI, utilidades domésticas, móveis e equipamentos para escritório e material d 
refrigeração. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE: O prazo de duração da 
sociedade é por tempo indeterminado. A sociedade teve inicio de suas atividades na data de 04 de 
julho de 1988. · 

~õ 
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CNPJ/MF N°. 80.799.786/0001-98 

CLÁUSULA QUINTA- DO CAPITAL SOCIAL: O capital social da sociedade inteiramente subscrito 
e realizado na forma prevista neste ato na importância de R$-115.000,00 (cento e quinze mil 
reais) dividido em 115.000 (cento e quinze mil) quotas de R$- 1,00 (um real) cada uma, 
integralizado em moeda nacional do País, está assim distribuído entre os sócios: 

NOME QUOTAS VALOR PERC. [%) 
MARCIA REGINA BONACINA BORSOI 103.500 103.500,00 90,00 
VIVIANE MARLI PlANA 11.500 11.500,00 10,00 
TOTAIS 115.000 115.000,00 100,00 

CLÁUSULA SEXTA- DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é 
restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 1.052 da Lei n°. 10.406 de 10 de Janeiro de 
2002 e artigo segundo do Decreto n°. 3.708 de Janeiro de 1919. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade permanece 
administrada por um sócio administrador, ao qual, compete o uso da firma individual e a 
representação ativa e passiva, judicial ou extra ju dicial da sociedade, sendo-lhe vedado seu 
emprego em operações ou negócios estranhos ao objeto social especialmente à prestação de avais 
ou cauções de favor. 

Parágrafo Único: A administração da sociedade está a cargo da sócia VIV1A.NE MARLI 
PlANA, dispensada de prestar caução, podendo substabelecer poderes específicos a 
terceiros. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRÓ-LABORE DO ADMINISTRADOR: Pelos serviços que prestar à 
sociedade perceberá o sócio administrador PRÓ-LABORE, quantia mensal, levada à conta de 
despesas gerais da sociedade. 

Parágrafo Único: O valor do "pró-labore" será fixado pelos sócios em assembleia ou 
reunião anual, podendo antes de completar um ano proceder-se nova reunião ou 
assembléia para alterar a quantia estipulada anteriormente. 

CLÁUSULA NONA - DA APLICAÇÃO DA LEi DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS: Aplicar-se a 
supletivamente a esta sociedade a lei das sociedades anônimas (Lei n°. 6.404/76) no que não 
colidir com o Decreto 3 .708 de 10 de Janeiro de 1919 e os artigos da Lei n°. 10.406 de 10 de 
Janeiro de 2002 aplicáveis a este tipo societário. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: O ano social coincidira 
com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser efetuado o encerramento do exercício 
social, procedendo à elaboração do inven tário, do balanço patrimonial o Balanço de resultado 
econômico. 

Parágrafo Único: Os resultados obtidos serão divididos entre os sócios proporcional ente 
ou diferente ao valor de suas quotas de capital podendo os lucros, a critério dos s 
serem distribuídos mensalmente, anualmente ou ficarem em reservas na sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO DAS QUOTAS: As quotas da sociedade são 
indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas sob qualquer titulo a terceiros sem o 
consentimento dos sócios remanescentes, aos quais ficam assegurados os direitos de preferência 

em igualdade de condições. 
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# - - ~ DECIMA PRIMEIRA ALTERAÇAO E CONSOLIDAÇAO DO CONT 
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' CNPJ/MF N°. 80.799.786/0001-98 

Parágrafo Primeiro: O sócio que desejar transferir ou alienar as suas quotas deverá 
notificar por escrito através de prova documental a sociedade e aos sócios remanescentes 
discriminando o preço, prazo, forma de pagamento para que esta ou estes exerçam ou 
renunciem ao direito de preferência o que deverá ser feito dentro de trinta dias a contar do 
recebimento da notificação ou maior prazo, se estipulado pelo sócio alienante. 

Parágrafo Segundo: Terá preferência a sociedade sobre os sócios na compra das quotas 
que forem ofertadas, desde que esta tenha reservas de lucros no seu património liquido, 
limitando-se estes valores. 

Parágrafo Terceiro: Se a sociedade ou os sócios, não exercerem o direito de preferência 
para a compra, poderá o sócio alienante transferir suas quotas para terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS: Por deliberação de soc1os de 
acordo com o artigo 1.085 da Lei n°. 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 poderão os sócios decid.!r 
pela exclusão de sócio por justa causa 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE: O falecimento de qualquer 
dos sócios não dissolve necessariamente a sociedade ficando os herdeiros e sucessores sub
rogados nos direitos e deveres do "DE CUJUS" podendo nela fazer representar enquanto indiviso o 
quinhão respectivo por um dentre eles ou terceiro devidamente credenciado pêlos demais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA: Em caso de 
admissão, saída ou exclusão de sócio, aceita pela maioria dos sócios, a determinação do valor da 
empresa, se dará com base em Balanço Especial, levando no último dia do mês anterior ao 
ocorrido, tendo os elementos do Ativo e Passivo avaliados de acordo com os artigos 1.187 e 1.188 
da Lei n°. 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte; 

Parágrafo Único: Os bens imóveis, equipamentos e os investimentos realizados em outras 
empresas, deverão ser avaliados pelo seu valor de mercado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DELIBERAÇÕES E DAS REUNIÕES/ ASSEMBLEIAS DOS 
SÓCIOS: Os sócios se reunirão sempre que necessário ou para deliberarem sobre as situações 
previstas no artigo 1.071 da Lei n°. 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, respeitando as condições de 
convocação e quorum previstos na Lei. 

Parágrafo Primeiro: As deliberações para substituição de administradores serão tomadas 
pela maioria do capital social. 

Parágrafo Segundo: As convocações de assembleias ou reuniões serão feitas de acordo 
com a Lei e enviadas aos sócios nos endereços constantes do instrumento de constituição 
da sociedade ou da ultima alteração. 

Parágrafo Terceiro: Em caso de mudança ou alteração do endereço de sócio 
responsabilidade deste a comunicação á sociedade, por escrito, antes das convocaçõe , 
não podendo tal situação ser utilizada como pretexto, para invalidar qualquer ato da 
sociedade. 

Parágrafo Quarto: Os soc1os deliberarão, preferencialmente, através de reuniões e j ou 
alteração contratual, podendo dispensar formalidades, utilizando-se das prerrogativas 
previstas nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 1.072 da Lei n°. 10.406 de 10 de 

Janeiro de 2.002. Wo ~ / 
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DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTn'tt:i~ . n pr 

SOCIAL l ( ~j ) 
CNPJ/MF N". 80.799.786/0001-98 · \~ 

.. ..... -· 
Parágrafo Quinto: Deverão os sócios deliberar, no primeiro quadrimestre após o 
encerramento do exercício social, sobre as matérias previstas no artigo 1.078 da Lei n°. 
10.406 de 10 de Janeiro de 2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DESIMPEDIMENTOS: A sócia administradora e a sócia 
quotista declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os 
empeçam de exercer a administração da sociedade (art. 1.011, § 1°, CC/2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONTRATO: O 
presente instrumento foi elaborado pelo Sr. MARCIO APARECIDO FILUS, brasileiro, separado 
judicialmente, contador, registrado no CRC PR n°. 037322/0-2, portador do CPF/MF n°. 
813.139.429-87, Cédula de Identidade RG n°. 4 .134.084-3 SSP/PR, residente e domiciliado na 
Rua Pernambuco n°. 1334, Centro, CEP 85.810-021 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, o 
qual também assina o presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO: Elegem as partes o Foro Comarca de Cascavel, Estado 
do Paraná, para dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento contratual. 

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam assinam o presente instrumento em quatro 
vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, obrigando-se por si e herdeiros ao 
fiel cumprimento. 

CascaveljPR, 04 de a~! d~~· 

(.____; V c .,:lG. {? ~~ 3FA-f: 

Testemunhas: 

.IA.IIIld.J~JYdiUP~IANA 
adora 

MARCIA REGINA BONACINA BORSOI 
Sócia Quotista 

MARCIO ~- CIDO FILUS 
RG n". 4.1 .OS4-3 SSP/PR 

CRC PR n". 322/0-2 

CANCELLI 
RG n°. 8.302.501-8 SSP/PR 
CPF/MF n". 037.621.979-38 

MIC ARECIDO LIMA 
RG n°. 6. 1.229-3 SSP/PR 
CPF/MF n". 940.979.849-34 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

i·: AGENCIA REGIONAL DE CASCAVEL _ 
CERTIFICO O REG.S-R0 8.1 .. _ :: .- - -. .o 
SOBNÚMERO . .< .::...::..:J· - ~ , , .., ~ ~. 

~ Pr~t~ol~:- ~3, ~898:Lê-'4 . DE J8:0!oi20 'J17í-tf ',:., , . 
~ ~~- - ~; ' . : .-:=:~. SEBASnAO MOTTA 

SECRe ARIO :>ERA:.. 

I 
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15/0312016 

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

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

Nome: ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME / 
CNPJ: 80.799.786/0001-98 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:59:19 do_jia 28/12/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 25/06/2016. 
Código de controle da certidão: 6DF4.9A02.3219.28A3 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



13/01V2016 

Certificado de Regularidade oo FGTS - CRF 

Inscrlção: S07997~F-./QC01-98 
Razão Social: ROCCO BAAROCCO COMERQO DE MATERIAIS El..ETRlGOS LTDA ME 
Efirlen:ço: ~ f''O Gi'~NC!:: 00 SUL "L408 .' '"1 rr .. ,.,..., f SllSCAVEL/ PR/ o5801 · 

011 

A caixa ü:onômfca Federal, no uso da attitu~ção que She confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, êl empresa acima identificada enco·,~--se em ,; f- ·ção reguiar 
perante o .Fundo de Garantia do Tempo dP c;Prviço - Ff.iTc;. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quai.;qU€r débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 11/04/2016 a "10/05/2016 / 

Certificação Número: 20:i..604ll052604439 rsOlS 

Inform "'Ca-0 Ob._.d.., "'m 1 ~ 10"/"HHt::: .;.,.. nn.r::-r:::-4~ fU \.i (.I \,;.I • • L-.,!1/ -,.. oL.V.&VJ \olo.:.t V'~ .,,, •• ,; • .J'• 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autentldctade no s1te da Ca1xa: 
www.caixa.gov.br 



~ • PARANÁ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

NO 014G2677-76 

Certidão fumecida para o CNPJIMF: 80.199.78610001-88 
Nome: ROCCO BARROCO COM DE MATERIAIS ELETRICOS Lll)A/ 

--. 

'/ 

\C: - r ~-
-~ .. o/) 

·~ vr·. 
"'.-: ,-. -

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não exiStir pendências em nome do contribuinte acima identificado. 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária. bem oomo ao desclamprimento de obrigações tributárias acessórias. 

~1 .ált 1 

/ 
Válida até 0210812016 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.go·, br 

EM1k1D.,. -Aalb ~':!I)I"IG!lZ7:2lll 



Prefeitura Municipal de Cascavel 
Secretaria :MuniciPal de Finanças 
Rua Paraná. 5000 Cai::a Postal 113 

\ERTID.\0 ~HIA TIV A 6445/20:!.6 

Cont~te· 

ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELET / 
CPF.oCNPJ: 

80.799.786/0001- 98 

Enimço: RUA RIO GRANDE DO SUl, 
Comp: 

CEP: 85801011 Cidade: CASCAVEL 

FUu.lihde: T.icj tação 

1408 CENTRO LOTEAMENTO 
Lotumento: 

LJO: PR 

Cerlifil:umo' )Jaru ~~ de' idtto. fin,, ull:nc.k·ndu sulkitaçitl•. tfUC n l:llfllrihuintc ~tcimu 
idt-ntitkado nilo possui d<'bitos tribut:irio' pt>ndt'nte-.: junto" fazend;l puhli<'a do \luni,·ipio dto 
l"ã.'>CõiH'I :llé ;1 pn>""ntE' d:1ta. 

t:-....t.1 ,·cnkl: .• () "'-'lllprc-cnd,· o, Trihoto-.. \I.;.Nihino ... 1 lmp•'-1<~ -.rot>• ~r. \O ISSQ'\ . Ah:~r;i). 

lm,~btli:iric" 1 lmpo tn f'r.:-di:tl "fl'tTitorial l "rh;cno WTI.I. llllpl\Stu .obn.: • Tr.m-m ...... ~,) de B.:n" 
lmti\cÍ~ lnt..:r-\Hl" - ITBI c (\•ntri~uiç:it• \1-.: \ldhoria''· Ta"~' Jc Ser- Íl;''" c tPUlro' dêhitl'" 
munh:ipai'. 

Ct•m .1 lt..:.lli.t-..s~.:iu .1.:iuu d..:"·riw. IÍ\.".1 n.·,-...sh .1uo u Ju .. ·ih• J.i f..s.tcmb Pói>Ji,-.i !\lunio..:ipal t.l.: 

..:.•t>rar Jêhill" f'l>~tcriocn~<:ntc <:lm,l..ati\·,,.... mcsmu n.-f..:n:nl<.: .u> p:.:ril•dv 11\:,l.l .:.:rtid:.io 

''' mpr.;-cn,lkk• 

86289?.34086289 



PODER J~DICIÁRIO 
~CS~IÇA ~~ TRABA~qo 

Pag 

CER'fmÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ROCCO R~OCO COMERC:O D~ MATERlAIS ELETRICOS LTDA - ~~ ~ 
(MÃTRIZ E FILL\.IS) 

CNPJ: 80.79~.786/0001 -98 

Certidão n;: 31379570/~016 
Exped~ção: 04 -' Q~.'201ó, ps 09:29:00 

Validade: 30 tü9;2016 /180 \CenLO e oitenta) dias, contados da data 
de s1:a e~pedi çã~. 

Certí f i ca-se que ROCCO BARROCO COIIIKRCIO DE lCA!'EIUAIS &LETIUCOS LTDA - ME 

(HA~Z E FILIAIS), i-scrito(a) ~o CN?J sob o n° 80.~99.~86/0001-98, 
HÃO COBS~ do Banco Nacional de Devedores TrabalhisLas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Cons olidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Admin1SLrativa n° 1470/2011 do Tribunal Supe~ior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2úll. 
Os dados co~s~an~e~ des~~ Ce4 ~àão são àe responsab~l~dade ~os 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) d~as 

anteriores à data da sua exped1ção. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a LOdos os seus estabe~ecimentos, agências ou fil~a~s. 
A aceitaç~o des~a cercidão condiciona-se à verificação de ~ua 

auLenLicidade no portal do Tribuna: Superior do Trabalho r.a 
Internet (htLp://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gra~uitamen~e. 

1lm)RIGÇÃO DIPORDlft'B 

Do Banco Nac~onal de Devedores Trabalh~stas constam os dados 
necessarios 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, inciusive no c0ncernen~e aos 
recolh.lment.os previdenciàrJ.os, a "'o'"lorários, a custas, a 
emolumen::os ou a reco1hi::1entos determi:1ados em lei; ou de.::o~~~ 
de execução de ac ........ ucs .firmados peratn .. e o Min1.stér1o Púb l.CO 

-..l,. C.d 



0610412016 

41r~ ~Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RF-B a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

N~E~~SAA~ / 

ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ·ME 

I ~DO ESTABEl.E.CIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

C IGO E DESCRIÇÃO DA ATMD~E ECON0MICA ~INCIPJIIL 

47.42-3-00- Comércio vare·tsta de material elétrico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMOAOES ECONóMICAS SECUNDAAIAS 

Não lnfonnada 

CÓOIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

DATA DE ABERTURA 

12/07/1988 

LOGRADOURO 

R RIO GRANDE DO SUL 
INÚMERO 
1408 

~~PlEMENTO 

CEP 
85.801-011 

I BAIRROOISTRITO 
CENTRO 

I MUNICfPIO 
CASCAVEL 

ENDEREÇO B..ETR&uco 
vanin@vanin.com 

I TELEFONE 
{45) 2104-7000 I {45) 2104-7000 

ENTE FEOER.AJll/0 RESPONSÁVEL (EFR) -
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

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

Emitido no dia 06/04/2016 às 16:57:51 (data e hora de Brasília). -

~ui ta QSA I Capital Soc""iaJ] 

I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

Voltar 

© Copyrlght Receita Federal do Brasil- 06/04/2016 
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ROGGO 

B>ARR.OGO 
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L TOA 

Anexo 

DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos fins, que esta empresa possui conta corrente conforme segue: 

BANCO: (341) - ITAÚ 

AGENCIA: 3838 

CONTA CORRENTE: 18.716-3 

FONE (45) 3225-2727 

Sem mais, 

180.799.786/0uu 1-~bt 

.. -
MAL: ... - ... 

RUA RIO GRAI\i::::é ú~ .:~. • _, 
I ,.. A, CENTRO. CEP 65801-011 •. ' I 
~CAVEL - PARA~ 

~ua R10 Grande do S ... l, .408- For e Fax 45) 3125- _Q8_- GP 85.801- Cl
Czscavel I Par;:; na- ema I roccoba roco@te•r2 com br 



ru,_/ 
Prefeitura Municipal de Nova Ca . ~u . '~----

Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00 ~ ~· 
CNPJ N.0 77.845.39410001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 ri!. ...... . 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br -i;·.:>-f·· ----vY 
Vov r-~ 

PROCESSO LICITATORIO No 017/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 010/2016 
ABERTURA: 15/ABRIL/2016 HORÁRIO: 08:30 Horas 

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

Quadro Geral 

I MODALIDADE Pregão no 010/2016 I 
I TIPO ~or iten I 
I JULGAMENTO menor ~reço I 
I ENTREGA DA DOCUMENT AÇAO No ato da abertura I 
I DATA DA ABERTURA 15/Abril/2016 I 
I HORA DA ABERTURA 08:30 I 
I LOCAL DA ABERTURA 

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

I VALOR MAXIMO DA LICITAÇAO 

I 
R$-213.132,70 (Duzentos e Treze Mil, Cento e 
Trinta e Dois Reais e Setenta Centavos) 

CONDIÇOES DE PAGAMENTO Em até 20 dias após a entrega dos materiais. 
O pagamento será feito em até 20 (vinte) dias 
após a entrega dos produtos e da nota fiscal 
eletrônica, e somente após aprovação e 
conferência dos materiais pelo órgão competente. 

I OBJETO 

I 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, I 
PARA ILUMINA_.ÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

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

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

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

TRABALHISTAS. 
6. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA· 

JURIDICA 

I CONDIÇOES ESPECIAIS 

I 

1. Com~rovante do número de conta 
bancária no nome da em~resa Envelope 
de habilitação 
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2 - DO OBJETO E DA QUALIDADE 
2.1 - Compreende o objeto da presente licitação, os seguintes itens: 

ITEM EXAME OTIDADE 
01 BRAÇO BR-1 (01 MT.) 300 
02 LAMPADA 70W, VAPOR DE SODIO 1.000 
03 REATOR EXTERNO 70W, V APOR DE SÓDIO, C/BASE 500 
04 RELE FOTOCELULA 220V 1.000 
os CONECTOR EMBORRACHADO n°14 1.000 
06 ROLO DE FIO 2,5MM, FLEXIVEL (lOOMT). 10 
07 LAMAPADA lSOW, VAPOR DE SODIO 500 
08 REATOR EXTERNO lSOW, VAPOR DE SÓDIO, C/BASE 200 
09 LAMAPADA 250W, VAPOR DE SODIO 500 
10 REATOR EXTERNO lSOW, VAPOR DE SODIO, C/BASE 200 

2.2- A PRESENTE LICITAÇÃO NÃO OBRIGA O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU A ADQUIRIR 
TODOS OS ÍTENS OU QUANTIDADES INDICADAS. A CONTRATAÇÃO OCORRERÁ DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO 
2.3 - Independentemente da especificação deste Edital , os produtos ou serviços a ser 
adquirido pelo Município deverão ser de ótima qualidade, universalmente reconhecido. Se a 
qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do 
Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao 
fornecedor. para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente 
da aplicação das sanções cabíveis. 

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

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

I - Na própria seção pública, se manifesto o descumprimento do item 
'qualidade total' 
11 - Até 24 horas após o término da seção pública, se a equipe técnica 
do Município concluir fundamentadamente que o produto não possui 
excelente qualidade, ocasião em que será analisada a proposta 
subseqüente, até a proclamação do vencedor. 
111 - Após 30 dias da execução do contrato, no caso de serviço que não 
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atender ao quesito qualidade. 
2.8. O Pregoeiro poderá requisitar a qualquer momento amostras, catálogos 
ou similares, que descrimine o produto, para fundamentar sua decisão. 

3 - DA APRESENTAÇÃO 

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

ENVELOPE W. 01 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 10/2016 
Envelope 01 - PROPOSTA 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

ENVELOPE No. 02 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 10/2016 
Envelope 02 - HABILITAÇÃO 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

4- CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

4.1 O.Deverão estar fora dos envelopes: 

I - quando o representante da empresa não for socio ou proprietario: 

a) O credenciamento, atraves do documento constante do anexo 11 deste edital , assinado 
pelo proprietario, socio ou procurador, ou procuração autenticada, que comprove os 
necessarios poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante; 

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

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

c) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, a 
Declaração para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando 
ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de 
que para a empresa licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na 
Cláusula Quinta deste Edital, conforme Anexo I. 
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d) Documento de identificação com foto do credenciado, caso não possua seu nome 
cadastrado no sistema do municipio; 

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

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

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

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

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

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
O Envelope no 01 deverá conter: 

1 
proposta elaborada em papel, similar ou conforme anexo IV ou impressa 
do arquivo digital, contendo apenas duas casas decimais, endereço 
completo , número de fax, se houver, redigida em idioma nacional, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo representante legal da 
empresa. 

I 2 I 
O número e modalidade da presente licitação. 

I 
3 I 

Descrição e características dos itens, que deverão corresponder ao 
exigido neste Edital , contendo a marca e o seu fabricante quando for o 
caso. 

I 4 I 
Indicação da unidade do bem ofertado bem como seus valores unitário e 
total, expressos em moeda corrente no país. 

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

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

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

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

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

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

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

6 - DA HABILITAÇÃO 
O Enve ope n• 02 devera con er: 

1 • 
• 

• 

• 

• 

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

Certidões negativas descriminada no quadro geral 



3 Condições especiais constantes no quadro geral do presente edital (quando 
exigido). 

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

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

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

6.5. Os documentos necessários à Habilitação deverão ser, preferencialmente, 
apresentados conforme a seqüência acima mencionada , e poderão ser apresentados em 
original, ou , se preferir, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório ou pela Comissão no ato da abertura , ou publicação em órgão 
da imprensa oficial. Os documentos que forem apresentados em original não serão 
devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório. 

6.6. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa 
ser autenticado, uma vez que terá sua va lidade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de 
apoio. 

7 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

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

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

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

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

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

8- DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO 
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8.1. No dia, horário e local ind icados no quadro geral deste Edital, o Pregoeiro e a Equipe 
de Apoio reunir-se-ão em sala própria, na presença dos representantes de cada 
proponente participante , procedendo como adiante indicado. 

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

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

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

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

8.3.1. Na sequencia, o Pregoeiro dará início a abertura dos envelopes contendo as 
propostas dos participantes. Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas 
para a apresentação de lances, nos termos do art. 4°, VIl da Lei 10.520/2002 (até 1 O% 
do valor da menor proposta), o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subseqüentes , que tenham atendido as condições do Edital, até o máximo de 3 (três), 
para que seus credenciados possam também ofertar lances verbais, conforme art. 4°, IX 
da Lei 10.520/2002. 

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

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

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

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



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

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

8.3.5. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

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

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

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

8.3.8.1. Será desclassificada a proponente que: 

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital; 

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

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

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

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

8.4. Constatado o atendimento pleno às ex1gencias editalícias , será declarada a 
proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus 
Anexos. 
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8.5. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, 
o Pregoeiro examinará a oferta de menor valor subseqüente, verificando a aceitabilidade 
e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta e habilitação que atendam a todas as 
exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e à ela adjudicado o objeto 
definido neste Edital e seus Anexos. 

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

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

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

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

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

9 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 

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

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

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

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

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

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

9.7. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente 
protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal 
comportamento poderá o Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar 
sumariamente os expedientes. 

9.8. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do 
prazo para apresentação de contra-razões. 

9.9. O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

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

1 O - DOS ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES 

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

11- DO PAGAMENTO 

11.1. Os oaoamentos serão efetuados unicamente mediante crédito em conta bancária, na 
forma descrita no quadro geral do capítulo I do presente Edita l. 

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

11.3. A Nota Fiscal deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta 
BANCARIA NO NOME DA EMPRESA Concorrente, para que seja possibilitado ao 
Contratante efetuar o depósito bancário do valor devido 
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11.4. O recurso necessáno à presente contratação, acha-se classificado na dotação 
orçamentária que se segue: 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

0302.04122.0021-2006-33903026 Secretaria Municipal de Administração 

0603.15452.0323-2026-33903026 

12 - DA REVISÃO E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

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

12.2. O Município de Nova Cantu poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, 

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

conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado. 

13 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

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

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

14- DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

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

15 - DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

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

a) calculada sobre o valor da parcela inexecutada, quando a entrega dos produtos ocorrer em 
desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anexos, independente de sua troca pela 
contratada, que será aceita uma única vez, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, a contar da 
data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

b) quando o tipo de embalagem, rotulagem ou conteúdo líquido do produto estiver em desacordo 
com o so licitado, independente de sua troca, que será aceita uma única vez, no prazo 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

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

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

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

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

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

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

15.11. As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por meio da retenção de 
créd itos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado. 
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16 -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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

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

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

16.2.3. Os pedidos de vistas ao processo pelas licitantes deverão ser formulados por escrito e 
endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, e somente serão 
permitidas quando houver decisão da CPL proferida e devidamente publicada no D.O.M. , ou na 
hipótese em que houver interposição de recursos pelas licitantes, após a sua comunicação às 
demais, mediante publicação no D.O.M. 

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

17 - NOTAS IMPORTANTES 

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

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

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

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

17.5. Os documentos exigidos, sempre que possível, deverão ser apresentados de forma 
ordenada em conformidade com o edital. 
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17.6. Considerar-se-á domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta matem seu 
estabelecimento matriz. 

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

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

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

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

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

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

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

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



ANEXO I 

Modelo de Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: __________________________________________ ___ 

CNPJ: ~~-------------------------------------------------
ENDEREÇO: ____________________________________________ ___ 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no processo 
licitatório n° 017/2016- Edital de Pregão, na forma presencial n° 010/2016, que: 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habil itação, possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11 -Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
111 - Não uti lizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
real ização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n. 0 8.666/93). 
IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes 
no quadro geral do capítu lo I deste Edital, que terá efe ito para todos os fins estabelecidos neste 
certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente 
as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de qualquer 
Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

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

_____________ de ______ de 2016. 

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

Carimbo com CNPJ 
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ANEXO 11 

Modelo de Credenciamento 

da presente, credenciamos o(a) 

Sr.(a) __________________________ _ 

portador( a) da Cédula de Identidade 

_ _ _ _ _ _ _ ______ e CPF sob n° _____________ , a 

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

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N~ 010/2016, na qualidade de REPRESENTANTE 

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

inscrita sob o 

CNPJ/CPF n° ____ ______________ _ conferindo-lhe(s) 

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

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

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

________ , em __ de. ___ de 2016. 

Carimbo e assinatura do credenciante. 
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Processo Licitatório n. 0
: 017/2016 

EMPRESA: 

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

ENDEREÇO: 

ANEXO 111 

MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL n.0
: 010/2016 

REPRESENTANTE: (para assinatura do contrato) 

CPF E RG: 

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

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo Licitatório em epigrafe, que trata da Aquisição de Exames Laboratoriais. 

Item Qtd Unid. Descrição Marca 

1 
TOTAL 

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

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

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

PreÇ_o PreÇ_o 
Unitário Total 

R$ R$ 

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

edital de licitação. 

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

supracitada licitação. 

Local e Data 

nome e Assinatura Representante legal - Carimbo 
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PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2016 

ANEXO IV 
TERMO DE REFERÊNCIA/PREÇOS 

ITEM EXAME OTIDADE VALORIPREf:.O 
{_UNITARIOl 
MAXIMODE 

REFERÊNCIA R$-
01 BRAÇO BR-1 (01 MT.) 300 27,16 / 

02 LAMPADA 70W, VAPORDESODIO 1.000 28,46 
..., 

03 REATOR EXTERNO 70W, VAPOR DE 500 89,10 
SÓDIO, C/BASE 

04 RELE FOTOCEL ULA 220V 1.000 37,59 
05 CONECTOR EMBORRACHADO n°14 1.000 9,80 
06 ROLO DE FIO 2,5MM, FLEXIVEL (100MT). 10 118,67 
07 LAMAPADA 150W, VAPOR DE SODIO 500 36,01 
08 REATOR EXTERNO 150W, V APOR DE 200 98,75 

SÓDIO, C/BASE 
09 LAMAPADA 250W, VAPOR DE SÓDIO 500 48,01 
10 REATOR EXTERN0250W, VAPOR DE 200 108,19 

SÓDIO, C/BASE 

OBSERVAÇÕES GERAIS:-
1. VALOR TOTAL: O valor máximo da licitação será de acordo com a tabela acima. 

2. Tipo de lic itação: Pregão Presencial- MENOR PREÇO. 

3. VALOR MÁXIMO ESTIMADO DA LICITAÇÃO PELO MENOR PREÇO. 

4. No valor dos itens da proposta apresentada deverão estar incluídos IMPOSTOS. FRETES. 
ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS. pertinentes à entrega do objeto na sede 
da Contratante. Caso o produto necessitar de troca, as despesas também ficam a cargo do 
fornecedor. 

5. OS ITENS DEVEM SER DE EXCELENTE QUALIDADE, fornecendo as garantias 
necessárias conforme o código de defesa do consumidor. 
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AVISO DE LI ClT AÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N" 017/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 010/2016 
ABERTURA: 15/ABRIL/20 16 HORÁRIO: 08:30 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão Permanente 
de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida Vossa Senhoria a 
_Qart1c1par d · d. r · o segu1nteproce 1mento 1c1tatono: 

MODALIDADE li Pregão n• 010/2016 

TIPO 11 eor iten 

JULGAMENTO 11 menor ere~o 
ENTREGA DA DOCUMENT AÇAO 11 No ato da abertura 

DATA DA ABERTURA 11 15/Abril/2016 

HORA DA ABERTURA 11 08:30 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

LOCAL DA ABERTURA I PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA BAHIA, 85 1 
CEP: 87.330-000 

VALOR MAXIMO DA LI ClT AÇAO 

I 
R$-213.132,70 (Duzentos e Treze Mil, Cento e Trinta e I 
Dois Reais e Setenta Centavos) 

CONrnÇOESDE PAGAMENTO Em até 20 dias após a entrega dos materiais. 
O pagamento será feito em até 20 (vinte) dias após a 
entrega dos produtos e da nota fiscal eletrônica , e 
somente após aprovação e conferência dos materiais pelo 
órgão competente. 

I OBJETO 
I 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

CERTIDOES NEGATIVAS DE 7. INSS - FEDERAL - Prova de Regularidade para 
DÉBITOS/IRREGULARIDADES com a Fazenda Federal, conjunta com Procuradoria 
OBRIGATÓRIAS Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na jurisdição 

fiscal do estabelecimento licitante da pessoa jurídica 
8. FGTS 
9. ESTADUAL 
10. MUNICIPAL (DA SEDE DO LICITANTE) 
11. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

TRABALHISTAS. 
12. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA 

I CONDIÇOES ESPECIAIS 
I 

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

I LOCAL PARA ADQUIRIR EDITAL ll Paço Municipal " Martin Krupek" - Departamento de 
Compras e Licitações 

li 
.. -* o valor max1mo refere-se ao total de 1tens que se pretende o preço, e nao do contrato a ser efet1vamente 

realizado 
Nova Cantu, Paraná, 29 de Março de 2016. 

Comissão de Licitações 

Pregoeiro 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia. 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 
017/2016 
PREGÃO, na forma Presencial n• O I 0/2016- PMNC 
#~T~X OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos. para Iluminação 
Publ1ca, confonne especificações em edital 
ABERTURA: À partir das 08:30 Horas do D1a 15 de Abril de 2.0 16. 
na sala de reuniões do Paço Munic1pal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com Inteiro teor do Edital, anexos e mformações poderão ser 
sol iCI!ad~s na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARA NA. JUnto a D1visão de Licitação. no horário das 9:00 às l i :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527-
1281 - pmncantu@1g.com.br. 
## Nova Cantu. Estado do Paraná, 29 de Março de 2.0 16. 
## AIRTON ANTONIO AGNOLI N 
## Prefeito Municipal 
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SÚMULA DE REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO 

MARLIM AZUL COMÉRCIO DE PETROLEO E 
DERIVADOS LTDA torna público que requereu ao IAP, 
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PISOS U\lll"AOOS "'~ ,,-,~•(llt" m.-u, (I 11 otr• 
l~·•tN~. ((til "'...,.(1) OÂ :.n * ... .._\.., Poll'o 
llU"" lo.:Dio014HIO\ .U.O.-.II'If.U ft~P 

~t""'""'"""'~t<-.. . ,... ... ,_mol!tf,..ll.41~t11Ch·· 
hl"l("'onii i.ÕoiU .,OJ!o,.a l.l~-,o·~.o,uno...,.._ 

fllf )'fl~~ttluiJ.ao• .. u: ~ 

.Airioii41.:AO COMIIICII\1 OU lftllii'JitAIAI 
r'MONIU OA ~U,.I\i'lo(.I\CJ ,._Q ACA.I'IoM\NIU 

"VoC.t.!oi'Cit AI'(A.OA04~ -~~Nlr.Q~ • 
G-A\J"'U PA.RA 41/lARJO.S • PQitt,t~.S 

AUTOMA.Tll.A.DA~ • ~Al...ul4 lM~"L 
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P3t.il: nt ;i~ baratO OU lo.- v) tr>li'- · t ~hd.id" 

Voce pode te f os dois btt'lelicio~ em um só 
marerlal. co., heça r-.oho\ f~r · ntHo~. dr • mr:-:~·r~· 

!!!lO~ 11pos d~ oapc-J C:~pon·veis. 

T~.:nha o melhor custo bN'I.;:Itc;o do mercado, 
fJ ça J.l S-!<u orcam·.'nlo '? comptovc. 

lnform;cDe-> de env•o e II?Cto,jmc-nlo dt: arq11 .. 
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DiárioQFJCIALParaná 
Comirdo. lndÚ$IríJ r S~·rvlcos 

I Morretes DOCUMENTO CERTIFICADO 
CÓDIGO LOCALIZADOR: 

Jara fut ura aquisição de 

•:30 horas. 
181423316 6 ils 09h :30rn in 

AVISO DE LICITAÇÃO PROCEDIMENTC Documento emitido em 3110312016 09:40:19. 
PREGÃO PRES ENCIAL N" 012/2016 A E 
do MunicípiO de Morretes torna público quE Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
14 de abril de 2016. na Prefeitura Municil N° 96671 31/03/20161 PAG. 33 

1sponive1s a consulta, gr:uunamente. na sed\: a 
~ Ma1orcs ml"orm:lções pelo telefone 
l de março de 2016 

Rocha Pombo_. n.• 1 O, Centm_. Me Para verificar a autentictdade desta pagina, basta informar o 
PRESENCIAL, ttpo menor preço untlano, q Códtgo. Localizador p,o.sile do 010~. 
de 01 (um) veiculo zero km, em atendime .. w ~ ~~~· ~·~"~ .~:!f~.'[!!.P'...•~nsao te,'.~.:.~~~~.?~.!:.,,''" 
Saúde, conforme descrição no Anexo I - TERMO DE RE FEREONCIA. Gabnda Canasso Wcbcr 
Valor Máximo Estimado: RS 42.125.67 (quarenta e dois mil. cento e Pregoeiras Municipais 
vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos). INFORMAÇÕES: O 
Edital de Licitação deverá ser adquirido através do site: 
http://www.morretes.pr.gov.br Informações: Telefone 41 3462-1266 

2572312016 

Morreles, 30 de março de 2016. MARCOS AURÉLIO DIAS 1 Palmas 
PREGOEIRO MUNICIPAL 

25785/2016 

I Nova Cantu 

Pl~f.Ff.ITUIIA MUNICII'AI. O f. NOVA CANTll 
ESTADO DO Pt\tU:--A 

C:--PJ n• 77 . K45.39~10011 t -03 

Ru:t H:1hi:1, SS. C E I' 87.:1JO~OOO 

AVISO DE LICITAÇAO -PROCESSO LICITAT01{10 u· IJI7/2011• 
PREGÃO. "" forma Presencio! - N" 010/201 6- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos. pa ra llumiuaçiio Pública d u 
'Junirípio, con~orme especificações em edital. 
ABERTURA: A portir dos 08:30 Horas do dia 15 de Ahril de 2.016. na 
)ala de reuniões do P<lÇO Municimll. em ~ov.- C:llllU, Paran:í.. 
AVISO_ DE LICITACÀO- PROCESSO LICITATORIO n• OJH/2016 
PREGAO. na forma Presencial n' 011/201 6 - PMNC 
OBJETO: Aquisição de Matcriais/EquiJ)Umcntos Médico llospiEalar, 
conrorme CSf)Ccific:lçõcs em editaL 
ABERTURA: À portir das 10:00 (dez) Horas do di• 15 de Allril de 2.016. 
n~ sulu de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu. Paran::i 

A P<&~la com inteiro t~or llo Ellit:.d, :1ncxos c. inform.tçclr.::s podc1~j{) .l!Cr 
solici<ados '" PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. jurllo o 
D1vi~tào dl! Lici1aç;io, no hor:ilio da." g:)O às li :00 I h c da.~; 14:00 à .... 17:00 H~. 
Telefone/F a.: (44) 3527t363- 3527-12SI 

Nov:1 C:mtu. Est:td\> do Por:m:l. 29 de Mnrço de 2.0 16. 
AlltTON ,\NTON IO AGNOI.IN 

Pr<'fcilo Munici l:ll 

I Nova Esperança do Sudoeste 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL~·- 024/2016 

PROCESSO:-<". 036/2016 

25620/2016 

O -'IU~ICIPIO DE :-<OVA ESPERANÇA 00 SUDOESTE. Estado do 
Paraná, pessoa jurídica de diroito público interno, inscrito no CNP JIMF sob n" 
95.589.28WOOOI-32, com sede na Avenida lgunçu, 750. centro. na cidade de 
Nova Esperança do Sudoeste. eslado do Paraná. torna público que no dia 
13/04/2016, às 09:00, no endereço acima mencionado. rcali?.ar.i sessão de 
PREGÃO PRESENCIAL. destinado à: Aquisição de El(uipamentos Agrícolas 
(Piantadeir:l, Ensilodeira. Pulverizador, Carreta. Distrilluidor) Conforme 
Contrato de Repasse n• 820386/201 5 e Processo n" 1026592-06/2015, 
Firm:1do entre o Municipio de Nova Esperança do Sudoeste/PR c o MAPA 
(Ministério de Agricultura, Pccu:iria e Abastecimento), de licitação tipo 
Menor prc~,.·o . Unitãrio. Os interessados em participar da prcscnh.! lici1açf10, 
poderão rctirJr o Edital na sede lia Prefeitura Municipal, sito a AvcniUa lgua\·u. 
750, centro, Nova Esperanço do Sudoeste, Par.má, de segunda a sexta-lcim. das 
08h00min irs li h30min horas e das 13h30min às 17h30min, inlonnuçõcs pelo 
Fone/Fax: (46) 3546-11 44 ou pelo endereço cletrõnko 
I i c ilacao@novaespero ncados udooste. pr.gov .br. 

Nova Esperança do Sudoesto, Paraná em 30 de morço de 20 16. 

J;lir Stange 
Prefeito Municipal 

I Ortigueira 

PREFEITURA :vtUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 

Dirceu Bonin 
Pregoeiro 

PREGÃO PRESENCIAL n• 033/16 (menor preço por iEcm) 

PRO RROGADO e RETIFICADO 

25447/2016 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO N• 33/2016 

Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N" 17/2016 
O Município de Palmas. Estado do Paraná. toma público aos intore.<Sados que real
izará processo de licitação. e confom1e especificoções deste certame nas condtções 
fixnd>S no Edital c seus anexos. 
INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 2SI04/2016; 
CREDENCIAMENTO: dos 08h00min do dia 31/03/2016 às 08h00min do dia 
28/0412016. com a BLL atrovés do si te W\\ w.bllcompras.org.br. 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: Aqu"tção de matcriats para manutenção dos equipamentos c olictna' do 
Escola Nascer para Arte e cqutpamcntos para o PrOJeto pedagógtco- Viatando paro 
o mundo da Leitura. conforme especificações anexas ao edital. 
Rcttrada do edital. Local para informações: Dtvtsão de Licrlaçõe> - Avenrda Cicv
clãndia. n• 521. Centro. Palmas- PR. telefone (46) 3263-7000- Srtc· ww".pmp 
pr.~ov.br e tombem pelo suporte da 13LL (41) 3042-9909 
Palmos, 17/03/2016. 
Angela Marra Ltsoskt 
Pn:goeara 
(Decreto 3.09~12015) 

2504112016 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS. EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ARTIGO 34 DA LEI W 11.4~8. DE 2007 
PROCESSO N" 29/2016 
Modalidade de licitação: PREGÃO PRESENCIAL N' 14/2016 
O Município de Palmas, Estado do Para ruí. toma público aos interessados que rc
alizar.í processo de licitação. conforme especificações deste certame nas condições 
fixadas no Edital c seus anexos. 
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 09:15 do dia 25/0412016: 
ENDEREÇO: sala de reuniões da Prcf"cilura Municipal. Av. Clcvd5nuio. 521 -
Centro. Palmas- Paranio. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
TII'O DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
OBJETO: Aqutsição dl! matcrinis pora confecção d<:: cortinas pnra Escoln Senhorinha 
Miranda Mcndc:i. confor1ne c!Specificoções anexos :10 cdit:1l. 
DATA E HORÀRIO DO PROTOCOLO DOS E~VELOPES. 09:00 do dta 
25/04/20 16: 
Loc;.ll para protocolo. mformações e obtenção do mstrumento convoc:.llório ~ s~:us 
anexos: Dtvtsào de Ltcitações -Av. Clcvclundra. n.521 -centro- Palmas- PR 
telefone (46) 3263-7000- Si te: www.pmp.pr.gov.br. 
Palma~. 15/03/2016. 
Angcla Mana Lisoski 
Pregoeira 
Decreto 3.098/2015 

25031/2016 

AVISO f>t LICITAÇÃO 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS. EMPRESAS DE I'EQUE:-10 PORTE E 
COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ARTIGO 34 DA LEI W 11.488. DE 2007 
PROCESSO N' 30120 I 6 
Modalidade de liciwçüo: PREGÃO PRESEKCIAL N" 1512016 
O MUr ICIPIO DE PALMAS. Estado do Poran;i. tomo público aos intcrcssodo; que 
rc:tl17ará processo de llcit:tç5o. conforme cspccilicações dc~tc certame nas condiçõl.!:o. 
tix:.~<.la:-; nu E<.liwl e :'eu~ :~nexos. 
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 09:15 do dio 26104/20t6. 
ENDEREÇO· sala de rconrõcs da Prefeitura Municipal. Avenrda Ctcvclãndia, 521 . 
Centro. Palm;IS- Par.uü. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
OBJETO: Contratação de empre~<~ cspcci::s.liz<~LI.I em ~unnnZJçãn c.Je pcqucnu e grJnJi." 
ponc p3r3 3lCilder :JS nct.::l;.':ssidJdes dos dep:mamcntos Ucst:l municipalidade, confonnc 
espcclficuçõcs .mexas ao cd11al. 
DATA E IIORÁRIO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES. 09:00 do oro 2610~ 20 t6: 
LucJI par.t protocolo. mfonn~ções e obtenção do mstrumcnto convol':::~tório e seus anexo~ 
Dtn~~~o de L1CIH\ÇÕCS · A\·cntda Clc"cl:ind1:l. n" 521. Centro. P:Jimas - PR lclclbn..: ~ 
3263-7000- Sitl!: www.rmp.pr.gov.br 
Polmas. 1510312016. 
Angcla M:um L1sosk1 ~ 
Prcgocir.t 
(Dccr<IO 3 .09~/20 tS) 

250 01~ 



:-.1" 61. quinta-feira. 31 de março de 2016 

~~~~~arl~ !~b~:~n~us~c·~~:~~~~i:l esroc~~~~~~õ~~ e:cr::}~r~Je~c~:~~:i"~ 
~~~~;~~~ç?.~~ R~~~~~~::~~q~~·r~~ ho~.lrf~' i~~1s ~·;mr~~t~ f(;~~cr,~;a:~:; ~~~.'; 
13:00 :.i..( 17.00 hor-1$, Fonc/fJx (44) J61\4- 1210- Dcr:an:um::•uo t.lc 
lic11:\ÇÕCS c Compr.1\. E-mail: cl:mdln.hatisloll~IG!•hnllll:til.com c pm
gu:I!H!I\:m:l{n)uol.ct)lll.br. 

Guat~lfcma. )U dC' m:uçn ;Je 201(. 
CLAUDIO UATISTA I'EREIRA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA 

l'ltf.GÁo'~~~~R"Ecrlf1~·~~t,?o t 6. Sltl' 

n:al1zar. ·t ~9~~~sruu~J1i1:~il:l1~01~cd~~;~raj~'~n~d~ 1~~~~~-=~a ~~~Jad~ 
Rcumõc:s do P:'lçO Mul\lclp:ll. toc:.liz:.da na J\\ICnid:. l l cnncs Vassoto 
n° 810, ~.an Jc::uaim:~. l,arJn;t, Bra~1l. !'REGAO PRESENCIAL RE-

s~s~~~~~~aE :~~~?t~b~~~~"~~·'~~~~s~~/~~ n;~çg)~r~a:t~o}~:~~~~~ 
e' cn\u;"~•~ aqu1~1ço-=;e de malen:H$ pcmunente~ e de con~Utlh) odon
h:ll õgic•), pt~t3 n•cndimcut.l dn Sccrctnna M111H<:ipal de Sau<k, \:011· 
tOrmc_ rcl .. ço'io com ~uanti~..I:\Jc c csr)(cilicaçôc:e c('ln.~tJntc' no anexo J 
do ctillll. 

rRAZO DE VIGÉI" C"IA DA ATA De REGISTRO De I'RE· 

ÇOS: 
1 2p'~zÓ DE VIGti"CIA DO CO:-."TRATO; AI< 31 d< De· 

/CIIIl>ro de 2016. cont:~do~ 11 partir d:t as.<matur:~ do con\1-;\IO. rc$· 

s!llvado t~r8~{ ~lXI~nd~~~~S ~~-·J~97.~ét(~;,~1~tJ~~ ~~f~<'~~i tre-
zentos c noventa c- sete re<JiJ}, conforme rcl;~çào com qua.ntitladt- c 
CSJh."l!lric:tçl\ca cunl>tJntcs no ANEXO I Jo cJital. 

PRAZO DE I:!NTREG!\: O fllõlZI.l entrega do:Ç croduto~ ser.i 
d~ ut..: 24 (v1n1e c qu:Hro) hurJS a partir da r..-qu•siço10 <lo mum
CipiO. 

A prcs..:ntc li..:ilaç:io ~ dc!ltimtda cxclusivam..:ntc â llanici-

~~i~~ ~~~1i\~~i~"l.n:~~ Lci11c:;~~~ic~c~~iu~~~)1()7~: 'Nâo'ch1;~C~tj~ 
propost3 c:<clus1va t,h.: p:.an.CtJ1lçao tbs MI•J::'S. Elli1'S c MEI'S. o 
prebnctr,, podcl"'J negoc-1:ar Ctlm autr:IS empres::~.c pantCtl"':tnte~ do prt"l
L.:-CS~Q ~uc n.io ~c .:mJuatirclll como tal. 

O cd1t:'ll e d~o:mai~ documenlo:C J>ertmente.< a rrc,..:nte lic;tl:aç;'io 

:.~~riTJJ~ 52Ó f6~n;u;b~~~:c~J:~~~:~~~~~~tc1~~~~:~~;. :.a Jf:~7::~~~~~~~i~,1' ~~~~~ 
fd111r:t MunicillOl de lcarainm. na ,\n·nid::~ Hcrm~s Vissoto, SI O -
Jc:lt:tlm.l I' R. mcJ•:•nh.: cõru~~ •m1u~o:s>ot'- uu cupt:a:; cm mhilo.~ t.h~ual 
(ren-tirive. CO. deWe que ti~ntec tdo relo hcltamcJ. med t.mtc ,, ra-

~~''h~:~~i~cd~; ~R~~~ ~ ';,i;''t~~301s~. lc3~3W~~"l'~~of)o! ~~··:cl~r~:,~!i (~~:) 
3665->:0nO, ~.:onfonnc art. 32 ~la l ei Fcdcr-'1 X.(~6f93. 

lcolr.t im.l. 2~ de 111:uço d~ :!1)1(1 
NELSOI" DE QUEIROZ SOUZA 

Prc .. i\lcntc da c~lmi~Jo P..:rm.lnCnle de L!CII:IÇúe.~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÀ 
• A\"ISO OE LICITA<"ÃO 

PREGAO PRESEr\CIAL :>~' 1711016 • SRr 

T,)ma PUblico, que ~c aclu ~hert<J 011 ~e1or dr: licit;,ções o 
Proc..:SHl itb<H"-Q rdaciot~aLiu: 

PRr:GAO PRr:SENC"IAL. SRP: 017/2011>-PMI 
rROCESSO !"" 027/~0II•·rMI 
OllJI:."TO: Rc~1~tro \1.: Prcçu:t poro aqu•:;1çõ~~ futurJ~ ~ pJr-

cclados dÉJ-1'·'~~(:;~51111:0S ~~:N:~~·~=.-tôW~S~s éN.r~oa~,N~I~~i~)tOs t 
~~:f~~~~~~ ~'~~~ufT3 ~~~~;~;i, .. ~~oron~ ~~o ~~~~,d~."l~;~7;·;õc.JS~ 
~~Rndo no Ru~ Jledro l v~r~s Cubra\. 2.677 - A lto fl)lrJnga - ltlUr.i -

AQUISI( AO DO EDITAL~ A p;1~1:1 cuntcn.Jo u cdi1.1l com
klr:u) Goder:) ser aJquinda no setor de h eitaç(lr:S, !'elo V3 lor de 

s.2o. 0 o~~~S'lWFORM~Çõrs~~~d~~-rlo :ccr obtid:ls nl.l schu de 
lici1.a..;ücs ou p-.:to fun~:lfa:<: (44) 36S2-1t\OU 

JO~~Ertó~0s~cu'~ZçtE~eN~~~ES 
Pret;o~;iro 

PREFEITURA :1-lUNICIPAL DE LONDRINA 

AV ISOS Of. LICITAÇÃO 
rREC.iiES 

Cl•ntuníc.Jmo~ ~o"' inlcr~.:ss:tJ(IJ. que .~o..: cn~.:\•ntr-.un ab.:n.,) :u: 
hcllat.io a se~uir: Pre~.l\) Elctrümco N• PCir~SMGP.0045f201fl- Rt· 
~istro dC' pr~os pat'3 ~vcmua 1 nquisiç:lo de Diet:l~ Nutric inn:m. PRE· 
GÃO PRESENCIAL N" PWSMGP .. 004:Sfl0 16 - Rc~istro de pn.:,u) 
p:u'U c' cntu:tl .Jqui .. dç;io 1.h! C':\rimbu,: c 'UIIrinlcntu:' p.1r.1 canml'l\t:' c 

TOi\1ADA DE P RE:(OSi K: TI'IS MGr' -411111 7/2111 6 

ObJCIO: Re~.:upcr.i~:il.) da UniJatk U~SÍC3 d~ s~llidc dll Jd. ld~o: :t l. o~ 
E<lit.us poderJo :-~r obtidos Mra vCs do :til~ wwwl.londrinapr.gov.br 
Qu:Hsquer informac~s n-.-cess~n::tS pdo telcl'nne (43) 3372-4411 ou 
ollltd:t pelo c-tnail: lt-.·il:.@;lulldrina.pq;~v.br 

LontlrinJ. 30 tlt m..rço de ~016 
ROGERIO CARLOS DIAS 

S..:~.:rct,irio :'vl tl llt <: lpo~ l d1: Gest.itJ Publi CO! 

Diário Oficial da União - Scç5o 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ~1ANOEL RIBAS 

/\VISO OE LICITAÇ.\0 
rREC. \() I'RESEI"Cii\L r-;· 23/lOib 

O t\luni cipill d-.: \4.!111)1.!'! Rth.J.' toma pithhc:t (I n:nli.,tlÇ:iu d:l 
L1~.:~t.u,:~u em cpi~rJIC -l'ruct"hu AJnumsttJtl\11 :'\1"0.W 1016- Mcnur 
l,r..:..;u lur:tl Glul>al. ObJI:hJ; Cvntr.it.l\'iill de clnJlr~a"' p;tr.t :t4UI,tÇ:'io de 
1.1111 ,;;:Jculo 00\()- o km, <J trm~s do f1togr:Hila F:unllm r•at"'lri.JCIISI.: 
Dat:J' 15/04/l(i, :ts !Oh, no sede dl Prel(uum, Rua Sete de Sct~:m~ro 
n" 366, Mom1.1d Ribas. Rc.~n.:ia: Lc•s Fcdcruis n• 10.520,02, n• 
~.(t6ti"93 c ~nexos. c l)ccrcto Munu:ip.tl n" 09/06. t-:.Uil:'tl cumplctu c 
:1n.:xos à dcsposiçàn no Stte: www,manoclrih::as.rr.sov.l\r (Pon:~.l cl.l 
Tr.msp.1r~ncit1 - Admnustr•~:;io - L1CI1ai.:ÕC~). ou pdo c:-m;ut hci
toc;cupmmr@gm:ul com. ou nJ Ru.1 Sete de Setembro, n" 366. dos 09 
tls llh e dJ" 141is ll)h, lr.!om1açõc~ pelo loneibx: (43) 3435-122) 

M.m~.x:l Rtb;.~)·PR. :w d~: mat'\'0 d~· !OI(, 
~LIZAilnH STII'P CAMILO 

Prtlt:tl,l 

PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARILUZ 

AV ISO tU: t.ICITAÇ.~-\0 
rREG..\0 PRESENCIAL 8 1 2li2UI (i 

l,ro~·csso Licu~tõriu N"' 02312016. 
flATA OE ABERTURA: 13/041201(,. IIORÁRIO: 0?:001-1. OIIJI!TO: 
:~.quisiç:io tlc vdculo zero quilômetro. cor hr:anc~ :Jnnlmodcll) 
201612016. btCOIIIbUS:tivcl (O~·x). qu:11r0 p0!1;J), evlll t.h."l!CIItb<.l\"ôidUr 
p:1r-J o 'idro tt.1~eiro. Jr eonJiciMaJo quente /frio. dir.;:ç;1o IHdt~\llic .l, 
"idrrts verJc( t de~r:1dc (diJmcirtl). trovas d-.:tric:LS nas qu::atro portas. 
\·idros cl..:-tri\:-os nas ponas diantdr.ts. r..:triJViloor~s em :unbo) l.h lado• 
com t.:om:mdu m!cnw, frciliS :ab~. :-.ir b:-~g. :tl:tnnc com .n:mn.uncn\ u 
d11S 'idros 1:"\Ctncos, rJdio1cdlmr3 ontcna. ~n lnldJ pJnl pcn dmc, 
&~tr.mti:t minim:~ 1.1.! (01) um anu liH..: de q-ailontctragcm O Edilal 
p\~..:r.t s~r n,:tsr:1Jo no pr~Ji~) \.lu l•aç~.• Munlt:1pa1 n:\ D1vtaJn Jt.: 
Compm.~. ~ 110 ~ "''tlllda 'vturih:t 1920. no hor.ino d:-as OR OOh a' 
11:311h c 13:3011 a.~ 17:0011, mfonnoçc\cs pcln fnnc (44) 353-1-~001). 
com Edson Turres 

Manhu~ 'n Je m;uo;•• 11.: .201(, 
ca.EICEI.\' FFITOSA DE LIMA I)E !.OIJZA 

1•rc~,+..:1r.1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 

AVISO D~ LICITA("ÃO 
TQ\1,\ llA llt: I' IU·:ÇOS ": .l11Uilí 

O Muntciptn Jt ~1etl•~neu-:a. l!st:~do Uo Par:1n:l. t01n:1 P'-'bllco 
a n:ahzaçào ..!..: lic•tutJo na moll:Jiid.J.dc Tom:ula de Prcçu) .. ~ 0312016. 
lcnJu por ubJclo C'XCC\llf.hl de obm ll ;1r-.t 1"\!t.·.lpc.mK•nto a~f;i\t l c,, em 
ruJs do c.::-ruro, t-.a irrtl Hch1 Jh)riznnle c S:io Cnstb\jn. INiCIO 0.'\ 
SESSÃO: ~:c 09hfK)min dn ~h:\ IK tlc at-.ril d~ 2U16. O cdn;.l -.~td 
disponhcl no lt lh.: W\\\' ntcdiJn~1 r:t.pr.~.w.br no linl.. aviso~ de; li· 
c il:tç:lo c :1~ pl;1nilh.1.; e: pNJt:ll)$ :ccr:io fllnh:wlu" medianlc :1JHC· 
SC'IttJçâu de pcn dnvc ou Ç[) parJ. J:,t"J\:u,:.;i,> iCIU cu ,lu no cudcre\;o 
Rua Ar;;entma. I S4(1 • (·entro 

~IC\Ii .tn~:lrJ. 2l'l de març\) de: 201ft 
RICARDO ENDRIGO 

l'rcft.:•ll1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

\\%()S DE LICITAÇ,\0 
I1 1U::C.\0 I'IU:St-:NCIAI.. ~·: IOIIOHí 

Praccsso Licitatõno n" 0 17/2016. OBJETO: J\qu1o;tç:lo de M:at..:n:u ' 
El\:trico.i. p:.ro llun1iii.J~·ãu rübllc;~. cunfonnc ""'P'-"t.:lfic:t\·~a en1 -.·ditai 
AIU: RTURA: A pansr J:ts OK:30 llut,t . .; tio Oio 15 Jc Abtil de ~.016, 
n :~ ~:lb de r.:tmi.)el do\ P:~ço Mtmicirill. em J'\0\:1 Can1u. Paran.i.. 

A r.uotu ~;um utl~·trll t~·or Ju E.dii~l. :m..:Xlh c iul,lml~lfik .. 
pt•Jcr.io ser ~olici 1 aJvs n::. I1REI-'I:.JTURA ~ I Ui\ I C'II'Al DC :XOV .. \ 
CA \ 'TU • P/\R/\NÁ. JLIIIIO :l Oivi":iu de:- l.k itaç1o. nu hor:1rio \1.-
9:00 ;i$ ll·l)fl Ih C' J.1 .. \ .U~I ·" 1-.tm IJç Tclch•nC' fa), (..__.1 
1;\,271J"' • l5~i. 2,;1 - f'111R .. JniU(II I ~ ., UIR br 

t•r\k.:l.!$!=0 Lt~U:I I()ml n" OI~ :!0 16 0 11JI:.J'O. Aqu•~i~:io u~ M.I\C• 
ri:t1$/Equip:1menlo$ MC:diço-tlo:opttJI.Ir, p:aru S~.:cr. \1unic!JMI dt S"ú
dc. confnnnc cspccilk:açõc; em cJ11ll. ABERTilRA A p:utir d;• ~ 
10;00 llor:t ) du Dia IS de /\br1l d~.: 2.016. no• :..dOJ {k r~:unJ!}~o:~ do P:I\U 
M\miclpttl. em :"'\oY,t C':mlu. P:mm.t 

1\ P:lSUt cnm inteiro leor \to Et.ln:~.l. :ant-xos ~ mfomllÇi'tc~ 
puJcnio scr sol ic1tJdos na I'REFEITVRA MUNICIPAL DE NOVA 
CAXTU - I'ARANÁ. junto :1 Divi1':iU ..te LicHaç-:1''· no horárao !.1:1"' 
9·00 :ls 11:00 Hs . c d:u: 1-100 js 17:00 Jls_ Tcleli.llltFX<: C-'4} 
35271363 • J527- 12S1 • f'lllll~;iiiiU~11 11S.CO!II,br. 

""\o".J Cantu-I)R. 2'> t.Jc m.uço d~ ~016 
AIRTON A:-..'TONIO AGNOLIN 

rrcfc ll l) 

ISSN 1677-106!1 253 

PREFEITURA MU:-JICIPAL DE ORTIGUEIRA 

RE~L'LTAOO DE JVLG·\ \IEt<TO 
TO~ I\ n,, m~ rnr.ço~ "' 112016 

OBJETU: ~ Cuntr:11ac;.1o Jc Empr~·.s.• jj.,; En~cnl!.1n.t p.1r;1 Ex..:~u~·:io ~In 
Pri.IJdO do: r..:d.: de E"~oto no :imbl\\) elo Pto~r.un.• 1'1\l' • V' El.lfl.• 
(TCIPAC 031S/2U I4), no 11\UII I\!il'lo J..: Or'h~u~tr>l. 

bn C\Unpllllllo.!ntu uo d•~IIO)otO no .an . ~3 LI>~ Lct X MM93 
toma-i:..: pUbh~,, o f~\.U11:ldtl dJ (;,-;c d\.' dassific.u,;à,l ll:J.~ pwrvslas d.1o 
ll cJtaç;i o moJ.tl id .•d~> T1.•111.tdJ Je l' r~.:ço~ n" 01'16. a (\1mi~.<i\1 dccitl •u 
por unanimld:.de dc seus llll;lll~ros çl:usili..:or em 1• lugar::. propma;J 
da cmpn:S>: ci"GtPAR SAI"tAMti"TO c ctmtC•\ÇÕIOS • 101· 
RELI- ME. com vaiM glohal de RS 703.124.7 1 {Seh .. "Cenln<..: Tr.:o~ 
Mtl Cento c Vmh.: '- Qu.nrv R~::JI) c Setenta ~> U1n C~.:nt.i\'U)) 

Con~1dcr:tnd\) 3 (MI\ICI!lJdO de 02 (duas) cmpn:-•.1~ e l.:ll(k• 
em \'IStOJ 1.1 IIIUblltldt:<io d;l cmpr-.·~a GR.EGORIO & GRACILI-\NU 
LTDA - Ml! c J dccs~"Jo ,,JminlltlrJ\1\J m.mt~ndo J po~sc."lu JJ ;.:u
nu,$:iO rcm\.!IICntc J~ licll~.;~o. re~wudo pctrt:lulo disp.:ns~d\) ,, ~.:••11· 
11d" Oll an 109, 111\,: I. do CltJdl.l Jtplt•nla lt:vi.l l 

Dé-~o: puhh..:1dodc ;c~1 ;no na fcmna dJ In A lhe-~.: ~:m lu~ac 
d~· c.:ostuut.: -

Oni~uc1ru , 2\ dt: m,l r~,"o d1: 201(• 
DIORGc.'cS LAUKII'DO 

P• r:~1dcnte cl 1 (\tn11.·<i•' ti~ l. •cst:lt.'l" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÂ 

.\\"ISO UE SUSI'E:'IS.\0 
1'1\F.GÃO f.l.f.TI<ÓI'ICO I'' 9121111• 

Rc1:1Stru Uc Prct;u~ N" (1()712016 
A PrciCitor.t Munkip:1l de I1Jr.tnJ1!u;l. o~lrJ.h'S: d~· I'IIJ. J•:-c

gcu:lr.• Olict:ll nnmç,,da llt'lo Occrcln Muu tCqJOJI 11' 2 XS(•f.:!(J I S. tnru.:.t 
publicQ qut.: l' pr..·~,,,, em q111gr:trc c:ot:s SlJSI11-.NSO ali.- ult-.rt,lt J~-
1i"-=r:.at5.o_ Oulto$ cs.;l:lrecuucmos J'14.1Jcr:'i., .. cr lilml!~hlo1:o. pda l'ro:
~l)lo.'tr:l. Ru;~ JUIIa J;, C1•sta. 322, C..:ncr\t, 11\1 hur.irill iJ.lS OIS 00 .1 .~ I (10 
c- d:ts I 3·00 J .~ I 'l·llO hllra~ •w rct.' ll:lcfc,nc ,,. 1~ I 1 '41tt-hf)()~ 

l•.u .• u.,gu .• . 'n ~,~, .,,.uo.:" ,1 .. .::u11• 
MAI<ILEl l RCJDRI<;L,E; DA SILI'i\ 

rr .. t••..:•r .• 

PREFEITURA MUN ICIPAL DE PIRAQUARA 

t:XTI{ATO l>t: HF.GI~TU.O IH: I'Ht-:("OS ,p i7ilUI6 

EltpCc1c: ; RCGiiilru de prc,ua p:m1 .!~UIStçdu d.: g~·n .. ru,~o aluu-.·nlltiu:o 
~.:mtpcrcch·ci~ r:•rJ .JtcnJimcnto ·'·' Sccr..:l,ll lj _,_ pelo pcrioJo J.; 12 
(d11ZC) meses. Mud,1l1 d.1JC: Pregâ•J Pr..:~cm:wltl ' 7:-!12015- Pru.:c .. ~u 
n"' 1~0::!.1 1::!.01 5 . Dct.:ntorJ J~ A1.1: COSTA ESMHtALDA OISTRI
BUtOORA LTDA-I!PJl, CNPJ s•lh 1r. II.II-1.70R0001·90, "<.:n.:cdnra 
Jo ;1cm 2 1, n1• va l ~· r m~·r'(iluu .!,!.lllbal de RS IO!:S.(,26.40 Vi~ênc 1 . 1 Ja 
J\tJ ' l8/0J/20lfi J 2710~12017 (12 {di'IL~:) me,o:s) OJI:l dJ J""'mJhtrJ: 
::s d..: mar\:-U Lk 201(, 

PREFEITURA MU:'<ICIPAL DE PONTA GROSSA 
COMPA:-JIIIA DE HABITAÇÃO 

,\\ISO IH: I.ICI"IAÇ \0 
l'REGÂO PIU~.SEI"Clr\L \ ~ -lflH1ii 

A C"OMI'ANHIA llE HAIIITA(".\0 llE PONTA GROS>A • 
PROL/\R, CNPJ NI.67U,XU-UOoUI -CUl, tnm:~ público, C'1uc t:m :o-u;, 

:o:cdt.: loC~IIi.1.nJa 11.1 ~ua lhhJulno Taqu~·.~. n" 4-15. 2' 1Ji~u. C'crmo. 
Ponta Gro<.<a. E$t:ldll d,, P:u:m~. cstJr:i realizando o s..:~u•nh: rrrt
ccdun~ntu licttatúriu 

Pregüo Prc!!tncLd 1\'' OOM20 1 (, 
DATA 12104 2CIIb 
IIORÂRIO: 13:30 horJ~ 
UI:UET(); A4tus ic.ill d..: M:.11~rwl l'\.'1111:tnentc p:.~ ra .l l ~·utkr .11t 

·rrub.tlho Técnico Soci~l n1t:o. CuniuniiJ'Ç RcssJcnd.•i~ l'v,l.l l(1~;1 1,11 c 
111. lncaliz:uJo no m\lniciptn tlC' Prtlll<l Cin,<o PR. no1 im1h11n .to l' rn
sr;tnl.l M111hJ Ca:;:~ Mini~:~ ViJ., 

TII'O Mtnot pr~~~~ fh'r 1tcm 
VALUN.· RS 2Y.(I\)!rt.J7 (\lnl..: c 110\o.; 11111, ~CbCt,."IIH» \.0 ,,~·-

'11\.'nl.l c .utn rcJi.~ c tnnt.1 c ~~:te c.cnlavtH) 
RECURSOS T~mh.t) d.: Conv.:tlw ;ol> u', 0:\!>11 _ .155-s~ 

(!"AI< - l:undo Jt: Arr.:nJJm.:nto R~: ... uknci.tl). U)~) ..:.t,I-Mt ti AU • 
Fuudu t.k Arr-.·uú.lltl''IIIO Jt-.:,tdl'ltCii-tl. ~· 03~3. ·H•'J-4l<o (FAR • Fundn •k 
Arr~nd:tsn~nlo RçsulcnCIJ1) 

Cóp1<1 l>O Ed1ut c J~mal( tnfnnn:aci~' (\(I(J.:r.io ~cr •li'IHJ.J" 
:ltr:wcs dt' SIIC' \J J !•ROLAR • http.flwww pttll olrJ)III Jl~ ~lllll ,br/ ,u.~ p..:k1 
lol\e'l:a: J2-J222-Il57 nu c-mJil lletiJCC\..: _~-'!!Pfii1Jf11mp~ com.tt1 

• Ahcr.u;.ão d.t cJal.l dl.' ab..:nur.t d;1 ~.:~:,.;.i(t f'óbl!c;' ~.:111 \ l ti\IJ~.: 

de JllerJç\\c:' nn E~\!t.J.l. 

l'vn ta Gru.~·.t. Jo 1..l..: m~n;u d~ 2111(1. 
Dl:-."0 ATHOS SC"HRUTT 

Dlr..:h•r-Pr,·:-ldcul\.' liJ PROLAR 

E:.te documento pode s.:r ~·cnlic:Jdo no tnden:ç.o dctrônieo httr:ll"~"' m.~·.h";ua.;:n'.ickhlclllml. 
llelo cô<hgo 0003201 (iOJJ I 00253 

Uocumcn10 :l)~mado diJ.:Italntcntc ~tmftwn..: ~ •• w n1 2.200.2 de 1410'1112001 qu~ m~I J IUI ,. 
lnrr.acl>trtll ura Llio.! CIJJW> Públu.:.h llr.•ltll~o:u;~ - ICP-[Jr;..,i\ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Razão Contábil 

PREFEITlJJVlem 
Data Histórico 

Débito Crédito 

1010912012 
~ ~~itTÔ~ LICITATORIO no 017/2016 

T 

601010201010100- 2105 7.835,48 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 
6010201010 10000 212 1 2.660,00 

VALOR ESTIMADO - R$-213.132,70 (Duzentos e Treze MiL Cento e Trinta e Dois 
Reais e Setenta Centavos); 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: 

Fonte: 

DATA: 21 I 03 I 2016 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

DATA: :J1 I 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Convite 

Visto : DATA: Q/ 'Í)t 

Rua Pro . João Farias da Costa, sino - Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 

IPM • Informática Pública Municipal Atende.net ·Contabilidade Usuário: -

184.946,98CR 

187.606 , 98CR 

187.606,98CR 

CP402090 

I 



ITEM 

1 

k'_ F-·~ 1"7"' l-- I I ) -. /\ ·-:----~ o (~. ,........ 
~-- \ . "-·I,.__ __..,_.. 

DEPTO. COMPRAS 

t:c~me sor10tacilo estamos ew.~m111ham1o orr..amenro aoaixo: 

QTDE 

3üü 

UNIDADE 

UND 

DESCRICÃO R$ l~NITÁRIO I R$ TOTAL I 

!BAACO BR·l 27.3o V 8.1.9c.Õo I 
:-------t-__ :P_.·F_::-._, --:---i_f_!;_f""_+f !'-_..::_J_-~~-0fi_':!i_. t._-_5.C_tf_2._i0_- ..,_~·0 __ \l'_.f _______ --t-------''!...:..,..,_.n_.! ?q ~~~!.0/)Q ! 

88;80 f---

r 

3 500 UND REATOR SOD!O 70W C/BASE 

4 l 1000 l UND 1 RELE HJfOCflULA J.20V {Tlurvli\TICj Cí Bi\SE i 55,00 I' SS.OO.O,OO 1 

L. s _I lODO ! UNO CONECTOR ~ERFUR~NTE10-.:~?:!:_r:Tl_~ •• __! _____ 9,?~ ~_27~~ ----I 6 I 
I 7 I 

I 8 

i 9 

I 
10 

i 

I 

10 I RL ! FIO H.EXIV~~3~S_Omm RIGIOO (~OL0_100r:n) t ~12,~ I 
I 500 _.I U!'!D ! !JI.MP.!~.DA SOD!O 1SDW · . 34,GO 

200 ! ur-m REATOR SODIO 150W C/BASE 

i 
500 l UND lAMPADA SODIO 250W 

200 I 
I UNO REATOR SOOIO 250W C/SASE 

I I 
.- -- -

f---
I 

I 
L 1 

Cascavel, 09 DE "--l~t..RÇO de 2016 

Prazo de entíega: 05 a1a~ 

Validade da proposta: 30 dias 

Prazo de pagto: 28 dias 

ROCCO BARROCO CO:'viÉHCIO DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS LTOJ.\. -ME 

RUA RIO GR.t..NDE DO SUL , 140G 
f~ .. CENTRO-CEP85801 -0i1 j 
~SCAVEL - Pi\Rft.N;Í. -

--··- .... 

95-,00 

46,30 

99,90 

- I:·==·~----- ~~ -
TOTAL 

·---

;I 
~- • 1.12o,oa I 

,, i!<:nnn. 
-· • ,_..,.I'J,.,' 

/ 19.200,00 
/ 23.150,00 

19.980,00 
·----~ 

------ -
227.390,00 

:z.~. ;:i•.l f·r• :. J .• : .• , __ 1_ i.l r--- F( r.·: ;- ·' .•. 15 3:~: - l.;Ri - Ci~"- s _:;_ gul -011 
C:!:--C~~,·-:1. P,u·d~·~a- .:n·,0~l: llh.:cc-b,·Jl\' .. :\' (1 tl..:t- ,L~ .. )il·J.br 



\I o 

E-ETROFIC MATERIAIS ELETRICOS LiC.:. 

t:nlic rcco 
c d3d.: 

JL ... r'~-ll 

Ai·I~.L· ''" 

ué! 11 r t; 

F~nc-

Orçamento de Venda n" 55157 

1 ·NOVA CANTJ ·ORÇAMENTO 
tjll(: 

?F 

>/~r .\.lt-JCJr 

CJ.,It,R 
1 !~;111 Otdr· UN 

. • 'j\~ •.:\.. ,_) ... : 
,Jij :.c t'JC 
.,;"JI ;( ,)c 

I 00 u, í-'C 
I \)i)(J '}Ü lVI I 

·;r.x:. CO PC 
._.l_ : "" J p 

í.0~· r_ .. . ;) .. 

sc.o o.: r> c 
1 .J / (_) r) '",r 1 tJC 

T,Jt,ll 1o ArnPli'!ll'_'-

Co o Rc1 

'.:-~-· 
~G~'.: ~:J:>-
:;:(. ·o -· . :.~ 
'JIJ~ t.,.[.,.~ ;• 

()')' .; t, :, .. , :. ~-

o .~20 

':} .. 
1, {o J .... 

-;:~\~ .~ I .. ':, JVI -
'- " 

Forma de Pagamento 

CcluiJr 

RG: 

Prcrl li!L> 

.! 
l . .::.t~i->A:J,.'\ v·.~ por.: ::;1_ [.11Ç; J :. ~ /GtLt: 
I~EATCR V•"-POf.! ~~Cül.) : ;: .. st: (·.1.,1 .. ~-.'.' 

.. ONE(. fLo l~ !"E['; f 1 J S.· ' ~ · . J,l 
FIO COBRE ISCLC..llO:: 5 IN;l PRF.T:) 
!~C L [ r () I ·JC E. 1J u, ~!F . ,_ • , ./ 
I ·,:-, i•h..:.A . r ptJf-\ -:,o_.,.., I - . . \ \,f~ L- r:) 
I L:•\ :·t·. ·' \f Coij\ ~ ·.)L '.J ; ::;.~ ... ).- t T ' \. 

L/\~JP ..... _:I vr,,..~.-_ P ';(. t) I') .. ,- ' • r ~ ~L·' J. I' 
r.;LI\1 ',.. 1{ ' , "\r'\} f• S .... ., 1 .. :..;..• ·• ,l_ .= '· l ' • , ' , 

i i+ 

·. 

•-' o 

_ l I ~~ , I .. 

lI_,. I . ' .. 1 

, , 

r. 

Co,}St,:~:rttC 

·Jtll;:.-rs· 

I • ~. 

· VE ND,\S ,\ f' Rr,zO SUJCITAS A AI<AL!SE DE CREDITv. 'AGEIIúL :.U" LNl P.[íJ fl I oi J l11l1:> O~ r, I ,[[J(o;C ., 

I IAO EFE fUAMOS TROCAS AOS SABAOOS· ' ENTHEG A F OI 'A DA ~luA 

l\MV 1\\..L.I I I\rfiiJ " ULVV, 

~<AO ACEITAI,1QS DEVOLUCOES DE PRODLTOS DF ENCOMENC:A E COI.1 Er.lBALAGE r~S GM-~tó'IC/c,DAS 

-

t., l . 



Prefeitura Municipal de No" a C a 
Rua Bahia. 85- Nova Cantu- PR.- CêP. 87330-0CO 

CNPJ N. 77.845.39-ll0001 -03- Font.' (044) 352i-1281- F 110 Fa .< 1044) :J527- 1~ õ 3 

E·mail: ..:... _ 2 :.- - .._ .. l.i. l .C::.I ~1ou ~- -~- ... \ .J l;:::,,(, :or,, r:·r 

ProcessotOrçatnento n" 015 201 ô 

Solicito atraves deste pré-orçamento dos 1tens abaixe para postenor abe rtura eis 

processo ilcttalorio 

iTEM 

01 
02 

03 
04 
05 
06 
07 
G8 
09 
10 

orot.--DE 

JIHI und. 
I -

1.000 und. 

5lltlund . 

1.011!1 und. 

1.000 d nd. 

I O und. 

500 1111 ti. 

20tl lllld. 

5\10 und. 

21)11 ll!td. 

ESPECIF tCr.ÇÃO 

Bra~,· o:-: (OI ml.) para po:--ll:' 

1.:1 m p<ttht:-. 7(1 \\ . 'a pu r dt ..;(ali o 

l{l'atur l'\tl·rn" -u " , ha .. ,· 

( lllll'l' l" r· Frnborr:tllt:td ( l :q1 it l'l·rl.r r.rn ~ 11' I~ 

l{nlu th- 1- i11 25 -,ulid11 l'lnl\ l'l 

Limpada., 150 \\. ':tpor dl· .,,·nlt•• 

l~l'alur· l'\h:rn .. 150 ' ·. l' b:,.,~ 

l.:tntpatht .. ~3\J" '.qHJ I' •k ' m ltt 

lü·:ttur l'\ll'I'II•J 2::-o ". l' h:t,l· 

'1,:. !.úR RS
Valc . • .~,·•,c>' ·-

RS- 2-4' ,19 
RS- 26,17 
F< '3- 78,51 
w;. 17,77 
-~s- 4, 7o 
I~S-l ,14 
RS-33,13 
RS-85, 24 
í~ :, 52,74 
F-.~ 94,66 

Orça~ento 55.157 ll/03/16 
Atenc tosamente 

Departamento Licitações 

Prefeitura Municipal 

Nova Cantu- Paraná. 



. ' . ~~~ .: 

Site: energyluz.com.br 
E-mall: energy.luz@hotmail.com - vendas@energvluz.com.br 

A 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu -PR 

Orçamento p/ abertura de processo licitatório: 
Processo/Orçamento n2 015/2016 

QTDADE 

Maringá-PR, 09 de Março de 2016. 

VALOR R$

Valor Unitário 

Braços modelo BR-1 (01 mt.) para poste 

: I ' ::: '' · :~·i, 

07 R$- 40,00 ./ 

08 200 .\md. Reator externo 150 w. c/ base- (selo procel) R$- 115,00 "' 

09 500 und. Lâmpadas 250 w. vapor de sódio (selo R$- 45,00 
procel) 

10 und. Reator externo 250 w. c/ base (selo procel) -R$- 130,00 

Obs : Tive. a· )iberdade de especificar melhor os itens poara que prefeitura no ato do 

certame possa comprar materiais de melhor qualidade. 

Diretor. comercial 

44 3253 4796-44 9812 3800 

f14.581.1921ooo1-aV 
A. DOS REIS & CIA.LTDA.' • EPP 

. ;;r AV.19 DE DEZEMBRO. 54! .:,:.., 
·~ ZONA 06 - CEP 87080-185 .~:-
L MARIHGÁ -PR. . " _J 

A. DOS REIS COMERCIAL EPP- CNPJ 14.581.192/0001-81 

AV. 19 DE DEZEMBRO, NQ546 ZONA 06 FONE (44)3253-4796 CEP: 87.080-185 MARINGA-PR 

Website: www.enenzvluz.com.br email: enere:v.luz(alhotmail.com 

. ' 


