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

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

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

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° 032/2013 - Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 016/2013, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01- ÚNICO- ITEM UNICO" 
Empresa: IMPULCETTO & IMPULCETTO ELÉTRICA LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ sob o n° 13.601.773/0001-75, no Valor de R$-14.000,00 (Quatroze Mil Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 05 de Agosto de 2.013. 
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MUNICÍPIO D~ NOVA CANTl~ .. ,~ 
ADMINISTRAÇAO 2009/2012 \--: ~-
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 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Licitatório no 032/2013, Edital de Pregão, na forma presencial n° 016/2013, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 29 de Julho 

de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 05 de Agosto de 2.013. 
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\ \ I ' ) 

~ \.ÁY\-/\; ~r--__ 
Dr. DIVONSIR G~FF 

~AB-PR n• 4.058 

Assessor Jurídico 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

nPaço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 032/2013. 
Processo Li citatório n°. 032/2013. 
Modalidade Edital de Pregão n°. 016/2013 . 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 016/2013 Empresa Serviços -
Recuperação de Créditos. 

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. 

Nova Cantu, 05 de Agosto de 2013. 

Eleani Maria de Andrade 
Controladora Geral 

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: prnncantu@hotmail.com ou prnncantu@ig.com.br 
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Pref~!~~~~. n~s~ ~Jv?~n~l- ~R~ c~2a~~-~aÓ~uvf. / 
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 ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITATÓRION°032/20 13 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 016/2013 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e 
proposta apresentada, torna pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à 
Empresa, conforme segue:: 

LOTE N° 01 (ÚNICO)- ITEM UNICO 

Item Objeto Proponente Valor Unitário (R$) 
no 

01 contratação de empresa IMPULCETTO & IMPULCETTO ELETRICA Proposta preços: 
para prestação de serviços LTDA-ME R$-14.000,00 
técnicos especializados CNPJ 13.601.773/0001-75 (Quatorze Mil Reai) 
com vistas a auferir 
administrativamente a 
restituição dos valores das 
contas de energia elétrica 
cobradas indevidamente, 
conforme Resolução no 
414/2010 da ANEEL, nos 
últimos 60 (sessenta) 
meses 

Comunica outrossim, que a com1ssao de licitação dará vistas ao respectivo processo 
licitatório, a quem se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 29 de Julho de 2.013. 

Eleani Maria Andrade- Presidente._--~,.~..L!~=-='---"-.!....(;(A.=-=-=oc'-<-----------

Sueli de Fátima Mello- Membro _ ____ f+-t-=--_)--r) ___ ~---------
J 

Eliane Ferrareto da Silva- Membro ___JQ~..:...\)~"--"'-'~F'~'-"\J!..:.~..:...AJ ______ _ __ _ 

PU. I"' \ J EM (}! I !O _!o(/(}1.3 

J0f1 /.~ i/·,~v'f) .i;yt} _L!I//tA:-!Od' 

EDIÇÃ ,é/ Ó~if_~ 
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Prefe~!~~~ •. ~-~~!~!~"~IP~~E~?r~~oo~a ~ t~ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 032/2013 

PREGÃO, na forma presencial n° 016/2013 

As 14:00 hs (quatorze) do dia 29 de Julho de 2013, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados 
pela Portaria n° 001 e 002/2013, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a contratação de empresa 
para prestação de serviços técnicos especializados com vistas a auferir administrativamente a 
restituição dos valores das contas de energia elétrica cobradas indevidamente, conforme 
Resolução n° 414/2010 da ANEEL, nos últimos 60 (sessenta) meses, conforme especificações do 
Anexo O 1 - Termo de Referência, 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/CNPJ 
IMPULCETTO & IMPULCETTO ELETRICA L TDA - ME 
CNPJ 13.601.773/0001 -75 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
participar do certame, e, apresentou os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelope contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
IMPULCETTO & IMPULCETTO Lote U nico - item único no valor R$-
ELÉTRICA L TDA - ME 14.000,00 (Quatorze Mil Reais). 
CNPJ 13.601.773/0001-75 

Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da 
participante, e, contatou-se que a Empresa apresentou a documentação exigida em Edital e foi 
qualificada/habilitada no referido certame. 

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 ao vencedor: 

LOTE ÚNICO - ITEM ÚNICO no Valor Total de R$-14.000,00 (Quatorze Mil Reais): a 
empresa: IMPULCETTO & IMPULCETTO ELÉTRICA LTDA- ME, Inscrito no CNPJ 
sob o n° 13.601.773/0001-75. 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca "-- .tu !--~··-~· 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 "•c':;; ~ _)}! 

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 

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, 29 de Julho de 2.013 

Eleani Maria de Andrade ~ -~~~.s:~oa.~A:....:v,..!l.~..::::....~<~=--------------

~ ·rn~ 
Sueli de Fátima Mello - -------+-)'~ ---------------

Eliane Ferrareto da Silva - ~Í)>L.::.~~:....::~:::::~~~=--------------
. \ 



Ao 

V ALEN GE - Energia Elétrica 
Impulcetto & lmpulcetto Elétrica Ltda 

PROPOSTA COMERCIAL 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU- PR. 
Prezados Senhores, 
Ref.: PROCESSO no 032/2013- PREGÃO PRESENCIAL no 016/2013 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 
RAZÃO SOCIAL: Impulcetto & lmpulcetto Elétrica Ltda Me 
ENDEREÇO: Rua Cel. João Franco Mourão , 63 7- centro- Leme - SP 
TELEFONE: (19) 3554-2467 - (19) 8169-3761. 
CNPJ N° 13.601.733/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 415.065.116.110 
E:MAIL: valenge.engenharia@hotmail.com 

1. OBJETO: 
1.1 Apresentamos nossa Proposta Comercial para prestação de serviços técnicos especializados 
com vistas a auferir administrativamente, a restituição dos valores das contas de energia elétrica 
cobradas indevidamente, conforme Resolução n.0 414/2010 da ANEEL, nos últimos 60 
(sessenta) meses, conforme especificações do Anexo 01- Termo de Referência. 

2. CONDIÇÕES GERAIS 
2.1 A PROPONENTE declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 
presente licitação bem como de todos os Anexos que o integram. 
2.2 A PROPONENTE declara ainda, que o pessoal a ser utilizado atendem plenamente aos 
requisitos do Anexo O 1 - Termo de Referência da licitação referida em epígrafe. 
2.3 Quaisquer reclamações deverão ser formalizadas por escrito e dirigidas ao nosso escritório, 
sito na rua Coronel João Franco Mourão, 637, centro, na cidade de Leme, no Estado de São 
Paulo , CEP 13 .610-070 . 

3. PRAZO DE EXECUÇÃO: 
3.1 Prazo de execução em conformidade com o previsto no Termo de Referência - Anexo I do 
edital. 

4. DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS: 
4.1 Os valores dos serviços seguem discriminados abaixo: 
R$ 14.000,00 (Catorze Mil Reais) 

4.2 O preço proposto contempla todas as despesas que o compõem, tais como todos os 
encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, tarifas, cópias, diligências, viagens, 
diárias, refeições, etc.). 

Rua Cel. João Franco Mourão, 687 - Centro - CEP: 136010-000 - Leme- SP. 
Fone: Fax: 019-3554-2467 Celular: 019-8169-3761 



V ALEN GE - Energia Elétrica 
Impulcetto & Impulcetto Elétrica Ltda 

5. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
5.1 Conforme previsto no Termo de Referência - Anexo I. 

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
6.1 Conforme previsto no Anexo I deste edital. 

7. DIVERSOS: 

7.1 A validade da proposta comercial será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data da sessão pública do Pregão. 
7.2 Desde já declaramo-nos cientes de que o MUNICÍPIO procederá à retenção de 
impostos nas hipóteses previstas em lei. 

Leme , 29 de julho de 2013 

lmpulcetto & lmpulcetto Elétrica Ltda. 
CNPJ; 13.601.773/0001·75 

Rua Cel. João Franco Mourão , 687 - Centro- CEP: 136010-000- Leme- SP . 
Fone: Fax: 019-3554-2467 Celular: 0 19-8169-3761 
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Compmv~H'!te de lnscri~-ão e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚI.t:RO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DJV)'. DE ABERTURA 
13.601.77310001-75 20J0412011 
MATRIZ 

NOfJE EMPRESARIAL 

IMPULCETTO & IMPULCETTO ELETRICA LTDA- ME 

I ~o ESTABELECM:NID (NOME DE FANTASIAl 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAJUMl.ADE ECONOMcAPRI'iCIPAI.. 

43.21-S-00 -Instalação e manutenção elétrica 

CÓDIGO E OESCRiç.io OAS AJMD.ADES ECONOMicAS SECUNDÁRIAS 

Não infonnada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAWUUREZAJURioiCA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA UMJTADA 

LOGRADOURO 

R CORONEL JOAO FRANCO MOURAO 

CEP 

13.610-180 

SITUAÇÃO C.ADASlRAI. 

ATIVA 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

Y>Tl\10 DE SITUAÇÃO C.ADASlRAI. 

SITUAÇÃO ESPECIAL -

CADASTRAL 

~ 
E_j 

I COWLEMõHTO 

I DIQ"A DA SITUAÇÃO C.ADASlRAI. 
2010412011 

I ~SITUAÇÃOESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 2010612013 às 10:13:59 (data e hora de I;Jrasilia). Página: 111 
Voltar 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualizesuapágina 

20/06/20 13 10: 1 
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Consulta Pública ao Cadastro 
ICMS 

Cadastro de Contribuintes de 
ICMS - Cadesp 

Estabelecimento 
i 
i • 
i 
i 

IE: 415.065.116.110 

CNPl: 13.601.773/0001-75 
' Í Nome Empresarial: IMPULCEITO &.IMPULCETTO EL.ETRICA LIDA- ME 

! Nome Fantasia: 
! 
! Naturera Jurídica: Sociedade Empresária Umitada 

! 

l 
I 

Endereço 

Logradouro: RUA CORONEL JOAO FRANCO MOURAO 

NO: 637 

CEP: 13.61G-180 

Município: LEME 

complemento: 

Bairro: CENTRO 

UF: SP 

Informações Complementares 

! 

I Situação Cadastral; AtiVO Data da Situação Cadastral: 6/5/2011 ; 

i I Ocorrência Fiscal: Ativa I 
1 I Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL I 
I Atividade Econômk:a: Instalação e manutenção elétrica 

L__ ________________________ ·~·------------------------------------~ 

Observação: Os dados acima estão baseados em lnfonnações fomeci:ias pelos próprios contribuintes 
cadastrados. Não valem como cerfi:lão de sua efetiVa existência de fato e de direito, 
não são oponíve!s à Fazenda e nem excklem a responsabilidade tributária derlvada de 
operações com etes ajuStadas. 

-· ---- ---··- ·-··- - ··-.. .. ·- ---- - ----
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 

- -- ·- . .. --- .. . ·- - .. - ... . -

' /J 
I I 

06/06/2013 20:1 



Uectruãção Cadastral Eletrônica 
~ 
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Prefeitura do Município de 
-Leme 

Responsável Pelas Informações Prestadas 
Tipo da Pessoa: Jurldica 
Razão Social: CONQUiSTA CONTAS/L LTDA 
CNPJ: 02.529.67910001-36 
Telefone: 3554-4078 
Email: ccfiscal@bol.com.br 

Informações do Contribuinte 
Regime Tributário: Simples Nacional 
Contribuinte: Pessoa Jurldica 
Razão Social: IMPULCETTO & IMPULCETTO ELÉTRICA L TOA-ME 
Telefone: 35544018 
Email: SCHERMA@LINKWA Y.COM.BR 
CNPJ: 13.601.77310001-75 
lns. Estadual: 415.065.116.110 
Número de Funcionários: O, Número de_Sócios: 2 
Valor do Capital Social: R$ 40000 . Metragem quadrada do local: 25 
Outros Registros: - ~ 
Observações quanto à tributação: -
Número do Registro Perante à JUCESP: 35225306246 
Data de Abertura na JUCESP: 2010412011 
Data de Abertura no Município: 1110512011 

Endereço Fiscal 
RUA CEL. JOÃO FRANCO MOURÃO, Número: 637 
Complemento:-. Bairro: CENTRO CEP: 13610-180 
Cidade: LEME, Estado: SP 

Endereço de Notificação 
RUA JOAQUIM MOURÃO, Número: 820 
Complemento:-. Bairro: CENTRO CEP: 13610-070 
Cidade: LEME, Estado: SP 

Atividade(s) Desempenhada(s): 

.. 

:. .. 

· CNAE:4321-5'00 Descrição da Atividade: Instalação e manutenção elétrica 
_,escrição Resumida da Atividade: 

·~· ~·· · 

-· ~:.-~-

ANALISE EM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DIMENCIONAMENTO DE CIRCUITO ELÉTRICOS. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 
MANUTENgÃo, ALTERAÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES DE SISTEMA DE ELETRICIDADE, 
INSTALAÇ ES TELEFONICAS, AUTOMAÇÃO PREDIAL, SISTEMA DE PARA-RAIOS. ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 
RESIDENCIAIS. COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM GERAL. 

1 . ... ~· ... 

~ 
) j( 



uec!mraçao Cadastral Eletrônica 
~- Page2 of 

QtJac;!ro societário 

Informações do 1° sócio 
Tipo da Pessoa: Física 
Nome: VALMIR TADEU IMPULCETTO 
CPF: 064.044.398-24 
Número do registro junto ao órgão da categoria: CREA-SPtr0605008908 
Endereço: RUA JOAQUIM MOURÃO 
Número: 820 
Complemento: Não Informado 
Bairro: CENTRO 
Cidade: LEME 
Estado: SP 
CEP: 13610-070 

Informações do 2° sócio 
Tipo da Pessoa: Física 
Nome:ARTHURIMPULCETTO 
CPF: 395.508.098-62 
Número do registro junto ao órgão da categoria: Não Informado 
Endereço: RUA JOAQUIM MOURÃO 
Número: 820 
Complemento: Não Informado 
Bairro: CENTRO 
Cidade: LEME 
Estado: sp·' 
CEP: 13610-070 r-:·. 

-~ · ~--:~ -· ..:.:.,.~ .. 

Esta declaração foi submetida e apr<'Vada pelos seguintes departamentos confo,i,e ordem abaixo: 

1. Impressão de Alvará 
Parecer emitido em 1110512011 11:04:11: 
INSCRIÇÃO NO CADASTRO MOBILIÁRIO TRIBUTÁRIO. ISSQN DE SERVIÇOS PRESTADOS E TOMADOS A SER 
ESCRITURADO PELO PROGRAMA "SIGISS" INSTITUÍDO PELO DECRETO 5.010/2004. CONTRIBUINTE SUJEITO À 
INSCRIÇÃO NO CREAISP. --

Ucença de funcionamento concedida em 1110512011 às 11:04:11 sob a inscriçao municipal ()17385. 

2007-2010 DECA Eletrônica. Todos os direitos reseiVados. 

j! 



I!IINISTÉRIO.DA FAZENDA 
Procuradoria-Ge ela Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

ceRI WÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RBAnvoS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DlviDAAllVA DÁ lJNAO 

Nome: IIIIPULCETTO & IMPULCETTO ELETRICA LTDA- L'IE 
CNPJ: 13.601.7'7310001-75 

Ressalvado o diieito de a Fazenda Nacional cobrar e inscnNer quaisquer dfvidas de responsabilidad 
do sujeito passivo acima identificado que ..-em a ser apuradas, é ceríiírcado que n1o cons1am 
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secrelaria da Receila Federal do 
Brasil (RFB) e a insa içOes em Divida AliVa da UliãO j.l1to à Procuradoria-Ge da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Esta certidao, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se ex::lusivamenle 
a &ltleçlo do ~ passivo no âmbito da RFB e da PGFN. não abrangendo. as contribl.içóes 
previdenciãrias e as corúibuiç6es devidas, por lei. a terceiros, inc:lusNe as inscritas em Olvida AtNa 
do lnstitúo Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidao especffica. 

A aceitação desta certidão está oondicionada à verificaçao de sua auterticidade na lrtemet. ms 
endereços <http-JJwww.receita.f82ellda..QOIL.br> ou <bttp:/lwww.pgfn.fa2Bnda.9'J"br>-

Certidão emitida com base na Portaria Cof1mta PGFMRFB n~ 3, de 0210512007. 
Emitida ãs 08:43:30 do dia 0410712013 <hora e data de Brasma>. 
Válida até 31/1212013. 
COdígo de conb'Die da cel'tidao: 0192..CB28 5F4D..FB32 

~ !A 
04/07 



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Coordenadoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 13.601.773 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa juridica/fisica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do lnteressado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidão n° 

Data e hora da emissão 

Validade 

3591593 

02/07/2013 22:40:13 

30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Folha 1 de 1 

(hora de Brasília) 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br 

/1 .. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento da Receita 
Rua: Or. Armando Sales de Ol iveira, nº 453 - CEP 13610-220 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 'DÉBITOS 
474 I 2013 

-~~==·==================================================================================== 

IN'l'ERESSADO(A) :IMPULCETTO & IMPULCETTO ELETRICA LTDA ME 
l?ROTOCOLO . .... : 5112 /16/04/2013 - FINALIDADE:REGULARIDADE 

-===•==================================================================================== 

D A D O S DA E M P R E S A 

l~l\~·.t\0 SOCIAL : IMPULCETTO E IMPULCETTO ELETRICA LTDA ME 

INSCRIÇÃO .... : 2 /173850 CNPJ/CPF ... : 13.601.773/0001 -75 

ENDEREÇO . .... :R CEL. JOAO FRANCO MOURAO NÚMERO .. :63 7 

COMPL. ENDER .. : 

B. RO ....... : CENTRO 

Certificamos que, conforme requerimento e dos assentamentop constantes em fichas 

e lJ.vros próprios desta Municipalidade, consta que a empresa c ·itada acima NÃO É DEVEDORA 

de Impostos e Taxas lançados até a presente data. 

RESSALVO o direito desta Prefeitura Municipal,cobrar quaisquer dívidas de respon-

sabi.J.jdade do contribuinte acima, que porventura venha a ser apurada através dos 

procedjmentos fiscais pelo Orgão Competente, bem como o direito de cobrar qualquer 

:importância que venha a ser julgada devida, ainda que seu fato gerador tenha ocorrido 

anccs desta data. 

Certifico ~inda que, a presente Certidão tem validade de 06(seis) meses. 

Observação: 

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. 

LEME,lB/04/2013 . 1 ~;; ISTRO CIVIL · LEME/SP 
AUTENTICAÇAO • Eata cOpll! ~:prosentada pela 
parte, confent com c r gt ai • f.tou fé. 

~úã);9BM~2tl:, 
Chefe do Núc l eo de Atendimento 

~ 
J j/ . 



Certidao Negativa de Debito bttp://wwwO 1 O.dataprev.gov.br/ CWS/BlN/cws _ mv2.asp2COMS _ BL.. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTiüÃü NEGÃTIVÃ 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÃRIAS E 

ÀS DE TERCEIROS 

~ 000422013-21040773 
Nome: IMPULCETTO & IMPULCETIO ELETRICA LTDA- ME 
CNPJ: 13.601.773/0001-75 

Re:ssaivado o diieiio de a FC:~Lenda i-4êicionai oobrai e ifrSCíevei qUésisquer 
dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que 
vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em 
seü r.oiire n:;ativas a cont4büições adiirinistradas pe1a Secn:taiia dâ 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União 
(DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da rr.atr.z e válida para todas as sU3s 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, 
não abrangendo os demais tributos administrados pe!a RFB e as demais 
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFWRFB. 

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão 
próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de 
controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, 
incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade 
empresária simples. 

emitida e à verificação de sua autenticídad~ na Internet, no endereço 
<http://www. receita. fazenda.gov. br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFNIRFB n° 01 , de 20 
de janeiro de 201 O. 

Emitida em 05/06/2013. 
Válida até 02/12/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

04107/2013 09:0 
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CAIXA ~CONOI'.:IiCA F E DERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 1360177310001-75 
Razão SOCial: IMPULCETTO E IMPULCE'ITO B.ETRICA LTDA ME 
Endereço• R CORONEL lOAO FRANCO MOURAO 637 I CENTRO I LEME I SP I 

• 1361D-180 

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 _r.egular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribui9)es etou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 04/07/2013 a 02/08/2013 

Certificação Número: 2013070408293941453635 

Informação obtida em-04/07/2013, às 08:29:39. 

A utilização deste ê::eititicado para os fins previstos em Lei está 
condiáonada à verificação de autentiddade no site da caixa: 
www..c:abca .. gov .. br 

04/07/201 



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC 
Secretaria da Fazenda 

JUCESP PROTOC,OlO 
0.366.313 1'1-3 ~t~ 

lllmiWIIIIIII~II~ImllllWUIIIIIIIII~%~ 
I 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE SÃO PAULO 

A Sociedade IMPULCETTO & IMPULCETTO ELÉTRICA L TOA - ME, estabelecida na RUA 
CORONEL JOAO FRANCO MOURAO, 637, CENTRO, Leme, SP, CEP:13610-180, requer a Vossa 
Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra 
na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

Leme~P,1~:4a~11~ ~----·------·-----
Sócio-~EU IMPULCETTO 

·---~C.~~·. '"""---A ~o ~Jft_ 
Sócio 7T~~LCETTO 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

DEFERIDO 

91 ll - 7 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NOME EMPRESARIAL.: IMPULCETTO & IMPULCETTO EltrRICA LTDA- ME = NIRE: 

REGISTRo CIVIL - LEME/SP 
AUTENTIC.ACA"'. f51 cóp J ac. es~ol"tac.il pela 
parto confar r'r;1 Dou fe 

J ~ 2013 ~ 

);! 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇ0ES CfVEIS DO(A) FORO DE LEME 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

O responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor crvel do(a) Foro de Leme, no 
uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribulç.ões de PEDIDO$ DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇ0ES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, no perfodo de 10 
(dez) anos anteriores a 02/07/2013, verificou NADA CONSTAR como réu/requeridoJinteressado em 
nome de: .................................................................................................................... = 

- . 
IMPULCETTO & IMPULCETTO ELÉTRICA. L TOA, CNPJ: 13.601.773/0001-75, conforme indicação 
constante do pedido de certidão. ·~;.·~,~~,.· .. ·;.:u ... ; .. _ •• uuuu~~·~:-~·~ .. -~uuuuuauauuuuuuuuuuu 

De acordo ~m:o jt~m 4~~3~, do ·Capftúló "!! ~as N_o/f!l~- de_ Servi~ _ da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estadg_ º·~--~o Paylo, ~ ceftidª-º só tern validí!C!e ri9 seu ong1nal, ressalvado o 
teor do Artigo 32, da ·,_Ldf~á66e/93:~Lei de Lic~çgês).": e m~dian~_, ã ~inatura digitalizada do 
responsável pelo expedi~nte dó Cartório-Distribuidor crveF: -~ · _ : · .;;-. 

"'- - ~ . ·-: •. ·; ~ 

Esta certfdão ·não aponta, ordinariame~t~, os processos em:.Que a pessoa, cujo nome 
foi pesquisado, figura eo~o aUto~ a). . _· · · · 

·Y 

Esta certidã0_·7~ - retere exctusivameiJle à distrlb~içãp _promovida no Fórum acima 
indicado, não comp~nde'nTocúte oi)lros fóruns (sêae de Co~arca ou~Foro,~egional). 

~~ . . . . .. 
As ~~~s_'l'!o· valor de R$ 17,50 foram ~lhid~s na forma~a.J..ei. 

_.·,-;.· 
·~- · ·.·:.·- .-.· Leme, 3 de julho de 2013. 

@~~'\M-~ 
lsete Regina Ferreira Ceridório Munari 

Escrevente Técnico Judiciário 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

(Í 
. ..---~ 
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Pâgi~;;-de tAL.p~~.;;:· ~ 
~- ~~--

"-"· .. \'' ....... -:.-· 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : IMPULCETTO & IMPULCETTO ELETRICA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNP·J ~ 13,601.773/0001-75 
Certidão no: 32352272/2013 
Expedição: 05/07/2013, às 07:25:24 
Validade: 31/12/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

("prr ~-f'~ ,-.;:o-~P I'T11 Q TM'DTTT.I"'lZ'f'>JIO t.. TM'DTJT.I"'l:"I"IJY"' VT.V"''''DTt"'" T . ...,.,,. - "'""' ,,....,.""" .... ,.. ..,. 
- ---- - --- -- '"':L-- - ------- - - --------- ____ .. ,_~ -·-.... - 111' .... , ........ ..,. ... 6J .... 

FXLXAXS), inscrito (a ) no CNPJ sob o no 13.601.773/0001-75, HÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com b ase no art. 64?--~ 0a Consolidação das Le is 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 nA ?.01.1., 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da s u a AxpAnição, 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agênci as ou filiais. 
A aceitação desta certidão ~ondiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www . tsx . jus . br). 
CP.rt:i.dão emit.id3. gr3-t"uiti'!m;:::.nte. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identif icação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho ~~ante às obrigaçõe8 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos 
rAt;Ol'h imentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões : cnàt:@tSC • jus. br 



/ 

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulii!/J _ 4b. 
v-: H---. ~~ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ~;; 

Atestamos para os devidos fins que a empresa IMPULCETTO & IMPULCETTO ELÉTRICA 

LTDA, com sede na Rua Coronel João Francisco Mourão n° 637 - Centro - Leme/SP, inscrita no CNPJ 

sob o n° 13.601.773/0001 -75, executou satisfatoriamente os serviços técnicos objetivando auferir 

administrativamente ou judicialmente, a restituição de valores das contas de energia elétrica cobradas 

indevidamente, conforme Resolução n° 414/2012 da ANAEEL O serviço foi prestado conforme 

Contrato n° 072/12, fi rmado com esta municipalidade, nos autos do Pregão Presencial 032/12, 

processo Administrativo n° 3.824/12, promovendo efetivamente o ajuste geral de redução nos valores 

das faturas e devolução dos valores cobrados a maior pela Concessionária CPFL, retroativos a 60 

(sessenta) meses, atendendo a todos os requisitos técnicos do objeto do contrato. 

Campo Limpo Paulista, 18 de dezembro de 2012. 

REG\STRO L 
AUTENTICAÇÃO - Est 
parto confero c';m c< , 

'f~-~;,.f, L~,~··~"~ LU 

~ ~~~ 
~ 0523AA836506 

Av. Adherbal da Costa Moreira, 255- Centro - CEP 13231-901 -Campo Limpo Paulista I SP 
Fone: (11) 4039-8326/ Fax: 4039-8391 



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RIO CLARO • Sp_ 
. Autarquia Pública Municipal criada pela lei n° 1144 de 05/12/69 /.( ~ ~ 

Avemda 8A n° 360- Cidade Nova- Rio Claro- SP- CEP: 13506-760- CP. 18'~~ -· 
Pabx (19) 3531-5200- C.N.P.J. n° 56.401.177/0001-54- lnscr. Estadual n° 587.275.386.110 

t. o "'].±~ 
erL.n. -

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N° 60/201 1 

O DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE RIO CLARO- SP., atendendo o quanto foi requerido através do 

Processo Administrativo DAAE n° 834/2012, onde consta como interessada a 

empresa IMPULCETTO & IMPULCETTO ELÉTRICA L TOA., A T E S T A que 

revendo os assentamentos constantes nos autos, nele encontram-se as seguintes 

informações: (Da Diretoria Técnica): "Atestamos para os devidos fins que a 

empresa lmpulcetto & lmpulcetto Elétrica Ltda., com sede a Rua Cel. João 

Franco Mourão, n° 637- Centro, na cidade de Leme - SP, inscrita no CNPJ 

n°. 13.601.773/0001-75, através do Contrato Administrativo DAAE n° 016/11, 

prestou a esta Autarquia os seguintes serviços técnicos: análise nas contas 

de energia elétrica , objetivando redução dos valores das faturas, 

auditamento de aplicação das tarefas em consonância com as resoluções 

da Agência Nacional de Energia Elétrica - , adequação das demandas de 

energia elétrica do consumo efetivo e recuperação de valores supostamente 

indevidos pagos em contas. Informamos ainda que os serviços foram 

executados sob a responsabilidade técnica do Eng.0 Eletricista Valmir Tadeu 

lmpulcetto - CREA n° 060.500.890-8, atendendo de forma satisfatória os 

requisitos técnicos solicitados no contrato. Nada mais a declarar. Rio Claro, 

10 de julho de 2.012." Dado e passado na sede do Departamento Autônomo de 

Água e Esgoto de Rio Claro, aos doze dias do mês de jl:l~ho-·de- - ·s mil e doze. *** 

c, 

~ 
I 

i) 

~--

/ .. 



V ALEN GE - Energia Elétrica 
lmpulcetto & lmpulcetto Elétrica Ltda 

DECLARAÇÃO RELATIVA AO ARTIGO 117 DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial D 0 016/2013 

A empresa Impulcetto & Impulcetto Elétrica Ltda , pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ sob o n° 13.601.773/0001-75, inscrição estadual n° 415.065.116.110, 
com sede à Rua Cel João Franco Mourão, 637- centro, no Município de Leme, estado 
de São Paulo , por intermédio de seu representante legal o Sr. Valmir Tadeu 
Impulcetto , brasileiro , casado , engenheiro eletricista, RG : n° 11.530.487 e CPF 
n° 064.044.398-24, residente e domiciliado na Rua Joaquim Mourão, 820- centro, na 

cidade de Leme , estado de São Paulo , DECLARA, sob as penas da lei, para fins de 
participação no Pregão presencial n° 016/13, ora sendo realizado pela Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu- PR, que cumpre as normas relativas à saúde e segurança 
do trabalho de seus empregados, em atendimento à Constituição do Estado de São 
Paulo, artigo 117, parágrafo único . 

Leme , 29 de julho de 2013 

Rua Cel. João Franco Mourão , 687 -Centro- CEP: 136010-000- Leme- SP . 
Fone: Fax: 019-3554-2467 Celular: 019-8169-3761 



V ALENGE- Energia Elétrica 
lmpulcetto & lmpulcetto Elétrica Ltda 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA 
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 016/2013 

A empresa Impulcetto & Impulcetto Elétrica Ltda , pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ sob o no 13.601.773/0001-75, inscrição estadual n° 415.065.1 16.110, 
com sede à Rua Cel João Franco Mourão, 637 - centro, no Município de Leme, estado 
de São Paulo , por intermédio de seu representante legal o Sr Valmir Tadeu Impulcetto , 
brasileiro , casado , engenheiro eletricista, RG : n° 11.530.487 e CPF n° 064.044.398-24 
, residente e domiciliado na Rua Joaquim Mourão, 820 - centro, na cidade de Leme, 
estado de São Paulo, DECLARA, que inexiste impedimento legal para licitar ou 
contratar com a Administração. 

Leme, 29 de julho de 2013 

o Elétrica Ltda Me 

Rua Cel. João Franco Mourão, 687 - Centro - CEP: 136010-000 - Leme - SP . 
Fone: Fax: 019-3554-2467 Celular: 019-8169-3761 

) 



V ALEN GE - Energia Elétrica 
lmpulcetto & lmpulcetto Elétrica Ltda 

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE O INCISO XXXIII DO ART. 7° DA 
CONTITUICÃO DA REPÚBLICA 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 032/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 016/2013 

A empresa Impulcetto & Impulcetto Elétrica Ltda , pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ sob o n° 13.601.773/0001 -75, inscrição estadual n° 415.065.116.110, 
com sede à Rua Cel João Franco Mourão, 637- centro, no Município de Leme, estado 
de São Paulo , por intermédio de seu representante legal o Sr. Valmir Tadeu 
Impulcetto , brasileiro , casado , engenheiro eletricista , RG : n° 11.530.487 e CPF 
n° 064.044.398-24, residente e domiciliado na Rua Joaquim Mourão, 820- centro, na 

cidade de Leme , estado de São Paulo , declara , para os fins do disposto no inciso 
XXXIII, do artigo 7°, da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis 
anos. 

Leme , 29 de julho de 2013 

p~o & ~o Elétrica Ltda Me 
Valmir Tadeu J.m;pul.cet:to""
~~~~~Q.~8~7~--

Sócio Diretor 

Rua Cel. João Franco Mourão, 687- Centro- CEP: 136010-000- Leme- SP. 
Fone: Fax: 019-3554-2467 Celular: 019-8169-3761 



PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

IMPULCETTO & IMPULCETTO ELÉTRICA LTDA., com sede e foro na cidade 
de Leme, à rua Coronel João Franco Mourão, 637- Centro, Inscrita no CNPJ sob n.0 

13.601.773/0001-75 e isenta de inscrição estadual, representada pelo Senhor Valmir 
Tadeu lmpulcetto, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de 
Identidade RG n° 11.530.487 - SSP/SP e inscrito no CPFIMF sob o n°. 064.044.398-24, 
o qual nomeia e constitui seu procurador: Senhor Itamar Antonio de Souza 
Brasileiro, casado, empresário, CPF: 624747669 87, RG: 4087732 O, com endereço 
a Rua Vitorio Foggiato, 205, Centro Civico, Curitiba, PR, CEP: 82.200-040., a quem 
confere(irnos) amplos poderes para representar a empresa Impulcetto & Impulcetto 
Elétrica Ltda perante a Prefeitura de Nova Candu - PR, no que se referir ao presente 
PREGÃO PRESENCIAL N.o 016/2013, PROCESSO LICITATÓRIO No 032 /2013, 
com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive 
apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA (No 01) e DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO (N° 02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou 
ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) 
etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de 
interpor recurso administrativo ao fmal da sessão, manifestar-se imediata e 
motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 
assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, 
enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

A presente Procuração é válida até o dia 05 de agosto de 2013 

Leme, 24 de julho de 2013. 

'. ) ,: " .:: ; H :... i.) E f<. i:: G I ;:. 1 : { u (; l v I . 
LC:ME - ESTAD O D C: SÃO PAULO 
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FIRMA IM:PULCE'ITO & lMPULCETTO ELÉTRICA LTD& COM SEDE 
NA CIDADE DE LEME, ESTADO DE SÃO PAULO. 

Pelo presente instrumento particular, V ALMIR TADEU IMPULCETTO, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador 
do documento· de identidade RG/SSP-SP n2 11530487 e CPF n2 064.044.398-24, 
residente e domiciliado na Rua Joaquim Mourão no 820, Centro- CEP. 13.610-070, 
na cidade de Leme, Estado de São Paulo, ARTHUR IMPULCETTO, brasileiro, 
solteiro, empresário, portador do documento de identidade RG/SSP-SP n2 

46.278.094-6 e CPF nQ 395.508.098-62, residente e domiciliado na Rua Joaquim 
Mourão n° 820, Centro- Cep. 13.610-070, na cidade de Leme, Estado de São Paulo, 
têm entre si, justo e contratado, a constituição de uma sociedade limitada, que regerá 
pelas clausulas e condições seguintes e, nas omissões, pela legislação especifica que 
disciplina essa forma societária. 

PRIMEIRA 

A sociedade girará sob a denominação social de 
IMPULCETTO ELÉTRICA LTDA. 

IMPULCETTO & 

SEGUNDA 

A sociedade terá sua sede na cidade de Leme, Estado de São Paúlo, à Rua 
Coronel João Franco Mourão, n° 637- Centro - Cep. 13.610-180. . 

Parágrafo Único - Observadas as disposições legais vigentes, a sociedade 
poderá a qualque~ tempo, abrir o~ fechar filiais, sucursais, agencias e escritórios em 
qualquer parte do território nacional, mediante alteração contrntual ass~cJa por .......... 
todos os sócios. ~- .·. 

:. ... 
.. ' . . ' 
·· . .. ... , . 



QUARTA 

O capital sociai é de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), dividido em 40.000 
quotas, no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada wna, subscritas e integralizadas neste 
ato em moeda corrente do país, pelos sócios, nas seguintes proporções: 

V ALMIR TADEU 11VlPULCETT0 ....... 20.000qtas ... R$ l,OO .. R$ 20.000,00 
ARTHUR IMPULCETT0 ..... ..... ....... ... .20.000qtas ... R$ l,OO .. R$ 20.000,00 
Total... ..... .... ..... ..... ... ..... ... ........ ..... ..... ... .40.000qtas ... R$ l,OO .. R$ 40.000,00 

Parágrafo Primeiro: Nos termos do artigo 1.052 da Lei n° 10.406/02, fica 
estabelecido que a responsabilidade dos sócios se restringe única e exclusivamente 
ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 
capital sociaL 

Parágrafo Segundo: Conforme o permiSSIVO do artigo 997 da Lei 0° 
10.406/02, fica acordado expressamente que os sócios não respondem 
subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

QUINTA • 

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado podendo se 
dissolver a qualquer tempo, tendo o inicio de suas atividades em 25 de Abrfl de 201 1. 

SEXTA 

A administração da sociedade caberá ao sócio V ALMIR TADEU 
IMPULCETTO. com poderes e atribuições de Administrador autorizado:q ,P.so do 
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse S,ocial ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceir5>~, bem 
como onefãr ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro)ócio. ·._;_.· 

.· ·.· ,. 
SETIMA .. 

t:: 

O uso da firma será feito pelo ADMINIS Jt:LMIR TADEU 

:!!~:;!! ~:!:a~ente ou isoladament ~:~rd~iv=:: para o 

>; r. . 
2 



OITAVA 

Somente o(s) Administrador(es), terá direito a uma retirada mensal, a titulo 
de Pró-Labore em valor a ser fixado a cada mês de acordo com o interesse dos 
mesmos, mas sempre dentro da legislação, e levada à conta DESPESAS DE 
ADMINISTRAÇÃO. 

NONA 

O exercício financeiro terminará em trinta e um (31) de dezembro de cada 
ano, afim de que o mesmo coincida com o ano calendário, e observadas as 
prescrições legais, far-se-á na data acima mencionada, um balanço da sociedade, 
sendo que os lucros apurados serão opcionalmente distribuídos entre os sócios 
quotistas, na proporção do quinhão que cada um possui, facultando-se também a 
constituição de fundos de reservas para eventuais e oportunos aumentos de capital e 
se houver prejuízos, estes poderão ser suportados e reembolsados pelos sócios 
quotistas ou lançados em conta especial para futura compensação. 

DÉCIMA 

Nos quatro meses seguintes ao término do exerctcto social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.:::~_} 

.· :-

DÉCIMA PRIMEIRA 
~· .· : 

~ S.:: 
A duração da sociedade é por tempo indeterminado, devend-o, entretanto, o 

soc1o quotista que desejar retirar-se da empresa, comunicar por escrito a sua 
resolução ao outro sócio quotista, com antecedência mínima de noventa (90) dias, 
entende-se mais que, a cessão da respectiva quota Mpenderá do consentimento 
expresso do sócio quotista remanescente, que terál~f!rip G.e -p-referência pela __, 
aquisição das quotas de capital e demais haveres na,~d~~~ eu<;io, observaao (} p 

disposto na clausula seguinte (12') deste contrato. I ~e~e, l ~~~: ;
013 

" , t gi'ó 

3 ~J~Rt ~t 
~ ~ 



DÉCIMA SEGUNDA 

Entre os sócios quotistas, as quotas são livremente transferíveis, todavia, só 
podem ceder ou·transferir suas partes ou quotas totais ou parcialmente a estranhos, 
mediante o consentimento expresso do sócio quotista remanescente para este efeito, 
o sócio quotista que desejar transferir suas quotas a terceiros, por desistência, deverá 
comunicar a sociedade por carta com recibo de volta, indicando nome, profissão, sua 
vida comercial, idoneidade e conceitos progressos, além da capacidade técnica que 
deve equivaler a do sócio retirante, domicílio do futuro cessionário, o preço e as 
condições que em igualdade, a sociedade ou outro sócio terá direito de preferência, 
aqui expressamente estipulado e aceito pelas partes. 

DÉCIMA TERCEIRA 

O sócio quotista que não concordar com qualquer alteração contratual 
proposta pelo outro sócio quotista poderá optar entre continuar na sociedade 
modificada ou dela retirar-se, recebendo o seu capital e lucros porventura existentes, 
relativos a sua parte. 

DÉCIMA QUARTA 

Todas as despesas de transferência de quotas, mesmo vendidas ao sócio 
quotista remanescente ou a terceiros, correrão por conta exclusiva do ce,ssionário, 
para não onerar a sociedade. · 

DÉCIMA QUINTA 
~s:·)~ 

A sociedade não manterá conselho fiscal, devendo os sócios quotistas -tomar 
conhecimento da administração social através do exame direto dos livros, arquivos e 
documentos, quando lhes parecer conveniente, independentemente de q~lquer 
autorização. . :r-

DÉCIMA SEXTA -~ . . 

Na eventualidade de liquidação litigiosa da sociedade, cada um dos sócios 
quotistas uuem os represente, devendo estes representantes nomear um 
liquidante, .entre ~essdâS. de ihbado conceito e idoneidade, que, para fins 
exclusivos de rec~efá procoração da sociedade. 

/· I 



DÉCIMA SÉTIMA 

No caso de falecimento de quaisquer dos sócios, a sociedade não se 
dissolverá, passando a propriedade das quotas do "de cujus" aos seus herdeiros "ab 
intestado". Enquanto não se fizer a partilha, o inventariante respectivo tomará parte 
da reunião dos quotistas, como representante do espólio, e depois de passada e 
julgado a sentença de partilha, os herdeiros assumirão pessoal e individualmente, a 
qualidade de quotistas, assegurado aos mesmos, no entanto, o direito de se retirar da 
sociedade, recebendo seus haveres na forma que for acordada entre os sócios ou 
decidido em juizo. 

DÉCIMA OITAVA 

Fica eleito, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilégio que 
seja, o foro desta comarca de Leme, Estado de São Paulo, para qualquer ação 
fundada neste contrato. 
"O(s) Administrador(es) e o sócio(s) declaram, sob as penas da lei, de que não estão 
impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por de encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular; 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade." 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento 
particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na 
presença das duas testemunhas abaixo, em 3 (três) vias de igual teor, com~ primeira 
via destinada o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

Leme (SP), 18 de Abril de 2011. 

---~-----~---------------
v ALlVfiR.~U IMPULCETTO 

----------~~~~~----
MARIA f\ LrDA:SILV A SCHERMA 
RG -SSP-~RJ .5~1.998 
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V ALEN GE - Energia Elétrica 
Impulcetto & Impulcetto Elétrica Ltda 

RECIBO DE EDITAL 

A empresa Impulcetto & Impulcetto Elétrica Ltda , pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ sob o n° 13.601.773/0001-75, inscrição estadual n° 415.065.116.110, 
com sede à Rua Cel João Franco Mourão, 637- centro, no Município de Leme, estado 
de São Paulo, telefone (19) 3554-2467 e email: valenge.engenharia@hotmail.com, 
RETIROU o PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2013- EDITAL DE PREGÃO, 
na Forma Presencial n° 016/2013, cujo objeto refere-se à Contratação de empresa 
para prestação de serviços técnicos especializados com vistas a auferir 
administrativamente, a restituição dos valores das contas de energia elétrica 
cobradas indevidamente, conforme Resolução n.0 414/2010 da ANEEL, nos últimos 
60 (sessenta) meses, composto de edital do certame e anexos nele citados. 

Leme, 29 de julho de 2013 

Impulcetto & Impulcetto Elétrica Ltda Me 
Valmir Tadeu Impulcetto 
RG : 11.530.487 
Sócio Diretor 

l .pt..:ILthtc .mpuicetto Eletrica Ltda. 
CNPJ; 13.601.773/0001·75 

Rua CeL João Franco Mourão , 687- Centro- CEP: 1360 I 0-000 -Leme - SP . 
Fone: Fax: 019-3554-2467 Celular: 019-8169-3761 

u 



V ALENGE- Energia Elétrica 
lmpulcetto & lmpulcetto Elétrica Ltda 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQillSITOS DE 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 032/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 016/2013 

A empresa Impulcetto & Impulcetto Elétrica Ltda , pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ sob o n° 13.601.773/0001-75, inscrição estadual n° 415.065.116.110 , 
com sede à Rua Cel João Franco Mourão, 637- centro, no Município de Leme, estado 
de São Paulo , por intermédio de seu representante legal o Sr. Valmir Tadeu 
Impulcetto , brasileiro , casado , engenheiro eletricista , RG : n° 11.530.487 e CPF 
n° 064.044.398-24, residente e domiciliado na Rua Joaquim Mourão, 820- centro , na 

cidade de Leme , estado de São Paulo , declara que para os fins do Processo Licitatório 
no 032/2013, Pregão n° 016/2013, que atende plenamente aos requisitos de habilitação 
exigidos para a participação no supra referido certame. 

Leme , 29 de julho de 2013 

Impulcetto & lmpulcetto Elétrica Ltda Me 
Valmir Tadeu Impulcetto 
RG : 11.530.487 
Sócio Diretor 

- r. v~.... I .lpulc tto E etrica Ltda. 
CNfJ: .13.601.773/0001· 7S 

Rua Cel. João Franco Mourão, 687- Centro- CEP: 136010-000- Leme- SP. 
Fone: Fax: 019-3554-2467 Celular: 019-8169-3761 



V ALEN GE - Energia Elétrica 
Impulcetto & Impulcetto Elétrica Ltda 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 016/2013 

A empresa Impulcetto & Impulcetto Elétrica Ltda , pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ sob o no 13.601.773/0001-75, inscrição estadual n° 415.065.116.110 , 
com sede à Rua Cel João Franco Mourão, 637- centro, no Município de Leme, estado 
de São Paulo , por intermédio de seu representante legal o Sr. Valmir Tadeu 
Impulcetto, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG : n° 11.530.487 e CPF 
n° 064.044.398-24, residente e domiciliado na Rua Joaquim Mourão, 820- centro, na 

cidade de Leme , estado de São Paulo , Declaro (amos) para todos os fms de direito, 
especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou 
(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do 
disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Leme, 29 de julho de 2013 

Impulcetto & Impulcetto Elétrica Ltda Me 
Valmir Tadeu Impulcetto 
RG : 11 .530.487 
Sócio Diretor 

lllltJUivCUI.i O< unpulcetto Elétrica Ltda. 
CNPJ: 13.601.773!0001·75 

Rua Cel. João Franco Mourão, 687- Centro - CEP: 136010-000- Leme- SP. 
Fone: Fax: 019-3554-2467 Celular: 019-8169-3761 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/000f-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 
032/20 13 
PREGÃO, na forma Presencial n• O 1612013 - PMNC 
##TEX OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços 
técnicos especializados com vistas a auferir administrativamente a 
restituição dos valores das contas de energia elétrica cobradas 
mdevidamente, conforme Resolução n• 414/2010 da ANEEL, nos 
últimos 60 (sessenta) meses, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 14:00 (quatorze) Horas do DIA 29 de Julho 
de 2.013. na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu, 
Paraná. 
A Pasta com mteiro teor do Edital. anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUN1ClPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ. junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
128 1 - pmncantu@ig.com.br 
##Nova Cantu, Estado do Paraná. 12 de Julho de 2.013. 
## AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a merenda 
escolar municipal, culminando assim no cadastramento de grupos formais 
e informais de agricultores familiares, para atender as necessidades do 
Município de Leópolis. VALOR MÁXIMO: R$ 35.084,00 (trinta e cinco mil 
e oitenta e quatro reais). ENTRE GA DOS ENVE LOPES: das 09h00m às 
10h00m do dia 29 de Julho de 2013. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
às 10h00m do dia 29 de Julho de 2013. LOCAL: Prefeitura do Município
Unidade Compras I Licitação - Rua Pedro Domingues de Souza, 374. 
Centro. AQUIS IÇÃO DO EDITAL: Prédio da Prefeotura Municipal 
de Leópolis - Unidade de Compras e Licitações das 08h00min às 
11 h30min. e das 13:30m às 16:00m a partir do dia 15 de Julho de 2013. 
INFORMAÇÕES: Unidade Compras I Licitação- (43) 3627-1361. 

Leópolis , 12 de Julho de 2013. 

Tiag o Luc io da S ilva Oliveira 
Pregoeiro 

R$168,00 • 64313/2013 

I Marechal Cândido Rondon 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade: Pregão Presencial n• 07012013. através do Sistema de Registro de 
Preços 
Tipo: Menor Preço. 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Aquisição de Material de Expediente destinado as Secretarias da 
Municipalidade. 
Abertura: O recebimento e abenura dos envelopes ocorrerão em sessão pública 
às 09:00 horas no dia 31 de julho de 2013, no Paço Municipal Arlindo Albeno 
Lamb, sito à rua Espírito Santo, n• 777, centro. Marechal Cãndido Rondon - PR. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de 
Marechal Cândido Rondon, situada à Rua Espírito Santo. n' 777. centro. em 
Marechal Cândido Rondou, Estado do Paraná, durante o hor.íno nmmal de 
expediente, das 08h00min. às I lh45min. c das 13hl5min. às 17h00min. Fone: 
(45) 3284-8821 ou 3284-8865 ou através do sitc: www mcr pr gov.br link: 
Licitações; Baixar Edital. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 12 de 
j ulho de 2013. (a. a.) Moactr Luiz Froehlich- Prefetto 

RS 96,00 - 63717/2013 

I Marialva 

AVISO DE l!CIIACÃO 

PROCESSO ADMfNISTRATIVO N' 13012013. PREGÃO PRESENCIAL N" 
7112013. Aquisição de impressoras destinados a diversos setores e secretanas 
deste município. pelo Menor Preço por Item. Obtenç3o do Edital: Prefeintra 
Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia. 680 Manalva-Pr. Recebimento das 
Propostas: até 30 de JUlho de 2013 às 08h30min. Abenura das Propostas: 30 
de JUlho de 2013 às 09h00mm. lnfom1ações: (44) 3232-8370 (voz e fax) ou 
compras@capitnldauyafinq com br 

Marialva-Pr. 12 de julho de 2013. 
EDGAR SILVESTRE 
Prefetto Municipa I 

R$ 72,00 - 6399912013 

I Mariópolis 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL W 3812013 

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO W 30512013 - Tipo de Licitação: 
MENOR PREÇO UNITÁRIO- Data da realizaçõo: 2 de AGOSTO de 2013 -
Credenciamento e Entrega dos Envelopes: 08:40 horas ils 08:50 horns - Abenura 
da Sessão: 09:00 horas - Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de 
Mariópolis- Rua Seis. n' I 030- Centro- CEP: 85.525-000- Mariópolis. Estado 
do Paraná. O Município de Mnriópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek e pelo Pregoeiro Oficial da municipalidade 
Francisco Valdomiro Bueno. que o presente instrumento subscrevem. toma público 
que se encontra aberto, nesta unidade. certame licitatório na modalidade PREGÃO 
Presencial n•. 3812013. do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO- Processo n.• 
305/2013. objetivando a aquisiçõo de equipamentos hospitalares e equipamentos 
diversos (cadeirns) para o Centro Municipal de Saúde do Depanamento de Saúde 
do Município de Mariópolis. confom1e descrição contida no Anexo VI. que será 
regida pela Lei Federal n.' I 0.520n002, Decreto Municipaln' 00612008 de I I de 
fevereiro de 2008. Lei complementar n' 12312006. aplicando-se subsidiariamente. 
no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n.' 8.666/1993. e demais 

'-I= .,J.~ 
nom1as regulamentares aplicáveis à espécie. As propostas deverão ;;ecer a~ 
especificações estabelecidas por este onstrumento convocatório e seus nexos. que 
dele fazem pane integrante. Os envelopes contendo a proposta e os d UD1tnto • 
de habilotação serão recebidos no endereço acima mencionado. na sessão'Ptllíl1ca / 
de processamento do Pregão. após o credenciamento dos interessados qu~e·· - "'• / 
apresentarem para panictpar do cename. A sessão de processamento do Pregão • ~ 
será realizada na Sala de Reuniões da Prefeimra Municipal de Martópolts- RUtl 
Seis. I 030- Centro - CEP: 85.525-000- Mariópolis. Estado do Paraná. tntctando-
se no doa 2/0812013 às 09:00 horas e será conduzida pelo Pregoerro Ofictal com 
o auxílio da Equtpe de Apoio. desognados nos autos do processo em epígrafe 
INFOIU•IAÇÃOIEDITAL: O Edital de Pregão Presencial n' 38/2013 completo 
encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Licitação do Paço 
Municipal - Rua Seis. I 030 - Centro - CEP: 85.525-000 - Mariupolis. Estado 
do Paraná, no horário de expediente. de Segunda a Sexta-Feira entre as 08:00 ás 
11:30 e das 13 :30 ós 17:30horas ou E-mail: francisco.bueno@mariopoli s pr.gov. 
Ju, 
Mariópol is/PR, 12 de julho de 20 13. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito 
Municipal. 

R$ 264.00 - 64081/2013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLJS 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N' 3912013 

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO N' 309120I3 - Ttpo de Lici tação: 
MENOR PREÇO UNITÁRIO- Data da realização: 2 de AGOSTO de 2013 -
Credenciamento c Entrega dos Envelopes: 14:40 horas às 14:50 horas- Abernora 
da Sessão· 15:00 horas - Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Munictpal de 
Mariôpolis- Rua Seis, n' I 030 -Centro- CEP: 85.525-000- Mariópolis, Estado 
do Paraná. O Mumcipio de MariópohsiPR, neste ato representado pelo Sr. Prcfcno 
Muntctpal Mario Eduardo Lopes Paulek c pelo Pregoeiro Otictal da mumctpalidadc 
Franctsco Valdomiro Bueno. que o presente instrumento subscrevem, torna 
público que se encontra aberto. nesta unidade, ccname licitatôrio na modahdade 
PREGÃO Presencial n'. 39/2013. do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO -
Processo n.• 30912013. objetivando a aquisição de movcts sob mcdtda que serão 
uttlizados no Centro Municipal de Saúde do Dcpanamento de Saúde do Município 
de Mariópolis. conforme descrição conttda no Anexo VI, que será regida pela 
Lct Federal n.• 10.52012002. Decreto Municipal n• 00612008 de li de fcveretro 
de 2008. Lei complementar n' 123/2006. aplicando-se subsidtariamcnre, no 
que couberem, as dispostçõcs contidas na Lei Federal n.• 8.66611993, c demais 
normas regulamentares aplicãvcts a cspécte. As propostas deverão obedecer às 
especificações cstabelccodas por este instrumento convocatóno c seus anexos. que 
dele fazem pane mtcgrante Os envelopes contendo a proposta c os documentos 
de habtlitação serão recebidos no endereço actma rncnctonado. na sessão púbhca 
de processamento do Pregão, após o credenciamento dos mtcrcssados que se 
apresentarem para participar do cename. A sessão de processamento do Pregão 
será realizada na Sala de Reuniões da Prefcimra Municipal de Manópolis- Rua 
Seis. I 030- Centro- CEP: 85.525-000- Mariôpolis, Estado do Paraná. iniciando
se no dia 2/0812013 às 15:00 horas c será conduzida pelo Prcgoctro Oficial com 
o auxilio da Equipe de Apoio. designados nos autos do processo em cpígratc 
INFORtMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Presencial n• 3912013 completo 
encontra-se a d isposição dos interessados no Departamento de Licttação do Paço 
Municipal- Rua Seis, 1030 - Centro- CEP: 85.525-000- Mariópolis. Estado 
do Parana. no horário de expediente. de Segunda a Sexta-Feira entre as 08:00 às 
li :30 c das 13:30 ás 17:30boras ou E-mail: francisco.bueno@manopolj< pr gov br 

. Mariópolis/PR. 12 de julho de 2013. Mario Eduardo Lopes Paulck- Prcfctto 
Muntcipal. 

R$ 264,00-64151/2013 

_• __ N_o_v_a_c_a_n_tu------------------~ 
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' 032/2013 
PREGÃO. na forma Presencial n' O 1612013- PMNC 
##TEX OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados com vistas a auferir administrativamente a restituição dos valores 
das contas de energia elétrica cobradas indevidamente, confonne Resolução n' 
414/2010 da ANEEL. nos últimos 60 (sessenta) meses. confonne especificações 
em edital. 
ABERTURA: À panir das 14:00 (quatorze) Horas do DIA 29 de Julho de 2.0I3. 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Canru, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infonnações poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ ·unto a Divisão 
de Licitação. no horário das 9 :00 às I I :00 Hs e das 14:00 às I 7: Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363-3527-128 1 - pmncanno@ig.com.br 

tt# Nova Cantu, Estado do Paranã, 12 de Julho de 2.013. 
##AIRTON AI\TOI\"10 AGNOLIN 
1#1 Prefeito Municipal 
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0 jrl4urucipto Ot OlnDI'\t, IVIvU dl 01't1d 0 de l.lciaç&tl:, tornl D\lb.CO, P'r1 
tonl"'tC::Inent.o 1 quemii'ICtresur po.SSI, QLH! ccmautort~ diO bmo. Sr. ~tltO, t 
de K.onSo com 1 IIIO~o em vigor, QUt ~11 m llur. H 9:30 hoi'ls 00 d'l 30 dt 

lho Ot 2011,1111 Sllt!X Rtuníks Cl OMslo ft ~. SttO no Centrteh'c, nO 
100, OinotW, hf11\6, PREGJ.o ~ Clpo rntn0t ot'tCO, CDift O~ 

10: ConUJIIÇk dl tmCII'UI ~ rulizM stMÇDS ~te: ~ t ~ dt 
rts.CIQQs orodUVdCJ tm ~ t lo9n=laun~S oútlllcos 1111 Nu \l1llna Of: c..nortt, e: f\1 

iru ~do D&Stntodt \1doç11. 
fdj~ f SlUS I~ I'I'IOdt.oS, adtr.CoOS t WXDS, poótrlostr ~OS t/OI.J 

rttn~;~s no tndert;O aorn1 lndlado, no horirio de IXPt<lierttt. lnformlç&a, 
tdldon.~IS, d.:.~1s tl!t<frdos 6t esdl~mtnlos t:~eve:rlo serd1ng.i6os 10 ~ 
Paço Hunldpil Prtr~o Wibon Ferrt~r~ Vudll, em U ae Ji,;lho dt 2011 

GUSUYO Gardf 
Cl'lefe: d1 Olvlslo Ge Ucftlça.et 

MUNidPIO OE CLII<OilTE 
Avao dt Edital dl L.lcítJçlo • Prt~io PrtiftiCIII n° 2"'8/2013 

MuniOpiO 1ft Otnorte, 11r1Vts 6il Ol'llsJo de I.Jcb('6ts, toma pUtlko, D-111 

mtnto 1 ouem Utttms.r posw, que com 1utol'luçio do Evno Sr. PrefeitO, e 
t 1a1n30 COI'I\ 11f9silç$o tm ,~go~, Qut lua rtalizar,- lol 30 hotiS do till 30 01 

de 2013, u s,a ctt Revrú&ts 01 omsao 1ft Ucllç&ts, stto no c.ntJo C"IVICO, no 
100, Oitlottt, PmN. PREGÃO PRESEHCW.., tipO mu.cr PAÇO, com o Stfllil'tl 

abjoto' ...,lçJo t ~st>lalia de ..,.Ides conówoóorls, -.. N Wlll •t 
a~Us dt Yttltdaçjo par~ os smemas ét ar mnlfioo"* 01 nova MIM do Corpo oe 
Bornbelrosdt011'1011e. 
O Editll f stuS ttsPfCJ'tO.S modelos, ldendo.s e lntXOS, po6etio ser UI'TIII'IIdOS f/OlJ 
retndos no endtreço 10m1 lncfla6o, no ~ dt expelflentt. lnlorm1ç6ts 
ad•dontls, dücMu e ped.clos at t:SCMrtameruos deverJo str d!r1gklos 10 Pft90Ciro. 
PiÇD Munlclpll Prtrt~to Wilsotl Ftm!ril V~rtlra, ~m 12 e1t Julho dt 2013. 

GustavoGardl 
.OW.ItdtOI....Sa de~ 

PREFEfT\JRA MUNCfi.AlOE NOVA CANTU 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 

AVISOS DE l-ICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO N' 69/1013 

AquisJç5o de O I (uma} Rcu·C'Icscavo.deLro p:.r:t ser uti liz:ulo 
no auxlho aos pequenos produton:~ rur:l is do Mmlidpio. contr:ltll de 
repasse n• 767449/20 11 • (Proce~so 0373801-67 - MAPA) do M•
ni:ctcno da Agricultu ra, Pecuária e Abastecimento IPrcfcitur:a Mu
ntclpio d~.: l-'oz do lgu.;tçu. acordo com as cspccllicaçõcs constantes no 
Anexo I - Tcnno de Referência do cd1tal. Abcrtur:a -: 3v:ahacào das 
propostas. 29 de Julho de 2013, ãs 09 horas. 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 70/2013 

Conf'-"CÇàO de lmpn:ssos snificos. foldcr> c crachá par:t uso 
em diVersas s«reunas MumtapaiJ. confonnc ou: cspccJficaçõcs cons-

~a~~e:li~~il~~e~o ~~~~~~ ~O ~=r~~~~~i~:~Cf~~ea;e0~~~~tbcnura 
Os edita is poderJo <er ret1rndos no site W\vw.licimcoes~ 

c.com.br. M:1iorcs infonnaçõcs i>OJcm :;er obtidas no hor.irio da.~ 08 
áS 17h30min. de I-n Ga feira. pelo fonc/fox (45) 3521-1374 ou pelo 
c-tmu l JUIIo.Jcn3@pmfi.pq~ov.br. 

P REGÃO ELETRÔKICO N' 71/2013 

Aquisição de matemus de llmpcz.:l, m:ucn:us de expediente, 
educauvos. confecção de canmbos c placas em P"C, para uso em 
divers;u SecrtiJlnas Mumc1p:~iJ. de acordo com :u espccificaçõc..< 
conslJntes do edital c $CUS anexos Abertura c av:~li3çào das pro
posw~ 30 de julho de 2013. ias 09 horas 

PREGÃO ELETRÔKICO N' 7212013 

Seleção de proposlas ' Lsando o rc~~:u\ro de preços paro c' cn
lu:•l 3quisiçria de dispositivos paro Os1omi:.s como placas c bolsas de 
colostom•::~ l i \e:osrom•:l c nccssôrios como {1\ldrocolóidc em placa. pas
ta ou po. carvão ativádo, creme rc~lllUrJdOr de PH de pele c tença 
b:meir:1 prote tor:l) p:ll':l serem utiiLZ:ldos Jl(\os p<Lcaentes cadaslr.l.dos 
no Pro~:rumo elo Ostomi:r..::~do no mun•ciruo . pelo rcrlodo de 12 (doze) 
me~e~. de acordo com as esrecilicaçOc~ constantes do edital c sem. 
:tncxos. Abcnuro c avali:~çao das pr('lpostas: 30 de Julh~> de 2013. à~ 
14 horas. 

PREGÃO ~LETRÓNICO N' 73/1UI3 

Aqu1siçào de SJstcm:J de Esh:nhzaç-Jo (autoclavc a vapor • 
c:apacJd:adc manam.a de: 200 litros) paro~ a Ccntrnl de E.stcriliz;~ç~o de 
M:ucna•s da Unidade de Saúde João Samek - UPA, de acordo com as 
cspccificções constantes do edital c seus. .:~nexos. Abertun e :wa· 
hn~o d35 proposus: 31 de JUlho de 2013, ~s 09 horas. 

Os editais poder-Jo <>er retirndoji no site www.licil3eoes· 
c.com.br. Maiores in formações t)Qdcm ser obtida~ no hor.irio da!> 08 
~IS 17:30 dé r a 6 .. fcu'3 , pelo fone/fax (45) 3521-1371 ou pelo c-mail 
d irlca.dcs@pmfi.pr. ~ov.br. 

Tl~f1~0 1fet1~~·~~~~~'1~'J"gosd~l~Vos 
Diretor d~: Compras c Supnmcntos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÀO 

A\"ISO DE LICITAÇÃO 
P REG."O PRESE NC IAL N' 60/1013-SRP 

A Prefe1n.1r:1 de Fnnc1sco Beltdo-PR. avas:a :1os mteressJdos 
que f:ara realiz.:tr no di:~ l3 de agosto de 2013, iu 09:00 bor:u, 3 

abenurn d:~. licitação na rnod.:atid:~de Prcglo Prc:.cncial. menor preço 
por uem. que tem por objeto o REGISTRO DE P~EÇOS de JCrviÇO!I 
de rccuperaçào c mtmutenç:lo mednic:t de c:unmhõcs c máqum:IS 
pcsad:u da frot;, munic1pal . Data parJ entrcli:a de documentos c dos 

~~;;;~PL~c~Í0~~s~:a~i~~~~~itd~ã~~s~~o d~ú~fi~sato d~c p;~~i~: ;iSa?t~~ 
estudos da Educaçi o. nnexo ;. Cãm;~rn MuiUClp<JL situada n:J Rua 
Tenen te Ct\mnrgo. 2173, na c1dade de Francisco Behrão - PR. Edital 
na lntcgm: à disposiç:lo dos interesJados n:a Din~o de Licitações da 
llrcfc:lturJ c no sitc ~·w.fr,mciscobc:ltno.pr.gov.br :;.crv1ç0s /licitu· 
çõc:s. Protocolo de rcul'3d:i. 'nexo 30 Edital. lnfonnaçõcs complc· 
nu:nlares atro\'..:s do telefone (46)3520·2107 c 3520·2103. 

Fr:mc1sco Bc:hr.io·PR. 16 dl' JUlho de 2013 
NILEIDE T. PERSZEL 

Prcg.oc•r:~ 

AVISO DE PRO RROGAÇÃO 
PR~GÃO I'RI:SF.KCIAL :-1' 56/2013 

OllJETO: Aqu isição de 2(tlo is.) vciculos noVO$, 1.c:ro km. p:1rJ sc
crct:ui ;L municipal de Educ:u;ào. 

O Mlmiclpio de Fr.mcisco Dcltr:lo, ..:st:ado do Paran:i.. inscrno 
no CNPJ sob o n" 77.S\6.S \0/000I -66 , com sede ~ Rua Otaviano 
Teixeira dos Santos. 1000, cen tro, toma püblic:o que 3 lic:itaç:lo em 
cpl~:rafe com aviso publicado nesta seção na ed ição do da:a 01 de 
julho de 2013, fi~ com a dab de abertura dos envelopes c: scu:io 
públic3 d3 licitaç:1o prorrogada par:a o dia 24 de julho de 2013 ih 14 
horas. 

Fr.J.neiSCt.) lleltr-lo-PR. 16 c.Je julho de 2013. 
NILEIDE T. PERSZEL 

rr~godro 

Diá rio Oficial da União - Seção 3 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM INISTRAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS K' 4312013 

ENTIDADE PROMOTORA: MUNICIPI(J DE FRANCISCO BEL
TRÃO - PR RECURSOS: RECE ITA PROPRIA DO MUNICiP IO. 

O Mumcip1o de FmneJsco Bchr-lo , csmdo du Prlr.an:i. mscnto 
no CNPJ/MF sob o n" 77.816.510/0001-66, c:om sede à rua Octav1:mo 
Tc~>.ear.a dos Santo~. 1000, centro. toma pUbhco que f:1t:i rcali7_:1r às 
09:00 horas do dia OS de agosto de 2013, na sala de reuniões do setor 
de heal:tções dJ Prcfe1tut:l Munictpal. TOMADA DE PREÇOS. do tipo 

L:."~~~:~~0n~~6~9'3~ J:;;ç~~{~u~~h~ d~~ ~~J~S~~~~~~:~õ0C:,0,:~ 
a aqui.s•ç4o de dieta cnter.al ou or31 em pó e lette em pó, par.a :.tten
dimcnto soc1al. Pr.tzo de ~ntrcg-:~· 06 (SCIS) me~s lnfonnaçõcs eom
plcmcnuues sobre o cdit:.l, poderão ser obudas n:a Prc:fcnura Municip:ll 
de 1-"r.mcisco Bchrlo. no endereço supro Cit:uJo, ou :ttrJIIéS Jo telefone 
(46) 3520-2103 c na w..::bpagc www.franciscobcltmo.pq:ov.br 

Fmuc1sco BchrJo-PR. 16 de JUlho de 20 !3 
ANTON IO CANTELMO NETO 

Prdclto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N ' 812013 

I • Do objeto: O prescn1e processo h.-m por ubJCtiVO a contr.~taç::io de 
scrvaços de troca c conceno de pneus paro manutençlo dos veículos 
que: compõem 3 fro~ mumc1pal de lt.ruaru. 
11 - Ju.stiticati\':1 d3 Comr:n:aç;1o: A contnt3çào de S(."fVIÇOS de troca c 
conceno de pneu,. de 'ciculos que compóem a fro1a munic1p3l de: 
lgu:nu f37-sc: necessari3 pln o bom desempenho das atividades do 
ntun1c1pt~ e conscrvaç:i.o da frob de vcicu1os c p::~~tm\ha mumeipal. 
111 • Ra7.lO JJ Escolh;~. da Pc:nmss10n.\n.1' A empresa JHONATAN 
DA NRAT 09598423905 fo1 cscollud:J dcvtdJ J. I OCXI:.t~nci:t de con· 
correntes de cmpres;~s pren ador:1s de scrv1ços de trocu e concerto de 
pneu:. nu municipi\l de lguatu, 
11 • Do valor cstim.-do: O valor ~munl ~ d\! RS 20.00(),00 (viu te mil r..:ais). 
V - DJ vig.êncta: O prese nte processo tct:l \l~~ncto de 12 (doze) 
mcsc), J pamr de sua publicnção 
VI - Enqu;adrnmcnto: Arti~;o 25. c:.put, c mctso I. da Le1 8.666 93 de 
21 de Junho de 1993 
Face ao exposto. submeto o pn:llcntc processo c a rcspccuva. minuta 
~ anihse JWÍd1c::a 

PREFEITURA MIDHCIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE 

~VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAl, N' 46/lOIJ 

O Município Jc itJpcj;~ra D'Oestc, E.sr:\dO Jo Par:m:i, toma 

~~~1~~~·i~~~i~~n~~~~i~~;r~~c~t~~0i:~~~·~~~n:,\~a~Q 1t~i;~i)n~ed~~h~g~~ 
201 3, :'as 16h:00min (dc7.csscis) horas, tendo como objeto à seleção de 
propostas visnndo .11 contratação de empresa especializ::~da na co· 
mcrcializaçlo de equipamentos c mobilüino po1ro1 utiliz~tção n:1 Creche 
Promf.mcia T1p0 C, confonnc: Convêmo firmado entre o Municíp•o c 
o Ministéno da l!duc:Jç3o. FNDE. 

Outr.l.$ infonm.çõcs podcrlo ser ub11i.l:t~ :ttr.wCs do Edit31 de 
Pregão Pr.:scncial N~ 04612013. no hor.irio das 08h:00miu :is 
12h:00mln e das 13h:)Omm âs 17h:)Omm hor:lS, n:a. sede da Pre
f..:IIW":: Municipal de ltapcj:~ra D'OI!ste • PR. Ma1on::s infonnaç~ em 
cont:ltO )>CIO Telefone (046) 3526 - 8300. 

ll:apCJ:ll'l D'Oestc·PR. IS de julho de 2013 
VLADEMIR LUCINI 

Prc~idcntc tll Conu:.~:ao de Licll:tç:i.o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMAOA DE PREÇOS N' 4/1013 

O Mumcipio de Jardun Aleire, i::.s.huJo do PLmma, :nr.lVCs da 
Conmsão Pcnnanemc de Licitaç:io. toma püblico que f:1r.i. realizar is 
09:00 hor.as. do dio 02/0812013, n:1 sede d;:a Prefeitura Municip31, s:al:~: 
de hcituçcX.~. sito a Pr3Ç3 M3n:ln3 Lcuc F~h:x, 800. centro, J3rdim 
Ale~re. TOMADA DE PREÇOS. "P" MENOR PREÇO. GLOBAL. o 
p~os fi~tOII e Stm re::ajust~. paro a eontrotaç-lo de empresa por 
empreitada ~lob:~1, com fomccuncnlo de matcri:us e mlo de obr:a. 
para :1 Duphc:~.ç:1o tb Avenid:l M.atos l...c-llo • reeape e pavimcnt::ção. 
confonne c:onlrJto de rcp:nsc 0369309-1612011/MTURICAIXA Pro
grJma Tunsmo Suc1al no Br.asd, com ..:xecuçiio no pr.azo de :até 90 
(noventa) dia.s . A document::~ção complet:l di> edital e seus respectivos 
Lnotlclos c anexos scr~o disponibil iY~1th)$ em Clrquivo dí~it.:~l g,r·Jvado 
ém CD. podendo ~ér rL"ti rJdos no endereço suprumcnc ionado jun· 
mmc:ntc com u eqltipe respons:ivel peh1 divisão de licit:tç:lo. medi:~nte 

~c~~~s!n~:~;t s~~{'d~i;gsi~~d~af~~~~l~~l'n~00~~~iJ.e a ~n~~0~~2~\~~~~ 
B::~nco do Orasil, J;,.rditn Alegre, P~ran:i. Brasil Quan~o da solicitação 
do Edital a empresa dcvcr.i anexar o comprovante do d~.vosito cfc
tu.ado. :vioiores inform:1ções na Sc:de da Prefeitura Municipal de J:tr
dim Alegre. endereço supromencionado. fone: (043) 3475-
12l6/13l4. 

Jonlim Alcgr<. 16 de Julho de 2013. 
NEUZA PcSSUTI fRANCISCONI 

Prcfc1ta 

N' 136. quana-fe1ra. I7 deJuiho de 20I3 

PREFEITURA MUNlCIPAL DE JARDIM OL!NDA 

A Comassào Pcnnanente Uc L1Citaçlo, da PRI!FEITURA 
MUNICIPAL DE JARDIM OU~lDA no exerclcio d.a.s ~tnbuações 
que lhe coufcrc as Pon.:mas n• 3:S c 36 de 17 de Janctto de 2013, 
toma público. p:n:1 conhecimento dl>ll mterc.s~do:., que fad realizar 
no dia 29 de JUlho de 2013. :ls 10:00 homs no endereço. Siquc:1r.a 
~mpos. 83. Jo.rd1m Ohnd:I.·PR. :1 rcuni~o de recebimento c :1bcl't\lr.l 
~ documcnuções c propostas, confonnc espcc11itado no Ed1l3l de 
LICitJço1o de Prcglo Presencial n"' 2412013. ObJeto da Laca~ç5:o 
AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA A PoSI> Técmco. com o 
mtcaro t\."Or do Echtat c seus t'l..--spectivos modelos, adendos e 1ne:xos 
podcr:i ser CX3mln:tll3 no endereço acima tndie:ado J p:lrttr do dia 24 
de JUnho de 2013 no homno comercr::al e ser:i romee•da med1:1nte .a 
,:olicit:tç~o por cscnto . No caso de cmpres:t com sede for:. do Mu
nicipio de Ja rdim Olinda. a Pasta Técmca poder~ ser adqu ind3 atra
vés du correiO. Quando d:1 sol ic11.1ç~o da mesma , a empresa dcved 
npresent:U' requerimento por escrito. em pilpel ttmbrado du empresa 
solicitante, assinad9 pelo representante legal da mesm11., acompanhado 
de fotocópia da Ultima Altcnçào do Contr:ltO Socia l dn cmprcs.a 
requerente. ln(omlaçOes adicionais. dúvidas e pedido~ de escl:m:· 
cimento deveri!.o ser d1rigados Q Comus:to de Lici[:lçllo no endereço 
acnna mcnc1ouado. Tcléfonc (44) 3311- 1212 fax 33ll·l214 • "t· 
mail" licilacocS(n'ljardEmolmda.pr.gov.br 

Jord•m Ohnda-PR. lO de: JUlho de 2013 
MANOEL RODRIGUES DA SILVA 

Prcs1dcnte !.13 ('onu.~;o.lo 

SIVALDO LOPES FERREIRA 
PrciJO'Lrl> 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEÓPOLIS 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N' 1/1013 

MODALIDADE: Ch3mamcnto • menor preço por Item. OBJETO· 
Jquisaç5o de gêneros alimenúcios da agricuhur.1 famihar para 3 me· 
renda escolar mumctpal. eulnunaodo llSsim no cada.stnmcnlo de gru
pos fonn:us c anform:a1s de agricultores famili:lrcs, P:ll? acender i!S 

n~.-cessidadcs do Mun1cipio de leópohs VALOR MAXIMO; RS 
35.084,00 (tnnt!l e cinco mil e oucnta e qu:Uro reals). ENTREGA 
DOS ENVELOPES: dos 09h00m os IOhOOm do diJ 29 de Julho de 
2013. ABERTURA DAS PROPOSTAS: os IOhOOm do dia 29 de 
Julhú de 2013. LOCAL: Prcfcitur.a do Municipio-Un1dadc Compr.ts I 
L1citaçlo - Rua Pedro Oomingues de Souza. 374, Centro AQUI
SIÇÃO DO EDITAL: Prédio da Prcfc11uru Munic1pnl de Lcópohs • 
Unid:adc de Compra.s c Licitações das 08h00man ãs li h30min. c dõlS 
13:30m as 16:00m 11 pJrtir do d ia 15 de Julho de 20t3. INFOR
MAÇÕES: Untdnde Compr.ts I L1ci1nção- (43) 3627- 1361. 

Leópolis-PR. 12 de JUlho de 201J. 
TIAGO LUCIO DA SILVA OLIVEIRA 

Pre.:oc•ro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MA.R!ALVA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 72/2013 

Processo Aduunistrativo n• 13112.013 
Aqu1s1ção de divis.ôrias. ponas pai'J diVISÓna~ e forrO de 

PV(' destinados o.os divers~>s setores dcst.1 Mwucipahdade, pelo Me
nor Preço por Lote. Obccnç.So do Edital: Prefeitura Munie1p:al de 
Man:.lva Rua Santa Efigênia, 680 Manal11a-l1r. Recebimento das Pro
post:ts: atC 30 de JUlho de 2013 ãs 13h4Smm. Abertur;1 dns Propostns 
30 de JUlho de 2013 ils 14h00mm. lnfonnações: (44) 3232~8370 (voz 
e fax) ou compra.s@c:•pat:tldauvafma.com.br 

Man:tlva-PR, 12 de JUlho de 2013 
EDGAR SILVESTRE 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANlü 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESE:"'CIAL N' 16/1013 

Procc:;o:so L1C1t:J.lór1o n• 03V20 13 
Contrat:tção de I!mpres.o. para presl:lç.Jo de sel'\liços técnicos 

especializados com vistas a auferir administrntillatnéii!C a restituição 
dos 11alorcs Jas cotU35 de cnel); i3 cl~tric:a cobradas indcvid:amcntc 
confonne Re~oluçllo n'" 41412010 d:1 ANEEL, nos últimos 60 (se:l'
s.!nl3) meses, confom1e.espccificações em cdit.JI. 

ABERTURA: A partir das 14:00 lqu:atorzc) llorns do DIA 
29 de Julho de 2.013. na sal:a Jc reuniões do Poço Municip;:al . em 
No,·a C~tu, Par.m:i. 

A P3sla com lntciro teor do E-dital. anexos c i.nfonn3çlks 
poderão ser solica~ç!os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARA NA. JUnto a Divislo de Llcit:~ç-lo. no hor.lrio das 
9:00 3s 11:00 Hs e dos 14:00 is 17:00 Hs. Telefonc/Fu; (44) 
35271363 - 3l27-1281 - pmncanru@•g.eom.br 

Este documento pode ser venticado no endereço e letrõnic:ll http://www.in.GO''.brfJli~J«mm, 
pelo código OOOJ20130717002l8 

Oocurncnlo assinad~ ,.hgttahncntc confonnl! MP n! 2.200-2 de 24/08/2001, que inst1tu i t 
InfracSlnLtUr.t de Chaves Públicas Brv.silcita - ICP·Brosil 

• 
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Prefeitura Municipal de Nova CafitV~ -· 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 • . _ 

CNPJ N.0 77.845.39410001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 016/2013 
ABERTURA: 29/JULH0/2013 HORÁRIO: A Partir das 14:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
14:00 Horas do dia 29 de Julho do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 2 I de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

2.DOOBJETO 
2.1 - A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de 

serviços técnicos especializados com vistas a auferir administrativamente a restituição dos 
valores das contas de energia elétrica cobradas indevidamente, conforme Resolução n° 
414/2010 da ANEEL, nos últimos 60 (sessenta) meses, conforme especificações do Anexo 01 -
Termo de Referência. 

3. DA ENTREGA DE ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS E 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. 

3.1 - Os envelopes contendo as propostas e os documentos para habilitação deverão ser 
entregues pelos proponentes no endereço, data e horário abaixo: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU, ESTADO DO PARANÁ 
RUA BAHIA, No 85, CENTRO- CEP. 87.330-000- NOVA CANTU/PR 
Data: 05 de Julho de 2013 às 15 horas. 

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 0302.04122.0021-2006-339039. 

5- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1 -Poderá participar do certame a pessoa jurídica que atenda às exigências deste edital e 

cuja atividade empresarial abranja o objeto desta licitação. 
5.2- Não será permitida a participação de empresas: 

5.2.1 -Estrangeiras que não funcionem no País; 
5.2.2 - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
5.2.3 - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de 
contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores; 
5.2.4 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7° da Lei 1 0.520/02; 
5.2.5 -Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. I O da Lei 9.605/98; 
5.2.6 -Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

6 - DO CREDENCIAMENTO 
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Prefeitura Municipal de Nova ·anllf? _ -~· 
Rua Bahia n° 85 • Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000' • ' 

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

6.1 - Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se 
segue: 
6.1.1 - Quanto aos representantes: 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade 
simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular com 
firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para 
formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem 
como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o 
procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem 
"a"; 
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo 
documento oficial que contenha foto; 
d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não 
puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de 
interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço 
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço. 
e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de 
eventuais licitantes retardatários. 
f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 
6.1.2- Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 
a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação que deverá ser feita de acordo 
com o modelo estabelecido no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes no 1 
(Proposta) e no 2 (Habilitação). 
6.1.3- Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exerctcto da 
preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo VI deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2 
(Habilitação). 

6.2 - Os documentos para credenciamento NÃO deverão ser entregues dentro dos 

envelopes. 

7 - DOS ENVELOPES 
7.1 - Para participar da presente licitação, o licitante deverá apresentar, sob pena de 

desclassificação, 02 envelopes, fechados, contendo em suas partes externas o seguinte: 

ENVELOPE No 01 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ............... . 
PREGÃO PRESENCIAL N°.: XXX I 2013 
LICITANTE: (razão social da empresa) 
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Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00 "'1 .::- .« 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ~ 

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

ENVELOPE No 02 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ............... . 
PREGÃO PRESENCIAL N°.: XXX/2013 
LICITANTE: (razão social da empresa) 
HABILITAÇÃO 

7.2 - O envelope n° 01 (ENVELOPE-PROPOSTA) deverá conter em seu interior, a 
proposta de preços, preferencialmente, redigida com base no modelo de proposta, ANEXO li 
deste edital, devendo obrigatoriamente, constar: 
a) nome, endereço e CNPJ do proponente; 
b) número do processo e do pregão; 
c) valores conforme especificado abaixo, no subitem 7.2.1; 
d) informação de que o preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável; 
e) informação de que o prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias ; 
f) assinatura do representante legal do proponente. 
7.2.1 - A proposta deverá ser datilografada/digitada ou impressa por qualquer processo mecânico, 
redigida em linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, contendo uma única proposta 
com preço unitário e total em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, conforme o 
anexo li deste edital, em envelope fechado, com assinatura do responsável legal da proponente . 
Em caso de divergência entre o valor unitário e os totais, será considerado o primeiro. 
7.2.2. Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério "MENOR PREÇO" 
(menor preço em Reais )", observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações 
técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital. 

7.3 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e 
indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações 
decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito. 

7.4 - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar 
preço inexequível no julgamento das propostas, serão consi.derados como inclusos nos preços, não 
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo os serviços serem 
fornecidos sem ônus adicionais. 

7.5 - Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador sem 
poderes para praticar atos durante a sessão. O portador da proposta não poderá ofertar lances ou 
praticar qualquer ato referente ao certame em favor da proponente durante a sessão. 

7.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências 
do presente Edital e de seus anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento. 

7.7- Não serão aceitos preços cujos valores unitários seja, iguais a O (zero) inexequíveis ou 
excessivos, sendo entendidos como excessivos aqueles superiores ao preço máximo estipulado no 
item 7.2.2; 

8 -DA HABILITAÇÃO 
8.1 -No envelope n° 02 (ENVELOPE DE HABILITAÇÃO), o licitante deverá apresentar 

para fins de habilitação no presente pregão, os seguintes documentos: 



8.2- HABILITAÇAO JURIDICA, conforme o caso: 
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
a.l) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir; 
c) Os documentos relacionados no subitem "a" não precisarão constar do Envelope n° 2 -
Habilitação, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

8.3 -REGULARIDADE FISCAL 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste 
certame; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes 
certidões: 
c.l) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal; 
c.2) Certidão de Regularidade de ICMS - [mposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 
expedida pela Secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo 
representante legal do licitante, sob as penas da lei; e 
c.3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela 
Secretaria Municipal de Finanças; 
d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação 
da CND- Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN- Certidão Positiva de Débito com Efeitos de 
Negativa; 
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF -Certificado de Regularidade do FGTS; 
f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição; 
f.l) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
2 (dois) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 
f.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subi tem f.l , implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se 
à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento 
licitatório, nos termos do art. 4°, inciso XXIII, da Lei Federal n° 10.520/02. 

8.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. 

8.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características 
com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s), expedido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, no qual se indique que a empresa e/ou responsável técnico 
já prestou os serviços objeto da presente licitação; 
a. I) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar em nome do licitante e/ou do engenheiro responsável pela 
empresa . 

8.6 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
a) declaração para os fins do disposto no artigo 7°, inciso XXXIII da Constituição da República de 
1988 (Anexo IV deste Edital); 
b) declaração assegurando a inexistência de impedimento legal por parte da proponente para licitar 
ou contratar com a Administração (Anexo V deste Edital); 
b) declaração relativa à Constituição Estadual de São Paulo, artigo 117 (Anexo VII deste Edital); 

8.7- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
8. 7.1 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, 
autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do 
original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no 
ato de sua apresentação; 
8.7.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
8.7.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação 
das propostas; 
8.7.4- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 
estabelecimentos, disposta nos itens 8.2 a 8.6; 
8.7.5 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do 
licitante; 
8.7.6 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos 
órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio 
eletrônico. 
8.7.7- Todos os documentos apresentados permanecerão no processo licitatório. 
8.7.8 - Nenhum documento será devolvido, exceto os envelopes dos licitantes desclassificados. 

9 - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
9.1- No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela 

fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que 
serão apresentados os documentos indicados no item 6.1. 

9.2- Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes 
n°. 1 e n°. 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de 

Habilitação. r 
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9.3- O julgamento da licitação será pelo menor preço, sendo considerada vencedora a 
empresa que atender às exigências do edital e ofertar o menor preço; 
9.3.1 - Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso e as correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

9.4- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
9.4.1 - Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
9.4.2- Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertadas pelos 
demais licitantes; 
9.4.3- Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 

9.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado 
o certame, lavrando-se ata a respeito. 

9.6- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 
9 .6.1 - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 
9.6.2- Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso 
de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes; 
9.6.3- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em 
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços; 
9.6.4- O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 

9.7- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. Não se admitirão lances iguais a preços já ofertados, forçando 
empate de valores; também não se admitirão lances ínfimos, assim considerados os inferiores 
ao equivalente a 1,00% (um por cento) do menor preço inicial obtido para o item, 
arredondado; 

9.8- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 

9.9- Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
9.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 %(cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada; 
9.9.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, 
situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do 
Pregoeiro, sob pena de preclusão; 
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.1 será realizado 
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sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e 
apresentar nova proposta; 
b I) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 
9.9.3- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase 
de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
9.9.4- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, 
em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4°, 
inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese 
de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se 
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.1; 
a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no item 9.9.4, será declarada a melhor oferta aquela proposta 
originalmente vencedora da fase de lances. 

9 .I 0- Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores, as propostas 
não selecionadas por conta da regra disposta no item 9.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de 
lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 

9.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o I icitante desistente 
às penal idades legais cabíveis. 

9.12- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 

9.13- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 

9.14- Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do 
Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste 
Edital; 

9.15- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos. 

9.16- A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

9.17- Esta Prefeitura não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

9.18- Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor. 

9.19- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o I icitante não atender às 
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, 
verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora. 

9.20- Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio. 

9.21 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os 
licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da 
convocação. 
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10- IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 

10.1- Até 2 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

10.2- Eventuais solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações deverão ser 
dirigidas ao pregoeiro, protocoladas na Secretaria Municipal de Gestão Pública - Setor de 
Licitações e Contratos, localizada na Praça dos Três Poderes, O 1 - Centro. 
10.2.1- Admitem-se solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações por intermédio 
de ''fac-símile" ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do original no 
prazo de 48 horas; 
10.2.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada 
nova data para a realização deste certame. 

10.3- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

10.4- Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na 
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, 
abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias que começará a correr a partir do dia em que houver 
expediente nesta Prefeitura para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, 
que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos; 
10.4.1- A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará 
na decadência do direito de recurso e no encaminhamento do processo à autoridade competente 
para a homologação; 
10.4.2- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente; 
10.4.3- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório; 
10.4.4- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará 
na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
10.4.5- Os recursos devem ser protocolados na Secretaria Municipal de Gestão Pública- Setor de 
Licitações e Contratos, no endereço descrito no item 1 0.2. 

11. DO CONTRATO, DO INICIO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
11.1 - Encerrado o procedimento licitatório, adjudica o objeto e homologado o processo; o 

licitante vencedor será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, 
conforme minuta constante do Anexo VIII e da proposta aceita. 
11.1 .1 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação para assinar o contrato. 
1 I .1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou 
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato. 

I I .2 - O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento da respectiva comunicação, através 
de fac-símile ou correio eletrônico. 
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11.3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou 
instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes 
do decurso do prazo estabelecido neste edital e deverá ser devidamente fundamentada. 

11.4 - A execução dos serviços deverão ser iniciados a partir da data de assinatura do 
Termo Contratual e sua vigência será de 12 meses, podendo ser prorrogado o prazo, conforme 
determina o Artigo 57, inciso li, da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações. 

11 .5 -O contrato será executado conforme as especificações constantes no ANEXO I 
(Termo de referência). 
11.5 .I. A convocação para os serviços será feita através da emissão e encaminhamento da Ordem 
de Serviço à empresa contratada; 
11.5.2. Se a empresa contratada recusar-se a receber a nota de empenho, estará sujeita as 
penalidades explicitadas neste Edital e na Legislação em vigor e ainda, a Administração convocará 
a empresa subsequentemente classificada, na devida ordem classificatória, para efetuar os serviços. 
11.5.3. Os serviços desta licitação deverão ser executados acompanhados de Nota Fiscal e a 
respectiva Ordem de Serviço; 

12. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
12.1. O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo as necessidades da unidade 

requisitante, a qual emitirá Ordem de Serviço durante a vigência do contrato, conforme as 
condições estabelecidas no Anexo I (Termo de referência) deste certame; 

12.2. A execução do objeto será acompanhada, conforme o caso, nos termos dos arts. 67 a 
73 da Lei Federal n°. 8.666/93. 

12.3 - A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com as especificações 
constantes do termo de referência (art. 76 da Lei Federal n°. 8.666/93). 

12.4 - Os serviços serão objeto de recebimento provisório, nos termos do art. 73, I, "a", da 
Lei Federal n°. 8.666/93. 

12.5- Os serviços serão objeto de recebimento definitivo, nos termos do art. 73, I, "b", da 
Lei Federal n°. 8.666/93. 

12.6- O(s) contratado(s) fica(m) obrigado(s) a substituir o(s) serviço(s) que vier(em) a ser 
recusado(s), observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n°. 8.666/93, sendo que o recebimento 
previsto no subitem 13.4 não importará sua aceitação. 

12.7 - O prazo para a execução será imediato, contadas do recebimento, pelo Contratado, 
de cada solicitação dos serviços (Ordem de Serviço). 

12.8. O não atendimento do prazo fixado do item 12.1.4 implicará em pena de rescisão do 
termo que instrumentaliza a contração, salvo justificativa fundamentada do contratado, com a 
devida aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária responsável pela contratação; 

13. DO PAGAMENTO 
13 .1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na 

conta bancária indicada pela Contratada, conforme consta no anexo I deste edital, após o 
recebimento definitivo, condicionados à apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo 
servidor designado para receber o objeto. Os pagamentos serão efetuados após restituídos e ou 
compensados ao Município os valores referentes as receitas constantes do projeto básico (anexo I), 
mediante: 
a) Apresentação de atestados expedidos pela Secretaria ordenadora da despesa que comprovem a 
efetiva e satisfatória entrega do objeto do presente edital. / 

~ ~ 
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b) Apresentação de certidões negativas de débito relativas à Seguridade Social (CND do INSS) e 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS) atualizadas. 

14. DAS SANÇÕES 
14.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções 
previstas no artigo 7° da Lei Federal n°. I 0.520/02 e demais penalidades legais, que o vencedor do 
certame declara conhecer integralmente. 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 - A autoridade competente poderá revogar a presente I i citação por interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, bem como anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros - mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, 
assegurados sempre o contraditório e a ampla defesa. 

15.2 - Os termos, cláusulas e condições de quaisquer anexos deste edital ficam dele fazendo 
parte integrante, sem necessidade de transcrição. 

15.3 - Após a fase de habi I itação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelos Pregoeiros. 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam 
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

16.2 - Este edital pode ser retirado diretamente na Prefeitura Municipal de Nova Cantu, 
Estado do Paraná. 

16.3. O Foro competente para dirimir questões relativas ao presente Termo de 

Convocação será o da Comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
17.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia, N° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail - pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 12 de Julho de 2013. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXOOl 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 016/2013 

TERMO DE REFERÊNCIA - PROJETO BÁSICO 
Este Termo de Referência tem por finalidade orientar a(s) PROPONENTE(S) interessadas em 
participar do certame para Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados com vistas a auferir administrativamente a restituição dos valores das contas 
de energia elétrica cobradas indevidamente, conforme Resolução n.0 414/2010 da ANEEL, 
nos últimos 60 (sessenta) meses, conforme especificações. 

l - OBJETO 
1. O objeto do certame, com sua quantidade, denominação e prazo de execução aceitáveis, 
consistirá em: 
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados com vistas a 
auferir administrativamente, a restituição dos valores das contas de energia elétrica 
cobradas indevidamente, conforme Resolução n.0 414/2010 da ANEEL, nos últimos 60 
(sessenta) meses, conforme especificações deste Anexo . 

2 - PROCEDIMENTOS 
2.1 Os serviços deverão obedecer às prescrições e exigências contidas nas especificações deste 
edital e seus anexos. 
2.2 A PROPONENTE vencedora deverá adotar os seguintes procedimentos visando a prestação 
dos serviços ao MUNICÍPIO: 
2.2.1. Verificação se as tarifas aplicadas estão de acordo com a classificação da atividade exercida 
para cada contrato, além de efetuar um ajuste geral do sistema, conferir todas as faturas de energia 
elétrica pagas pela municipalidade, objetivando reduzir os custos no consumo nas tarifas aplicadas 
e nos tributos incidentes sobre as faturas, conferindo potencia instalada, potencia faturada na 
iluminação pública, revisando todos os contratos de alta tensão, de forma a determinar a demanda 
de energia elétrica, otimizando-os em função do padrão de uso. 
2.2.2. Os serviços técnicos abrangerão todas as unidades consumidoras cuja responsabilidade de 
pagamento é da municipalidade, tais como os medidores, registros apontados, faturamento, 
consumo, demanda, tarifas, classificação e outros julgados de interesse, com o fim específico de 
certificar da exatidão dos pagamentos efetuados a Concessionária nos últimos anos. 
2.2.3. Caso seja constatado inconsistência de valores cobrados a maior, a empresa contratada 
deverá instruir processo calçado na legislação pertinente e representar a Prefeitura junto a 
Concessionária e/ou órgão regulamentador, pleiteando a devolução. 
2.3. Todos e quaisquer procedimentos deverão ter a anuência da Administração para o seu 
encaminhamento. 
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a empresa contratada, cópias das faturas de energia de todas as 
Unidades de Consumo e demais documentos necessários e designará um funcionário para 
acompanhar os trabalhos de triagem nas Unidades de Consumo. 
2.5. Ao término dos trabalhos, a empresa contratada deverá elaborar um Relatório Conclusivo 
sobre as considerações verificadas em cada Unidade de Consumo. 
2.6. Os serviços deverão ser executados no âmbito administrativo, condicionados ao objeto da 
licitação, sendo que somente ocorrerá o pagamento quando concluídas as restituições e/ou 
compensação dos créditos ao Município. 

3-NORMAS 
3.1 Na execução do objeto contratado deverá ser observado, pela PROPONENTE vencedora, o 
que estabeleçam: 
a. As normas e regulamentações do MUNICÍPIO; 
b. As especificações dos serviços; 
c. As Normas Brasileiras divulgadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no 
que couber e em conformidade com as edições mais recentes; 

4 -RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
4.1 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei Federal n.0 8.666/93, o objeto desta licitação 
será recebido mediante recibo (aceite da nota fiscal/fatura). 
4.2 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o objeto foi executado em desacordo com 
o edital e com a proposta, após a notificação por escrito à PROPONENTE vencedora, serão 
interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 
4.3 Um determinado serviço será inteiramente recusado pelo Setor Responsável caso não esteja em 
conformidade com as especificações constantes deste edital. 
4.4 Nos casos de recusa dos serviços, a PROPONENTE vencedora deverá, imediatamente, 
providenciar a substituição, a partir da comunicação oficial feita o Setor Responsável. 
4.5 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela segurança do 
serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do futuro contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei e pelo instrumento contratual, bem como das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias. 

5 - CONDIÇÕES GERAIS 
5.1 Transporte, Hospedagem e Encargos 
a. A PROPONENTE vencedora será responsável pelo transporte e hospedagem do pessoal por ela 
empregado para prestação dos serviços objeto deste edital, bem como dos encargos trabalhistas e 
previdenciários. 

6 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.1 Os preços permanecerão irreajustáveis. 
6.2 O MUNICÍPIO, efetuará o pagamento, observado o seguinte: 
a) Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta 
bancária indicada pela Contratada, deste edital, após o recebimento definitivo, condicionados à 
apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o 
objeto. Os pagamentos serão efetuados após restituídos e ou compensados ao Município os valores 
referentes as receitas constantes do projeto básico. 
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b) A PROPONENTE vencedora indicará no corpo da nota fiscal o número da licitação, o número e 
nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 
c) Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições determinadas 
pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes. 
d) Nenhum pagamento será efetuado à PROPONENTE vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação contratual, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude 
de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) 
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza 

7 -DOS PRAZOS 
7.1 A PROPONENTE vencedora deverá obedecer, para execução do objeto do futuro contrato, o 
prazo estabelecido neste Termo de Referência. 
7.2 Os prazos de adimplemento das futuras obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos 
e condições especificadas no inc. 11 do artigo 57 da Lei Federal n.0 8.666/93. 

8 - GARANTIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRA TO 
8.1 Não será exigida garantia para execução contratual, conforme faculta o caput do Art. 56 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

9 - ITEM ORÇAMENTÁRIO 
9.1 A despesa decorrente da aquisição do objeto desta licitação, está a cargo do seguinte elemento 
orçamentário: 0302.04122.0021-2006-339039 

10 - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRA TO 
10.1 A PROPONENTE vencedora deverá assinar o Contrato, dentro de 2 (dois) dias úteis, da 
convocação, junto a Seção de Licitações desta Prefeitura 
a) O prazo concedido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, quando 
solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração. 
10.2 No ato da assinatura do Contrato, a PROPONENTE vencedora deverá apresentar, se não 
presente nos autos: 
a) instrumento público ou particular de mandato, este último com firma reconhecida, outorgando 
poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do 
estatuto ou contrato social. 
b) autorização da Polícia Federal para os serviços de segurança. 
10.3 Caso já estejam com o prazo de validade expirado as seguintes certidões apresentadas na fase 
de habilitação deste certame também deverão ser apresentadas: 
a) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) ou pela Receita Federal do Brasil; 
b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal; 
10.4 Os documentos solicitados deverão ser apresentados no original ou em cópia autenticada. 

11. DO RECEBIMENTO 
11.1 O recebimento dos serviços será feito por comissão ou servidor designado para esse fim, 
cabendo ao Setor Responsável o atesto das Notas Fiscais. 
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ANEXO 11- MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 032/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 016/2013 

Ao 
MUNICÍPIO DE ....... ... .... ...... .. -. 
Prezados Senhores, 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE E FAX: 
E:MAIL: 

1. OBJETO: 
1.1 Apresentamos nossa Proposta Comercial para prestação de serviços técnicos especializados 
com vistas a auferir administrativamente, a restituição dos valores das contas de energia elétrica 
cobradas indevidamente, conforme Resolução n.0 456/2000 da ANEEL, nos últimos 60 (sessenta) 
meses, conforme especificações do Anexo O l -Termo de Referência. 

2. CONDIÇÕES GERAIS 
2.1 A PROPONENTE declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 
presente licitação bem como de todos os Anexos que o integram. 
2.2 A PROPONENTE declara ainda, que o pessoal a ser utilizado atendem plenamente aos 
requisitos do Anexo O 1 - Termo de Referência da licitação referida em epígrafe. 
2.3 Quaisquer reclamações deverão ser formalizadas por escrito e dirigidas ao nosso escritório, sito 
na rua ....... ... . , na cidade de ...... ..... . , ........... , no Estado de ..... ..... .. , .. .. ....... , CEP ..... . 

3. PRAZO DE EXECUÇÃO: 
3.1 Prazo de execução em conformidade com o previsto no Termo de Referência- Anexo I do 
edital. 

4. DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS: 
4.1 Os valores dos serviços seguem discriminados abaixo: 
R$ ........ .......... ...... ... .. ... ( ....... .. ............ ........ ) 
4.2 O preço proposto contempla todas as despesas que o compõem, tais como de embalagem, frete 
e seguro para entrega do material no local indicado no edital, bem como todos os encargos 
(obrigações sociais, impostos, taxas, tarifas, cópias, di ligências, viagens, diárias, refeições, etc.). 

5. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
5.1 Conforme previsto no Termo de Referência- Anexo I. 

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
6.1 Conforme previsto no Anexo 1 deste edital. 
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7.1 A validade da proposta comercial será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 
pública do Pregão. 
7.2 Desde já declaramo-nos cientes de que o MUNICÍPIO procederá à retenção de impostos nas 
hipóteses previstas em lei. 

local e data 

assinatura e carimbo da PROPONENTE 
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ANEXO IH 

PROCESSO LICITATÓRIO No 032/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 016/2013 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(nome da licitante), inscrita no CNPJ/MF sob o n°---------------, neste ato representada 
por .. .. ......................... , portador da C.I. no .................. , inscrito no CPF sob o ll

0 
.............. .. ...... , 

declara, para os fins do Processo Li citatório n° ... .. . , Pregão n° .. .... , que atende plenamente aos 
requisitos de habilitação exigidos para a participação no supra referido certame. 

______________ ,de 

Representante legal 
(Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial D0 016/2013 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 
completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.0 

•.......••.. e Inscrição Estadual sob n.0 
•••••••••..•. • •• • , 

representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a) ........................... , 
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.0 

••••.•... •••• e CPF n.0 
•..••••••..••.•••••..•.• , nomeia(m) e 

constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) ..................................... , portador(a) da Cédula de 
Identidade RG n.0 

.•••••••••••••••• • •••• . e CPF n.0 
•••••...•.•••••••••••••••••.•..••• , a quem confere(imos) amplos 

poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante ............ .... .... (indicação do órgão 
licitante), no que se referir ao PROCESSO LICITATÓRIO No 030/2013, EDITAL DE 
PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2013, com poderes para tomar qualquer decisão durante 
todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (N° 
01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 02) em nome da Outorgante, formular 
verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou 
ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção 
de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente 
sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, 
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 
A presente Procuração é válida até o dia .... ... ..... . 
Local e data. 
Assinatura 
Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento 
particular, a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de 
outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para 
constituir mandatário. 

) 
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ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO No 032/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 016/2013 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(nome da licitante), inscrita no CNPJ/MF sob o n°---------------, neste ato representada 
por. ....................... .. ... , portador da C.I. n° .................. , inscrito no CPF sob o no ...................... , 
declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição da República, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega 
menor de dezesseis anos. 

_______________ ,de 

Representante legal 
(Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
Observação: se a licitante empregar menor, na qualidade de aprendiz a partir de 14 anos, deverá 
constar na declaração. 
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ANEXO VI 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 032/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 016/2013 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 
TRIBUTAÇÃO DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA IDPÓTESE DO 
LICITANTE SE 

ENQUADRAR COMO ME OU EPP) 
DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa), CNPJIMF N°, sediada, (Endereço Completo) Declaro (amos) para todos os 
fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou 
(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

(Local e Data) 

Representante legal 
(Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 032/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 016/2013 

DECLARAÇÃO RELATIVA AO ARTIGO 117 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
A empresa sediada à Rua (Av., AI., etc.) , cidade __ , estado __, 
inscrita no CNPJ sob n° , por seu diretor (sócio gerente, proprietário) , 
portador(a) da Carteira de Identidade n° , e inscrito(a) no CPF/MF com o n° 
_______ , DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão 
presencial n° XX/13 , ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de ... .... .. ......... ... ......... , que 
cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados, em atendimento à 
Constituição do Estado de São Paulo, artigo 117, parágrafo único, (apenas se tiver matriz, ou filial, 
instaladas neste Estado de São Paulo). 

Local e data 

nome e identidade do declarante 
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ANEXO VIII 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 032/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 016/2013 

Pelo presente instrumento contratual, a Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, 
com CPNJ sob no XXXXXXXXXXXXX, com endereço na XXXXXXXX:XXXXXX, nesta cidade 
de ................ ... .. ... , neste ato representada pelo Dr.XXXXXXXXXXXXX, Prefeito Municipal, de 
agora em diante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado a Empresa ................. , 
estabelecida na .................. ....... , Cidade de ......... .. , Estado de .......... , inscrita no CNPJ sob n° 
.. ................................ , neste ato representada por ................ .. ... .. , portador da cédula de identidade 
RG n° ....... ................. , inscrito no CPF (MF) sob n° ..... .... .................. , residente e domiciliado na 
..................................... , Cidade de .......... , Estado de ........ , doravante designada 
"CONTRATADA", ajustam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas representadas a 
segmr: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRA TO 
O presente contrato fundamenta-se: 
I - no Pregão Presencial n.0 0072/2011, conforme Lei Federal n°. 10.520/02, pela Lei Municipal n°. 
2.670/03, regulamentada pelo Decreto Municipal n.3.596/06, pela Lei Complementar n°. 123/06, e 
pelas demais disposições contidas neste edital, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n°. 
8.666/93; 
11 - nos termos propostos pela Contratada que, simultaneamente: 
a) constem no Processo Administrativo n.0 X0072/2011; 
b) não contrariem o interesse público; 
111 - nos preceitos de direito público; 
IV- supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do direito 
privado. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados com vistas a 
auferir administrativamente ou judicialmente, a restituição dos valores das contas de energia 
elétrica cobradas indevidamente, conforme Resolução n.0 456/2000 da ANEEL (cópia anexa), 
nos últimos 60 (sessenta) meses, conforme especificações do Anexo 01 - Termo de Referência. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
O valor total deste contrato é R$ ............. ( ... .. ............ ). 
Subcláusula segunda. Já estão incluídas no preço total todas as despesas com impostos, 
transporte, mão-de-obra e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações 
decorrentes deste contrato. 
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta bancária 
indicada pela Contratada, deste edital, após o recebimento definitivo, condicionados à 
apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o 
objeto. Os pagamentos serão efetuados após restituídos e ou compensados ao Município os valores 
referentes as receitas constantes do Termo de referência - Anexo 1. 



-<0~A .. 

·'' <.l.t 
ú... 

(LI +- ~ 
~ FL . 0~-~- -- i-

Prefeitura Municipal de Nova C '" nttf----T 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 ~-5}.!-

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 

Subcláusula primeira. A Contratada indicará no corpo da nota fiscal o número da licitação, o 
número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via 
ordem bancária. 
Subcláusula segunda. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas 
disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções 
normativas vigentes. 
Subcláusula terceira. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação contratual, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude 
de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) 
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
Subcláusula quarta. Os pagamentos efetuados em atraso sofrerão a correção monetária e os juros 
legais, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo 
pagamento. Também poderão ocorrer compensações financeiras e penalizações por eventuais 
atrasos; e descontos por eventuais antecipações de pagamentos. 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
Os preços serão fixos e não-reajustáveis nos termos da legislação em vigor. 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos seguintes elementos orçamentários: 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
Subcláusula primeira. Este contrato tem vigência de 12 meses a partir da sua assinatura 
CLÁUSULA OITAVA -DA GARANTIA DO CONTRA TO 
Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 
CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS 
Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e 
condições especificados no parágrafo 1 o do artigo 57 da Lei Federal n. 0 8.666/93, e a solicitação 
dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à 
comprovação das alegações, deverá ser recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar. 
CLÁUSULA DEZ- DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei Federal n.0 8.666/93, o objeto desta licitação será 
recebido mediante recibo (aceita da nota fiscal/fatura). 
Subcláusula primeira. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o objeto foi executado 
em desacordo com a proposta, após a notificação por escrito à Contratada, serão interrompidos os 
prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 
Subcláusula segunda. Um determinado serviço será inteiramente recusado pelo Setor 
Responsável caso não esteja em conformidade com as especificações constantes deste edital. 
Subcláusula terceira. Nos casos de recusa dos serviços, a Contratada deverá, imediatamente, para 
providenciar a substituição, a partir da comunicação oficial feita pelo Setor Responsável. 
Subcláusula quarta. O recebimento provisório ou definitivo não excluem a responsabilidade civil 
pela segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento, bem como das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias. 
CLÁUSULA ONZE- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados pelo Setor Responsável, que terá 
autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da 
execução contratual. 
Subcláusula primeira. Ao Setor Responsável compete, entre outras atribuições: 
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I - solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 
providências necessárias ao bom andamento deste contrato e an~xar aos autos do processo 
correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências; 
11 - verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os 
procedimentos e materiais empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos 
serviços; 
111 - manter organizado e atualizado um sistema de controle, assinado por técnico da Contratada e 
por servidor designado pelo Contratante, em que se registrem, em cada visita: 
a) as atividades desenvolvidas; 
b) as ocorrências ou observações descritas de forma analítica; 
IV - ordenar à Contratada corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executadas com 
erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações; 
V - acompanhar e aprovar os serviços executados; 
VI - atestar o recebimento definitivo dos materiais e a execução dos serviços; 
VII - protocolizar ao Prefeito os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas 
aplicadas à Contratada. 
VIII - encaminhar à Seção de Compras os documentos referentes a pagamentos (nota fiscal, com o 
ateste do aceite do material). 
Subcláusula segunda. A ação do Setor Responsável não exonera a Contratada de suas 
responsabilidades contratuais. 
CLÁUSULA DOZE- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e a 
dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados e, 
ainda, a: 
I - executar os serviços objeto deste edital nos locais e no prazo determinados no ANEXO 
I; 
11 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
III - obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução dos serviços objeto do 
edital e pagar os emolumentos prescritos em lei; 
IV - obedecer à melhor técnica vigente e enquadrar-se rigorosamente nos preceitos normativos da 
ABNT; 
V - responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas; 
VI - responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros em 
razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
VII - respeitar o sistema de segurança do Contratante e fornecer todas as informações solicitadas 
por ele; 
VIII - acatar as exigências dos poderes públicos e pagar, às suas expensas, as multas que lhe sejam 
impostas pelas autoridades. 
IX - apresentar ao Contratante, se solicitada, a relação dos empregados credenciados a prestar 
serviços e promover de imediato a substituição daqueles que, a critério do Contratante, venham a 
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica; 
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X - fornecer a seus empregados quaisquer ferramentas e instrumentos necessários à execução dos 
serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à limpeza ou à manutenção dos 
equipamentos; 
XI - facilitar, ao Setor Responsável da contratante, a fiscalização dos serviços pactuados. 
22.2 A Contratada não será responsável: 
I - por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força maior; 
11 - por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste edital. 
22.3 O Contratante não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da 
Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
CLÁUSULA TREZE - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a: 
I - proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações deste 
edital, inclusive permitir livre acesso dos empregados da Contratada às dependências do 
Contratante relacionadas à execução do objeto; 
11 - promover os pagamentos dentro do prazo estipulado; 
111 - fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
contratuais. 
CLÁUSULA QUATORZE- DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA 
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à 
sanção prevista no artigo 7° da Lei 10520/02, sem prejuízo das multas previstas no instrumento 
convocatório e demais penalidades legais. 
Subcláusula primeira. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a multa de 20% (vinte por cento) sobre 
o valor da obrigação não cumprida ou pagamento correspondente à diferença de preço decorrente 
de nova licitação para o mesmo fim. 
Subcláusula segunda. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do 
compromisso assumido com a Contratante, as sanções administrativas aplicadas à Contratada 
serão: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Administração; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
Subcláusula terceira. O atraso injustificado na execução do serviço ou na entrega de material sem 
prejuízo do disposto no parágrafo 1° do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93, sujeitará o contratado 
à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao 
término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 
a. multa de 10% (dez por cento) até o 30° dia de atraso; e 
b. multa de 15 % (quinze por cento) a partir do 31° dia de atraso até o 45° dia de atraso; 
Subcláusula quinta. A partir do 46° dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da 
obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou 
contrato, podendo ser aplicadas à contratada as seguintes penalidades: 
a. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 
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b. multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim; 
Subcláusula sexta. A licitante está sujeita às sanções estipuladas nas Leis Federal n°s 8.666/93, 
10.520/02 e no Decreto Municipal n° 62, de 22 de setembro de 1993, que a licitante declara 
conhecer integralmente. 
Subcláusula sétima. A aplicação de quaisquer sanções referidas no item anterior, não afasta a 
responsabilização civil da licitante vencedora pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela 
inadimplência. 
Subcláusula oitava. A aplicação das penalidades não impede o Município de exigir o 
ressarcimento dos prejuízos efetivados, bem como das despesas advindas da nova contratação, ou 
outras quaisquer decorrentes das faltas cometidas pela licitante vencedora. 
Subcláusula nona. O serviço não aceito por não atender às especificações do Edital deverá ser 
substituído no prazo determinado, contado do recebimento da intimação, a não ocorrência da 
substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa de 20% (trinta por cento) 
sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida. 
Subcláusula décima. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos 
pelo Contratante ou cobradas diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente, e poderão ser 
aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 
Subcláusula décima primeira. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da 
oportunidade de ampla defesa por parte da Contratada, na forma da lei. 
CLÁUSULA QUINZE- DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 
A Contratada declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à 
assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante toda a execução do 
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRA TO 
Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrumento, na 
Lei Federal n.0 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, as 
alterações contratuais que julgarem convenientes. 
CLÁUSULA DEZESETE - DA PUBLICAÇÃO 
A publicação resumida do presente contrato na Imprensa Local, será providenciada pelo 
Contratante, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal n.0 8.666/93. 
CLÁUSULA DEZOITO - DA RESCISÃO 
Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 
78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80 da Lei Federal n.0 

8.666/93. 
CLÁUSULA DEZENOVE - DA UTILIZAÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE 
A Contratada não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do Contratante ou sua 
qualidade de contratada em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, 
em cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente 
contrato. 
Subcláusula única. A Contratada não poderá, também, pronunciar-se em nome do Contratante à 
imprensa em geral sobre quaisquer assuntos relativos às atividades deste, bem como a sua 
atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais 
cominações cabíveis. 
CLÁUSULA VINTE E DOIS - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU 
OMISSOS 
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Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada não serão responsabilizados por fatos 
comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja 
solução se buscará mediante acordo interpartes. 
CLÁUSULA VINTE E TRÊS - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
A Administração do Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a 
incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior. 
Subcláusula primeira. Para os casos previstos no caput desta cláusula, o Contratante poderá 
atribuir a uma comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos 
comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos. 
Subcláusula segunda. As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, 
zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional 
concessão do Contratante, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público, não 
seja interpretado como regra contratual. 
Subcláusula terceira. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita 
execução do presente contrato, fica desde já compelida a Contratada a avisar, por escrito e de 
imediato, qualquer alteração em seu endereço ou telefone. 
Subcláusula quarta. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de 
qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras. 
CLÁUSULA VINTE E QUATRO - DO FORO 
Fica eleito o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, como competente para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente termo em três vias de 
igual teor e forma para um só efeito legal. 

data 

CONTRATADO 

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

OBS: 
1 - Os interessados em participar desta licitação que retirarem o edital pela Internet deverão 
remeter este formulário à Prefeitura, devidamente preenchido e assinado, podendo ser enviado via 
fax. 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 032/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 016/2013 

RECIBO DE EDITAL 

A 
empresa ______________________________________________________________ __ 

com endereço para correspondência à -------------------------------------------' 
na cidade de ___________________ / __ , fone (Oxx_) _________ _ 
fac símile (Oxx_) e-mail 

RETIROU PROCESSO LICITATÓRIO No 032/2013 -EDITAL DE PREGÃO, na Forma 
Presencial n° 016/2013, cujo objeto refere-se à Contratação de empresa para prestação de 
serviços técnicos especializados com vistas a auferir administrativamente, a restituição dos 
valores das contas de energia elétrica cobradas indevidamente, conforme Resolução n.0 

414/2010 da ANEEL, nos últimos 60 (sessenta) meses, composto de edital do certame e anexos 
nele citados. 

Nomeporextenso: ________________________________________________________ _ 

Assinatura: -------------------------------------------------------------

Data: ---------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN L,: JJ.,.l~~·~!~ 
ESTADODOPARANÁ ~ ()0Y 

CNPJ 77.845 39410001-03 \~i--:~ ~~~~~· 
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PROCESSO no 032/2013 '· 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Contrata~ão de Em12resa 12ara Jurídica 
para recupera__ç_ão de créditos COPEL. 
VALOR ESTIMADO 12ara Pagto de Honorários -
Para Cada R$-1 ~00 Arrecadado/recu12erado serão 
pagos R$-0.,20 de honorários. 

PREVISÃO I 

DATA: I I 

PARA: 
DIVISÃO DE 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível 

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO 

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


