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ESTADO DO PARANÁ

A v. J o s é  C a lleg ari, n° 647, Ba irro  Ipê -  C E P  85884 - 000 -  M ed ianeira  - P R  
Fone: (45) 3264-8617 - Fax: (45) 3264-8616

Site; http://www.medianeira.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA

DISPENSA LIMITE N° 07/2021

O presente termo de abertura de processo servirá para registrar, junto 
ao MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA/PR devidamente inscrito no CNPJ N° 
76.206.481/0001-58, com endereço Av. José Callegari, n° 647, Bairro Ipê -  
C EP  85884 - 000 -  Medianeira -  PR, a elaboração de CONTRATAÇÃO 
DIRETA por DISPENSA LIMITE visando à  Contra tação  da em presa  G H E LLE R E  
& REFATTI LTD A devidamente inscrita sob  o CN PJ n° 79.959.037/0001-00, para 
Aquisição de peças para reparos e conserto no equipamento Rolo 
Compactador Hamm, da Secretaria de Agricultura.

Medianeira-PR, 26 de abril de 2021.

http://www.medianeira.pr.gov.br
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A v. Jo s é  Callegari, n° 647, bairro Ipê -  CEP 85884 - 000 -  M edianeira - PR  
Fone: (45) 3264-8617 - Fax: (45) 3264-8616

Requisição de Necessidades 
N° 155/2021

Objeto: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPAROS E CONSERTO NO EQUIPAMENTO ROLO 
COMPACTADOR HAMM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA._______________________

Lote Item Qtde. Unidade Descrição Complemento
1 1 1,00 UND ROLAMENTO 16030
1 2 1,00 UND ROLAMENTO NJ 320
1 3 1,00 UND ROLAMENTO 6208 C3

Ano Cód Tabela Tabela NLote Nome Lote Valor

Valor total estimado:

Prazo de Execução: 30 DIAS

Validade da Proposta: 60 DIAS

Fonte de Recurso Categoria Econômica Código Red. da Despesa
339030399900 2651

Justificativa/Observação-:

Forma de Pagamento:
EM AET 30 DIAS APOS ENTREGA DOS PRODUTOS.
Local de entrega ou de execução:
PATIO DE MAQUINAS - RUA DONA FRANCISCA - BAIRRO CONDA

Gestor do Contrato (Nome; CPF;RG;Cargo): SEBASTIÃO ANTONIO

Medianeira, 26 de abril de 2021.

Assinatura c C arim bo Secretário Assinatura do Responsável pelo Assinatura e carim bo do Responsável

Prefeitura de Medianeira-PR
Av José Callegari, n° 647, Bairro Ipê 

CEP 85884-000



GERAL PEÇAS™
GHELLERE & R EFA TTI LT D A

CIMPJ:79.959.037/0001-00 

AV 24 DE OUTUBRO 1795 

TEL : (45) 3264-2878 

MEDIANEIRA-PR

n 0 0 6

ROLAMENTOS

01 ROLAMENTO 16030 FAG 1.590,00
01 ROLAMENTO NJ 320 NSK 1.780,00
01 ROLAMENTO 6208 C3 TINKEM 770,00

TOTAL 4.140,00

2 DIAS PRA ENTREGA 

PRAZO PAGAMENTO 28 DiAS



DLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL MEDIENEIRA 
ENDEREÇO: RUA ARGENTINA 1545 
DNPJ:76206481000158 
EQUIPAMENTO: ROLO

J  R MULTIPECAS LTDA 
CNPJ: 16.889.607/0001.04 INSC: 90608114-80 
A V 24 DE OUTUBRO 2370 MEDIANEIRA-PR 

FONE:(45) 3264-1056

n007
DATA: 12/04/2021 
CID: MEDIANEIRA-PR 
N° SINISTRO:
CHASSI:

codigo descrição quant. unid. marca valor unit. valor total
16030 ROLAMENTO 1 UNID. NTN R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
NJ320 ROLAM ENTO 1 UNID. ROLMAX R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
6028C3 ROLAM ENTO 1 UNID. TIMKEM R$ 730,00 R$ 730,00

c

c pyd -  vy!3NVia3!/M 000^ 8853^ 33
yaNOD '0 ■ om 'aytfnlfio 3a n av

íT I

ASSINATURA CLIENTE

dd3 ■ 'y o ii sv/3dinaiAi y

Total de peças: 
Total:
Total:

Total:

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

4.680,00

4.680,00



Orçamento Peças
16030 FAG R$ 1.450,00
NJ320 NTN R$ 2.900,00
6028C3 TINKEM R$ 1.300,00
VALOR TOTAL R$ 5.650,00
AUTO PEÇAS DINIZ 3264-4154 99973-4812



m u n ic íp io  d e  m e d ia n e ira

ESTADO DO PARANÁ
0 0 0 9

Av. José  Callegari, n° 647, Bairro Ipê -  C E P  85884 - 000 -  Medianeira - PR 
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De: Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento 
Para: Licitações e Contratos

A Secretaria supracitada vem, solicitar as medidas necessárias para realização de Compra Direta 
por D ISPENSA LIMITE, do seguinte OBJETO:

1. OBJETO: Aquisição de peças para reparos e conserto no equipamento Rolo Compactador 
Hamm, da Secretaria de Agricultura, conforme abaixo descrito:

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL

01 1 UND ROLAM ENTO  16030 1.590,00 1.590,00

02 1 UND ROLAM ENTO  NJ 320 1.780,00 1.780,00

03 1 UND ROLAM ENTTO  6208 C3 770,00 770,00

TOTAL R$ 4.140,00

2. JUSTIFICATIVA: Tal Aquisição tem a finalidade de atender à demanda da Secretaria de 
Agricultura, na manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos (Rolo Compactador), em virtude do 
desgaste das peças com o tempo, prolongando a vida útil e dando maior segurança na trafegabilidade dos 
maquinários que compõe a frota desta secretaria. Como também, diminuir despesas com terceirização.

3. VALOR MÁXIMO: O VALOR GLOBAL do pedido, não poderá ultrapassar R$ 4.140,00
(quatro mil cento e quarenta reais), compreendendo o fornecimento dos materiais conforme especificações, 
juntamente com fretes, encargos sociais e responsabilidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias.

4. PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato decorrente deste processo licitatório terá a vigência de 
30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua assinatura.

5. LOCAL DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: O objeto deverá ser entregue 
no Pátio de Máquinas da Prefeitura, localizada na Rua Dona Francisca, s/n° com Rua Tupi -  Bairro Condá.

6. DO PRAZO DE FORNECIMENTO: O prazo para fornecimento do objeto será de 5 (cinco) 
dias úteis (determinar prazo razoável dependendo do objeto a ser contratado) a partir da requisição emitida 
pelo Fiscal de Contratos ou ordem de empenho durante o período vigente contrato.

7. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento referente a este processo licitatório será efetuado 
até 30 (trinta) dias após as entregas das faturas e documentos pertinentes devidamente protocolados, as 
quais deverão estar atestadas corretamente e de acordo com o solicitado pela Secretaria, para a liberação 
do pagamento dos produtos entregues.

8. FISCAL DO CONTRATO: Tal processo licitatório terá responsabilidade do Fiscal de 
Contratos designado pela Secretaria de Agricultura Sustentável e Abastecimento.

http://www
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

9.1. Garantir à Contratada, acesso as informações do objeto licitado.
9.2. Fiscalizar, acompanhar, receber e avaliar o objeto, pronunciando-se acerca de seu 

atendimento às especificações licitadas.
9.3. Conferir e atestar as notas fiscais encaminhando-as, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas para a divisão de compras e licitações (empenho), atestando e encaminhando para pagamento.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1. Comparecer, sempre que solicitada, à sede da Contratante, em horário por esta 
definida, a fim de receber instruções e acertar providências, incidindo a Contratada, no caso de não 
atendimento, nas penalidades contratuais.

10.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.

10.3. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela 
Administração, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados no objeto licitado.

10.4. Arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou social, 
decorrentes dos recursos humanos utilizados nos trabalhos, bem como ônus tributários ou extraordinários 
decorrentes das atividades desenvolvidas para execução do objeto.

10.5. Realizar a entrega do objeto contratado no Local indicado conforme item 5 deste 
termo de referência.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta licitação ocorrerá por conta 
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

INDICAÇÃO DA(S) RÚBRICÁ(S):

SECRETARIA DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO
10.01 -  2060600192.101000 -  3.3.90.30.00.00.00 -  693

12. REQUISIÇÃO: Requisição n° 155/2021

Eu Greise Leonhardt -  Aux. Administrativo, declaro que sou responsável pela elaboração deste 
Termo de Referência.

Eu Sebastião Antonio, autorizo o andamento dos trabalhos necessário para a efetivação desta 
contratação

Sem mais para o momento.

Medianeira -  PR, 26 de abril de 2021.

Atenciosamente

GREISE  LEONHARDT 
Auxiliar Administrativo

SEBASTIÃO  ANTONIO 
Secretário de Agricultura Sustentável e Abastecimento

http://www.medianeira.or.aov.br
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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE N° 07/2021

Dispenso a licitação com fundamento no art. 24 -  inciso II da lei 8.666/93, para 
a contratação direta da empresa GHELLERE & REFATTI LTDA devidamente 
inscrita sob o CNPJ n° 79.959.037/0001-00, para Aquisição tem a finalidade de 
atender à demanda da Secretaria de Agricultura, na manutenção corretiva e 
preventiva dos equipamentos (Rolo Compactador), conforme termo de referência 
no valor de R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais).

VALIDADE: 30 (trinta) dias.

PRAZO DE FORNECIMENTO: O prazo para fornecimento do objeto será de 5 (cinco) dias úteis.

Medianeira, 27 de abril de 2021.

Sebastião Antônio
Secretário Municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 37/2009

Estabelece mecanismos para a disponibilização de 
informações necessárias ao cumprimento do princípio da 
transparência e publicidade nas licitações e contratos e 
para divulgação dos fornecedores impedidos de licitar e 
contratar com a Administração Pública.

O TRIBUN AL DE CO NTAS DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribu ições 
constituc iona is, legais e reg im enta is, e para o atend im ento  às determ inações em anadas da 
Resolução n° 15/09, de seu Co leg iado Pleno;

Expede a presente IN STRUÇÃO  d ispondo sobre a institu ição do Mural das Licitações 
M unicipais no sítio  e le trôn ico  do Tribuna l de Contas na internet, v isando am plia r a 
pub lic idade das lic itações e contra tos da Adm in istração  Pública Municipal, e sobre a 
im p lan tação do Cadastro de Fornecedores Im pedidos de Licitar e Contratar, como 
base de dados para in form ação pública, no m esm o canal e letrôn ico , das pessoas fís icas e 
ju r íd ica s  im ped idas de con tra ta r com o Poder Público.

Seção I 
Do Mural das Licitações Municipais

Art. I o O Mural das L ic itações M un ic ipa is constitu i seção do sítio  e le trôn ico do Tribuna l de 
Contas, de livre acesso público, para d ivu lgação  e o tem pestivo  conhecim ento  de todas as 
lic itações p rev istas para serem  processadas pelas adm in istrações públicas m unicipais.

Parágrafo único. O d isposto  nesta seção tem  fundam ento no princíp io da transparência  
d itado no art. 37 da Constitu ição  Federal, destinando-se  a poss ib ilita r o exerc íc io  das 
prerrogativas d ispostas no § I o do art. 41 e no § 2° do art. 113, am bos da Lei Federal n° 
8 .666 /93  e, para o m esm o sentido, o art. 9 o da Lei Federal n° 10.520/02.

Art. 2 o O Mural das L ic itações M unic ipa is será constitu ído por in fo rm ações transm itidas 
pelos ó rgãos e entidades de Adm in is tração  Pública Municipa l, nos segu in tes prazos:

I. No m ín im o, até 7 (sete) d ias úte is an tes do in ício da data p rev ista , no Edital ou outro 
instrum ento  convocatório , para a abertura do certam e lic ita tório , de qua isquer das 
m odalidades: conv ite , tom ada de preços, concorrência , concurso, le ilão e pregões presencial 
e e letrôn ico , e inc lusive  as lic itações rea lizadas m ediante S is tem a de Reg istro  de Preços.

II. A té  5 (cinco) d ias consecu tivos após as datas de ratificação de processos de d ispensa ou 
de inex ig ib ilidade , rea lizadas por exigência do art. 26, da Lei Federal n° 8.666/93.

Parágrafo único. Na contagem  do prazo estabe lec ido  no inciso I do caput será considerada a 
data que ocorrer antes, ou a de abertura dos enve lopes de qua lificação dos partic ipan tes ou 
a de abertura das propostas, conform e a ordem  prev ista para a m odalidade utilizada.

m



0013

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Art. 3o Considerando os ob je tivos e a natureza prévia da in form ação, os dados a serem  
ca ta logados no Mural das L ic itações M unic ipa is, m ediante ro tinas e le trôn icas, a partir dos 
setores respectivos das entidades m un ic ipa is, serão lim itadas aos casos de:

I. lic itações processáveis:

a. Nome da entidade executora
b. M odalidade lic ita tória
c. Núm ero e ano do certam e (ed ita l)
d. Data do edital
e. Data de abertura
f. Ind icação orçam entária
g. Preço m áxim o prev isto  ou de referência
h. M aior desconto, quando fo r o caso
i. Objeto (sucinto)

II. processos de d ispensa de lic itação:

a. Nom e da entidade executora
b. Núm ero e ano do processo de d ispensa
c. Indicação orçam entária
d. Preço
e. Objeto (sucinto)
f. Data de publicação do te rm o de ratificação

III. processos de inex ig ib ilidade de lic itação:

a. Nome da entidade executora
b. Núm ero e ano do processo de inex ig ib ilidade
c. Ind icação orçam entária
d. Preço
e. Objeto (sucinto)
f. Data de publicação do te rm o de ratificação

Parágrafo único. A s in fo rm ações requeridas por esta Instrução inclu irão  os Edita is de 
Cham am ento  Público, para a contra tação de serv iços de pessoas fís icas ou ju ríd icas 
m ediante  o C redenciam ento , ap licando-se  aos contratos ind iv idua is, as seguintes 
in form ações:

I. processo de inex ig ib ilidade  de lic itação, por inv iab ilidade de com petição:

a. Nome da entidade executora
b. Núm ero e ano do processo de inex ig ib ilidade
c. Ind icação orçam entária
d. Preço
e. Objeto (sucinto)
f. Data de publicação do te rm o de ratificação

Art. 4 o Fecham ento do Mês: No in tu ito  de ce rtifica r a confiab ilidade dos dados e in form ações 
expostas ao público, m ensa lm ente , até 5 (cinco) d ias subsequentes ao encerram ento  de

2
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cada mês, os ju risd ic ionados in form arão na seção do Mural o núm ero de proced im entos 
lic ita tó rios (a quantidade) rea lizados no m ês encerrado, inclusive  confirm ando eventual 
inocorrência de m ovim ento  e cance lam entos no decorrer do período.

§ I o Para efe ito do Mural das L ic itações M un ic ipa is serão adotadas ordens num éricas anuais, 
na seqüência card ina l crescente , sem  repetições e sem  com binações a lfanum éricas, 
ind iv idua lizadas para cada uma das espécies de licitação: convite , tom ada de preços, 
concorrência , concurso, le ilão, pregão e uma para as d ispensas e outra para as 
inex ig ib ilidades, não sendo adm itida a fo rm ação de blocos de m ais de uma m odalidade.

§ 2o Para os fins desta Instrução, as d ispensas em que há obrigatoriedade de fo rm a lização 
em processo com posto com os e lem entos determ inados no art. 26, e seu parágrafo único, 
da Lei Federal n° 8 .666/93 , restringem -se  às h ipóteses especificadas nos §§ 2o e 4 o do art. 
17 e nos incisos III a XX IX  do art. 24, do m esm o Estatuto, e outros casos que venham  a ser 
acrescen tados nessa m esm a leg islação.

§ 3o A s d ispensas de lic itação enquadradas nas h ipóteses dos incisos I e II do art. 24 da Lei 
Federal n° 8 .666/93 , fo rm a lizadas em processos por própria in ic ia tiva do Municíp io, não 
poderão se r in fo rm adas no Mural das L ic itações M unicipa is, e nem serão  inclu ídas na m esm a 
seqüência num érica, crescente , anua l, das d ispensas estabe lec idas no parágrafo anterio r, o 
qual não adm ite  lacuna ou in terrupção da ordem .

§ 4° A  consistência  do Fecham ento a que se refere o caput será efetivada m ediante  o 
confronto das in fo rm ações do Mural de L ic itações com os reg istros encam inhados ao 
S istem a de In form ações M unicipa is, do Tribuna l de Contas do Paraná.

Art. 5o As in fo rm ações to rnadas d ispon íve is no Mural das L ic itações M unicipa is, segundo a 
s is tem ática  desta Instrução Norm ativa , serão  de responsab ilidade dos órgãos e entidades 
decla ran tes e a co letânea anual deverá fica r d ispon íve l para consu lta até a data do 
encerram ento  do exerc íc io  segu inte  ao respectivo  à lei au torizatória  do crédito o rçam entário  
u tilizado, m esm o os processos já  tendo sido conclu ídos.

Seção II 
Do Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar

Art. 6o Fica institu ído  o Cadastro  de Fornecedores Im ped idos de L ic ita r e Con tra ta r com a 
Adm in istração  Pública, no s ítio  e le trôn ico  do Tribunal de Contas, em face das sanções 
im putadas com base no art. 7 o da Lei Federal n° 10.520/02, nos incisos III ou IV do art. 87 
e art. 88 da Lei Federal n° 8 .666 /93  e no art. 96 da Lei Com p lem entar Estadual n° 113/05.

§ I o O Cadastro  de Fornecedores Im ped idos de Lic itar e C on tra ta r com a Adm in istração 
Pública constitu i seção do sítio  e le trôn ico  do Tribuna l de Contas, de livre acesso público, 
para am pla d ivu lgação das pessoas fís icas e ju r íd ica s  declaradas im ped idas de partic iparem  
em lic itações e de contra tarem  com a Adm in istração  Pública.

§ 2o O d isposto  neste artigo  ap lica -se , tam bém , aos processos de d ispensa e inex ig ib ilidade 
de lic itação, e fe tivados com fundam ento  nos arts. 24 e 25 da Lei Federal n° 8 .666/93.

Art. 7o Após o trânsito  em ju lgado  em sua esfera, do processo adm in istra tivo  instaurado 
para a ap reciação do fato determ inan te  da penalização, os órgãos e entidades de

3



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

0015

Adm in istração  Pública M unicipal su je itos a esta Instrução deverão reg istrar as 
in form ações determ inadas, no S istem a de In form ações M unic ipa is do Tribunal de Contas, na 
Internet.

§ I o O processo de declaração de in idone idade ou suspensão de partic ipação em lic itações 
públicas será considerado transitado  em ju lgado  com a publicação do extrato  da decisão 
adotada pelo Responsáve l com peten te para ap licação da sanção, após respe itadas as 
d isposições de processam ento  estabe lec idas na regu lam entação local própria e no § 3o do 
art. 87, da Lei Federal n° 8 .666/93.

§ 2o Esgotado o prazo de 15 (qu inze) d ias consecutivos, para eventua l apresentação de 
recurso à decisão publicada, a sanção ap licada deverá se r reg istrada na seção e letrôn ica de 
que tra ta o presente artigo, contendo as in fo rm ações re lacionadas nos incisos que seguem :

I. Identificação do declarante
a. cargo da au toridade com petente
b. nom e do Municíp io

II. Órgão L ic itante
a. nom e da entidade/ó rgão  que rea lizou a licitação

III. Identificação do fo rnecedor Im pedido
a. razão soc ia l/nom e de fantasia  ou nom e de pessoa física

IV. Docum ento
a. CNPJ/CPF (núm ero no Cadastro  Nacional de Pessoas Juríd icas ou CPF - 

núm ero do Cadastro  de Pessoa Física, conform e o caso)

V. Processos
a. lic ita tó rio  n°
b. de sanção n°

VI. Ato de Declaração

VIII. Ve ícu lo  utilizado para d ivu lgação
a. Nome

IX. Período de im ped im ento  por in idone idade/suspensão
a. data de início
b. data de exp iração da sanção

Art. 8o Constituem  h ipóteses que podem de te rm inar adoção das sanções de suspensão e 
decla ração de in idoneidade:

a. Tipo
b. Núm ero
c. Ano

VII. Data da publicação do ato decla ratório
a. dia / m ês / ano

4
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I. Nos te rm os dos arts. 87 e 88 da Lei Federal n° 8 .666 /93 , pelo prazo de 2 (dois) anos 
ou mais:

a. inexecução tota l de obrigações contratua is;

b. inexecução parcia l de obrigações contratua is;

c. de pessoas fís icas ou ju ríd icas  que tenham  sofrido condenação defin itiva por 
praticarem , por m eios do losos, fraude fiscal no reco lh im ento de qua isquer 
tributos;

d. prática de atos ilíc itos v isando  a fru stra r os ob je tivos da lic itação (são 
exem plos de ilic itudes: fa lsear dados e dem onstra tivos, ap resentar 
decla rações fa lsas, ap resen ta r docum entos com fa ls idade ideo lógica, o ferecer 
am ostras d ive rsas da contra tada, rea liza r com binações indevidas, do tipo jogo 
de p lan ilhas e a rran jos escusos, entre outras);

e. dem onstrem  não possu ir idoneidade para con tra ta r com a Adm in istração 
Pública em v irtude  de atos ilíc itos praticados.

II. Nos te rm os do art. 7 o da Lei Federal n° 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos:

a. não ce leb ra r a contra tação quando convocado dentro do prazo de va lidade da 
respectiva proposta;

b. de ixa r de en tregar docum entação exig ida no edita l;

c. ap resen ta r docum entação fa lsa;

d. não honrar a proposta apresentada;

e. ense jar o re tardam ento, in justificado, da execução do objeto da contratação;

f. com porta r-se  de m odo in idôneo;

g. fa lha r ou fraudar na execução do contrato;

h. com eter fraude fiscal.

§ I o A com petência para im posição de declaração de in idoneidade para lic ita r ou contra tar 
com a Adm in istração  Pública é do Secre tá rio  Estadual ou Municipa l, conform e o caso, 
designado pelo Chefe do Poder Executivo ou Autoridade Executiva , no caso dos dem ais 
poderes e ó rgãos descen tra lizados, e será exerc ida necessariam ente  em exped ien tes de 
natureza contratua l a que se referem  os incisos I e II do art. 2o deste regu lam ento, 
observado o devido processo adm in istra tivo .

§ 2o Será assegurada a defesa do in teressado no respectivo processo de declaração de 
in idone idade objeto deste parágrafo , podendo a reab ilitação se r requerida após 2 
(dois) anos de sua ap licação.

§ 3o Os reg istros do Cadastro  de Fornecedores Im ped idos de L ic ita r e Con tra tar são de 
estrita responsab ilidade dos decla ran tes, não encerrando propriam ente qua lquer ju ízo  de 
va lo r da parte do T ribuna l de Contas, o que não isenta a au toridade adm in istra tiva  da

5
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entidade decla ran te  das sanções adm in istra tivas por in form ações inveríd icas ou 
com provada m á-fé.

§ 4 o O Cadastro  de Fornecedores Im ped idos de Lic itar e Con tra ta r com a Adm in istração  
Pública contem plará a decla ração de in idone idade inscrita em cum prim ento  de sentença 
jud ic ia l encam inhada ao Tribuna l de Contas do Paraná, para a referida finalidade.

§ 5o Os reg istros inclu ídos no Cadastro  de Fornecedores Im ped idos de Lic itar e Con tra ta r por 
determ inação jud ic ia l são de estrita responsab ilidade dos decla rantes, não encerrando 
qua lquer ju ízo  de m érito  por parte do Tribuna l de Contas.

§ 6o Os dados e in form ações do Cadastro  de Fornecedores Im pedidos de L ic ita r e Contratar, 
to rnados d ispon íve is na s is tem ática  desta Instrução Norm ativa, ficarão ativos no período em 
que perdurar a sanção.

Art. 9o A exclusão de reg istros do Cadastro  de Fornecedores Im pedidos de L ic ita r e 
Con tra ta r será e fe tivada m ed iante requerim ento  da autoridade adm in istra tiva  da entidade 
declaran te , que deverá ju st if ica r o levantam ento  da suspensão, in idoneidade ou da 
abso lv ição  deferida, fundada em m otivo lega lm ente adm iss íve l, dem onstrado em parecer da 
Procuradoria ju ríd ica  da Adm in istração.

Art. 10. O Tribuna l de Contas poderá dec la ra r in idoneidade em decorrência de contas 
ju lg adas irregu lares e do ju lgam ento  de atos e contra tos adm in istra tivos que tenham  por 
m otivação ocorrências de h ipóteses constan tes dos incisos seguintes:

I. fraude em proced im ento  lic ita tório , ou outra irregu laridade tip ificada na Lei Federal n°. 
8 .666 /93 , e leg islação correlata.

II. com etim ento  de ato de im prob idade, ju lgado  por m aioria abso lu ta do Corpo De liberativo 
do Pleno do Tribuna l de Contas.

§ I o A perm anência do reg istro  no cadastro  e a pro ib ição de partic ipar em lic itação e 
con tra ta r com a Adm in istração  Pública nos te rm os deste artigo perdurará por até 5 (cinco) 
anos.

§ 2o Será assegurada a defesa do in teressado  no respectivo processo de declaração de 
in idoneidade objeto deste parágrafo.

§ 3o À D iretoria de Execuções do T ribuna l de Contas do Paraná incum be a responsab ilidade 
pelo cum prim ento  das decisões de inscrição e baixa de declarações de in idoneidade e de 
suspensão de con tra tar com a Adm in istração , objeto do caput deste artigo e a prev ista no § 
4 o do art. 8 o, desta Instrução.

§ 4° A reserva de responsab ilidade estabe lec ida nos §§ 3o e 5o do art. 8 o, desta Instrução, 
não se ap lica em re lação à decla ração de in idoneidade de que trata o caput do presente 
artigo.
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Seção III 

Disposições Gerais

Art. 11. O descum prim ento  do estabe lec ido  no art. 2o desta Instrução, respectivo  à fa lta de 
a tua lização  do Mural das L icitações M unic ipa is, enseja ap licação da m ulta prev ista no art. 
87, III, "b", da Lei Com p lem en tar Estadual n° 113/05.

§ 1° A m ulta referida no caput deste artigo  será proposta pela D iretoria de Contas 
M unicipa is, à razão de bloco m ensal de in form ação que se caracte rize  incom pleto , assim  
considerado quando um ou m ais p roced im entos hajam  sido sonegados, verificado no 
confronto entre o fecham ento  m ensal nos te rm os do art. 4 o desta norm a, e o respectivo 
b im estre  recepcionado pelo S is tem a de In form ações M unicipa is -  Acom panham ento  Mensal 
(SIM -AM ).

§ 2o A m ulta d isposta no caput deste artigo  será ap licada aos responsáve is pelo m ódu lo de 
lic itações e pelo m ódu lo de contra tos, do S istem a de In form ações M unicipa is, do Tribuna l de 
Contas, tendo por base o ato form al de designação ba ixado pelo D irigente legal da entidade 
e o te rm o e le trôn ico  de responsab ilidade firm ado no referido S istem a.

Art. 12. O descum prim ento  do estabe lec ido  no art. 7o desta Instrução, respectivo  à om issão 
no preench im ento  do Cadastro  de Fornecedores Im ped idos de L ic ita r e Contra tar, enseja 
ap licação da m ulta prev ista  no art. 87, III, "b", da Lei Com p lem entar Estadual n° 113/05, 
sem  pre ju ízo  de su je ição  à responsab ilização  civ il e crim ina l, à luz dos arts. 82 a 85 da Lei 
Federal n° 8 .666 /93 , a se r subm etida ao M in istério  Público Estadual.

Parágrafo único. A m ulta d isposta no caput deste artigo será ap licada aos responsáve is pelo 
m ódulo de lic itações e pelo m ódu lo de contratos, do S istem a de In form ações M unicipa is, do 
Tribuna l de Contas, tendo por base o ato form al de designação ba ixado pelo D irigente legal 
da entidade e o te rm o e le trôn ico  de responsab ilidade firm ado no referido S istem a.

Art. 13. O contro le  in terno com un icará à Autoridade da Adm in istração  Pública e ao Tribunal 
de Contas inconsistênc ias ou om issões de in fo rm ações ou dados re ferentes ao Cadastro  de 
Fornecedores Im ped idos de L ic ita r e Contra tar, sob pena de responsab ilidade so lidária.

Art. 14. O responsáve l pela un idade de reg istros cadastra is, ou se to r equ iva lente , ao 
tom ar conhecim ento  de qua lquer fato grave im putável ao fornecedor, deverá instaurar 
processo adm in istra tivo , no qual será assegurada a am pla defesa e o contrad itório , 
com un icando o resu ltado à au toridade Executiva do Órgão ou Entidade, para determ inar: a 
rescisão de contra tos em curso, a suspensão de partic ipação em lic itações fu turas, a 
vedação à ce lebração de novos contra tos com a Adm in istração  Pública e a inscrição no 
Cadastro  de Fornecedores Im ped idos de L ic ita r e Con tra ta r objeto desta Instrução.

§ I o Os processos de lic itação conterão docum ento e laborado por quem investido da 
com petência , responsáve is pela lic itação  ou pela un idade de reg istros cadastra is da 
Adm in istração  Pública, constando a in form ação de que o Cadastro  institu ído nesta instrução 
foi consu ltado prev iam ente  à ad jud icação ao vencedor do proced im ento lic itatório , de modo 
a preven ir a contra tação de pessoas fís icas ou ju r íd icas  im pedidas.

§ 2o O reg istro  cadastra l de fo rnecedores do Municíp io deverá ser am plam ente  d ivu lgado e 
deverá esta r perm anentem ente aberto  aos in teressados, obrigando-se  a un idade por ele 
responsáve l a proceder, no m ín im o anua lm ente , a cham am ento  público para a a tua lização

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
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dos reg istros ex isten tes e para o ingresso de novos in teressados, nos term os do 

art. 34 da Lei n° 8.666/93.

§ 3o A inclusão de c láusu la nos contra tos referindo o dever de a Adm in istração  Pública 
p rom over a un ila tera l rescisão  com as pessoas fís icas ou ju ríd icas incursas nas sanções 
im ped itivas de continu idade em razão de perpetrarem  in frações dentre as d ispostas nos 
incisos do parágrafo único do art. 8 o desta Instrução Norm ativa é medida recom endáve l, 
não obstante  a prev isão na leg is lação das lic itações, contratos e pregões.

Art. 15. A s norm as desta Instrução ap licam -se  aos Entes e entidades da Adm in istração 
Pública m unic ipa l, com preendendo os poderes Executivo e Leg isla tivo , e inclu ídas todas as 
entidades de adm in istração  ind ireta in stitu ídas, m antidas ou não, por Município, 
considerando as Autarqu ias, Fundações e Institu tos, os fundos especia is, os órgãos de 
regim e especia l, os se rv iços soc ia is au tônom os, as em presas púb licas e as sociedades de 
econom ia m ista nas qua is o M unicíp io seja ac ion ista , contro lador ou partíc ipe, com o no caso 
de Consórc ios e associações a este equ iparadas.

Art. 16. As in form ações do Mural das Licitações M unicipais e do Cadastro de 
Fornecedores Im pedidos de Licitar e Contratar com a Adm in istração  Pública ficarão 
perm anentem ente d ispon íve is , para liv re  acesso público, no sítio  e letrôn ico 
w w w .tce.pr.Q ov.br. ou outro que o venha suceder para o m esm o fim .

Art. 17. Esta Instrução Norm ativa entrará em v igo r na data de sua publicação.

Sa la das Sessões, em 19 de novem bro de 2009.

HERMAS EURIDES BRANDÃO
Presidente
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RATIFICAÇÃO

Ratifico o PROCESSO DE DISPENSA LIMITE n° 07/2021, que tem por objeto 
a contratação direta da empresa GHELLERE & REFATTI LTDA devidamente 
inscrita sob o CNPJ n° 79.959.037/0001-00, para Aquisição tem a finalidade de 
atender à demanda da Secretaria de Agricultura, na manutenção corretiva e 
preventiva dos equipamentos (Rolo Compactador), conforme termo de referência 
no valor de R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais).

APROVO  com fundamento nas razões expostas no processo, as quais utilizo para 
decidir, a contratação direta através de Dispensa por Limite.

Medianeira, 27 de abril de 2021.

Sebastião Antônio
Secretário Municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento
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DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE N° 07/2021 

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Aquisição de peças para reparos e conserto no equipamento Rolo Compactador 
Hamm, da Secretaria de Agricultura.

2 - SOLICITANTES:

Secretária de Agricultura Sustentável e Abastecimento.

3 - RAZÃO DA DISPENSA:

Ta l Aqu is ição  tem a fina lidade de atender à dem anda da Secre ta ria  de Agricu ltura, na 
m anutenção corretiva e preventiva dos equ ipam entos (Rolo Com pactador), em virtude do 
desgaste  das peças com  o tempo, pro longando a v ida útil e dando m aior segu ran ça  na 
tra fegab ilidade dos m aqu inários que com põe a frota desta secretaria . Com o tam bém , dim inuir 
d e spe sa s  com  terce irização.

4 -  FUNDAMENTO LEGAL: art. 24 -  inciso II da lei 8.666/93.

5- CONTRATAÇÃO DIRETA:

FORNECEDOR: GHELLERE & REFATTI LTDA 
CNPJ: 79.959.037/0001-00
QUANT. UNID. DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL

1 UND ROLAM ENTO  16030 1.590,00 1.590,00

1 UND ROLAM ENTO  NJ 320 1.780,00 1.780,00

1 UND ROLAM ENTTO  6208 C3 770,00 770,00

TOTAL R$ 4.140,00

6 -  PREÇO TOTAL:

O VALOR da contratação direta, não poderá ultrapassar R$ 4.140,00 (quatro mil 
cento e quarenta reais), compreendendo o fornecimento dos materiais conforme 
especificações, juntamente com fretes, encargos sociais e responsabilidades fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias.
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7- PRAZO E VIGÊNCIA E FORNECIMENTO:

Prazo da Dispensa Limite é de 30 (trinta) dias com prazo de fornecimento deve ser 
imediata de até 05 (cinco) dias.

8 -  JUSTIFICATIVA DO FORNECEDOR E DO PREÇO:
Com relação ao preço foi realizado a devida pesquisa de mercado e utilizado para 
contratação direta o menor preço apresentado.

09 -  DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA :

SECRETARIA DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO
10.01 -  2060600192.101000 -  3.3.90.30.00.00.00 -  693

Matheus Henrique Henz
Presidente Comissão de Licitação 

PORTARIA 022/2021
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ANEXO I -  TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Aquisição de peças para reparos e conserto no equipamento Rolo 
Compactador Hamm, da Secretaria de Agricultura, conforme abaixo descrito:

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL

01 1 UND ROLAM ENTO  16030 1.590,00 1.590,00

02 1 UND ROLAM ENTO  NJ 320 1.780,00 1.780,00

03 1 UND ROLAM ENTTO  6208 C3 770,00 770,00

TOTAL R$ 4.140,00

2. JUSTIFICATIVA: Tal Aquisição tem a finalidade de atender à demanda da Secretaria 
de Agricultura, na manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos (Rolo Compactador), em 
virtude do desgaste das peças com o tempo, prolongando a vida útil e dando maior segurança na 
trafegabilidade dos maquinários que compõe a frota desta secretaria. Como também, diminuir 
despesas com terceirização.

3. VALOR MÁXIMO: O VALOR GLOBAL do pedido, não poderá ultrapassar R$ 4.140,00
(quatro mil cento e quarenta reais), compreendendo o fornecimento dos materiais conforme 
especificações, juntamente com fretes, encargos sociais e responsabilidades fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias.

4. PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato decorrente deste processo licitatório terá a vigência 
de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua assinatura.

5. LOCAL DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: O objeto deverá ser 
entregue no Pátio de Máquinas da Prefeitura, localizada na Rua Dona Francisca, s/n° com Rua Tupi -  
Bairro Condá.

6. DO PRAZO DE FORNECIMENTO: O prazo para fornecimento do objeto será de 5 
(cinco) dias úteis (determinar prazo razoável dependendo do objeto a ser contratado) a partir da 
requisição emitida pelo Fiscal de Contratos ou ordem de empenho durante o período vigente contrato.

7. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento referente a este processo licitatório será 
efetuado até 30 (trinta) dias após as entregas das faturas e documentos pertinentes devidamente 
protocolados, as quais deverão estar atestadas corretamente e de acordo com o solicitado pela 
Secretaria, para a liberação do pagamento dos produtos entregues.

8. FISCAL DO CONTRATO: Tal processo licitatório terá responsabilidade do Fiscal de 
Contratos designado pela Secretaria de Agricultura Sustentável e Abastecimento.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

9.1. Garantir à Contratada, acesso as informações do objeto licitado.
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9.2. Fiscalizar, acompanhar, receber e avaliar o objeto, pronunciando-se acerca de 
seu atendimento às especificações licitadas.

9.3. Conferir e atestar as notas fiscais encaminhando-as, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas para a divisão de compras e licitações (empenho), atestando e encaminhando para 
pagamento.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1. Comparecer, sempre que solicitada, à sede da Contratante, em horário por 
esta definida, a fim de receber instruções e acertar providências, incidindo a Contratada, no caso de 
não atendimento, nas penalidades contratuais.

10.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.

10.3. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, dentro do prazo estipulado 
pela Administração, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados no objeto licitado.

10.4. Arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou social, 
decorrentes dos recursos humanos utilizados nos trabalhos, bem como ônus tributários ou 
extraordinários decorrentes das atividades desenvolvidas para execução do objeto.

10.5. Realizar a entrega do objeto contratado no Local indicado conforme item 5 
deste termo de referência.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta licitação ocorrerá por 
conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

INDICAÇÃO DA(S) RÚBRICÁ(S):

SECRETARIA DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO
10.01 -  2060600192.101000 -  3.3.90.30.00.00.00 -  693
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: GHELLERE & REFATTI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 79.959.037/0001-00 
Certidão n°: 12654101/2021 
Expedição: 15/04/2021, às 11:00:43
Validade: 11/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

Certifica-se que g h e l l e r e  & r e f a t t i  l t d a  ( m a t r i z  e  f i l i a i s ) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 7 9 . 9 5 9 . 0 3 7 / 0 0 0 1 - 0 0 ,  NÃO c o n s t a  do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

D ú v id a s  e  s u g e s t õ e s :  c n d t 0 t s t . j u s . b r

http://www.tst.jus.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
79.959.037/0001-00 
MATRIZ

C O M P R O V A N T E  D E IN SCR IÇÃO  E D E S IT U A Ç Ã O  
C A D A S T R A L

DATA DE ABERTURA 
29/01/1987

NOME EMPRESARIAL
G H ELLER E & REFATTI LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
G E R A LP E C A S

PORTE
EPP

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.44-0-01 - Com ércio varejista de ferragens e ferramentas
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV 24 DE OUTUBRO

NUMERO
1795

COMPLEMENTO
* * * * * * * *

CEP
85.884-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
MEDIANEIRA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
* * * * *

SITUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 
23/12/2000

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL 
* * * * * * * *

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 
* * * * * * * *

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 15/04/2021 às 10:45:39 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Os abaixo assinados, DEOCLEZIO FRANCISCO GHELLERE, brasileiro, solteiro, 
maior, comerciante, residente e dom iciliado nesta cidade de M ed iane ira, Pa
raná, na Avenida 24 de Outubro, n.e 1.795, Apartam ento  01, Centro, CEP 
85884-000, portador da Carteira de Identidade, RG n.2 2.032,856, em itida pe
la SSP-PR e do CPF n.e 334.388.039-68; e OSMÁRIO ANTÔNIO REFATTI, brasi
leiro, casado, comerciante, comerciante, residente e dom iciliado nesta cidade 
de M ed iane ira, Paraná, na Avenida 24 de Outubro, n.9 1.795, Apartam ento
02, Centro, CEP 85884-000, portador da Carteira de Identidade RG n.e 
3.413.432-4, em itida peia SSP-PR e do CPF n.s 556.900.929-91; sócios com po
nentes da sociedade empresaria lim itada que gira sob o nom e empresarial de 
"GHELLERE & REFATTI LTDA EPP", com sede nesta cidade de M edianeira, Pa
raná, na Avenida 24 de Outubro, n.s 1.795, bairro Centro, CEP 85884-000, 
com contrato  social arquivado na Junta Com ercial do Paraná, NIRE sob n.9 
41201827178 em 28/01/1987, com a sexta e ú ltim a alteração contratual re
gistrada sob n- 981547885 em 23/04/21998 e registrada com o EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, resolvem  por este instrum ento particu lar de alteração de 
contrato, m odificar seu contrato prim itivo  de acordo com as cláusulas seguin
tes;

GHELLERE & REFATTI LTDA EPP 1
CNPJ N.° 79.959.037/0001-00

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira: Fica alterada a qualificação do sócio DEOCLEZIO FRANCISCO GHELLERE, pas
sando a ser: DEOCLÉZIO FRANCISCO GHELLERE, brasileiro, casado pelo regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, residente e dom iciliado nesta cidade de Mediane ira, Paraná, na 
Avenida 24 de Outubro, n .̂ 1.795, apartam ento 02, bairro Centro, CEP 85884-000, portador da 
Carteira de Identidade, RG n.e 2.032.856, em itida pela SSP-PR e do CPF n.° 334.388.039-68.

Cláusula Segunda: Fica alterada a qualificação do sócio OSMÁRIO ANTÔNIO REFATTI, passando 
a ser: OSMÁRIO ANTÔNIO REFATTI, brasile iro, casado, empresário, residente e dom iciliado nes
ta cidade de M ed iane ira, Paraná, na Rua Maranhão, n.9 1.420, bairro São Cristóvão, CEP 85884-
0000, portador da Carteira de Identidade, RG n.s 3.413.432-4, em itida pela SSP-PR e do CPF n.s 
556.900.929-91.

Cláusu la Terceira: Fica acrescido à atividade, o ramo de: com ercio a varejo de ferramentas, pas
sa a mesma a ser:

• COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTO
RES;

• COMERCIO A VAREJO DE FERRAMENTAS;
• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;
• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2016 14:40 SOB N° 20160591848. 
PROTOCOLO: 160591848 DE 03/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
PR160591848. NIRE: 41201827178.
GHELLERE & REFATTI LTDA - EPP

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 08/02/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

http://www.empresafacil.pr.gov.br
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Cláusula Quarta: O capita l social no va lor de R$ 60.000,00 (sessenta m il reais), fica elevado para
180.000.00 (cento e o itenta m il reais), sendo o aum ento no va lor de R$ 120.000,00 (cento e v in 
te reais), in tegra lizado da seguinte forma:

1. A  im portância  de R$ 100.000,00 (cem mil reais) m ediante a incorporação ao capita l soci
al, do sa ldo da conta "deposito  para aum ento de capita l", con form e já realizado pelos 
sócios, nas seguintes datas e valores:
• Sócio DEOCLEZIO FRANCISCO GHELLERE, em data de 02/01/2006, va lor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais); em data de 31/03/2006, va lo r de R$ 7.500,00 (sete m il e 
qu inhentos reais); e em data de 02/01/2009, va lo r de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil 
e qu inhen tos reais);

• Sócio OSMÁRIO ANTONIO REFATTI, em data de 02/01/2006, va lo r de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais); em data de 31/03/2006, va lor de R$ 7.500,00 (sete mil e qu inhen
tos reais); e em data de 02/01/2009, valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete m il e qu i
nhentos reais).

2. A  im portânc ia  de R$ 20.000,00 (vinte m il reais), m ediante a incorporação ao capital soci
al, do sa ldo das contas: "reserva de correção m onetária do cap ita l", na im portância de R$ 
391,91 (trezentos e noventa e um reais e noventa e um centavos) e da conta "reserva de 
lucros não d istribu ídos", na im portância de R$ 19.608,09 (dezenove mil, se iscentos e o ito 
reais e nove centavos), ambos proporc iona lm ente à partic ipação de cada sócio no tota l 
do capita l social.

C láusu la Qu inta: Em decorrência da presente alteração, o capita l socia l no va lo r de R$
180.000.00 (cento e o itenta m il reais), d iv id ido  em 180.000 (cento e o iten ta  mil) quotas, de R$
1,00 {um real) cada uma, to ta lm en te  integralizadas e d istribu ídas da seguinte forma:
SÓCIOS: PARTICIP: QUOTAS: CAPITAL-R$:
1. DEOCLEZIO FRANCISCO GHELLERE 50,00% 90.000 90.000,00
2. OSMÁRIO ANTONIO REFATTI 50,00% 90.000 90.000,00 
TOTAIS: 100,00% 180.000 180.000,00 
Parágrafo Único: A responsab ilidade de cada sócio é restrita ao va lor de suas quotas, mas todos 
respondem  so lidariam ente pela in tegralização do capita i socia l de acordo com o artigo 1.052 da 
lei 10.406/02.

À vista das m odificações ora ajustadas, os sócios RESOLVEM, por este instrum ento, atua lizar e 
conso lidar o contra to  social, adequando-o às disposições da lei n.9 10.406/2002 aplicáveis a este 
tipo  societário, passando a te r a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
GHELLERE E REFATTI LTDA EPP 
CNPJ N2 79.959.037/0001-00

GHELLERE & REFATTI LTDA EPP 2
CNPJ N.° 79.959.037/0001-00

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2016 14:40 SOB N° 20160591848.
PROTOCOLO: 160591848 DE 03/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
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GHELLERE & REFATTI LTDA EPP
CNPJ N.° 79.959.037/0001-00

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

3

Pelo presente instrum ento  particu lar e na m elhor form a de d ire ito , os abaixo assinados, DEO- 
CLÉZIO FRANCISCO GHELLERE, brasile iro, casado pelo regime de com unhão parcial de bens, em 
presário, residente e dom ic iliado nesta cidade de M ed iane ira , Paraná, na Aven ida 24 de Outu
bro, n2. 1.795, apartam ento 02, bairro Centro, CEP 85884-000, portador da Carteira de Identida
de, RG n.s 2.032.856, em itida pela SSP-PR e do CPF n.° 334.388.039-68; e OSMÁRIO ANTÔNIO 
REFATTI, brasile iro, casado, em presário, residente e dom iciliado nesta cidade de M edianeira, 
Paraná, na Rua M aranhão, n.s 1.420, bairro São Cristóvão, CEP 85884-0000, portador da Carteira 
de Identidade, RG n.s 3.413.432-4, em itida pela SSP-PR e do CPF n.s 556.900.929-91; sócios 
com ponentes da sociedade em presaria lim itada que gira sob o nom e em presaria l "GHELLERE & 
REFATTI LTDA EPP", com sede nesta cidade de M ed iane ira, Paraná, na Aven ida 24 de Outubro, 
n.s 1.795, ba irro Centro, CEP 85884-000, com contrato  social arquivado na Junta Comercial do 
Paraná, NIRE sob n.s 41201827178 em 28/01/1987, com a sexta e ú ltim a a lteração contratual 
registrada sob nS 981547885 em 23/04/21998 e registrada com o EM PRESA DE PEQUENO PORTE, 
consolidam  seu contra to  p rim itivo  de acordo com as clausulas seguintes:

Cláusula Primeira: A  sociedade em presária gira sob a denom inação socia l de GHELLERE E RE- 
FATTI LTDA EPP.

Cláusula Segunda: A  sociedade tem  sua sede à AVENIDA 24 DE OUTUBRO, N2. 1.795, BAIRRO 
CENTRO, MEDIANEIRA, PARANÁ, CEP 85884-000, podendo a crité rio  dos sócios, abrir ou fechar 
filiais, agências ou sucursais em todo  o te rr itó r io  nacional e exterior, atend ida a legislação perti
nente, m ediante  alteração contratua l, que será averbada no registro com petente.

C láusu la Terce ira: A  sociedade tem  por objeto social:
• COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTO

RES;
• COMERCIO A VAREJO DE FERRAMENTAS;
• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;
• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Cláusula Quarta: A sociedade in iciou suas atividades em 28/01/1987 e seu prazo de duração é 
indeterm inado.

Cláusula Quinta: O capita l social é de R$ 180.000,00 (cento e o iten ta  m il reais) d iv id ido em
180.000 (cento e o itenta mil) quotas no va lor nom inal de R$ 1,00 (um real) cada uma, to ta lm en
te  integralizadas pelos sócios e d istribu ídas da seguinte forma:
SÓCIOS: PARTICIP: QUOTAS: CAPITAL-R$:
1. DEOCLÉZIO FRANCISCO GHELLERE 50,00% 90.000 90.000,00

JUNTA COMERCIAI DO ESTADO DO PARANA - SEDE

JUNTA COMERCIAL
d o  r a r a m a :
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2 .OSMÁRIO ANTÔNIO REFATTI 50,00% 90.000
TOTAL: 100,00% 180.000

Parágrafo Único: A responsab ilidade de cada sócio é restrita ao va lo r de suas quotas, mas todos 
respondem  so lidariam ente pela integralização do capital social de acordo com o artigo 1.052 da 
lei 10.406/02.

Cláusula Sexta: A  adm in istração da sociedade é exercida pelo sócio DEOCLEZIO FRANCISCO 
GHELLERE, a quem  cabe a responsab ilidade ou a representação ativa e passiva, jud ic ia l e extra
jud icia l da sociedade; sendo-lhe entretanto vedado o seu em prego sob qua lquer pretexto ou 
m odalidade em operações ou negócios estranhos ao interesse social, não estando autorizado a 
prestar avais, fianças, endossos e cauções de favor.

Cláusula Sétima: As quotas são indiv isíve is e não poderão ser cedidas ou transferidas a terce iros 
sem o consen tim ento  do ou tro  sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e pre
ço, d ire ito  de preferência para a sua aquisição se postas à venda, fo rm alizando, se realizada a 
cessão delas, a a lteração contratua l pertinente (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

Cláusula Oitava: As de liberações sociais, ainda que im pliquem  em alteração contratua l, poderão 
ser tom adas po r sócios que representem  a maioria absoluta do capital.

Cláusula Nona: Em suas deliberações, os adm in istradores adotarão pre fe rencia lm ente  a forma 
estabelecida no parágrafo 32 do art. 1.072 do Código Civil (Lei n .̂ 10.406/2002).

Cláusula Décima: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá no tifica r por escrito à socie
dade, d iscrim inado o preço, form a e prazo de pagamento, para que esta, através dos demais 
sócios exerça ou renuncie ao d ire ito  de preferência; o que deverá fazer den tro  de sessenta dias 
contados do receb im ento  da notificação ou em m aior prazo a crité rio  do sócio alienante. Decor
rido esse prazo sem que seja exercido o d ire ito  de preferência as quotas poderão ser livrem ente 
transferidas.

Cláusula Décima Primeira: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 
títu lo  de pró-labore, observadas as d isposições regulam entares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda: Fica estabe lecido que a sociedade não terá conse lho fiscal.

C láusu la Décim a Terceira: O exercício social te rm inará em 31 de dezem bro de cada ano, quando 
serão levantados o balanço patrim on ia l e o balanço de resultado econôm ico, sendo efetuada a 
apuração dos resultados com observância nas d isposições legais aplicáveis.
Parágrafo único: Os lucros ou prejuízos apurados serão d istribu ídos ou suportados pelos sócios 
na proporção de sua partic ipação no capita l social.

GHELLERE & REFATTI LTDA EPP
CNPJ N.° 79.959.037/0001-00

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

90.000,00
180.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE
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Cláusula Décima Quarta: Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei n .̂ 10.406/2002), 
aplicáveis à matéria, tanto a retirada do sócio quanto à dissolução e a liqu idação da sociedade.

Cláusula Décima Quinta: Os sócios declaram sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na 
condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos term os da Lei Com plem entar n° 123, de 
14/12/2006.

Cláusula Décima Sexta: Os casos om issos neste contrato serão resolvidos com observância dos 
preceitos do Código Civil (Lei n .̂ 10.406/2002) e de outros d ispositivos legais e aplicáveis.

Cláusula Décima Sétima: Os sócios e/ou adm inistradores declaram , que não estão incursos em 
quaisquer dos crimes que os impeçam de exercer atividade mercantil, nos term os do artigo 1011 
§ l 9 do Código Civil.

Cláusula Décima Oitava: Fica ele ito o fo ro  desta Comarca para qua lquer ação fundada neste 
contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais priv ileg iado que sejá, que é lavra
do em uma única via.

GHELLERE & REFATTI LTDA EPP 5
CNPJ N.° 79.959.037/0001-00

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Medianeira - PR, 11 de Janeiro de 2.016.

ÓSMARiO ANTONIO REFATTI

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE
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MINISTÉRIO DA FA Z E N D A  
Secretaria  da Receita Federal do  Brasil 
Procuradoria-G eral da Fazenda N acional

C E R T ID Ã O  N EG A TIV A  D E D ÉB ITO S R E L A T IV O S  A O S  TR IB U TO S F E D E R A IS  E À  DÍVIDA
A TIVA  DA UNIÃO

Nome: G H E L L E R E  & R EFA TTI LT D A  
C N P J: 79.959.037/0001-00

R essa lvado  o dire ito de a Fazenda Naciona l cobrar e in screver qua isquer d ív idas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 17:11:00 do dia 25/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2021.
Código de controle da certidão: 5304.524A.110E.8DDE  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


Estado do Paraná 0033
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 023970007-95

Certidão fornecida para o CN PJ/M F: 79.959.037/0001-00 
Nome: G H ELLER E & REFATTI LTDA

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

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

Válida até 14/08/2021 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (16/04/2021 08:28:16)

http://www.fazenda.pr.gov.br
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C A IX A  E C O N Ô M IC A  FE D E R A L

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição: 79.959.037/0001-00 
Razão Socia l:GHELLERE REFATTI l t d a
Endereço: AV 24 DE OUTUBRO 1795 / CENTRO / MEDIANEIRA / PR / 85884-000

A Caixa Econôm ica Federal, no uso da atribu ição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
em presa acim a identificada encontra-se em situação regu lar perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serv iço  - FGTS.

O presente Certificado não serv irá  de prova contra cobrança de 
qua isquer déb itos referentes a contribu ições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 09/05/2021 

Certificação Núm ero: 2021041002161808722547

Inform ação obtida em 15/04/2021 11:03:21

A utilização deste Certificado para os fins prev istos em Lei esta 
cond icionada a verificação de autentic idade no site  da Caixa: 
w w w .caixa.gov.br

Voítar Imprimir

http://www.caixa.gov.br


M U N IC ÍP IO  DE MEDIANEIRA - PARANÁ  
CNPJ: 76 .206 .481 /0001-58  
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO TÉCNICO

CERTIDÃO NEGATIVA
(NADA CONSTA)

Contribuinte:GHELLERE E REFATTI LTDA - EPP N r .Certidão/Ano.: 4754/2021
CPF/CNPJ.... : 79.959.037/0001-00 Data de Emissão.: 15/04/2021
Código Contribuinte..: 80055 Validade..: 14/07/2021
Logradouro... 
Complemento.. 
Cidade.......

Av. 24 DE OUTUBRO Nr..: 1795 Bairro.: CENTRO

MEDIANEIRA U F ..: PR
Atividade Principal.: 
Finalidade...: CONSULTA

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas 
pelos orgãos competentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente NÃO CONSTA DÉBITOS 
referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Divida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, não existem débitos em nome 
do requerente, nesta data.

A presente certidão é válida até o dia 14/07/2021, e copia da mesma só terá validade 
se conferida com a original.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: 
http://nfse2.medianeira.pr.gov.br/certidao/index.php 

Código de Autenticidade: 906629130906629

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - ESTA D O  DO P A R A N Á  - BRASIL
Rua Argentina, 1546 - Centro - Fone (45) 3264-8600 - CEP  85884-000 - Medianeira - Paraná

CN PJ: 76.206.481.'0001-58

http://nfse2.medianeira.pr.gov.br/certidao/index.php


m u n ic íp io  d e  m e d ia n e ir a
ESTADO DO PARANÁ

no 36

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE N° 07/2021

Ratifico o processo de DISPENSA POR LIMITE N° 07/2021 que tem por objeto á 
Aquisição de peças para reparos e conserto no equipamento Rolo Compactador 
Hamm, da Secretaria de Agricultura, conforme abaixo:

FORNECEDOR: GHELLERE & REFATTI LTDA 
CNPJ: 79.959.037/0001-00

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL

01 1 UND ROLAM ENTO  16030 1.590,00 1.590,00

02 1 UND ROLAM ENTO  NJ 320 1.780,00 1.780,00

03 1 UND ROLAM ENTTO  6208 C3 770,00 770,00

TOTAL R$ 4.140,00

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

JUSTIFICATIVA: Tal Aquisição tem a finalidade de atender à demanda da 
Secretaria de Agricultura, na manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos 
(Rolo Compactador), em virtude do desgaste das peças com o tempo, prolongando 
a vida útil e dando maior segurança na trafegabilidade dos maquinários que 
compõe a frota desta secretaria. Como também, diminuir despesas com 
terceirização.

PRAZO DE VIGÊNCIA E FORNECIMENTO: Prazo da Dispensa Limite é de 30 
(trinta) dias, com prazo entrega de no máximo até 05 (cinco) dias.

LOCAL E DATA: Medianeira, 27 de abril de 2021.
ASSINATURA: Sebastião Antônio -  Secretário de Agricultura Sustentável e 
Abastecimento.



Diario Oficia 
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Município de Medianeira Carimbo de Tempo SCT
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Atos do Poder Executivo: Maria Jaqueiina Steinbach - Atos do Poder Legislativo: Jones S
www.medianeira.pr.gov.br / www.camaramedianeira.pr.gov.br De acordo com as Leis Municipais 134/2010, 1 \
TERÇA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2021

A T O S  DO S P O D E R ES  EXECUTIVO  E LEGISLATIVO

SUMÁRIO

Lei n° 926/2021 - Altera e acresce dispositivos à Lei n° 283/2013

Processo Seletivo Simplificado n° 004/2021 - Edital n° 04.001/2021 - Médico Clinico Geral

Auto de infração - n° 28/2021

Auto de infração - n° 29/2021

Auto de infração - n° 30/2021

Extrato - Termo aditivo de contrato

Termo de adjudicação - Processo licitatório

Extrato - Dispensa de licitação por limite n° 07/2021
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EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE N° 07/2021

Ratifico o processo de DISPENSA POR LIMITE N° 07/2021 que tem por obje 
Aquisição de peças para reparos e conserto no equipamento Rolo Compact; 
Hamm, da Secretaria de Agricultura, conforme abaixo:

FORNECEDOR: GHELLERE & REFATTI LTDA 
CNPJ: 79.959.037/0001-00

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO UNIT. TOT

01 1 UND ROLAM ENTO  16030 1.590,00 1.590

02 1 UND ROLAM ENTO  NJ 320 1.780,00 1.780

03 1 UND ROLAM ENTTO  6208 C3 770,00 770,(

TOTAL R$ 4.1<

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

JUSTIFICATIVA: Tal Aquisição tem a finalidade de atender à demanda 
Secretaria de Agricultura, na manutenção corretiva e preventiva dos equipame 
(Rolo Compactador), em virtude do desgaste das peças com o tempo, prolongs 
a vida útil e dando maior segurança na trafegabilidade dos maquinários 
compõe a frota desta secretaria. Como também, diminuir despesas 
terceirização.

PRAZO DE VIGÊNCIA E FORNECIMENTO: Prazo da Dispensa Limite é c 
(trinta) dias, com prazo entrega de no máximo até 05 (cinco) dias.

LOCAL E DATA: Medianeira, 27 de abril de 2021.
ASSINATURA: Sebastião Antônio -  Secretário de Agricultura Sustentáv< 
Abastecimento.



NOTA DE EMPENHO
Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Medianeira 
Secretaria de Finanças 
Contadoria Geral do Municipio 
CNPJ 76.206.481/0001-58

003620/21 Ordinário Orcamentario 
Orgao: 10 SEC. MUNIC. DE AGRIC. SUSTENT. Unid: 01 DIVISÃO DE AGRICULTURA E INFRA 
Dotacao: 206060019.2.101.339030399900 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 
Conta Reduzida: 02651
Credor: 126 GHELLERE E REFATTI LTDA CGC: 79.959.037/0001-00
Banco: 104 Ag: 956 C/C:00000000382-7
Endereço: AV.24 OUTUBRO 17 95 CENTRO Fone: MEDIANEIRA

Dispensa por Lim Homolog: Contrato: Data : 30 . 04 . 21
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----

350.000,00 303.471,36 4.140,00 299.331,36

Item Qtd U n i -----------Especificacao----------- Valor Unitário Valor
1 DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS 

PARA REPAROS E CONSERTO NO 
EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR HAMM,
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

2 1 ROLAMENTO 16030 1.590,0000 1.590,00
3 1 ROLAMENTO NJ 320 1.780,0000 1.780,00
4 1 ROLAMENTO 6208 C3 770,0000 770,00

Total das Retenções:
Valor Liquido: 4.140,00

DIV. COMPRAS E MATERIAIS DIV. CONTABILIDADE ORDENADOR DA DESPESA

Cheque Certifico Haver Pago
a Importancia Acima

Banco Mencionada ---------------------
TESOUREIRO

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

0039

Total


