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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DECISÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO IMPETRADO CONTRA JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DE 

PROPONENTES 

REFERÊNCIA: Processo 6312020, Pregão 2412020 

OBJETO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de 

materiais elétricos destinados para manutenção da rede de iluminação pública desta municipalidade, em seus 

itens conforme especificações constantes do Anexo 1 deste edital. 

RECORRENTE: SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 

CONTRA RAZÕES DE RECURSO: ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja existência concreta deve 

ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestiva, a inclusão de fundamentação e do pedido de reforma da 

decisão recorrida. 

Art. 20  - Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: (Lei 10.52012002) 

( ... ) XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

Assim sendo, o recurso apresentado pela empresa SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA é TEMPESTIVO 

a peça recursal interposta. Dessa forma, a Pregoeira e Equipe de apoio CONHECEM o Recurso Administrativo ora 

apresentado. 

Quanto às demais empresas participantes do certame, as mesmas não se manifestaram imediata e 
motivada intenção de recorrer, ocasionando assim a perda do direito de interposição de recurso administrativo, que, 
conforme leciona Joel de Menezes Niebur: 

Os licitantes, além de disporem de apenas uma oportunidade para interporem recursos 
administrativos, devem estar presentes à sessão do pregão e manifestar motivadamente 
a intenção de recorrer. Aliás, conforme o inciso XX do artigo 40  da Lei n. 10.520102, "a 
falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor." Isso 
significa que os licitantes que já não estiverem presentes à sessão, bem como aqueles 
que não se manifestarem, perdem o direito de interpor recurso administrativo. 
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2. RELATÓRIO: 

Trata-se de Recurso apresentado pela empresa SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, em virtude do 

resultado da habilitação do referido processo licitatório, haja vista que a recorrente insurge-se contra a decisão da 

Comissão de Licitação que habilitou a empresa ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. 

Alega a recorrente: 

. 	Sobre o item 01, o arrematante não está colado o material correto. Este rele não é eletromagnético. A 

marca 	Dereik, 	não 	possui 
	

sistema 	eletromagnético. 	Site 	para 	verificação: 

htto://dreik.ind.br/inicio/produto/5.  

DAS CONTRARRAZÕES 

A empresa ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI não manifestou contrarrazão; 

3. ANÁLISE 

Inobstante a tempestividade, adentramos no mérito, em que pese a alegação da recorrente, é de se ressaltar 

que, em primeiro lugar esta Pregoeira e Equipe de Apoio conduziu a mesma em observância a todas aos preceitos e 

normas legais que regem sobre o assunto, pautado pela vinculação às regras previamente estabelecidas no edital de 

licitação, principalmente, em se tratando à observação dos princípios básicos da Administração estabelecidos na Lei 

8.666/93. 

A respeito do tema, Marçal Justen Filho ressalta que: "Na licitação, a vinculação à lei é complementada pela 

vinculação ao ato convocatório. A administração dispõe de margem de autonomia para configurar o certame. Mas 

incumbe à Administração determinar todas as condições da disputa antes de seu inicio e as escolhas realizadas 

vinculam a autoridade (e aos participantes do certame)". (Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
a Edição. Pág.: 84). 

A empresa ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, cotou para o item 01 - rele fotoelétrico a marca Dreik 

k/rpz01, sendo conferida sua documentação de habilitação após a fase de disputa, sendo a mesma habilitada para o 

lote em questão. Após interposição de recurso da recorrente e revendo a marca cotada, bem como analisando a o 

descritivo da marca do rele no site da fabricante, foi constado que a marca DREIK K, realmente não atende a 

especificidade do edital. 

Nesse sentido, o principio da autotutela consiste no dever de a Administração Pública rever seus próprios 

atos, quando apresentarem erros e vícios, restaurando a regularidade da situação, diante disto, poderá o pregoeiro 

invocar o poder-dever pertinente à Administração Pública, o qual possibilitará rever seus atos a qualquer tempo, 

justificadamente, mantendo a transparência do certame. Assim, a pregoeira e equipe de apoio, não havendo outra 

atitude a tomar, procederá com a inabilitação da empresa ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI para o lote 01, 

visando o atendimento do principio da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo. 
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DECISÃO: 

Por todo o exposto, conclui-se pelo DEFERIMENTO do recurso apresentado pela recorrente e, informa-se 

que após análise realizada, pautada na doutrina e jurisprudência conclui-se pela desclassificação da empresa ACR 

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. 

Importante destacar que esta justificativa não vincula a decisão superior acerca da adjudicação e 

homologação do certame, apenas faz uma contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a 

este processo, fornecendo subsídios à autoridade administrativa superior, a quem cabe à análise desta e decisão. 

Por fim, encaminhe-se a presente decisão ao Prefeito desta municipalidade para sua apreciação final, devendo dar 

ciência a empresa recorrente e recorrida. E o que decidem os membros que assinam abaixo. 

Por fim, anexa-se copia desta Decisão em Mural Público no Prédio da Prefeitura e na internet no Site Oficial 

do Município no local inerente ao processo licitatório para consulta de seu conteúdo, ficam disponíveis os autos do 

Processo para consulta em vista franqueada aos interessados, nos horários de expediente do Prédio da Prefeitura 

com a presença de um responsável pelo setor. 

É o que decide os Membros que assinam abaixo. 

Cruz Machado, 22 de junho de 2020. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 

Pregoeira 

Lilian Maciel de Oliveira 

Equipe de Apoio 
NivaSudin  Equip de Apoio 
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DECISÃO DE RECURSO 

PREGÃO 24/2020 
PROCESSO 6312020 

RATIFICO nos termos do artigo 109, parágrafo 4 0, da Lei n. 8.666193 a decisão a mim submetida, 
mantendo-a irreformável pelos seus próprios fundamentos. 

Por consequência, declaro desclassificada para o lote 01 a empresa ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. 

Por fim, para ciência das empresas recorrente e recorrida. 

Cruz Machado (PR), 22 de Junho de 2020. 

O- 
EUCLIDES PASA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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DECISÃO DE RECURSO 

PROCESSO 24/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO 6312020 

A Pregoeira e Equipe de Apoio, através do Departamento de Compras e 
Licitações resolve Comunicar a decisão de Recurso administrativo interposto 
pela empresa SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA; 

1. Por todo o exposto, conclui-se pelo DEFERIMENTO do recurso 
apresentado pela recorrente e, informa-se que após análise realizada, 
pautada na doutrina e jurisprudência conclui-se pela desclassificação da 
empresa ACR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. 

Cruz Machado, 24 de Junho de 2020. 

Vera Maria'enzak Krawczyk 
Pregoeira 
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DECISÀQ.DE.RECURSO. 

PROCESSO24/2020 
PREGÂO ELETRÔNICO 

S3/2020 

A Pregoeira e Equipe de Apoio, 
através do Departamento de 
Compras e Licitações resolve 

Comunicar a decisão de Recur-
so administrativo interposto pela 
empresa SOLAR MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA; 

1. Por todo o exposto, conclui-se 
pelo DEFERIMENTO do recur-
so apresentado pela recorrente 
e, informa-se que após análise 
realizada, pautada na doutrina 
e jurisprudência conclui-se pela 
desclassificação da empresa 
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI. 

Cruz Machado, 24 de Junho de 
2020. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO FRA- 
CASSADA 

PROCESSO 6812020 
PREGÃO ELETRÔNICO 

28/2020 

O Município de Cruz Macha-
do, através do Departamento 
de Compras e Licitações, com 
fulcro na lei 8.666193 e altera-
ções posteriores, torna público, 
que a licitação regida pelo Edi-
tal 2212020, objeto do processo 
a seleção de sociedade empre-
sária objetivando a aquisição 
de leite para suprir a demanda 
de refeições para os pacientes 

internados no Hospital Santa 
Terezinha desta municipalida-
de, com data de abertura no 
dia 1510612020 às 09h30min, foi 
considerada FRACASSADA. 

Cruz Machado, 24 de Junho de 
2020. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

PREGAO ELETRONICO n° 
34/2020 

PROCESSO ri 0 . 88/2020 

AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
o Registro de Preço objetivando 
aquisição de Materiais de Cons-
trução em geral, hidráulicos, 
elétricos, alvenaria para manu-
tenção dos prédios públicos, 
através do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e índices 
da Construção Civil, TABELA 
SINAPI em seus itens conforme 
especificações constantes do 
Anexo 1 deste edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
29/06/2020 às 09:00 horas do 
dia 09107/2020. 

ABERTURA:.  E JULGAMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIÃO DA VITÓRIA- PR 

AVISO DE REVOGAÇÃO PARCIAL 
PREGÃO ELETRÔNICO N.' 4112020 

Preserso Lidtatdnio nY05/2020 
OBJETO Aquisição de mobiliadas sob medida, 
estantes enganoso,.,carrinhas da abasteci. 
monto. equipalraentasesuprimentos para dis- 
peaeação de senhas (painel de senha, jorrar. 
cora, ar/aTadores, pedestal e bobinas de eenhaj 
desbrnadas adaqaaçoo e estruturação das 
ambientes da Fanmucia Murritapale Unidades 
Sanioso de Saúde de União da Vitoria - PR, de 
econdo raso au cnndicõer. eaenidades e eaInéa. 

edate de adequação da lonee de dispa la 
lIRas (1.2,2.4,5) sendo ITEM 1. Painel de Sei 
(03 dEitou) e saichão  (02 dlçitae( ruir lenços 

pera, coar amei eezsneregulãnd, ebinete preto 
adIpOso sereselhos Ajimerdaçãob'edte (TEM 02 

lenpnessam pena tnnpreaeda de senhas penamie-
licades tensa San aNOS) coar intenlace de cone. 
nInaçãa entre painel dear4e'rce da sanhas coe 
boIões pane ateedieneeto diferenciado (comam e 

niliueaacesodras dura instalação e cotização 
(enhos, coreerserro). Alimentação poso ITEM 
03 - Acionador radleltanamisoor pare peladie de 
senhas - RF; TEM 04 PedsaaatlSupaete de pdeo 
pata irrçre050ra da eetleao: ITEM 05- CortesIa 
de chamada de senha sem tio: da Iidtaçdo ou 
enamorarmos conoderaada as (uehfissãnee 
apresentar' 	quarto a necessidade de açou- 
pamacte, 	'os em uni uni= Lata e, rceed- 
deserdo C'teaOtante na Lá Federei o'4S00153, 
as 44 RESOLVE resaçes o ao (tese (1,2.3.4.5), 
manteçdo'se iaataeradoa es demaia iteinscela,. 
aulas do edital, brim rume e date de nealbaçae 
do centro marcada para adia 05/070020. 

se principies da sambarei da ieaaldade e 
da airculaçto ao insearnienlo carvroakeio, da 
tolera que o intentava público seja preaemado 
Um todos os Aios adoladeo pela Adminioteçao 

ntddaãpR, em2S dsjeoho de2020. 

HILTON SANTIN ROVEDA 
Pn ele lis 

MUNICtPIO DE PORTO VITORIA 'pR 

EXTRATO DE CONTRATO N' 1310020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'0530020 

PROCESSO DE COMPRA Na 08212020 
DISPENSA N'01912020 

CONTRATANTE: MI DE PORTO VITÓ' 
RIA CONTRATADO: PAROOUIA EVANGEUICA 
ooNFISaÃo LUTERANA VALE DO IGUAÇU, 
utalicada à Reá Emnioie Messe, 525 - Conter 
-PadeVitãda - PR, CNPJIMF: 00.323.38250007. 
na, OBJETO: Lesando da edumas recessdnle 
Tara realização de reuriaea conforme nsemae 
irteidarerguniraços muadlal de saúde 
Sara er 	vento da COVID IS, olerecerda 
espaço BEr54etAo de respeitar o dielatsa- 
reaIs, eailarda aglamazação, colos esmruluna 
te esrinlea. PRAZO DE EXECUÇÃO: 07 (neto) 
ilesas. VALOR: RE 7.273,00 (sete ir daremos 
e seterta e Irão reate). APLICAÇÃO De MULTA: 
Camoete A Oo000tarle FORO: coanarca da 

Culo Ntetoea Juntar Prelailo Manicird 
Coo Vaiaste 

PAROCUIA EMAGRECI CONFISSÃO 
LUTERANA VALE DO IGUAÇU 

CNPJ/MF: 00.323.3925207.15 Controlada 

EXTRATO DÃATA DE REGISTRO 
cc PREÇOS P02742020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°05342020 
PROCESSO DE COMPRA N 0502020 

PREGÃO ELETRONtCO 0FF Il 0352235 
OBJETO, Reg'otro de prra Irara tutum 
eoealod aquisição de imáficul de eerntatç0e 
CONTRATADO: CONSTRUAGRO COM Dl 
MATO PACONS7R E AGROP LTONCNP. 
18.423.712eICOl.08, com o calar pretendo ic 
teiMar RE 320.950,00 Isereelas e vinte e sei 
Til, rovecenles e ueauaats redseoeis cente 
do), MARGEM COM DE FeBRIS HIORAULICO 
EINELI/CNPJ: 04.151.1350001'St, cem 
ador podando totalizar RO 5,755,40 (circo mi 
oceec aseetenseerde e cinco reais e esarant 

24098,35 (viste e raio 
e ojIr cedo e lenta e do 
55 vaiar global totalizar 
e e arremeta e roce mil, 

KurtwidseeJaniar 
Prefeita Manitapal 

MUNtCIPIO DE PORTO VITÓRIA' PR 

EXTRATO DE CONTRATO N' 133220 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' es0202E 

PROCESSO DE COMPRA Na 0520020 
PREGÃO ELETRONICO Na 004/2020 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PORTO 
VITÓRIA CONTRATADO: MECANICA MAR-
JOVAN LTDNCNPJ: 70 3l8,OtOd500I'20, 
OBJETO: Aquioição de peças 5enuinao para 
ambatirciee parie'tcentes ao Centro Municipal 
de SaUde de Munioipis da Podo V,tdnia. PRAZO 
DE EXECUÇÃO: 90 (esvente) dias. VALOR: Ri 
593000 (sair mil, resecentoo e te/rita reato). 

Omranca de Uniãoda Vitóaa, Cotado 
- Porto Viletia PR, 22 de jetrso da 

Calo Nielora ,luaior Prelado Menicipal 
Co r s'ot a a te 

MECANICA MARJOVAN LTDA 
CNPJ/MF: 703140120001.20 

Osebalado 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

CNPJ 78 339,38819001-09 
Avertdavttdrta s' 251 CEP 84621,000 

Cmc Machado Pr. 

DECISÃO DE RECURSO 
PROCESSO 242020 

PREGÃO ELETRÔNICO SONSOS 
agsaira a Equipe de Apoio, atavas do 
sente da Ceerpras e Udieções rol 
inicar a deeiaãe de Reosraa edmipinlr, 
cais pala emprasa SOLAR MATEO 

Par todo e eapnetr, mrdei-sa pato DEFERI 
MENTOde recoles aoraaantads nela rar)raate 

24 de Junho de 2020, 

Vam Mania Danante 
Krawezyk Preoseira 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIÃO DA VITÓRIA 

OREI: 75.007.750001. 71 
Raa: Or Craz Mabado. n - SOU 

CEP : 04,000-000 
Unia. da Miúda- Paras 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 
PREGÃO ELETRÔNICO N.' 370020 

SRP - PROCESSO lã' 700220 
A eqeipo de Pregão, toma pãbies para casara, 
cimenta de todas qaealicItaçaa na modalidade 
Preços Elehd,ntca o' 370020- SRP- Presavas 
e,' 7012020. Objete: Rapsho de Preços para 
(atura ,enentu eI essiratação de maior ao espa. 
cialirada, de longa perean/ecie (casa de repor. 
eo(. para prestação de caraças da oreltlimanta e 
hospedagem para pessoas cair dada cliVe 18 a 

iateledeel 

ao VitdriadPR, 24dejunho de 2020 

Maca Calcete de Assuaçia Mansa 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIÃO DA VITORIA 

CNPJ: 75.5S7.760uns01. 71 
Rue: Dc Oe,a Machado n, '255 

052:04.000.900 
Ua(to da ldtãda - Paraaâ 

AVISO 00 LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 422820 

PROCESSO N 00002) 
OBJETO: Contratação de eerpreoa eupar 
da para rediraçae de oarstçes de monitor, 
la de alaruco ras desead/rciae de de 

de União da Vitdda - PR, de acorda com ae espe-
cifraçbeu eoasdes rense editalaceenaneoso, 
ATENÇÃO: LIcitação EXCLUSII/Apam Micrreirr' 
Passe, ldmaempreerdrderladvidsal e Empresa 
de Pequeno Psde, nus tenras da lroloo 1, do Ar-
0ço40. da LO 1230006 dRedial dada pala Lei 
Oomplemeslarse 147, a. 2014), 
FORMA DE JULGAMENTO : Messe Preço 08*aI 
(LOTE UNICO(. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ata as 
OBtn2çmirr dodia 14/270020. 
CADASTRO DOS DOCUMENTOS DE hABI-
LITAÇÃO (direto no sire da B0MNET): até as 
OchSSmio do dia 140712020. 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
dia 14/0712022 apaabrdao eahrlmir. 
INICIO 04 eeeoAo PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS: dia 1407I2020 a pare doa oehnomie 
eção a aadiação das popoadar polc)a( Prego' 
eiçãa). 
VALOR GLOBAL MIMD ESTIMADO: RE 
751000 CIO (Setenta e cinco mil e se'eeeetssra-

da Vdara. ro endereço nos De Caaz Machado 
a ' 205, 4' escureci centro, , telres (42) 
3521 .1237, 

SITE: maweniardaaia.pr.g todovbr - sebo 
tsç2o .'TRANSPARÊNCIA - 

	

LOCAL 	
. 

	

. 	hltpi0e'ame.bbmnelthilaoTea.n 
Acesso 1 aentilcado no (irA - licitaçses 

cas. Para ledas ao reterãrdae de lempa 
escavado  hnrázis de Brasilia (TF). 
União da aturados, 23 do junho de 2020 

Hilton SeaEn cevada 
Prefeito 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL 
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Aeaoida Vildrie a' 201 CEP 84520-000 
Cmr Meadeods F,. 

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
PROCESSO 00/2020 

de Cesr Medindo, atacas de 
, de CrerrraseLiUiteçãeo cor 
8.600/00 a alterapees çestedotes, 
qar a Itoteção regida pelo 0dM 

dn do procemo a seleção de sacie. 

para sapdr a deranda de reílaçues para ao pa-
cientes ãtemadns na Hesptd Santa recaida 
desla municipalidad, csm data de asedura no 
dia 15XISSIGO da 00tn30rrin, fel cordderada 
FRACASSADA. 
Cate Madnado, 24 deJunhs de 2020. 

Vees Meda Deras Rmecayk 
Pudeste 

*SANEPAR 	 ____ 
GOV0RHOOLseTp g 

O mrqnnso ubsico nonrepdbliea qenaaaleilaa na BAr a 0.ictncs Aeidoraei  Stemttorade 4e J' 
enailesesn5cia repoeiOesdai: OThIPAEaA a : :aqaaahia di Saeecdrãoete 'e 	. 

P'.aoeã. SAVrOiPAIL ATIVIDADE: terpleeeaaae  de Oíslaea do T.eaei:earrta Snaeatúeia .5011 
lOte a'alsço para neo de calma, talaas e d'spu,siçdua maU de eeaana,'a deeclerareas
ewasailseço: leoa Iainsrde 1 1 . Ml 	a.'. MI.tteN:IpIo AstOcia 01, neo-leR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇAAMBIENTAL 
SIMPLIFICADA (LAS) 

WAN INDÚSTRIAE COMÉRCIO DECARVÃOLTDACNPJ: 11.567.279/0001-
06 TORNA PUBLICO QUE 1R4 REQUERERÃO IAP,ALICENÇAAMBIENTAL 
SIMPLIFICADA PARA WAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARVÃO, COM 
NOME FANTASIA DE MESTRE DA BRASA IMPLANTADA NO MUNICiPIO 
DE PORTO VITÓRIA- PR, LOCALIZADA NA PR 446, KM ID, SJN, SÃO 
NICOLAU, CEP 84615.000. 

ROMANA REFLCRESTAOORA S.A 
CNPJ -76,08 008/0501-dOe NIRE 41050085447 

S'ASSEMBLCiAGERAL ORDINÁRIAr 15 - ASSEMBLEIA GERAL EcTRAORDINÃRIA 

EDITALDE CONVOCAÇÃO 
Pelo preaesee EdUd, Voam asesidadss es sonhares adortotas para se muniram em A000mbteie Geral 
Ordietedo eAsseatleto Geral Erlraodicàda qar as raaltnarão da oareira SEMIP50SENCIAL, es dia 
ONde julho de 2020, de 14:00 haras, na seda aocid da empresa na Fazenda Legeada Grande 01, 
Hodosia PR 170- Em 522, Zona Rursi, CEP 44.040'000, no tnterbrdo muolcipiude Bilustna, natada 
do Parem & para detherareo estere a seguinte Ordem da Dia' 
0/ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: 
alToesr zecorlesdes adm{a,atradcreo, vnlsado oRddõdodaAdminieraças e Demeadragãnsoan-
tiheis - Firaroairao, acorrçarhadau do p0/acer do Auditores lar eçaadenras, referentes ao eeereida 
aacid ensorrado em 31 de draembro do 2010: 
5) Dettoensrsobrei deoliaoçãn do lacro Iiqutds do erenicto social de 2010: 
o) Ratotoaz aremrserzçdo da Dimioda para oeerrrie'o sesial de 2020. e 
d( Odres aooanoao da Inteirasse occid. 

lO' ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIPE&R1A: 
a( Rsrrat'dnrar a data do ieidedo maedato e da parae de Direloda orstortes na IS' AGE a 
5) Cumes aesnrins da trleresse suelal, 
Eaoaçoianottncaee, em sidada da Pandamma do Coeid-I9, a na topas doa odiges 5' da Lei n' 
14.01012500 e 121, 12'da Lei n 0 5.40411976, es esianisão qae dese(arem par/ciçardon aaoembiriao 
atrarúe do sidaacerteraada devoras tazê-io por meio da plataloama Cãco Weben Mentis0 e deverão, 
atrdor (i( aoesoer e eadeeeço eteeaeees hhpo://helpesbes.condpt.brlrs2sdscdGea.otarted.wih.Cisca. 
'Wehae'Maebrgs.tar.Aterdaas, em que esMo deerdlat. dataihadamente, ao isloanapses receeaãdos 
para padidpaçne (mcaureada'sa a irsteiaçãs som es ronca 24h (sida e qaides) teores da adace' 
dano/a ao i'rtoto da ssnaarsteia, de rrdina'na grataito, pata deslctap ou dlsproittma mbvd, por meio de 
endereço hãps:  ~narrei  .cnndcareerseoebeadrJer,,Usflrdecedue,a(oedo  hNmI4' (ï( encaminhar 
roenpaohia err/iade ou dipiae autenticadas dos aaçaintos docemortou: (1) docrmsato bati de iderti-
dada do aonaista ou deaee rapraoeeoante: e (2) ieatmmrnts de pracaranao. dav',dorsantn raçelan'zads 
nala,raa de lei, aa hIesa de mpesseaaçgado acionista. Os docementss ds itear TI) acima denerdz 
eerapmoesladeo até 30 (tarta( retratas eoleo do inicia do condene por metade protacoto etetiaaão 
ala e-mait es seguirIa erdalnço: atcao/0Iemaso.soes.br  Para o ieaiotro da presença, o padicipa,ae 
devera redirar a tranomissEo de Uedio e vides, atar de posaibilsar a nerdlouçao da sua identidade, 
O condena cera integrdnietrsa granada pele oacrelddo da meaa e a gcaoaçãc será erqu'nad, na sede 
da cmmpadrma s  erre prniolco da cboeneãada portadas os pmliciparles das ±rNaçdea  de  nisto  odes 
damaio deveres ioçoia e estatutárias. 
O presudenle e o eeorelaradaareaa cadUcando an presenças e tramarão os liveis e a ata apresada 
pelos çreoentsa. 
Ellarora, 22 de lombo de 2020. 

ALCEU OUCELMIN JONIOR 
Dimer,Pneal 
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1 	 bradesco Z UKERMAN 

IMÓVEIS NO AMAZONAS • BAHIA. DISTRITO FEDERAL • aolA$ • MARANHÃO • MINAS GERAIS 
MATO GROSSO • PIAUÍ • RIO DE JANEIRO • SANTA CATARINA • SERGIPE • SÃO PAULO 

A VISTA 10% DE DESCONTO 	COMERCIAL - INESIDENCIAIS -  TERRENOS 

LOTE 15-TERRENO C/ 4026,O8W' VIDEIRA/SC - VILA DE CARIl 
RUa Roaáe'to Bogoni (antiga Via PúbItca Nossa Seahora da Saúde, Ontrriormenbe ServidÃo de Psnsagom). 

(remanescente de área maior). MaEr, 12.727 (Avio) do RI tocai. 

Lance Mínimo R$ 63.000,00 1 Mínimo à vista: R$ 56.700,00 

Comlseão do leiloeiro: oarremabanLe pagará ao leiloeiro 5% nobre o valor da aI'remaEaç80. O editei completD 
descrição dos imôVoia a  condições do venda e pagamento) encontra-se registrado no 96  Oficial de Registro de 
Títulos e Documentos e civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo nen 1.366.860 em 15/0612020 elo 
Oficial da Registro da TitulDa e Documentos de Onasco n 6  222.192 em 16106/2020. Leiloeiro Oficial: Fabio 
Zukerman --Joceap 719, 

MAIS INFORMACõES:3003.0677 



Assunto PREGÃO ELETRÔNICO no. 2412020 

De 	Licitação cdcompras37©gmaiLcom> 

Para 	<Iicitacao@pmcm.pr.gov.br > 

Data 	01-07-2020 8:35 pm 

stieletronica.pdf (r803 KB) 

(aUflÕJcUb1. 

'n n 999 '5 u 

Boa noite prezada pregoeira, estamos enviando amostra aos seus cuidados, para que envie para responsável técnico 

referente a item 01 rele eletromagnético. Dessa forma acreditamos ficar mais fácil o requisitante verificar se o 

material irá atender seus requisitas. Enviamos hoje por sedex, assim que você receber por gentileza nos envie um 

ok. 

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EPP 

CNPJ 78794427000104 

Rua Newton de Souza e Silva,19. 

Uberaba-Curitiba CEP 815.700-50 

Tel: (41) 3376-3539 

7, 
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BLOG-IP 	FALE CONOSCO 

RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO 

RFM/12 

Página Inicial 1 Baixa Tensão 1 Relé Fotoelétrico Magnético RFM/12 

t ... . 
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Relé Fotoelétrico Magnético RFM/12 

Relé Fotoelétrico Magnético para Comando de Iluminação Pública, com contato normalmente fechado 

(NF), intercambiáveis, para as tensões de 120V ou 220V, Modelo RFM/1 2, sem base de fixação. 

Categoria: Baixa Tensão 

Signéo 
Descrição 

Avaliações (0) 



Relé Fotoelétrico Magnético para Comando de Iluminação Pública, com contato 

normalmente fechado (NF), intercambiáveis, para as tensões de 120 Vou 220V, Modelo 

RFM/12, sem base de fixação. 

PARTIDA INSTANTANEA 

CARGA MÁXIMA: 1 000W / 1 200VA (127V); 1 800VA(220V) 

LIGA: -10 LUX 

RELAÇÃO DESLIGAR/LIGAR: < 3 

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS: VARISTOR 

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE CORRENTE. 

CONSUMO: <0.9W 

RIGIDEZ DIELÉTRICA: 5000V 

VIDA ÚTIL: MÍNIMO 5000 OPERAÇÕES 

FAIXA DE TEMPERATURA: -40°C À +70°C 

INVÓLUCRO DE POLICARBONATO 

NORMAS ABNT / NEMA / ANSI 

Tensões: 120/127V ou 2201240V; 50/60 Hz 

n 
- " 
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