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https:/ /aapj d.bb. com. br/aapj/home V2. bb?token Sessao~a97b46d6ac .. 

Agência 2349-3 
Conta corrente 10271-7 FMS-NOVA CA-FNS BLINV 

Data 09/0912015 Valor R$ 31.264,72 D 

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, documento 90.901, lote 
13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. 
Remessa enviada ao banco 756- BANCOOB, agência 4340, conta 74145, 
em nome de MRC CONSTRUCOES LTDA ME CNPJ 
13.601.35810001-11. 
(Trinta e um mil e duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) 

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e 
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. 

Documento emitido por: SUSANA SALETE AGNOLIN ZEN I em 02109/2016 15:55:09 

02/09/2016 15:5é 
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Eu fJ~ 9'wde :Oe;.,ta !}{.L,tóJtia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-==PARANÁ==

cNPJ · 77.845.394/0001-03 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2013, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 

005/2013, CONTRATO ESSE CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA 

CANTU-PR E A EMPRESA MRC CONSTRUÇÕES LTDA. 

Aos 14 dias do mês de março do ano de 2016 (dois mil e dezesseisL nesta cidade de Nova Cantu, 

Estado do Paraná, o Município de Nova Cantu, pessoa jurídica de direito publico, CNPJ n.º 

77.845.394/0001-03, com sede na Rua Bahia, 85, Nova Cantu-PR, neste ato representado pelo prefeito 

Municipal Airton Antonio Agnolin, há por bem rescindir unilateralmente o Contrato Administrativo no 

processo administrativo Nº 039/2013, edital de tomada de preços 005/2013, que foi firmado pelo 

citado Município com a empresa MRC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 13.601.358/0001-11, em 

11/11/2013, tendo por objeto execução, por esta última, dos serviços de construção de academia de 

saúde, conforme carta proposta das empresa no processo licitatório; operando-se tal rescisão pelos 

fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica neste ato unilateralmente rescindido o Contrato processo administrativo 

Nº 039/2013, edita l de tomada de preços 005/2013, celebrado entre as partes inicialmente 

identificadas, em razão de a empresa MRC CONSTRUÇÕES LTDA, apesar de regularmente ciente do 

prazo constante na clausula 9ª do contrato administrativo (120 dias), não haver concluído no prazo 

legal a execução dos serviços, não apresentando qualquer justificativa para tanto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do Contrato no processo administrativo Nº 039/2013, edital de 

tomada de preços 005/2013 ora operada tem fundamento nos fatos e informações registradas no 

Processo Licitatório supra, bem como na clausula 9ª do contrato administrativo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO- Além dos fundamentos processuais citados nos itens precedentes, a rescisão 

contratual ora operada funda-se na autorização constante do art. 77, combinado com os incisos I e IV 

do art. 78, sendo operada unilateralmente pela Administração, conforme previsto no inciso I do art. 

79, todos da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do que ficou acima estabelecido, lavrou-se o presente termo que vai assinado 

pelo Prefeito Municipal inicialmente identificado. 

Nova Cantu-PR, 14 de março de 2016. 

PUBLICADO EM_iC I O.$ /2oth 
JO ~~V\.o- â--QJv-tt\.---e"-
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Eu g.~ fJWtk !iJe6ta :JlijWda 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-==PARANÁ==-

cNPJ · 77.845.394/0001-03 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 039/2013, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 

005/2013, CONTRATO ESSE CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA 

CANTU-PR E A EMPRESA MRC CONSTRUÇÕES L TOA. 

Aos 14 dias do mês de março do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), nesta cidade de Nova Cantu, 

Estado do Paraná, o Município de Nova Cantu, pessoa jurídica de direito publico, CNPJ n.º 

77.845.394/0001-03, com sede na Rua Bahia, 85, Nova Cantu-PR, neste ato representado pelo prefeito 

Municipal Airton Antonio Agnolin, há por bem rescindir unilateralmente o Contrato Administrativo no 

processo administrativo Nº 039/2013, edital de tomada de preços 005/2013, que foi firmado pelo 

citado Município com a empresa MRC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 13.601.358/0001-11, em 

11/11/2013, tendo por objeto execução, por esta última, dos serviços de construção de academia de 

saúde, conforme carta proposta das empresa no processo licitatório; operando-se tal rescisão pelos 

fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica neste ato unilateralmente rescindido o Contrato processo administrativo 

Nº 039/2013, edital de tomada de preços 005/2013, celebrado entre as partes inicialmente 

identificadas, em razão de a empresa MRC CONSTRUÇÕES LTDA, apesar de regularmente ciente do 

prazo constante na clausula 9ª do contrato administrativo (120 dias), não haver concluído no prazo 

legal a execução dos serviços, não apresentando qualquer justificativa para tanto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do Contrato no processo administrativo Nº 039/2013, edital de 

tomada de preços 005/2013 ora operada tem fundamento nos fatos e informações registradas no 

Processo Licitatório supra, bem como na clausula 9ª do contrato administrativo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO- Além dos fundamentos processuais citados nos itens precedentes, a rescisão 

contratual ora operada funda-se na autorização constante do art. 77, combinado com os incisos I e IV 

do art. 78, sendo operada unilateralmente pela Administração, conforme previsto no inciso I do art. 

79, todos da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do que ficou acima estabelecido, lavrou-se o presente termo que vai assinado 

pelo Prefeito Municipal inicialmente identificado. 



Cliente -Conta atual 

Agência 
Conta corrente 
Período do extrato 

Lançamentos 

2349-3 
10271-7 FMS-NOVA CA-FNS BLINV 
09/2015 

O balancete Dt. movimento A. c orig m Lote Hie ri' :o Documento Valor R$ 
27/01/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 

03/09/2015 0000 14056 632 Ordem Bane 12 Sec Tes Nac 4.100.419.000.000 60.000,00 C 60.000,00 C 

09/09/2015 
09/09/2015 

09/09/2015 

30/09/2015 

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 

0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 60.000,00 D 
90.901 31.264,72 D 

70 31.264,72 c 
0000 

0000 

0000 

OBSERVAÇÕES: 

13105 393 TED Transf.Eietr.Disponiv 

00000 855 BB CP Admin Supremo 
00000 999 S A L D O 

Transação efetuada com sucesso por: J5245165 ELSA RODRIGUES DE OLIVEIRA. 

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 

0,00 c 
0,00 c 
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EVERALDO FREIRE DA COSTA <everaldofreire13@g~ail:c:1 ·- ~ç..:-) 

--------------------------------------------------------------------------~~·- -- - ~~ 
Resposta automática: PROPOSTA N° 77.845.394000/1110-01 -Município de 
Nova Cantu. 
1 Tensagem 

ACADEMIA DA SAÚDE <academiadasaude@saude.gov.br> 12 de agosto de 2014 15:1 2 
Para: EVERALDO FREIRE DA COSTA <everaldofreire13@gmail.com> 

Ula. 

A equipe do Programa Academia da Saúde confirma o recebimento do seu e-mail e informa que o prazo para resposta é 
de aré 5 dias. 

Informamos que o site do Programa está no ar e todos os materiais permitidos pela lei eleitoral estão disponíveis em 
IVW~·:saude.gov.br/ academiadasaude 

Atenciosamente, 

EQUIPE DO PROGRAMAACADEMIADASAÚDE 

Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição- CGAN 

Departamento de Atenção Básica DAB/SAS/MS 

(61) 3315-9091 I 3315-9003 

14/08/2014 17:00 
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EVERALDO FREIRE DA COSTA <everaldofreire13@g~il.com>;ii ------· . 7 <{~-
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PROPOSTA N° 77.845.394000/1110-01 -Município de Nova Cantu. 
2 mensagens 

E tERALDO FREIRE DA COSTA <everaldofreire13@gmail.com> 
::::.aía· Academia Da Saúde <academiadasaude@saude.gov.br> 

Boa tarde, 

12 de agosto de 2014 15:13 

Realizei a inserção da ordem de serviço, até o presente momento ocorreu a liberação de R$ 20.000,00. 
Atualmente a obra encontra-se com 80% de sua execução, quando irá ocorrer a liberação de novos 
recursos? E como faço para inserir os dados da obra no SISMOB. 

Everaldo Freire - Assessor de Planejamento da Prefeitura de Nova Cantu. 

EVERALDO FREIRE DA COSTA <everaldofreire13@gmail.com> 
Para: vandeco _ 2005@hotmail.com 

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: EVERALDO FREIRE DA COSTA <everaldofreire13@gmail.com> 
Data. 12 de agosto de 2014 15:13 
Assunto: PROPOSTA 1\P 77.845.394000/1110-01 - Município de Nova Cantu. 
Para: Academia Da Saúde <academiadasaude@saude.gov.br> 

Boa tarde, 

14 de agosto de 2014 16:56 

Realizei a inserção da ordem de serviço, até o presente momento ocorreu a liberação de R$ 20.000,00. 
Atualmente a obra encontra-se com 80% de sua execução, quando irá ocorrer a liberação de novos 
recursos? E como faço para inserir os dados da obra no SISMOB. 

Everaldo Freire - Assessor de Planejamento da Prefeitura de Nova Cantu. 

14/08/2014 16:5Ç 



SISMOB - Sistema de Monitoramento de Obras 

Ministério da saúde - MS 
Secretaria de Atenção à Saúde - SAS 
Departamento de Atenção Básica - OAB 
SISMOB - Sistema de Monitoramento de Obras 

Página l ele 1 

[Jean Carlos Da Silva I TÉcnico - Fms I Nova Cantu/PR I Perfis de Acesso I Configurações da Conta 1 Alterar Senha 1 SairJ 

Relatório da Situação do Município- NOVA CANTU- PR 

UBS - Construção 

Proposta I PAC 

Pagamento da I Pagamento da Pagamento da Cata de 
Tipo de Valor da Primeira Parcela Segunda Parcela Terceira Parcela Obra cadastro 
Recurso Proposta 

Data I Valor I Oata I Valor Data I Valor 
Monitorada do 

Monitorame nto 

I Este município não possui propostas OJntempladas ati! 2012 para Construção de USS 

UBS- Ampliação 

Pagamento da Pagamento 

Primeira Parcela 
da Segunda 

Tipo de Valor da Parcela 

Concluiu o I 
Projeto 

I 
Data de 
cadastro 

Concluiu a I 
Contrataç3o 

.J 

cad 
O r 
s 

astrou a 
demde 
erviço 

I 
PAC I Proposta CNES Recurso Proposta 

Data Valor Data Valor 

Nome do , I Obra 
Estabelecimento Monitorada do 

Monitoramento 

1 cadastrou 
a Ordem 

0 
deServlçj 

-t ~ 
Con~lulu I Concluiu a 

Projeto Contrataç3 

10502182000113003 Sim I PROGRAMA 1U400,00 31/ 12/2013 28.680,00 0,00 2734974 POSTO DE SAU DE Sim 16/06/2014 Não I Não SANTO REI 

UBS- Reforma 

Pagamento da I Pagamento Data de I I clulu a I Cadastrou I 
Tipo de Valor da Primeira Parcela dap~~~~~da CNES Nome do Obra Cadastro Concluiu Con 
Recurso Proposta Estabelecimento Monitorada do o ProJeto I Contrataçlo a Orde!" de 

'-------------4--------+--------~------1-------l----i---~~----+-----------~---------~~M-o_n_lt_o_~_m __ onto l SeNoço I Data Valor Data Valor . . --1 
Proposta 

_1_o_so_2-18_2_ooo_1-13_o_o1...LPR_OG_RA_MA_L164_.3_4_3,_oo_;__16-/0_s_t2_o_13_.L.I3_2 ._868_,6_0:.L._....L_o_,o_o.L27_3_1_57_6.L.c_g.:.~TR-N.:.gv_~_~.:.5_~_uD.:.E....L __ s_'m __ .L._1_6/06/2014 Não Não I Não 

Proposta 
Tipo de 
Recurso 

Valor da 
Proposta 

~--------~-------+-------

Academia da Saúde- Construção 

Pagamento da Primeira 
Parcela 

Data Valor 

77845394000111001 r PROGRAMA 100.000,00 28/03/2012 20.000,00 0,00 

Equipamentos 

0,00 

Cadastrou a Ordem 
de Serviço 

Sim 

Proposta Tipo de Recurso Ano Valor da Proposta 

10502182000114001 

77845394000110001 

Deoartamento de Atenção Básica - OAB 
E-maol: qualitlcaubs@saude.gov.br 

EMENDA 

EMENDA 

Desenvolvido pelo Núdeo de Tecnologia da Informação - NTI 

2014 

Este Site é acessível e está de acordo com os padrões W3C de KTML e CSS e possui o selo brasileiro de acessobllidade. 

http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/situacaoMunicipio.php 

100.000,00 

150.000,00 

Cadastrou o Atestado de 
conclus~o da edificaçlo 

Não 

Oata do Pagamento 

versão 1.0 

i 

13/08/2014 
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Jean Car1os Da Silva I TÉ01ico • Fms I Nova Cantu/ PR I Perfis de Acesso I Configurações da Conta I Alterar senha L Sair 

Relatório da Situação do Munidpio- NOVA CANTU- PR 

UBS- Construção 

I 
Pagamento da Pagamento da Pagamento da 

I Proposta 1 PAC ~::C~!~ 
Primeira Segunda 

Valor da t Parcela Parcela 
Proposta ---==--r _)__ I 

Terceira 
Parcela 

r Data I Valor 

Obra 
Monitorada 

Data de 
Cadastro 

do 
Monitoramento I 

concluiu 
o Projeto 

Concluiu a 
COntratação 

Cadastrou a 
Ordem de 

Serviço 

I I __ --- -~~ Valor Data 1 Valor 

I 
I ... 

I 

Proposta PAC 
lípo de 
Recurso 

Este município não possui propostas contempladas até 2012 para Construção de UBS 

UBS- Ampliação 

Pagamento da 
I Pagamento 

I 
da 

Valor da Primeira Parcela Segunda Nome do 
Parcela CNES 

Estabelecimento 

Data ' Valor Data Valor 

Data de 
Obra Cadastro 

Concluiu 
Concluiu a 

Monitorada do 
o contratação 

Monitoramento 
Projeto 

I 

Proposta I 

143.400,00 31/12/2013 28.680,00 1 0,00 2734974 
POSTO DE SAUDE Não L Não Não 

SANTO REI 
--

r 10502182000113003 Sim 1 PROGRAMA 

Proposta 

I 
I 

10502182000113001 

Proposta 

lípo de 
Recurso 

Valor da 
Proposta 

Pagamento da 
Primeira Parcela 

Data Valor 

Pagamento 
da 

Segunda 
Parcela 

U BS - Reforma 

CNES 
Nomedo Obra 

Estabelecimento Monitorada 

- l t 
PROGRAMA 1 164.343,00 16/08/2013 ' 32.868,60 

Data I Valor 

0,00 2731576 
CENTRO DE 

SAUDE DE NOVA 
CANTU 

Não 

lípo de 
Recurso 

Valor da 
Proposta 

Academia da Saúde- Construção 

Pagamento da Primeira 

Parcela I 
Data Valor 

Pagamento da 
Segunda Parcela 

Data Valor 

Pagamento da 
Terceira Parcela 

Data Valor 

Data de 
Concluiu 

Cada• 
Cadastro 

o 
Concluiu a a Ore 

Monitod.:mento ~ Projeto 
contratação dt 

Serv 

Não Não Nã 

Cadastrou a 
Ordem de Serviço 

Cadastrou o Atestado de 
conclusão da edificação 

1778453940001110011 PROGRAMA _! _100.000,00 28/03/2012 1 20.000,00 o,oo j_ _ o,oo 1 ~ · 

----------21 ~,_..:_ __ -----
Não 

vé#H~ Jf..29c2.25u I 

Proposta 

10502182000114001 

77845394000110001 

Departamento de Atenção Básica • OAB 
E·mail: qualificaubs@saude.gov.br 

-------

lípo de Recurso 

EMENDA 

EMENDA 

Equipamentos 

Ano Valor da Proposta -~ 

2014 
--- - - 100.000,00 l 

2010 150.000,00 

Desenvolvido pelo Núcleo de Te01ologia da Informação • NT1 
Este site é acessível e está de acendo com os padrões W3C de HTML e CSS e possui o selo brasileiro de acessibilidade. 

Data do Pagamento 

Versão 1.0 

16/06/2014 14:41 
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MINISTÉRIO 
DA SAÚDE 

PARECER TÉCNICO 

Tipo 

PARECER TECNICO 

I 
I 

PROPOSTA DE ACADEMIA 
N°. DA PROPOSTA: 77845.394000/1110-01 

Situação I Data 

FAVORAVEL I 22/ 12/ 2011 

Considerando a Portaria n° 719 de 07 de abril de 2011 que Institui o programa Academia da Saúde no âmbito do SUS, com o 
obj~tlvo principa l de contribuir para a promoção da Saúde da população a partir da implantação de pólos com infraestrutura, 
equ1pamentos e quadros de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividades físicas, de lazer e de modos de 
vida saudáveis. Considerando PORTARIA NO 1.401, DE 15 DE JUNHO DE 2011 que Institui, no âmbito da Política Nacional de 
Atenção Básica, o Incentivo para construção de Pólos da Academia da Saúde. Considerando o Plano de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022 que define e priorlza as ações e os 
investimentos necessários para preparar o país para enfrentar e deter as DCNT nos próximos dez anos. Os Pólos de academia de 
saúde construídas no âmbito desse Programa deverão, obrigatoriamente serem Identificadas de acordo com os padrões visuais do 
Programa Academia da Saúde estabelecido pelo Ministério da Saúde segundo o Arto so da portaria no 1402 de 15 de junho de 
2011. De acordo com o Art. 20 ficam definidas 3 (três) modalidades de Pólos de Academia da Saúde a serem construídas pelo 
Município ou Distrito Federal, em conformidade com as estruturas e respectivas áreas de terrenos definidas no Anexo da Portaria, 
nos seguintes termos: I - Modalidade Básica : destinada à construção de área de vivência e espaço externo composto de área 
multi uso com equipamentos para alongamento, conforme descrição do anexo na Portaria; II- Modalidade Intermediária: destinada 
à construção de depósito de materiais, área de vivência, espaço externo composto de área multluso com equipamentos para 
alongamento, conforme descrição do anexo na Portaria; III - Modalidade Ampliada: destinada à construção da estrutura de apolo, 
espaço externo composto de área multiuso, área de equipamentos para alongamento e ambientação do espaço (jardins e 
canteiros), conforme descrição do anexo na Portaria. A proposta para Academias da Saúde a serem construídas/ financiadas pelo 
Programa de Academia da Saúde deverá conter as seguintes Informações de acordo com o Art. 50 da Portaria: I - Modalidade de 
Pólo da Academia da Saúde a ser Implantada; II- localização do Pólo da Academia da Saúde a ser construído (endereço 
completo); III - declaração de cessão do espaço; IV- comunidades a serem beneficiadas e número de habitantes a serem 
assistidos pelo Pólo da Academia da Saúde; V - justificativa técnica que demonstre a relevância da ação para a comunidade 
Considerando que a proposta no 77845.394000/ 1110-01 a Prefeitura Municipal de NOVA CANTU/PR para construção de 1 (um) 
Pólo da Academia da Saúde vinculado a seguinte Unidade: CENTRO DE SAÚDE DE NOVA CANTU , CNES no 2731576, ESTÁ 
ADEQUADA quanto às Informações acima relacionadas e está em consonância aos critérios de priorlzação preconizados pelo 
Departamento de Atenção Básica (OAB), o parecer de mérito é FAVORÁVEL a sua aprovação. 

CARLA BELO DE MATOS 
Secretaria de Atenção à Saúde 

Telefone: 61-3315-9066 

Tipo Situação Data PARECER TECNICO DILIGENCIA 19/12/2011 Favor especificar no item 
localidade o NOME de cada uma das localidades que serão beneficiadas com a construção do pólo e 
respectivo número de habitantes. 

SUZANA RACHEL DE OLIVEIRA 
Secretaria de Atenção à Saúde 

Telefone: 61-3315-2898 

Tipo Situação Data PARECER TECNICO DILIGENCIA 1111112011 Considerando a Portaria no 719 
de 07 de abril de 2011 que institui o programa Academia da Saúde no âmbito do SUS, com o objetivo 
principal de contribuir para a promoção da Saúde da população a partir da implantação de pólos com 
infraestrutura, equipamentos e quadros de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e 
atividades físicas, de lazer e de modos de vida saudáveis. Considerando PORTARIA N° 1.401, DE 15 
DE JUNHO DE 2011 que Institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Incentivo para 
construção de Pólos da Academia da Saúde. Considerando o Plano de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022 que define e 
prioriza as ações e os investimentos necessários para preparar o país para enfrentar e deter as DCNT nos 
próximos dez anos. Os Pólos de academia de saúde construídas no âmbito desse Programa deverão, 
obrigatoriamente serem identificadas de acordo com os padrões visuais do Programa Academia da 
Saúde estabelecido pelo Ministério da Saúde segundo o Art0 8° da portaria n° 1402 de 15 de junho de 
2011. De acordo com o Art. 2° ficam definidas 3 (três) modalidades de Pólos de Academia da Saúde a 
serem construídas pelo Município ou Distrito Federal, em conformidade com as estruturas e respectivas 
áreas de terrenos definidas no Anexo da Portaria, nos seguintes termos: I - Modalidade Básica: destinada 
à construção de área de vivência e espaço externo composto de área multiuso com equipamentos para 
alongamento, conforme descrição do anexo na Portaria; II - Modalidade Intermediária: destinada à 
construção de depósito de materiais, área de vivência, espaço externo composto de área multiuso com 
equipamentos para alongamento, conforme descrição do anexo na Portaria; III -Modalidade Ampliada: 
destinada à construção da estrutura de apoio, espaço externo composto de área multi uso, área de 
equipamentos para alongamento e ambientação do espaço Uardins e canteiros), conforme descrição do 

http://www.fns2.saude.gov.br/fafweb/Academialacd_parecer.asp?processo=323375 04/08/2014 
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anexo na Portaria. A proposta para Academias da Saúde a serem construídas/ financiadas pelo P~raln~l::O----- r-
de Academia da Saúde deverá conter as seguintes informações de acordo com o Art. 6° da P01tanl\: I - --------· 
1\1odalidade de Pólo da Academia da Saúde a ser implantada: Il - localiz.ação do Polo dd Academia g,a ----~~o/ 
Saúde a ser construído (endereço completo): IIT- acclaração de cessão do es_Ra o: TV- comun"dades a - ~ 
serem beneficiadas e número de habitantes a serem assistidos pelo Pólo da Acaêlctma da Saúue. \; -
justificativa técnica que demonstre a relevância da ação p-ara a comunidade ConsieleranâO-t]UC a proposta 
n° 77845.394000/1110-01 da Prefeitura de ~OVA CANTL PR '\ÀO ESTA ADEQL·\D.\ guant() as 
informações acima relacionadas, a proposta apresentada fica em DILIGÊl\JCIA para adequaçãq pcl 
seguinte motivo: O arquivo com a Declaração de Cessão do Espaço não pode ser\ isualizada. Pmor 
anexar novamente utilizando o modelo disponível em: 
http://portal.saude.gov. br/portal/arquivos/pdf/declaracao _de_ cessao_ do_ espaco.pdfNo cam o 
localidade foi informado o nome do município. hl\or informar nesse campo o nome da(s ncalidaCle(s) 
(comunidades a serem beneficiadas pelo polo da Academia da Saude e o número de habitante por 
local idade. 

CARLA BELO DE MA TOS 
Secretaria de Atenção à Saúde 

Telefone: 61-3315-9066 

L (,., uc ~ . 

http :/ /www .fns2 .saude. gov. br/fafweb/ Academialacd _parecer. asp ?processo= 3 23 3 7 5 04/08/2014 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 

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

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

ORDEM DE SERVIÇO 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ sob o n° 77.845.394/0001 -03, autoriza a empresa l\.1R.C 
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 13.601.358/0001-11, celebrado 
através do contrato assinado entre as partes dia 1111112013 a dar início ao 
serviço de Construção da Academia Saúde - Anexo ao Lago Municipal, Rua 
Concórdia s/n° (prolongamento da Avenida Cantu) - Lote 14-A, neste 
município, obedecendo aos padrões técnicos e das exigências descritas na 
portaria n° 2.394, de 11 de outubro de 2011. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 12 de Novembro 2013. 

Prefeito Municipal 



Qumta-fe1ra, 14 de novembro de 2013 
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, 
MUNICIPIO DE NOVA CAN 

Estado do Paraná 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, no 85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 3527- 1281 - (44) 3527- 1096 (44) 3527-1 280 Fax (044) 3527-1 363 

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

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATORIO n° 039/2013 
EDITAL DE tomada de preços no 005/2013 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: MRC CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ. 13.601.358/0001-11 

OBJETO: Construção de Academia da Saúde. 
VALOR: R$-99.600,00 (Noventa e Nove Mil e 

Seiscentos Reais). 
ASSINATURA: 11 de Novembro de 2.013. 
VIGÊNCIA: 01 (um) ANO. 
EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS. 

PUBLICADO EM /L( I// 1 c:kl/_5 

JoR···. ~na c6 .7n-/V?.A.C/l 

EDiÇ.Ó.C · -~C #t;;, A:8. t!? ç 

R ESPONSA VE L -·~ ...... ~~"'--i----
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MUNICÍPI~st~};o~r~áVA CANTUj 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmai l.com ou pmncantu@ig.com.br 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 039/2013 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS no 005/2013 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o no 676.205.159.68. 

CONTRATADA: MRC CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Arthur Bauer, n° 346, 
Centro, Município de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o n° 
13.601.358/0001-11, representada por seu representante legal Sr. Mareio Antonio Lopes, RG 
7.329.299-9 e CPF n° 029.438.069-86. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Lícitatório n° 039/2013- Edital 
de Tomada de Preços n° 005/2013, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1 a. O presente contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Construção de 
Academia de Saúde, conforme especificações apresentadas na Carta Proposta da Empresa 
Contratada, constantes no Processo Licitatório acima descrito. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a contratação; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes {)e sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 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 

Cláusula 4a, A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, às suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total, constante deste contrato é de R$-99.600,00 (Noventa e Nove Mil e Seiscentos Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao serviço 
executado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
medição/fiscalização e aceitação e liberação dos recursos através de convênio. 

Cláusula 7a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato, não podendo ser reajustado 
sem prévio entendimento e justificativa que deverá ser aceita e homologada pela contratante. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

· Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei no 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 01 ano, e o prazo de execução será 
de 120 (cento e vinte) dias, a partir desta data, podendo ser rescindido, independentemente de 
aviso ou _no~ificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10 3 . Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 1 2a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a, As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante 9a CONTRATANTE), se entender as 

justificativas apresentadas pela CONTRATADA~como r~~~:ntes. é~ 

~· 
-



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, n° 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 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

. Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

/l 
Nova Cantu, Estado do Paraná, 11 de Novembro de 2013. 

~~~T~ 
Contratante 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

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 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 039/2013 - Edital 
de Tomada de Preços no 005/2013, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01- ÚNICO" 
ÍTEM 01 - Empresa: MRC CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
13.601.358/0001-11, no Valor de R$-99.600,00 (Noventa e Nove Mil e Seiscentos 
Reais). 

Nova Cantu, Paraná, OI de Novembro de 2.013. 

PUBLICADO EM ./..3 I~~~~ 
J O R. rr::;:;;;7"' Y/!lr. • / 

v r - / M. oc; 
EDIC O N.('_o~2 _.. é7:T 
RESPON [L~---
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MUNICIPIO DE NOVA CANT~~L.N ~ ----~ 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 - J ----· 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 -~ -~~ 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 · "'lntv 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527- l096 (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 n° 039/2013, Edital de Tomada de Preços n° 005/2013, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 25 de 

Outubro de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Novembro de 2.013. 

Dr. DIVONSIR GRAFF 

OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 039/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 

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° O 1 CÚNICO)- ITEM UNI CO 

I te Objeto Proponente Valor Unitário (R$) 
m 
n• 

01 Contratação de Empresa MRC CONSTRUÇÕES LTDA Proposta preços: 
para Construção de CNPJ 13.601.358/0001-11 R$-99.600,00 (Noventa e 
Academia da Saúde, com Nove Mil e Seiscentos 
equipamentos. Reais). 

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

Nova Cantu, Paraná, 25 de Outubro de 2.013. 

Eliane Ferrareto da Silva- Presidente. __ te~~:::.=!!i:z!::::~- r....::::::~-----------

Sueli de Fátima Mello- Membro ______ _ __________ __ _ 

Joelson dos Santos Voronovcz- Membro-------- ---------
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Prefeitura Municipal de Nova C ritu -~- -~~~-
Rua Bahia, 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 1oV __#' 

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 LICITA TÓRIO No 039/2013 

TOMADA DE PREÇOS no 005/2013 

Às 09:00 hs (nove) do dia 25 de Outubro de 2013, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria n° 00112013, 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 Cnstrução 
de Academia da Saúde, 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 I CNPJ 
MRC CONSTRUÇÕES L TOA- ME 
CNPJ 13.601.358/0001 -11 

Aberta a sessão pela 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 documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que a Empresa 
apresentou a documentação exigida em Edital e foi qualificada/habilitada a participar do referido 
certame. 

Em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a proposta de preços da 
empresa qualificada, sendo da seguinte forma: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
MRC CONSTRUÇÕES LTDA -ME Lote Único - item único no valor total de 
CNPJ 13.601.358/0001-11 R$-99.600,00 (Noventa e Nove Mil e 

Seiscentos Reais). 

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$-99.600,00 (Noventa e Nove Mil e 
Seiscentos Reais): MRC CONSTRUÇÕES LTDA - ME, Inscrito no CNPJ sob o n° 
13.601.358/0001-11. 

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. 

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

Nova Cantu, Paraná, 25 de Outubro de 2.013. 
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Prefeitura Municipal de Nova OanfJj ... ·· Q~-
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 "'- Q ·)'''< .. 

Sueli de Fátima Mello -

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 

------------~------------------------------

~) 

Joelson dos Santos Voronovcz - -------------------------------------



f.\ M UJ\1/C' 
~ 

MRC CONSTRUÇÕES L TDA 1~ o fb. · -·r. 
CNPJ: 13.601 .358/0001-11 U::. H • 

CONSTRUÇÕES 
Rua Artur Bauer, 346- Centro CEP 87.345-000 o--f\. ~- ••• ---~;;.· 

_________ C_A_M_P_IN_A_D_A __ LA_G_O_A~(P_R~)--------~~-~. - ~ 
~~v 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PPROCESSO LICITA TÓRIO N° 039/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 

CARTA PROPOSTA 

À 
Comissão de Licitações. 

MRC Construções L TOA ME, com sede na cidade de Campina da Lagoa/PR, à 
Rua Arthur Bauer, n° 350, inscrita no CNPJ/MF sob n° 13.601.358/0001-11 , 
neste ato representado por Mareio Antonio Lopes, abaixo assinado, vimos pelo 
presente apresentar proposta para a execução dos serviços de mão de obra e 
fornecimento de material previstos, de acordo com as condições previstas no 
Edital de Tomada de Preços n° 005/2013. 

a) R$ 99.600,00 (Noventa e nove mil e seiscentos reais). , / 
b) O prazo para a execução dos trabalhos será conforme o estipulado no 
Edital. 
c) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da 
abertura da licitação. 
d) Micro empresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 
123/2006 ( X ) 

Atenciosamente, 

Dados para Pagamento: 
Banco: Banco do Brasil - Agênda: 1765-5- Conta Corrente: 26.777-5. 

Campina da Lagoa (PR), 24 de Outubro de 2013. 

Fone: (44)3542-3186- e-mail: mrc2@ig.com.br 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIDR "~ 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO ~-

J~NTA COMERCIAL DO PARANÁ 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta .Çómercial. e sã_o vi~tes 
na data da sua expedição. -

: Nome Empresarial ----- --~ -~~-- 2 -
I MRC CONSTRUÇÕES L TOA ME ~ 0 .:.:.. 
l~tureza Jur~dica~ -ªO..ÇIE.QAD~ j:MPRE~AR.!A__!.JM I'!~. __ _ 

Número de Identificação do Registro de CNPJ 
Empresas- NIRE (Sede) 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo •· 

Dali:-de Inicio 
de Atividade 

: 41 2 0763149-6 13.601.358/0001-11 

I Endereço Completo (logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 

1
_f3l;IA ARTHUR ~AUER, 350~~~TRO, ~A~~! NA D~J:AGO!-.!. P~. ~7.345-oqo _ 
Objeto Social 

11106/2013 10/03/2011 

• SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE 
MATERIAIS DE CONS_~RUÇÃO EM GERAL: 

Capital: R$ 120.000,00 

I (CENTO E VINTE MIL REAIS) 

\ Capital Integralizado: R$ 120.000,00 
I (CENTO E VINTE MIL REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(lei n° 123/2006) 

Microempresa 

Prazo de Duração 

Indeterminado 

Sócios/Participação no Capita l/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término do 
Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital !R$1 Espécie de Sócio Administrador ~ 

"1 
' 

l 
PRISCILA MARIA DE SANTI LOPES 24.000,00 SOCIO Administrador XXXXXXXXXX 

047 .401.669·25 
MARCIO ANTONIO LOPES 

029.438.069-86 
CLAITOM ISRAEL LOPES 

644.718.029·68 
! RONALDO CAETANO LOPES 
' 694.696.799-20 

j Último Arquivamento 

Data: 22/07/2013 

Ato: ALTERAÇÃO 

42.000,00 SOCIO 

42.000,00 SOCIO 

12.000,00 SOCIO 

Número: 20134135199 

I Evento (s): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

13/493692-2 

1111111111111111111111111~1111111111111 ~ 

UBIRATÃ- PR, 27 de agosto de 2013 

---~~- ---
SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 

xxxxxxxxxx I 
I 

xxxxxxxxxx ' 
I 

xxxxxxxxxx j 

Situação 

REGISTRO ATIVO 

~-- -·-- l 
I xxxxx~~~:xxxxxxxx 

'!ll~W.It<•l.\13:.t!S• 
DO PARANÁ 



Consulta Optantes 

~ Identificação do Contribuinte 

CNPJ : 13.601.358/0001·11 
Nome Empresarial : MRC CONSTRUCOES L TOA- ME 

~ Situação Atual 

Situação no Simples Nadonal : Optante pelo Simples Nacional desde 05/04/2011 

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI 

~ Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores : Não Existem 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores : Não Existem 

~Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem 

~Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Eventos Futuros no Simples Nadonal: Não Existem 

Oíque aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI . 



• Receita ~ral 

Compr~vante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se hou-.er qualquer di-.ergência, pro...;dencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

13.601.358/0001-11 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

MRC·CONSTRUCOES L TOA· ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASI!\l 

MRC CONSTRUCOES 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

. DATADEABERTURA 

05/04/2011 

43.99-1-99 ·Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

47.44-0-99 ·Comércio varejista de materiais de construçãó em geral 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 • SOCIEDADE EM PRESA RIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

R ARTHUR BAUER 

CEP 

87.345-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

NÜMERO 

350 

MUNICÍPIO 

COMPLEMENTO 

CAMPINA DA LAGOA 
UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

05/04/2011 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECI~ --
AprovadÕ pela Instrução Normativa RFB n° 1. 183, de 19 de agosto de 2011 . 

Emitido no dia 02109/2013 às 18:38:50 (data e hora de Brasília). 

I Voltar ] 

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL -

Página: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil· 02109/2013 



·----

MRC CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ N° 13.601.358/0001-11 

MARCIO ANTONIO LOPES, rasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 7.329.299-9. expedida 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF sob 
n° 029.438.069-86, residente e domiciliado á Rua Derly de Oliveira n° 796, centro. na 
Cidade de Centenário do Sul, Estado do Paraná, CEP-86.630-000; PRISCILA 
MARIA DE SANTI LOPES , brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresária, porladora da cédula de identidade RG n° 8.541.366-0, expedida pela 
Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, inscrita no CPF 1MF sob n° 
047.401.669-25. residente e domiciliado á Rua Rua Derly de Oliveira n° 796. centro, 
na Cidade de Centenário do Sul, Estado do Paraná, CEP-86.630-000; CLAITOM 
ISRAEL LOPES, brasileiro. maior, solteiro, nascido em 30/10/1969. empresárto. 
portador da cédula de identidade RG n° 4.526.802-2, expedida pela Secretaria de 
Segurança Publica do Estado do Paraná, inscrito no CPFIMF sob n° 644.718.029-68, 
residente e domiciliado na Travessa Três Lagoas, quadra 06, lote no 02, Conjunto Lago 
Azul, na cidade de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. CEP-87345-000 e 
RONALDO C AETANO LOPES, brasileiro, maior, solteiro. nascido em 08/12/1965, 
empresário, portador da cédula de identidade RG n° 4.074.948-9. expedida pela 
Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, inscrito no CPF IMF sob n° 
694.696.799-20, residente e domiciliado á Rua Arthur Bauer n° 346, Centro, na cidade 
de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, CEP-87345-000; únicos sócios da 
sociedade mercantil denominada de ·'MRC CONSTRUÇÕES LTDA", com sede á 
Rua Dr. Derly de Oliveira no 796, centro, Município de Centenário do Sul, Estado do 
Paraná. CEP-86630-000, registrada no Cartório de Títulos e Documentos sob n° 224 
em data de 05 de abril de 20 ll, tendo como última alteração a Primeira Alteração 
Contratual registrada sob n° 224, em data de 14 e março de 2012, inscrita no CNPJ 
sob n° 13.601.358/0001-ll, resolvem assim, alterarem o contrato social e alterações 
havidas, através das cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA:- O endereço da sociedade que é na Rua Dr. Derly de 
Oliveira n° 796, centro, Município de Centenário do Sul, Estado do Paraná, CEP-
86630-000, passa a ser na Rua Artbur Bauer n° 346, centro, no Município de Campina 
da Lagoa, Estado do Paraná, CEP-87345-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: - A natureza jurídica da sociedade que é sociedade 
simples limitada. passa a ser sociedade empresária limitada- 206-2. 

CLÁUSULA TERCEIRA:- A sociedade que tem como objeto social principal o ramo de 
comércio varejista de materiais de construção em geral e como objeto secundário o ramo de 
serviços especializados para construção não especificados anteriormente, passa a ter como 
objeto principal o ramo ~e serviços es?ecializados para co~struç~? não especifi~tc~~s 
anteriormente e como obJeto cundárto o ramo de comércto vareJISta de matena?' deV 

~truçio em geraL 

1 
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MRC CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ No 13.601.358/0001-11 

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA QUARTA:- Por comum acordo os sócios resolvem fazer a 
CONSOLIDAÇÃO do Contrato Social, conforme segue: 

CONSOLIDAÇÃO 

MARCIO ANTONIO LOPES, brasileiro, casado sob o regune de comunhão parcial 
de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 7.329.299-9, expedida 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF sob 
no 029.438.069-86, residente e domiciliado á Rua Derly de Oliveira n° 796, centro. na 
Cidade de Centenário do Sul, Estado do Paraná, CEP-86.630-000; PRISCILA 
MARIA DE SANTI LOPES , brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresária. portadora da cédula de identidade RG n° 8.541.366-0, expedida pela 
Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, inscrita no CPF IMF sob D0 

047.401.669-25, residente e domiciliado á Rua Rua Derly de Oliveira n° 796, centro. 
na Cidade de Centenário do Sul, Estado do Paraná, CEP-86.630-000; CLAITOM 
ISRAEL LOPES, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 00/00/0000. empresário, 
portador da cédula de identidade RG n° 4.526.802-2, expedida pela Secretaria de 
Segurança Publica do Estado do Paraná, inscrito no CPF/IvfF sob n° 644.718.029-68, 
residente e domiciliado na Travessa Três Lagoas, quadra 06, lote n° 02, Conjunto Lago 
Azul, na cidade de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, CEP-87345-000 e 
RONALDO CAETANO LOPES, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 00/00/0000, 
empresário, portador da cédula de identidade RG n° 4.074.948-9, expedida pela 
Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, inscrito no CPFIMF sob no 
694.696.799-20, residente e domiciliado á Rua Arthur Bauer n° 346, Centro, na cidade 
de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, CEP-87345-000; únicos sócios da 
sociedade mercantil denominada de "MRC CONSTRUÇÕES LTDA", com sede á 
Rua Arthur Bauer n° 346, centro, Município de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 
CEP-87345-000, registrada no Cartório de Títulos e Documentos sob n° 224, em data 
de 05 de abril de 2011 , inscrita no CNPJ sob n° 13.601.358/0001-ll, resolvem 
consolidar o contrato social, através das cláusulas seguintes. 

PRIMEIRA:- A sociedade gira sob o nome empresarial de 
CONSTRUÇÕES LTDA" 

"MRC 

SEGUNDA:- A sociedade _te_Z -sua sede na Rua Arthur Bauer no 346, centro, na 
Cidade de Campina da Lago/LJ.ado do Paraná, CEP-87345-000. 

/l- ~ 
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MRC CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ No 13.601.358/0001-ll 

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

TERCEIRA:- A sociedade tem por objeto social o ramo de ··serviços 
especializados para construção não especificado anteriormente e comércio 
varejista de materiais de construção em geraL 

QUARTA:- O capital social da sociedade é de R$ 60.000,00 ( sessenta mil reais) 
divididos em 60 ( sessenta ) quotas no valor nominal de R$ 1.000.00 ( um mil reais) 
cada uma, integralizadas em moeda corrente do Pais pelos sócios, assim subscritas:-

SOCIOS ÕUOTAS VALOR 
MARCIO ANTONIO LOPES 21 R$ 21.000,00 
CLAITOM ISRAEL LOPES 21 R$ 21.000,00 
PRISCILA MARIA DE SANTI LOPES 12 R$ 12.000.00 
RONALDO CAETANO LOPES 06 R$ 6.000.00 
TOTAL 60.000 R$ 60.000,00 

QUINTA:- A sociedade iniciou suas atividades em I O de março de 2011 e seu prazo 
de duração é por tempo indeterminado. 

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

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

OITAVA:- A administração da sociedade caberá a sóca PRISCILA MARA DE 
SANTI LOPES, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da 
sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente, perante 
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem 
como praticar todos os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou a defesa 
dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente. 
§ 1 o - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
§ 2° - Faculta-se a administradora, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados. 

NONA:- Ao término de 

Q~:~jmtifi~ 

~ 

exercício social, em 31 de dezembro, os administradores 
de sua administração, procedendo à elaboração do J 
- 3 ~-
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MRC CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ No 13.601.358/0001-11 

SEGUNDA AL TERACÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos 
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

DÉCIMA:- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

DÉCIMA PRIMEIRA:- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial 
ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios . 

DÉCIMA SEGUNDA:- Os sócios poderão de comum acordo, fiXar uma retirada 
mensal. a título de " pró-labore ", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

DÉCIMA TERCEIRA:- Falecendo ou interditado qualquer socto, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz . Não sendo 
possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á 
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado . 

Parágrafo Único:- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

DÉCIMA QUARTA:- A administradora declara sob as penas da lei que não está 
impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial , ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente , o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de conswno, fé pública, ou a propriedade. 

DÉCIMA QUINTA- Fica eleito o foro da Comarca Campina da Lagoa-Pr, para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 
quatro vias de um só teor e forma. 

4 
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MRC CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ No 13.601.358/0001-11 

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CampinadaLagoa-Pr., 05 de junhode2 .013. 

/ PRISCILA MfRlA D~ SANTI LOPES 

JA-t;/»?lalJ ~c '~ 

J UNTA COMERCIAL DO PARANA 

~ 
AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11 /0~/20 
SOBNÚMERO 412076314 96 ·""'"-
Protocolo: 131320625-4, DE 11106/2013 'tTI'"' • •• 

-,,· )'>f~ eCOE> ct~k SEBASTIAO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 

J UNT.&:'êõ'MERCIAL DO PA"RANA 

t AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE 
CERTIFICO O REGISTRO E~t 11/06~20 

I S08 NÚMERO 20133206254 
ProtoCOlo: 13132062~. DE 11/06/2013 , •• 

tnp:eso: H 2 01E3H• 6 _ 
tGlC c:tlti6UUC~ts Ln>• SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL ~ 
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MRC CONSTRUÇÕES L TDA-ME 
CNPJ N° 13.601.358/0001-11 

NIRE- 41207631496 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

MARCIO ANTONIO LOPES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 7.329.299-9, expedida 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e inscrito no CPF IMF sob 
no 029.438.069-86, residente e domiciliado á Rua Derly de Oliveira n° 796, centro, na 
Cidade de Centenário do S~ Estado do Paraná, CEP-86.630-000; PRISCILA 
MARIA DE SANTI LOPES , brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 8.541.366-0, expedida pela 
Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, inscrita no CPF/MF sob n° 
047.401.669-25, residente e domiciliada á Rua Rua Derly de Oliveira n° 796, centro, 
na Cidade de Centenário do Sul, Estado do Paraná, CEP-86.630-000; CLAITOM 
ISRAEL LOPES, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 30/10/1969, empresário, 
portador da cédula de identidade RG no 4.526.802-2, expedida pela Secretaria de 
Segurança Publica do Estado do Paraná, inscrito no CPFIMF sob n° 644.718.029-68, 
residente e domiciliado na Travessa Três Lagoas, quadra 06, lote n° 02, Conjunto Lago 
Azul, na cidade de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, CEP-87345-000 e 
RONALDO CAETANO LOPES, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 08/12/1965, 
empresário, portador da cédula de identidade RG n° 4.074.948-9, expedida pela 
Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob n° 
694.696.799-20, residente e domiciliado á Rua Salvador Ananias n° 369, Centro, na 
cidade de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, CEP-87345-000; únicos sócios da 
sociedade mercantil denominada de .. MRC CONSTRUÇÕES LTDA-ME", com 
sede á Rua Arthur Bauer no 346, centro, Município de Campina da Lagoa, Estado do 
Paraná, CEP-87345-000~ conforme contrato social registrado no Cartório de Títulos e 
Documentos da Comarca de Centenário do Sul sob no 224, em data de 05 de abril de 
20 11 e posteriormente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n° 
412076314% em data de 11/06/2013, inscrita no CNPJ sob n° 13.601.358/0001-11, 
resolvem assim, alterarem o contrato social e alterações havidas, através das cláusulas 
seguintes:-

CLÁUSULA PRIMEIRA:- O endereço da sociedade que é na Rua Arthur Bauer 0° 
346, centro, Município de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, CEP-87345-000, 
passa a ser na Rua Arthur Bauer D

0 350, centro, no Município de Campina da 
Lagoa, Estado do Paraná, CEP-87345-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA:- O capital social da sociedade é de R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais) inteiramente subscrito, divididos em 60 ( sessenta ) quotas no valor nominal 
de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, fica elevado para o valor de R$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais) dividido em 120 (cento e vinte) quotas no valor nominal de 
R$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, cujo aumento no valor de R$ 60.000,00 
( sessenta mil reais ) são integralizados neste ato em moeda corrente do País, 

rcionalmente a cada sócio, ficando assim distribuído entre os sócios:-

1 



MRC CONSTRUÇÕES LTDA-ME 
CNPJ N° 13.601.358/0001-11 

NIRE- 41207631496 

PRIMEIRA AL TERACÃO CONTRATUAL 

SÓCIOS QUOTAS 
.MARCIO ANTONIO LOPES 421 
CLAITOM ISRAEL LOPES 42 
PRISCILA MARIA DE SANTI LOPES 24 
RONALDO CAETANO LOPES 12 
TOTAL 120 

VALOR 
R$ 42.000,00 
R$ 42.000,00 
R$ 24.000,00 
R$ 12.000,00 
R$ 120.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA:-Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
social primitivo e alterações havidas, não modificadas por esta alteração contratual. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 
quatro vias de um só teor e forma. 

Campina da Lagoa- Pr., 18 de julho de 2. O 13. 

I / } 

.; CLAITOM ISRAEL LOPES 

~NifUb &nv'f#'O k,~. 
RONALDO CAETANO LOPES 
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IJ 
PARANÁ 
GOViRNO DO E~TI\D-0 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 10856677-01 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.601.358/0001-11 

Nome: MRC CONSTRUCOES L TOA / 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscre\er e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que \enham a ser apurados, cert ificamos que, \erificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

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

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Certidão de\erá ser confirmada v;a Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

/ 
Esta Certidão tem validade até 31/12/2013- Fornecimento Gratuito 

·.··.·· 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 10856677~1 

Em itida Eletroni camente via Internet 
02/09/2013 -18:49:58 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 



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

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

Nome: MRC CONSTRUCOES LTDA- MS-
CNPJ: 13.601.358/0001-11 r 

RessaiVcido o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre-ver quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passi\0 acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relatiVc3s a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida AtiVc3 da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusiVc3mente à 
situação do sujeito passi\0 no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusi-ve as inscritas em Dívida AtiVc3 do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 15:35:26 do d~/10/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 22/04/2014. 
Código de controle da certidão: C8DB.9701.9FAA.1883 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda inVc3lidará este documento. 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 
/ 

Certificamos para os devidos fins, que revendo em 
nossos Cadastros Técnicos Econômicos Sociais, deles constatamos não 
encontrar nenhum débito em nome da firma: M. R. C. CONSTRUCÕESS 
L TOA - ME, firma estabelecida a Rua Arthur Bauer, No 350, Centro, 
nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ n°. 13.301.358/0001-11, com inscrição Municipal n°. 
542590, com o ramo de atividade de: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
PARA CONSTRUÇÃO E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EM GERAL, não havendo, portanto nenhum débito 
junto aos cofres Públicos Municipais. 

Sendo o exposto acima expressão da verdade, firmamos 
a presente certidão para que surta seus efeitos legais. 

~· . 
.• . 

.. ·: -~ 

. . . · .... 

.:·· 

Campina da Lagoa- Paraná, 08 de Outubro de 2013. 

~· 
--=~-~ 

Gercinq_NJ.e~ de Souza 
Depto. de Tributação . 

/ 

Praça João XXIII, 996 - Centro - Campina da Lagoa-PR CEP 87345-000 
Telefax- (OXX44) 3542 2303 I 3542 2432 

CNPJ 76950070/0001-72 tributacao@campinadalagoa.pr.qov .br 
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CA A 
CAIXA ECON Ô M ICA FED E RAL 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 1360135810001-11, 1360135810001-11 
Razão Social: MRC CONSTRUÇOES LTDA ME / 
Endereço: R ARTHUR BAUER 350 I CENTRO I CAMPINA DA LAGOA I PR I 

87345- 000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra- se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 24/10/2013 a 22/11/2013 / 

Certificação Número: 2013102418582841544808 

Informação obtida em 24/10/2013, às 18:58:28. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federa l do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE 11ERCEIROS 

N" 000692013-14022358 
Nome: MRC CONSTRUCOES LTDA- ME -
CNPJ: 13.601.358/0001-11 ~ 

Ressahado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrewr quaisquer dilidas de responsabilidade do sujeito passii.O acima identificado que 
lierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas peta Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dilida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e lélida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições prelidenciárias e às 
contribuições delidas, por lei, a terceiros. inclusiw às inscritas em DAU. não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU, administradas peta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFNIRFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades prelistas no art. 47 da Lei n• 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- awrbação de obra de construção cilil no Registro de lmówis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
-baixa de firma indilidual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei n• 10.406, de 10 de Janeiro de 2002- Código Cilil, extinção 
de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão està condicionada á finalidade para a qual foi emitida e à wrificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

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

Emitida em 31/05/2013. 
Válida até 27/11/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



CONSTRUÇÕES 

MRC CONSTRUÇÕES L TDA 
CNPJ: 13.601.358/0001-11 

Rua Artur Bauer, 346 - Centro CEP 87.345-000 
CAMPINA DA LAGOA (PR) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão PPermanente de Licitação 
PPROCESSO LICITATÓRIO N° 039/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 

CARTA DE CREDENCIAMENTO / 

Pela presente, credenciamos o Sr. Mareio Antonio Lopes, portador da 
Cédula de Identidade nr. 7.329.299-9 emitido pela SESP/PR e CPF nr. 
029.438.069-86, a participar do procedimento licitatório, sob modalidade acima, 
instaurado por este órgão/empresa. 

Na qualidade de responsável legal da empresa, Priscila Maria de Santi 
Lopes, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de oferecer 
lances em nome da empresa e de renunciar ao direito de interposição de 
recurso. 

Atenciosamente, 

Campina da Lagoa (PR), 24 de Outubro de 2013. 

Repre _ ante .t ai 
Mareio Antonio Lop s, 

p()l:~'· vel Legal 
Priscila Mari de Santi Lopes, 
RG nr. 8.541'.366-0 SESP/PR 

RG 7.329 .. 2299-9 SESP/PR 

Fone: (44)3542-3186- e-mail: mrc2@ig.com.br 



MRC CONSTRUÇÕES L TOA 
CNPJ: 13.601 .358/0001 -11 

C O N S T R UÇÕ E S 

Rua Artur Bauer, 346- Centro CEP 87.345-000 
CAMPINA DA LAGOA (PR) 

PARA 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PPROCESSO LICITA TÓRIO N° 039/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE / 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 
do procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 
005/2013, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 
esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campina da Lagoa (PR), 24 de Outubro de 2013. 

~
sp nsável Legal 

Ma 10 Anton\o Lopes 
RG nr. .329.299-9 SESP/PR 

Fone: (44)3542-3186 - e-mail: mrc2@ig.com.br 

/ 



MRC CONSTRUÇÕES L TOA 
CNPJ: 13.601.358/0001-11 

C O N S TRUÇÕES 

Rua Artur Bauer, 346- Centro CEP 87.345-000 
CAMPINA DA LAGOA (PR) 

PARA 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PPROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 039/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA / 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 
do procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 
005/2013, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos 
a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições 
do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campina da Lagoa (PR), 24 de Outubro de 2013. 

Rese.o á el Legal 
Maréío Antonio Lopes 

RG nr. 7.329.299-9 SESP/PR 

/ 

Fone: (44)3542-3186- e-mail: mrc2@ig.com.br 



MRC CONSTRUÇÕES L TOA 
CNPJ: 13.601.358/0001 -11 

CONS T RUÇÕES 
Rua Artur Bauer, 346 - Centro CEP 87.345-000 

CAMPINA DA lAGOA (PR) 

PARA 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PPROCESSO LICITA TÓRIO N° 039/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 

J 
DECLARACÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENORES 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 
do procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 
005/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente 
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno, perigoso ou 
insalubre, e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei 
Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 
8666/93. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campina da Lagoa (PR), 24 de Outubro de 2013. 

~eiLegal 
Mareio Antonio Lopes 

RG nr. 7.329.299-9 SESP/PR 

Fone: (44)3542-3186- e-mail: mrc2@ig.com.br 



CONSTRUÇÕES 

PARA 

MRC CONSTRUÇÕES L TOA 
CNPJ: 13.601 .358/0001-11 

Rua Artur Bauer, 346- Centro CEP 87.345-000 
CAMPINA DA LAGOA (PR) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PPROCESSO LICITA TÓRIO N° 039/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 

DECLARACÃO DE CUMPRIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE EDITAL / 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 
005/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente 
conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas 
as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 
preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campina da Lagoa (PR), 24 de Outubro de 2013. 

Re~~ó'hsãVêl Legal 
Máfcio Anton~ Lopes 

RG nr. 7.329.299-9 SESP/PR 

Fone: (44)3542-3186- e-mail: mrc2@ig.com.br 



MUNíCÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ: N° ~7 7. 845 394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA / 

OBJETO: Execução de construção de academia da Saúde, localizada a Rua 
Concórdia, Lote 14-A na cidade de Nova Cantu- Pr., conforme Tomada de 
preço n° 05/2013. 

1) Declaramos que. pelo responsável técnico da empresa MRC Construções 
Ltda-ME, foi visitado o local dos serviços referente a TOMADA DE PREÇO 
supracitado, ficando ciente de todos os d,etalhes do imóvel descrito no objeto 
de nossa proposta. 

Nova Cantu, 24 de Outubro de 2013. 

/ 

Rua Bah1a sin - Nova Camu ·- Pr- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3257.1280 /3527.\096 I 3527.1363 



PREFE111URA 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 LICITATÓRIO n° 
03912013 
Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013- PMNC. 
##TEX OBJETO: Contratação de Empresa para Construção de 
Academia da Saúde com equipamentos (64.00 M'). conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do DIA 25 de Outubro 
de 2.013. na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, 
Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527-
1281 - pmncantu@ig.com.br 
## Nova Cantu, Estado do Paraná, 07 de Outubro de 2.0 13. 
## AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 

F 

R.:.3. v 



El T~llHINA EDIÇÃO N' 8.657 

PR F.FEinJRA MUliiCIPJ\1. DE NOVA C A~"Tll 
ESTADO DO PARAN..\ 
C"NPJ n' 17.8-l5J9-li0001.{JJ 
R~~:~ Oahitl5 • CEP 31.3:\0-~ 
i~ATO AVISO DE LICITAÇAO- PROCI:SSO UCIT,\TORIO rf 
039/lOU 
EdilaJ de 1"0\lAOA DE PREÇOS n' 0051201 J -I'~ INC. 
iHEX OBJETO: Contr.ncçào de EmpctSa p.1111 Constru11<> d' 
M~mil da M com equ1~'"11IO! (&1.00 M~. e.miOOn.: 
cspcdfit:~çilcsellll'diwl. 

ABERTURA: Á partird:!! W:OO (ll(lrc) llornl do OIA 25 d~ Outubro 
de 2.013 , na sala lk rmiil.:l do Paço Munit·ipal. em Nova C1111u. 
Puana. 
A !'ali.! com inteiro '"" do l:d1tal. Wllh c inf.lll1\3Çil<'; podcoo ser 
!Oiicitados nc PREFFffiiRA MliN\CII'AI. llF liOVA LWTU -
PARANÁ. JUnto a Ohisno de Licit3(lK>. lXI horiilio d:t< 9:00 is 11:00 
lls c das 1~ :00 i\; 11:110 11>. Tckfun<lfn~ 1 ·1~ ) J5211l6l- líll· 
1281-pnliiCiiDtu'<_lig.com br 
~! Nou C :nu. EsbJo do P31111~ (Ji de Outubro de l .UU. 
i~ AIRTON A.~TONIO AGNOLIN 
i.l l'lcfclloMWlicipol 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
IIW• IAIIIA., "' U • ltut C.l'lho- "ll. - CIE"; tnJ0-«10 

t .. JI~;;;;;;;.:.;.r:;;:~~~ 

T ER\:10 QE A. OJUD!CACÀO 

Uf:I'IOC'I.SSOIJC"ITATOfti(IN"O):t':OI) 
t.DITA). ()[j,lt[OÃO, ,..""""' I"NftfJ.I II' OI(;f.!OIJ 

A (",..-.~o»~> ~~f.,._l""' l~o>~olft, ~ '"'"" 1 ... lti .. "'IÇM J.a ,j,>,-~, .. 
~ ....-w... - ,.._w.r. 1 Al!/111'1,.'<1(", ... , oM IW'•f- lon1>1oor"' ~., ~""'"'., ~ 
·~-..,_apor..: 

Lll![ 'C!JIIfliHJ)! . IIT_\!I !)Itf! - -UI ... -.......-~l 0.11< 1"'")lO. frOl..l.l..1H.U,.,I. ....,..._,.'\-" 
li~I~IIOII.OII 

.~,~-... ... ·--· _,....._ ,.,_,~,., U l1.\ • l>ll: 

~~~t.'l'I,JI>IOI Til.'III.JIIt-~' 

-··- ) 
l,"_,oi<OIIIIolf\l .. •lft. <4W OC'""'I .... « I io• ...... ,,_., .. l>lftW ~..:I•'"f"l..:.-,"" 

IKI~•o~-ot_ ,.,J~,......IN_.._ ....... ......._ 

S.I..WI.a ... ~ .......-.., ____ _____ _ 

P REI"' I!I T U RA MUNI C IPAL 011 NOVA T I!OAS 
C N P..I - ~ e20 1 72J0001-cl~ 1!8TA00 DO P AIIIAHA 
- ----- b:).c.-.,_, ... ,o-... 2 t)04:;a.t1 08 •• E~,.. • ....., •• ,..,,.'!C!tcr!"'Me N'Y"""" c..-• aa :)60·000 

r • pç-r p••rw rq..,. • 'S!T* Ç6P te swzen 
QI&Pr"V pr I IÇIU ,Ç4Q te 91!a91 :1 

OLICTOI CO~TAÇA() D ll G hAPRESA '""""' PIIIII[.TA ÇAO o• M I'IIVIÇOS 
D .... Q y"Q N O V t:ICV\.0 QNI .,VIit V O l..o<.IN-'OitM M OOii.\.0 Hl, 1 \l(l!l00 Oi. 

1-10 OAC ...... c MOOCI.O :r.J01~. 0\,IC V"TI~ PCI.A -Ar; 00 lollt,JN oCI,.tO 

•.....,.;co 011 Y10be.A:~• .. • - ... o• ...,. ............. •• ao•• 
,.AOAIIICNTO:O--eei--Mo - 04 _ • _ 

·---·~-·-·--·--··-·-COPIM"I'IATAQO: POIII"TO •eO.UIIIIO COMP-t<IA O C CI!:O.UROS O..III.AII!; 

........... , 
OO'I'ACAO O•ç...._pn_""'' 

-- ....:::-,_·..:;::. ___ _:-,_ _ , __ 

::::§~;.,.;..: ::;';t: 
..IYSTit• tCATt 'oiA:: O Of- "'• 1><-lon-111 lol• _,,._ ......., h•tn '"'"'•'"'•""> n oo 

•rw. li•. - 11. oa +.Ao< " ~:). ,... ,.,..... •o 0<1- •• O.Cr• ca.,. --...... - .. -·~""-··---·· .. -· .. 
H l:l..Ote A IVA aot• l( JCN 811!.N 

...... I' . ITA MUH \CI .. A I. 

0 I'1U7UTO MVI'OCIIAL DE PbrJX. ESTADO 
oo r A&AJ'(Á, ... -•-...uM(oln~ 

R.r.SOLVE1 

"'"- 1• • ~ 1 (t) ..:Mdof (o), 
J'ANI:T& APAAJ:.ClDA COMJUJI. OA I U...YA. 0J (T ... ) 
-• dr Lknre~o ... t.ju.o.dt_ilt_o 
oo:t.09'! .a. Lô~1poi ti" Oili1 ..... ,Nr- .. ~· 
uU.Iho~*UOidrJ..-.4c2~1 Jiok M"'t* 
:t!XI9,t..,...M -1Nioti.Mok 01 cle~ t ) I IN Du-blo 

cle lOU. 

ArL T - E•:.t porWil C'll&l'n M\ "'&OI' IY 
ll.t.&o tk - ,..1~ Cofto ..C• ko mNMI.,o 1 OI dr 0\lluârt 
dr ~ou_ 

An..Y· ~- .. 4~,,. 

EDITAIS 

O PIIUII:I(Nif 04 d.M.A.AA DC: V(.lAOOIIU Ot: ~tT...,.OA . UTAOO DO 
,~J. tiO VSO 0( 'U-'1 l<tllt1UI(0U CO,H(IUGAS PnO A.U~O 40 DO 
UGIMI"tOIHfl,.O 

A.n. Jt C...Onll« •dldoi'IM ,., ,,.,,...,. oo •eroo(tl. c-,...,,...,..., ,,.. .,t. UO ou l•• 
~ "'' 714, "• lO u. 4er .... loro "" ttt6 ,. ...-.~.~or .. A-.~ h•otilM. 
LDI!ftltfll\ "'"''W:\Aa nt tU. ~rottoG.&.o .. ftt i tU 2 ... -~ OCH"'t 110 Ut.t9-5.J.! 
•onlo•tOINoo.nwbre._10tS .-.,o-lklt'tft"_.,.<teOM•--••""a~>CCVo,e 
n••~~"~•"•o 

Prefeitura Mw1icipal de Nova Cantu 
Rll li.ile'IS ·Cftllt·Nfri'JCIIC•- I'IL·ctr:I'J,._. 

C"''JJ.."r..ws.J'I.o-ol.l 1-~t~ot~r--uv-l .... t.• ,tltlllr.·l)oJ 

E-.u\~1"' -~···· '"" IIW, .... I~""JLt;·~·- 1 

TF.RMO nF. /10
0
\/0J.OG.tCÃO 

U 1'1\f:fo ,\l~n'l"'l de ...,\~C.Ju..lw.aJo., P...ntU.r"' IW)iobs llll~"nq• 
lk~caai~etidbpot tn t.tcrWcm 'i:.U o l'ntCWC~ Ur~t11urla e"tlMOll- Edittl! 
lk C.na ( Otnitr 11' fliiii/!OIJ. qllt' •~,n curflt) t>bj..1o 1 fonl.nl~ k Si,"illf'O) p:lr.l 

\fiel! los dt hiJ IMIC~, t~foot'lt df'C\.'\(!Qt~-., f.ilil.ll 

TornMtpi.bliaJH_.....JIÇi,4Dp!'OC'a!llllinultnl oacptPJI'r•~ 

lrr.M DI • E~Df!R:G: 8A)!L~O AI>:\!. E CORRETORA DE litCLROS LTDA. 
ill)(rila 111 CNPJ IU11J!T.'tll01~. eo \'ail#r IClbl dt !U-35.101,00 (Trinta r Cm«J 
Mi1Rnt5~ 

AIIT0.\'.4\TU,\IUACi,\'OU.\ 
frtftM#~IMiriplt 

* REFEITURA MUNICIPA!._.'!!;J:~ 

PORTARiA N•lSIIllll·JUI 

O I'SU:ntTO o\H.r.ofiCO"AL DE rl..."'IX. ESTADO 
DOPAitAJ'fÁ..--·-.aibW:Ilalrpb. 

An. I" • C~ ll lo) wro,Cor (tol MARLO~ 
.JAKDRE\' LOrO,.. ltl tTNU) d1N C. f'lr._ o .... r.., J .... "'r~tc Ml 
,-kodock""'...,.._~•llcklo~6e-2011•11MM~odr 
:OI:t,n-ntMdof"Oit~O~M:VIl 

A n.l'· E111 ~lfW'tlent......,.. efll \ljDI'I\I<W.1 ckJWI 
pubolk;.ti~J.o. Com cfotco rcwoao•o•Ot tw. ~..,.. llc =:O l l. 

~DEATAOfiUG!STJtOOE PRfÇOS 

OP .... to"" LI .II'IIC:~4l LI )II"'ttrri, S.lftfCI...J.UDIN(ICALOI\1 Of: !OUZA, IIOIIIOH•ua.aMrb.olç&• 
TORNA POIIUCO 1 SECUNDA R!PLIIIUCAçlo ntiMI!ST'I!.At. cb., de rtgo*tlclt peçolttltrL* ~ 
II"KKU•l~~rftXDIWl!ltl 

.. ~-~--·-~II'JI-1131Jh)-lc.Cf4111A~.aç;loo.~)~ 

··~·"""" Mall'tOtt, 07Mo701l 

ClAUOINO CALOM DE SOUZA 
Prtl'litlNun::~ll 

Terça-feira. 8 df'~6Mro de 2013 

Prefeitura Municipal d Nova-Cantu ~JB---- ~ 
R1u1AHIA, n"II· Nou c.aNu - PIII !fP: f7~ <w.o·•~.,._,.., ___ '"""'"(-!•l••»m""' ~ b,l c......,...,.W'),..,... ••. no.~ ! hl 

TF.RMO DE ADJUDICACÃO 

l!T: JIROCr.S.SO t. ICITA"fOfUO ~"tJMt U 
F.I\ITAI, flECAIITA COS\'tTr.,•IIU.lflOI) 

A C' Ai.*'~~ .. """"' • 1~, ~ u.t.:..: c ,Cfi(ICIIC# ib ~-lu r 
,.....UI~Ii'ou ..... l>nlAot; ... oCa,;-N""":.Ok-...M~friÚ!Ifft!ol: 

TC.\f tROI'O:'\U.T \'.U.UILRS 

l{hut f~••~"'"' ~1!-lh •· \l~"'b•"---------

Prefeitura Municipal de Nova Cantu ... 
Rul.tloia~ 15 ·C"*'·"""•C..•·P'R.·Ct~IT~ 

C'ITJII.•7\lo~U'WMI~- ._.U.I.I21-IAI-1,_1 ........ ~.,_.., 

t..ulki"'""'"J , , -· ·~·[!_· ....... t:.C<!f'h 

110.\JOI.OGACÂO E AnJL-ntCACÂO 

0 l'rtfcKO M~~ifipl de: '\0\,.Ct:~ill. ~ Jo PJrW,r.o w ~~~ arib.J~ôcs qur 
h W:J tun~t'IIJ4pH lc1 ~:. tm.loJ~'111 ,.~ 1t rfl.lft»(J l..idtJiliAI I' DJl/20\J - t.IJI.Il 
dcrr~ultlnuprbe:~ri:ale"0 161211l.~c:spcri{'~~U:bl. 

Ttnl-k p.t.lia alle...elo:a<lt IStpcoo:uo l~llb'tOCII cp9'fr • Eqmx 

"LOTf.N"OI -ú"CO- lTf." U~ICII• 
F.n~rm•: ti\IPULCETTO &: l~truLcmo tLETIUCA LTOA. MC. i11.aiu IID 
CirJ,.bo •" ll6GI.7i.li'IIIJfl-7!-. •o \'•lor« RS-I.UtiJII(QulrouMa R.uh~ 

•UJI w--·• _,. 

AltTO' .t.nO,\IOAGSOU~ 
hq,;,)tnld,o! 

,& PREFEITURA MU NICIPAL DE F~NIX 
~ ----~-

PORTARIA N" l59/l0l)..RH 

RESDI..Vlr 

Art. I' • c-... lo (o) ~ (1) lo\ARJA 
CE:CILIA MOo"Dt:i. )O (T.V..) "'"'-*"ria! • ~ Ct~. Jw. nr.- • 
p.:nlllk•w..ar.u-"'"""~*01•J.....bo ... :OI2•06NJ~• 
::o•.:·- -liwlk-*OloJ.OOo.olvM•:ou. . 

Art.l' • &ur, poN.rit 1NfVt - ..... ,.. 111.W. Ü .... 

Jllolbltcl.(lo.C-..c.berm.d~otOI .. ~M!0\3. 

A rt... T· ............... ad>J~-ciAMI'in.o.. 

CO":iU.HO M U NICII'AL DE >AUDC 
Df.JURA.NDA~ 

l'!lf"d*'tt''Lf1!o't!!l•lee!n• l 'ff!lft lZIP'!l!!?! 

SUMULA: AP ... O'IfA O " H ATOIIIO Of (i( Sl.lQ Of 
SAÓOE DO 1• QUAOIIIMUTRl" 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SA.ÜOE D E J UMNOA. Estado óo 
Pe,e,.., no u.a a .. ellOulç.On conleorldas po~lo ~ liNtl do en.go 3' ae '--! 
Monlc:lp3ln'1~1.oo 17 de Setemb1ode 1Q'i1 t-ollefoç4o, ,...olv•: 

Art. 1", ApiO'IIat M$\11 diiCa DOI unaniTI:cladO ele 'fOto$, O RELA.TORIO 
DE GEST.It.O DE SAUDE DO MUMCIPIO OE JURA.NOA.COMO TAiotBE.M A 
PRESTAcAOOE CONTAS 002' 0UAORIME:STRE. 

An.. r . Esta Rnol<~o;Jo ........,. em ,., ,.. a.. do su• ~. 
,~nhGIII~IQOft.el'l'l~ 

CENTRO OE SAÜOE MUNICIPAL DE JURANDA.. AOS O.. OIAS, DO Me:S DE 
OUTUBRO . 00 ANO DE 2013 

JANDIRA JL'I.RNANOES DfM.EHECI< 
-Pr.old•nteciOCMSCS. Jur!ll'ldilll-



~~ ~~,~~~~f.;~a~~ \aJ 
Uhd .&Uilti)·C .. r•uhclt•Puc, ; li' I Ih ltl) ~.,~ 

:ro:c .... ~·~~ .. ,....,. .. w..a,..r..-..-.On 
kd.wc~oltl...,._6rfioA~..-.;Mlü*l,_.okiWI..\•t• 
~~•u.r..,w.w,c..-..•~~L 
P'nhlolf_,.:&l~rper;t;u·IM/.o&'II-,I)UI~ 
T""4fi.C~cC'!lmtlkJ._..Io4.aitPrr.oC\.W 
VU~MN~:kS1ii.OOfJ,ua 
OE.!Uf"'tl«iMfohl.l.l_.,..,_..~ 

)l•tll lt, tt ~tUII•r• de liU 

Cul .. 't•••l•h• S•'-'l•• • 
Di1c"' "' Naurla l r hirlai•i• 
,,., Jl 

A\'llO rE LD!AÇÀO 
lOMADA rE IRI('OS H"~l"'ll 
Ó!slo:lhlllnMIOà,Uj,GOo.r< 

~"'=DIIIIM6r2ot.l 
cw .. ,,. ~huv• h 1ik••• 

<Ajo. CO.I'TP.ATAÇ~O DE Elll'Rl'S.< 00 l~STITLIÇÃO DE E~SISO P.W 
REALIZ.<ÇÃO DE TESTESELE11VO. l'lSA.~OO A CO>TRATA(.\0 DE AGENTES DE 

. lliATE A ENDEMl~ AT!NOO(lJO SOmT,IÇÀO DA SI:CRETARJA DE SALDE 
DESTt~IIJ.'IICIIIO. 
O;ta.IOW:l-!ll0201l.H1i1"JndtJOkra. 
loai:Sollol:-loWDj,,.h<o\hoq>lliro .. ,._......,~~-J· 
Llolioo-Geôoam""""""lcs:""~'ll~l"l( .... J"P'.J"?i.J.....ao. l.oà.....,c ... 
l'hfáloMcoiopll 

· «o•o•oi:J,lll. 

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PREviA 

Paraná Equipamentos S/A PESA torna público que 
requereu ao IAP, a Ucença Prévia, para atividade da 
Aluguel. manutençio e reparaçlo de máquinas e 
equipamentos, sito a Rodovia PR 317 n• 7073, Pq. 
Industrial Mário Bulhões de Fonseca na CKtade de Maringâ 
Pr., não foi determina® estudo de impacto ambiental. 

Maringá, 08 de Outubro de 2013. 
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N' 195, terça-feira, 8 de outubro de 2013 

TOMADA DE PREÇOS N' 5/2013 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 0391201l. 
OBJETO: Contntaç!o de Empresa pm Construçlo de Ac.:ldemt:l da 
Saúde com equipamentos (64,00 Ml), confonnc especific<~.ções em 
ednal. 
ABERTURA: À pattir <W 09:00 (nove) Horus do DIA 25 de Outubro 
de 2.013. na snla de reuniões do Paço Municipal, em Nov:1 Cantu. 
Paran:S.. 
:\ Put:l. com inteiro teor do Edil4l. anexos c infonnações pode~o ser 
sohcitados no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ. junto a Divisão de Lieit.aç3o, no horirio das 9:00 às 11 :00 
Hs e <W 14:00 às 17:00 Hs. Telefone!FilX: (44) 15271363 - 3527· 
1281 • pmneantu@Jg.com.br 

Nova Co.ntu·PR, 7 de ourubro de 2.0IJ. 
AIRTON ANTONIO AGNOLfN 

Prefetto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA 

~VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESE!\'CIAL N' 4012013 

O MUNICiPIO DE PRANCHITAIPR por intennedio de seu 
Pregoeiro comunica que rcali.z:tr:i licil:l..ç3o, na mod:tlid:tde PREGÃO 
PRESENCIAL, objetivondo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

íi:!:si~M~~~c~~ ~~~b~~~I~~:~o~~g~~?~t~!:;-5 
PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU
NICÍPIO DE PRANCHJTAIPR. A abcnur.a dos envelopes ser.l no <lia 
22 de outubro de 2013, 3$ 09h00min. O Ediul cná disponivel c pode 
ser n:tindo diretamente na ~13 do Ocpart.3mcnto de Licitações. no 
prédio <b Prefeitura Mu.nieip:~~J de Pro.ncbiu!PR, com cndcn:ço :i Av. 
Simlo fmquinello, 364, ccnlro, no hor:irio de expediente d:J Prcfcitur:~ 
Municipal. d.lS 07h30min :is llh30min e das 13h00min 1s 17h00min, 
de 21 a 61 feira. lnfonnaçõcs pelo fone/fax (46) 35401122. 

PrunchJU, 1 de outubro de 2013. 
ANTONIO JOEL PADILHA 

PREFEITURA MUNIClPAL DE PRUDENTÓPOLIS 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.' 212013 

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas p:1ra prestação de ser
viços de plantões médicos a serem p'restados em unidadcs/po.sros de 
Saüde do Município de Prudentópolis-Pr 
Valor estimado: RS 487.680,00 (quarrocento.s e oitenta c sete 'mil 
seiscentos e~oitenta reais). ·· • 
Dota: 31/1012013, dos 8h00m às 12b00m e das 13h00m à.s 17h00m 
lnfonnaçõcs: O edital podcr.í ser obtido no site www.prudcntopo· 
lis.pr.gov.br c demais infonnoçõcs junto ao Dcpto de Licitações, lo· 
calizmdo no. Rua Ru i Barbosa, 801, Centro, fone (42) 3446·8007, de 
segunda e scxtu-fcira das 08h00 iLs 12h00 c das 13h00 às 17h00. 

EFRAIM KOS 
Prc~adcme: c:b CPL 

GILVAN PIZZANO AGIBERT 
Prefeito 

PREFEITURA MUNIClPAL DE SANTA ·MARIA 
·. ,,: Dp. OESJ;E ~ ' . : 

. 1\,VISOS DE LICITAÇÃO ,. '·. 
TOMAJ?A DE PJU;ços N' 18/2013 

Procedimento LicitatóJio'' N' 821201'3 
1 

... 

' · O MUniclpio 'de S:mu Maii:a' é!o 'OcS'tc • PR com' fundamento 
na Lei n.• 8.666/93 C altcnções posteriores, comunie3 que rc.:llizar:S 
lieil3Çao f:onfomlc as seguintes especificações: 

OBJETO: ·•contnuç!.o de Emprcs:J par.~ Construç-lo de Sa· 
l:u de Aub em Alvcruri~ c Estrutur:~ Pré-Moldado, com ii'C3. Tout :~ 
ser Construída de 290.00 M1, divididos em 03 (três) Blocos. pm 
Amplioçlto da Can Famili:~.r Rural do Municlpio de S:ant:.. Maria. do 
Oeste · tJr, Referente ao Contrato de Repasse n.• 0402.229-56/20 12-
PAC, de 3cordo com dcmois cspccific3çõcs do edit3l, pl:tnilh3S e 
anexos ... 

DATA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: No dia 24 de 
Outubro de 2013, ás 08b:30min., 'na Prefeitura Munic1pal de Santa 
Maria do Oeste. 

VALOR ·MAXJMO:•Rt 266. 1 99.~8 (Duzentos e Sessenta e 
Seis Mil Ceni~ e Noven~a e Nove Reais o Trinta c dito Centavos). • ' ;~J0fi~fg b~L~~~TO: Menor Preço Global. 

O presente Ediul1 encontra-s~ à disposif30 p3nl verificação 
por pat1C dos inccres.sados' n:l Oivisio' de Licitaçõet, nas dcpc.ldências 
da Prdci~ MuniciPal situada" n2 Rua Jose de França Perein, 10, 
Centro • Município de Santa Muia do Oestc·Pr, CEP 85.230-000, no 
hor.írio das' 8:00 3s 17:00 horas. lnfonnações: 042 3644 1137 

Os intereSSados em 3dquirir fotocópias do Edical, podcrlo 
fazê-lo mcdi:antc o recolhimento da importâncin de RS 20,00 (Vinte 
Reais), junto ao Dcp3rtamcnto de Tributação do Município de S;snca 
M3ria do Oeste - Paraná. 

Diário Oficial da União- Seção 3 

TOMADA DE PREÇOS N' t9n013 

PROCEDIMENTO LICfTATÓRIO N' 8312013 
O Mumcipio de S:~nta Maria do Oeste - Pr com fundamento 

na Lei n." 8.666193 c altcroçõcs posteriores. comunica que realizar.\ 
licit:..ç3o conronm~ ns seguintes especificações: 

OBJETO: "Contr:llaçilo de EmprC$:1 P:ua Conclusão da QUól· 
d.n\ Policsporti~ da Localidade do Chapéu do Sol. Municipio de 
Santa Mari3 do Oeste, referente ao Contrato de Repu~ n.• 0195847-
31n006, de acordo com dcm3is especificações do edital, pl3nilhas c 
anexos". 

DATA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: No dio 24 de 
Outubro de 2013. às 10:00 horus na Prefcituru Municipal de: Santa 
Maria do Oeste. 

VALOR MAXIMO: RS 64.946,24 (Sessenta e Quotro Mil 
Novecentos c Quarenb c Seis Reais c Vinte e Quatro Centavos) 

CRIT~RIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. 
- AQUISIÇÃO DO EDITAL 
O pfcsentc Edital. cncoutr3-Sc U disposiç:io p3n. vcnficaçào 

por p::u1c dos interessados n3 Divis3o de Licitações. n:.s dcpcndEncias 
da Prefeitura Municip3l situada na Rua Jose de Fr.anç<~ Pcretra, 10. 
Ccnlro - Mumcipio de S3nta M:ui::1 do Otste-Pr. CEP 8S.230-000. no 
borino <W 8:00 ils 17:00 boru. lnfonnoções: 042 3644 1137 

Os interessados em adqumr fotocõptas do Edual, podcr~o 
fazê·lo mediante o recolhimento da nnponãncia de RS 20,00 (Vinte 
Re:~.is). junto 30 Departamento de Tributaç3o do Município de Santa 
Maria do Oeste • Pnr.mi. 

Santa Maria do Ocstc-PR. 7 de outubro de 2013. 
LUCIANE TEREZfNHA IANZE 

Presidente da Comissão de Licit3Ç'.:io 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔ~ICO N' 108/2013- P.M.S.M.S. 

OBJETO: A pn:sentc 1iciução tem por objeto a aqutsiç!io de móveis 
e eletrodoméstico~. de acordo com as cspce•ficações const~tes no 
anexo I do ediul, destin3dos ao Portal do Saber, que 3tende cri3nça."' 
em contro rumo social. :nmvés de PAIF - Prognm3 de 1\tenç:!io 
Integral à Fan111ia, coordenado pelo CRAS (Centro de Referência de 
klsistência Social), com recursos do IGD- Índice de Gcst3o Des
Ccntroliz.ad3, c de confonnidadc com 3 solicilaçllo d3 Sccrct.aria Mu
nicipal de A!tsistEnci:L Social. 
TIPO DA LICITAÇÃO: Menor P~o Por Item. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: do di> 08 de outubro de 2013 
até às 08:00 hcnu do dia 21 de ourubro de 2013. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08:30 hor:u até às 10:00 horos 
do di3 21 de outubro de 2013. 
INiCIO DA SESSÃO DE DISPUTA De PREÇOS: às 14:00 horus do 
dia 21 de ourubro de 2013. 
REFERÊNClA DE TEMPO: P:..~ todas as rcfcrênci3s de tempo scri 
observ.:t.do o horirio de Br.uili.a (Of). 
LOCAL: www.bll.org.br ·Acc..~o : Sistema Silvertigh. 
O Pregão ElelrÕnico :scci rc:aliz.odo em sessão pUblitõl.. por meio d3 
INTERNET, mcdi:mtc condições de segut:~.nç:a • criptogrntio c au
tcncicaç~o • em todas as su3s fases atrJvés do Sistema de Pregão 
Eletrônico (licitações) do BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO 
BRASIL · Dcc~tos n.-s 509/201 1 c 14212013 c Leis fcdcr.d n.•s 
1~.52012002' e 8.6~193. 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 107n013- P.M.S.M.S . 

OBJETO: A presente licimç5o tem por objeto a aquisiçllo de géncros 
nlimenticios perecíveis e n3o perecfveis, de ~cardo com 3S cspe
cific3ções com:t2ntes no Anexo 1 do Edüa.l. deslin3dos 30 Projeto 
Criança Cid.:ldil. através do PAlf· Serviços de Protcç~o c Atendi· 
menta Jntcp11l à Família c de confomtid3dc com a solicitação da 
Sccrctari:.. Municip:JI de Assistência Social. 
TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Vo.lor Por lote. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: do dia 08 de outubro de 2013 
até às 08:00 horas do dia 18 de outubro de 2013. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dos 0~:30 horas otc d3 10:00 horas 
do dia 18 de outubro de 2013. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ils 14:00 horos do 
di01 18 de outubro de 2013. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Paru tod3s as referências de tempo será 
observado' o horário de Brasilia (DF). 
LOCAL! wwW.bll.org.br Acesso· Sistema Silvcrligh. 
O Prcg~o Eletrônico scr.í rCJliz3do em sesslo públic:t, por meio d:.t 
INTERNET. mediante cOndições de SegtU'llDÇ!l • criptog:ralia e au
tentic.::tçio • em todas ns suas fases o.tt:~.vés do Sistema de Pregão 
Eletrônico (l icitaç6e>)' do BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO 
BRASIL - Decretos n.•s 509r2011 e 142/2013 c Leis FcdcDl n.•s 
10.52012002 e 8.666/93. 

São M:tteus do Sul, 4 de outubro de 2013. 
CLOVIS GENESIO LEDUR 

Prefeito 
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ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNIClPAL DE IGUARACI 

EXTRATO DE CONTRATO N' 24/2013 

PL 013/2013 · TOMADA DE PREÇOS N' 112013 
OBJETO: Constitui o ObJeto do presente eontroto a contr.ltAÇilO de 

~~~ ~~~~~t.fR~~Á~~Á ~~~~'ifÃ~I~As~~ç;~~:~~ 
cahzado na Avenid:~~ Odilon Rodrigues, no B:~.irro Santa An~ na Sede 
do Município de lguaracy • PE. CONTRATADA: CONSTRUMAR • 

CONSTRUTORA MARIVAN LTDA - R$ 166.241.65 Francisco 
Dcssoles Monteiro • Prefeito. lguarocy - PE, 07 oulubro de 2013. 

EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO N' 3012010 

TOMADA DE PREÇOS N" 412010 
Celcbr:tdo entre :1. Prefeitura Municip::al de Igumcy c :t emprCS.:l IR. 
C~nstrutoro LTD,.... ObJetO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE 
BASICA DE SAUDE • PSF. PL N" 01612010- TP N' 00412010. Data 
da Assinaturo: 16/0712012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE lPUBI 

EXTRATO DE INSTRUMENTO COI\'TRATUAL 

CONTRATO P. L. N' 6412013 Tomado Preços N' 3712013 
CONTRATANTE: Muntcipio de lpubi, CNPJ. 11.040.896/0001-59, 
CONTRATADO: Consrrutoro e Loeadoro Norberto Macedo Ltda·ME. 
CNPJ: 10.528.956/000J-14. Objeto: cxccuçlo da$ obr.l:l c serv1ços de 
engenharin relahvos ia COnsttUÇ.io de 02 (duas) coberturas da.s quadras 
poliespotti\":lS <bs Eseolu Mu.nicip:U José Siqueira Alves, nll Jedc do 
município c Escol3 Pedro Vicente de Soun. no Distrito de Ser
rol5.ndi3, par:l 3tcndcr :u necessidades Ih sccret:uia de educ&çio, de 
conromlidade com Projetos, Ptnnl:lS c Pto.nilho.s Orçamenuiri:u cons· 
cuntc dos anexos I c 11, que p!lssam a fazer pane intcbrrante do Edital, 
em atendimento 30 Termo de Compromisso do PAC n• 20396012013-
FNDE. Fund:..mento Leia! Lei n• 8.666/93, vtgência 07/10/2013 a 
06/04/2014. Valor TotaVGiobal RS 359.821,60 (tr<Zentos c ernqueol3 
e nove mil. otLocentos c vtDtc e um rt::us c sessenLa ecn~vos}. Fonte: 
27.812.046.1006.0000, elemento de despesa: 44.90.51.00 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 3712013 • 

P. L . N' 03712013 
O Município de lpubi-PE, comuruca aos interessados, que a 

lif:itt~ç:lo em referência que tem por objeto: execução cbs obr.u e 
serviços de cngcnhan:a relativos 3 Ccnstruç5o de 02 (duas) Cobcrtur.u 
du Quadras Poliesportivu cb.s Escolas Municipal José Siqueira Al· 
ves, nn sede do municfpio e Escola ,Pedro Vice{lte ,de ~quza, no 
Distrito de Scrrol&ndio. pora atender as necessidades da secretaria de 
cduc:..çiio, de tonfcmtido.dc com Projetos, Plantas c Pl~ilha.s Or· 
çomcnt:irias const01nte doll 11nexos I e 11, que passam a fazer j)3rte 
mtc,ronte do Edical, foi homologado e o seu abjeto adjudicado i 
Empre~: Construtora e Locador.~ Norberto M11cedo lAda-ME, CNPJ; 
10.528.956/0001-14, pelo preço globo! de RS 359.821.60 (trezentos e 
cinqucnta c nove mil, Oitocentos c vinte c um rt'ais e sessenta ctn· 
t.-·os). lpubi-PE. 07 de Outubro de 2013: lnfonnaçilcs: (87) 3881-
1156. 

WILSON ALVES DA SILVA 
Prcstdente CPL 

RESULTAJiO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS N' 37/20q 

O Presidcnt~ do. C.P.~. torna publicq ,o ·ROiÜlta~O: d'q· J~~ 
gnmcnto de Hnbilituçllo c .PropostA de Preços occrridq~ no .dta 
07/1012013, no seguinte P. L. n• 06412013 , , TOMADA D~ )'REÇQS 
n• 037/2013. licitlnte Habilitado Vencedor En,velope n~. OI ,r' Cons
tru1om c Locador:~ Norbeno M:1ccdo Ltd:I.·ME, CNPJ: 
IO.S28.9S6/0001-14, nos itens de 1.0 ao 7.2 de anexo 1 c nos itcns do 
1.0 ao 7.2 do anexo 11 do cditnl. 

WfLSON ALVES Dt, SILVA 
Presidente CPL 

PREFEITURA MlJlo..'IClPAL DE J~OATÃQ 
DOS GUARARAPES 

SECRETARIA EXECUTNA DE PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM E CONTENÇÃO 

c~v~~~Ng~~~~~go13 · 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 4012013 '""' 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA' PA· 
RJ\ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ·DRE
NAGEM DAS RUAS ANDARAÍ E TANCREDO NEVES, NO' EN
TORNO DO CONJUNTO FLOR DO CARMELO NO MUNICIPIO 
DO JABOATi\0 DOS GUARARAPES. Abertura: 12 de novembro 
dt 2013, ãs 09b00min. 

Este documento pode .ser verificado no ende~o elelrônico http://www.in.gov~llml. 
pelo códi&o 000320iliOOS00253 

Ooc:umtnto asstnado digi\almcntc con(ormc MP n1 2.2()()..2 de 2410812001, que institui a 
lnfr.lcslr\ltUn de Chaves Püblicu Brasileira • lCP-Bn.sil. 
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DiárioQFlClALParanã 
COMtlCIO, lt'DUSTI.IA l StiVICOS 

2013, no setor de protocolos da Prefeitura. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 15:00 horas do dia 28 de outubro de 2013. 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. 
O Edi_tal em inteiro teor c seus respectivos modelos. adendos c anexos. poderão ser 
cxamtnados no endereço supratncncionado. no horário comercial c será fornecido 
mediante o pagamento de RS 50,00. 
Jylissal, 04 de outubro de 20 13. 
Edcr Lovatto- Presidente da Comissão de Licitação 

R$ 120,00 · 94702/2013 

TOMADA DE PREÇOS N" 006/2013 
Encontra·SC aberta na Secretaria Municipal de Administração do MUN-ICÍPIO DE 
MISSAL-PR. Rua Nossa Senhora da Conceição. 555, Centro. Missal, Paraná, a 
TOMADA DE PREÇOS N" 006/2013, para execução sob regime de empreitada 
por preço global, tipo m~nor preço. ::t preços fixos e sem renjuste da st:guinte obra: 
Local do Objeto: Rua Arthur Follmann, junto a Escola Municipal Novo Milênio 
-Missal - PR 
Objeto: Consuuç3o de quadrn Escolar cobcrt:l com Vcsti~rio c Sanitários 
Unidade de Medido: 861,53 m' 
Fonte de Recursos: TERMO DE COMPROMISSO PAC 
204440/20 13 - (FNOE) 
Valor: RS 509.760.17 
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Até as 12:00 horas do dia 29 de outubro do 
2013. no setor de protocolos dtt Pre(eitura. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: As 15:00 horas do dia 29 de outubro de 2013. 
na sala de reuniões da Prefcirura Munie1pal. 
O Edital t:m inteiro teor e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser 
examinados no c::ndereço supramencionado, no horário comercial e será fornecido 
mediante o pagamento de R$ 70,00. 
Missal. 04 de ourubro de 2013. 
Éder Lovano- Pr.:sidt:nte da Comissão de Licitação 

R$ 144,00 • 94706/2013 

I Nossa Senhora das Graças 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. ESTADO 
DO , _ 
PARANA, AVlSO DE LELAO N• 0312013: Objeto: Alienação de hcns móveis 
inservíveis. e bem imóvel inservível, de acordo com o Edital completo. Tipo de 
licitação: Maior Lance. Abertura: 30/10/2013, O edital completo poderá ser 
retir:ldO na Prefeirura Munic ipal sito a Praça Nilson B. Ribôls, 131, centro, em 
horário das 08:00 ás ll :00 horas c das 13:00 ás 17:00 horas. e informações 
pelo telefone (44)- 3312-1310. NSG •os 07 de Ourubro de 20 13.João Pineli 
Pcdroso- Prefeito Municipal: Claúdio D. de Oliveira - Leiloeiro~ Adcvanir 
Zanella- Presidente CPL. 

R$ 48,00 • 94709/2013 

I Nova Canta 

RS 120,00 - 9447512013 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Nj>VA CANTU 

ESTADO DO PARANA 
CNPJ n• 77.845.39410001-03 

Rua Bap;a, 85 - CEP 87.330-000 
I##ATO AVlSO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITATÓRJO n• 039/2013 
Edital de TOMADA DE PREÇOS n• 005/2013- PMNC. 
##TEX OBJETO: Conlr.lto.ç?Jo de Empres.:. paro~ Coostruç3o de Ac.:.dcmia da 
Saúde com equjpamentO$ (64,00 M 2). con fonne especificações em edital. 
ABERTURA: A pôlrtir das 09:00 (nove) Horôls do DTA 2S de Ourubro de 2.013. n:. 
Sôlla de reuniões do Paço Municipal, em Nova. Cantu. Paraná. 

~a~~FcE;%~r~iJM~IP~L~EaNQV~ ccí~~n,a:opÁ~~~j~~~~~~~i~~~~ 
de LiciL:lÇilo, no horário dos 9 :00 :is li :00 Hs c das 14:00 às 17:00 1-ls. Tch:fonc/ 

~~~!!) ~~;t~~ ~~~adJ~~7P~;~;á~ <f7ndecÔn~~u~ri~.Ó~ 12~-à'f 3. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
##Prefeito Municipal 

I Ortigueira 

R$ 120,00 • 9447712013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 
PIU;GÃO PRESENCIAL n• 132/13 (menor preço por item) 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, malerial 
de cama, mesa, banho e colchões, para uso da Secretaria Municipal de Ação 
Social, conforme portaria n• 376/15/08/2013 e processo n• 59050.000902/2013-
26- Ministério da Integração Nacional. 

Realização: dia 23/10/2013 às 09:30 horas. 

~~~~~~N~~~~·~--------~~-------
I!REGAO ELETRONICO n•04/13 (menor preço por·item) ,. . . ' 

Objeto.: Aq~i.sição de o"1 (um) Veiculo ·1.0, OK.m, ano 2013/2013 tipo hatch, 
conforme convênio n• 058113 processo n• 11.520.367-3 SEDS/CEASIFEAS. 

Realização: dia 23/10/2013 :\s 14:30 horas. 

~~~~~~H--------~~----------~--~ 
Nota: Os Edilais encontram-se disponíveis à consulta. gratuitamen'(~( 
prefeitura. http:Nportal.ortigueira.pr.gov.br/licitacao. Maiores info~ 
telefone (42) 3277-1388. Ortigueira-Pr, 08 de outubro de 201 3. 

DIORGENES LAURINDO 
Pregoeiro Municipal 

I Piraquara 

R$ 144,00 · 9493512013 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N". 00712013 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção de um 
prédio no Parque das Águas, na Rua Vitório Scarant. sJn•. Centro- Piraquara-PR. 
para instalação do TEATRO MUNlCIPAL. com área lotai construída de 315,00 m2 , 

em cumprimento ao CONVÊNIO/SICONV n•. 736149/2010. firmado entre Mu· 
nicípio de Piraquara e Ministério da Cultura. ABERTURA: 31 de outubro de 2013, 
às 09h00, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Piraquara. na Av. Getúlio 
Vargas. 1990- 1•. andar- Centro- Piraquara-PR. VALOR MÁXIMO GLOBAL: 
R$ 545.312,26 (Quinhentos e quarenta e cinco mil, trezentos e doze reais e vinte e 
seis centavos). CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. EDITAU 
CO: Estará à disposição dos interessados na Divisão de Licitações e Contratos. 
ao preço de R$ 5,00 (cinco) reais, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 
17h00. Piraquara. 18 de selembro de 2013. 

I Pitanga 

AVISO DE J.,ICITAÇÃO 
PUBLICAÇAO DE EDI]'AL N." 59(2013 
MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 

R$ 144,00 • 94657/2013 

OBJETO: A escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de calcário 
dolomilico. de acordo com o Convênio sln. protocolado n~ 06lnOt3. por meio 
da Sccrclaria de Estado da Agricultura c do Abastecimento do Paraná - SEAB, 
conforme car.1ctcrística:s: c especificações consLantcs do anexo I deste EDITAL. 
INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 14 de outubro de 2013. 
FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até ás 09h30min do dia 22 
de OUI\1bro de 2013 ABERTURA DAS PROPOSTAS,: das 09h3lm do dia 22 
de out"bro de 201.3. LOCAL: www.bll.org.br. CRITERIO: Menor preço por 
item. VALOR MAXIMO: RS 79.996.60.(Sctcnta c Nove Mil, Novecentos e 
Noventa c Seis Reais c Sessenta Centavos). RETIRADA DO EDITAL: de 
14/10/2013 à 22/10/2013. 
Il"FORMAÇ0ES COMPLEMENTARES: Diretamente na sede do 
Município de Pitanga. s ituada no Centro Admwistrativo 28 de Janeiro, 171 -
Centro- Pitanga - PR., ou pelo telefone (Oxx42) 3646-1122 ramal 228. fax 
(0xx42) 3646-1172. email: pitangalicita@gmail.com 
Pitanga, 08 de ou rubro de 2013 . 
llson José Bini 
Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PUBLICAÇÃO DE EDITAL N." 6012013 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

R$144,00 • 9470812013 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE .. INICIO DE RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: 14 de outubro de 2013. FlM DE RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: 23 de outubro de 2013 até ás 09hOOminABERTURA 
DAS PROPOSTAS: das 09h3l m do dia 23 de ourubro de 20 13. LOCAL: 
www.bll.org.br. CRITÉRIO: Menor preço por ttem. VALOR MÁXiMO: RS 
18.972,48,(Dezoito Mil. Novecentos e Setenta e Do1s Reais e Quarenta e Oito 
Centavos). RETIRADA DO EDITAL: de 14/10/2013 à 23110/20 13. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Diretamenle na sede do 
Município de Pitanga. siruada no Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171 -
Cenrro- Pitanga - PR .. ou pelo tdcfone (0xx42) 3646-1122 ramal 228, fax 
(Oxx42) 3646-1 172. cmail: pitangalicita@gmail.com 
Pitanga. 08 de ou rubro de 2013. 
llson Jos~ Bini 
Pregoeiro 

R$ 120,00 • 94815/2013 

I Prudentópolis 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS 
ESTADO DO PARANÁ 

CHAMADA PÚBLICA N" 00212013 
OBJETO: Crcdcnci<lmcnto de pessoas jurldicas par-1 prcstaçilo de serviços de 
plontões médicos o serem prest:ldos em unidades/postos de So.Ude do MWlidpio 
de Prudentópolis-PR. 
PREÇO MAX IMO: RS 487.6MO.OO (qu:ltroccntos c o itenta c sete n'lil seiscentos 
c oitenta rea is) . 
DATA: 3 1/ 1012013 das ShOOm :i>t2h00m e das 13h00 às 17h00m. 
INFORMAÇÕES: O edital poder::l ser obtido no site 
www prudcnJopoliR pr ç:;ov br, e dcmois in form::tçõcs junto ::ao Dcpto de 
Li~o:it<ll(:õcs dn Prefeitura Muni(.;ipal de Prudcntópolis. locolizado na Ruo Rui 
Barbosa. n° 80 I, Centro. Prudentópolis~Pr, CEP 84400~000, fone (42) 3446-
8007 de segunda à sexra-feira. no horário da.s 08:00 horas As 12:00 hor:1S c das 
13:00 ho~ As 17:00 horas. 
Efroim Kos 
Presidente da CPL 

R$ 120,00 • 94308/2013 
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Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 

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 

PROCESSO LICITATORIO No 039/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 
ABERTURA: 25/0UTUBR0/2013 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a partir das 
09:00 Horas do dia 25 de Outubro 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 de 
TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, GLOBAL, fixo, de acordo com o que determina a 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, 
para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

l - DO OBJETO 
1.1 - O presente Edital de Tomada de Preços tem por objetivo a Contratação de Empresa 

para Construção de Academia da Saúde com os equipamentos, da seguinte forma: 
LOTE 01: UNI CO 
OBJETO: Construção de Academia da Saúde 
LOCAL: Rua Concórdia- Lote 14-A - Município de Nova Canto, Paraná. 
TIPO DA OBRA: Construção 
TOTAL: 64,00 M 2

• 

Obs. Valor Global (Construção completa) incluso os equipamentos devidamente instalados: 
EQUIPAMENTOS: 
02 - Barras de Flexão de braços vertical; 
02 -Barras de Flexão de braços horizontal; 
02- Barras Fixas para apoio a exercícios; 
02 - Pranchas para exercícios abdominais; 
02 -Espaldar (Equipamentos para exercícios físicos); 
06 - M 2 espelho cristal, 4mm. 

Obs: O Projeto Completo, Memorial Descritivo, descrição dos equipamentos e outros, 
encontram-se a disposição para verificação no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Nova Cantu, Paraná. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 

Município, os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

2.2 -Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 
3.1 -O envelope de HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 
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Prefeitura Municipal de Nova c g:~ct~ ~3. ___ -_-_~ 
Rua Bahia no 85- Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00Ô' ~ \~ 

CNPJ N.o 7~.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 \l • 
E-marl: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS· / 
-CND, DÉ~ITOS, TRIBUTOS E ~ONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; / 
-CERTID~O NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS; ,...-
-CERTID~O REGULARIDADE COM FGTS; / 
-CERTIDAO NEGATIVA DO INSS. ---

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e 
assinada pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja / 
feita pelo proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por 
instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessários poderes de 
representação, e exibição do RG do representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não / 
foi declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito 
Público (Modelo ANEXO 11); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); / 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei 
Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo 
ANEXO IV); 

f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

/ 

g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação / 
de que a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação; 

h) Atestado de Visita Técnica, emitido pelo Licitante; / 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 01 - Habilitação 
TOMADA DE PREÇOS N°.: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
ABERTURA: HORÁRIO: 
EMPRESA: 
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4 - DA PROPOSTA 
4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 

e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

4.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 
ENVELOPE N°. 02 Proposta de Preços 
TOMADA DE PREÇOS N°.: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
ABERTURA: HORÁRIO: 
EMPRESA: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 

praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2 - A abertura do Envelope O 1 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes O 1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. O 1, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 
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5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes habilitados. 
5.3.2 - O envelope n. 02 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.3 - Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6- DO JULGAMENTO 
6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, 

GLOBAL, e a observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas 
dos materiais e/ou produtos ofertados. 

6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 
presente edital; 

b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

6.6- A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 
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c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado no 
Almoxarifado da Prefeitura do Município de Nova Cantu, Paraná, ou local designado pela licitante 
através da requisição. 

7.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 

7.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

8 - DO PAGAMENTO 
8.1 - O pagamento será realizado até o 5° (quinto) dia útil, após apresentação da fatura/NF, 

acompanhada de Boletim de Medição, devidamente acompanhado por Engenheiro designado pelo 
Município. 

9 - DOVALOR 
9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-100.000,00 (Cem Mil 

Reais). 

9.2 - Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dota ão Secretaria 
0702.10301.0428-1096-44.90.51 /44.90.52 Secretaria Munici al de Saúde 

10 - DAS PENALIDADES 
10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 

saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

10.2 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 



"\) ~,... 1 ú 1-/. 
0- ~ "- ~ 

w f) ---~ 
Prefeitura Municipal de Nova dán~ __ 

Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00~ .'XQ:-
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 . ' a _an\\) 

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

11 - IMPUGNAÇAO DO ATO CONVOCATORIO: 
11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL. 

11.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. 

11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

11.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

11.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
especificados, não será conhecida. 

12 - RECURSOS: 
12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 

licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 109 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

12.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 

licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

13.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

13.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 
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direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

13.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de , a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

13.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

13.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
14.1 - 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 S/N°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail - pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 07 de Outubro de 2013. 

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

PREFEITO MUNICIPAL 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 039/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
-------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. _____________ e CPF/ MF n°. , a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa outorga-
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em _ _ _ de _ _ ______ de 200_. 
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(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 039/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013, instaurado 

pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com 

o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO 111) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 039/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO IVl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 039/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 039/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 

como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO No 039/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2013 

Objeto: Contratação de Empresa para Construção de Academia da Saúde, com 
equipamentos. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, ____ ___:d::..:e~------ de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

f€) 
J!!.. 

CNPJ 77.845.39410001-03 \ ( 
PROCESSO no 039/2013 "'-( ··-

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Contrata~ão de Em:Qresa 2ara Constru~ão 
de Academia da Saúde com egui:Qamentos -

Convênio Federal. 
VALOR ESTIMADO - R$-100.000~00 (Cem Mil 
Reais). 

- PREVISÃO I 

DATA: 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível 
Convite 

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÃ0/REQUISIÇÃO DATA O~ I M ! .13 

Rua Prof. João Farias da Costa, sino- Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 
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CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná 
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 
Valorize s11a Profissão: Mantenha os Projetos na Obra 
1• VIA · PROFISSIONAL 

[ART N° 20132279780 
Obra ou Serviço Técnico 
ART Principal 

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação 
bancária. 
Profissional Contratado: SEBASTIÃO RONALDO VILELA (CPF:357.616.019-1 5) 
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. 
Empresa contratada: 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Endereço:RUA BAHIA, 85 CENTRO 
CEP: 87330000 NOVACANTU PR Fone: (44) 35271281 
Local da Obra: RUA CONCORDIA 85 
CENTRO - NOVA CANTU PR 

Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇCES 
Area de Comp. 1101 EDIFICAÇCES- CONSTRUÇÃO CIVIL 
Tipo Obra/Serv 011 EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA 
Serviços 001 PROJETO ARQUITETCNICO 
contratados 002 PROJETO ESTRUTURAL 

003 PROJETO HIDRÁULICO 
004 PROJETO ELÉTRICO 

Guia N 
ARTN° 
20132279780 

N° Carteira: PR-19354/0 
N° Visto Crea: -
N° Registro: 

CPF/CNPJ: 77.845.394/0001 -03 

Quadra: 
CEP: 87330000 

Dimensão 

Dados Compl. 
Unidade Medida 

Lote:14-A 

64M2 

1 
PAV. 

Data Início 09/05/2013 
Data Conclusão 14/06/2013 

VIr Obra RS 100.000,00 VIr Contrato R$ 100.000,00 VIr Taxa R$ 158,08 Entidade de Classe 311 

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO 

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc 
TRATA-SE: ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES DE UMA EDIFICAÇÃO EM 
ALVENARIA- ACADEMIA DA SAUDE MODALIDADE BASICA COiyl-ÂREA DE 64,00 M2. COM ÁREA EXTERNA lnsp.: 4530 
PAVIMENTADA EM BLOCOS DE CONCRETO COM 316,00 M2. ~'ENDO PRÇ)VIDA DE EQUIPAMENTOS DE 14/06/2013 
ACADEMIA AO AR LIVRE, CONFORME.REPASSE DO MINISTERIO O UDE- FUNDO A FUNDO CreaWeb 1.08 

Central de Informações do CREA-PR 0800 410067 

Declaro estar ciente quanto à 
necessidade do atendimento às normas 
de acessibilidade, conforme disposto no 

art. 11, do Decreto 5.296 de 2004 

A autenticação deste documento poderá ser consultada atf~ do site www.crea-pr.org.br 

l o 

~ 

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?OPCAOPGTO=N& V 1 =ON&... 14/06/2013 



Profisstonal· SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
Guia referente à ART 20132279780 
Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAlJDE DO PARANÁ 
DIVISAO DE VIGILÁNCIA EM SAÚDE 
SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANiTARIA, AMBIENTAL E SAIJDE 
DO TRABALHADOR 

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJ ETO N° 40/2013-

EAS/SCVSAT/SAPES- 11° R.S 

ESTABELECIMENTO: Academia Da Saúde I Modalidade Básica 

MUNICÍPIO: Nova Cantu - Pr 

ENDEREÇO: Rua Concórdia- Lote 14-A 

REGIONAL DE SAÚDE: 11a RS 

TIPO DE OBRA: Construção 

Terreno: 12.000 m2 

Total da construção: 64.00 m2 

AUTOR DO PROJETO: Sebastião Ronaldo Vilela CREA-PR: ·1 9354- D/ Pr 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

O PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA (PBA) ATENDE ÁS LEGISLAÇÕES VIGENTES: 

a Código de Saúde do Estado do Paraná (Lei 13331/01-Decreto n. o 5711/02). 

• Resolução Estadual N° 0389/2006 

a Portaria N° 719 GM/MS 

• Portaria N° 1.401 GM/MS 

OBS.: 

1) AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DEVEM SER EXECU TA DAS DE 

ACORDO COM O PBA APROVADO. 

2) CABE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO OU REGIONAL DE SAUDE, A 

VISTORIA FINAL QUANDO DA SOLICITAÇÂO DO INTERESSADO AO FINAL DA OBRA. 

11•REGIONAL DE SAÚDE 
r 

Rua Mambore, 1500- Centro - 87.302-140- Campo Mourão- Parana- Brasil- Fone (44) 3523-1844 Fax· 3525-171 2 

~ft!WW,_Sa\,;_de.I,)_L.9..Q.~J)J - scvsat~ 1 rs_@sasa . pr.~oJ.br 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO PARANÁ 
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE 
DO TRABALHADOR 

3) ALVARÁS, LICENCIAMENTO AMBI ENTAL - QUANDO COUBER E VISTORIA DO 

CORPO DE BOMBEIROS DEVEM SER OBTIDOS ANTERIORMENTE AO 

FUNCIONAMENTO, JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, OBSERVANDO O ITEM 6 

DA RESOLUÇÃO ESTADUAL N° 0389/2006, ESPECIFICAMENTE AO PGRSS (PLANO DE 

GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE) DEVIDAMENTE 

APROVADO E LICENCIADO PELO IAP (INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ). 

4) A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO 

MESMO DE ATENDER PLENAMENTE A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E DEMAIS 

LEGISLAÇÕES VIGENTES. 

5) CASO A LEGISLAÇÃO OU NORMATIZAÇÃO SEJAM ALTERADAS ANTERIORMENTE À 

CONCLUSÃO DAS OBRAS, O PROJETO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS NOVAS 

DISPOSIÇÕES LEGAIS, IMPLICANDO NA ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO. SE FOR O 

CASO, SEM QUE CAIBAM CONSIDERAÇÃO DE DIREITOS ADQUIRIDOS OU 

RECURSOS AO ESTABELECIMENTO. 

6) A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO AUTORIZA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA A MESMA 

DEVERÁ OBEDECER AO CÓDIGO DE POSTURAS E LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO MUNICIPAL. 

7) COMPETE AO RESPONSAVEL PELO ESTABELECIMENTO TOMAR TODAS AS 

PROVIDENCIAS PARA IMPEDIR CONTAMINAÇÃO E PERMITIR FLUXOS SEGUROS DE 

PACIENTES, MATÉRIAS, FUNIONARIOS PUBLICOS, E VEICULOS DURANTE O 

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

8) CABE AO ESTABELECIMENTO COMUNICAR AOS USUARIOS E SERVIÇOS 

CONVENIADOS CASO OCORRAM POSSIVEIS RESTRIÇÕES OU INVIABILIDADE DE 

ATENDIMENTO PARCIAIS OU TOTAIS DURANTE O PERiODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

11 °REGIONAL DE SAÚDE 
Rua Mamborê, 1500 - Centro- 87.302-140- Campc Mourão - Paraná - Brasil - Fone (44) 3523-1844 Fax: 3525-171 2 

yvVYW.SaJde.pr.gov.br · .§ÇVSat11 rs@sesa,QL_QOV.br 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANA 
DIVI SÃO DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE 
SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE 
DO TRABALHADOR 

9) A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO 

MESMO DE ATENDER PLENAMENTE A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E DEMAIS 

LEGISLAÇÕES, POSTURAS PUBLICAS E NORMAS VIGENTES, PROVIDENCIANDO OS 

PROJETOS DE ISNTALAÇÕES E COMPLEMENTARES NECESSARIOS A CONSTRUÇÃO 

E FUNCIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO. 

1 O) O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (PGRSS) 

DEVERA SER APRESENTADO ANTERIORMENTE A SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO 

DE CONCLUSÃO DE OBRAS, BEM COMO CONTRATO COM A EMPRESA QUE IRA 

FAZER A COLETA DOS RESIDUOS GERADOS. 

Campo Mourão, 19 de Agosto de 20' 3 

n 

Walter Sall s Damha 

Tecnólogo em Saneamen~o - CREA 19018-D I Pr 

SCVSAT- 11 8 RS 

Campo Mourão - PR 

11"REGIONAL DE SAÚDE 
Rua Mamborê, 1500 _Centro _ 87.302-140- Campo Mourão- Paraná- Brasil - Fone (44) 3523-1844 Fax: 3525-1712 

www.saude.pr.gov.br - scvsat11 rs@sesa pr.go .br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA CANtu;
5 

"" 

1963-2013 ~PARANÁ~ 
Eu f}~ ffevtú ;[)~ta ~Wúa 

111121112&111111122122111111111111221221111111 

CNPJ · 77.845.394/0001-03 

REQUERIMENTO 

Eu Sebastião Ronaldo Vilela, Engenheiro Civil, portador do 
RG n° 2.015.443- SSP/PR, CPF n° 064.357.616.019-15, domiciliado a Rua 
José Maria Pereira, 642, centro, Município de Campina da Lagoa-PR, 
venho requerer a análise do projeto arquitetônico de Construção de 
Academia da Saúde, CNPJ 77.845.394/0001 -03, situado na Rua 
Concordia, s/n° no Município de Nova Cantu-PR. 

Indicação Fiscal: Lote 14-A , com área de 12.000,00 m2, 
com área de 64,00 m2 de edificação e 316,00 m2 de área externa 
pavimentada em blocos de concreto, sendo autor do projeto Eng.° Civil 
Sebastião Ronaldo Vilela, CREA 19.3 54-D/PR. 

Nova Cantu, 30 de Julho de 2013.-

~~ 
Prefeito Municipal 

Rua Bahia, 85 - Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363 - E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

WJIIIIIII.novacantu.pr.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPA 

1963-2013 ~PARANÁ~ 
Eu ga_ça :lwtú 9Je6ta :JWWJtia 

ezxxzxxxxxxxxxzxzxxxxxaxxx xux xxxxx 
CNPJ- 77.845.394/0001-03 

MEMORIAL DESCRITIVO 



NOVA 
1963-2013 =-=PARANÁ-.....;... 

12121&&2LXX1XXX 12122XXXXX12XXXXXXXXS Eu flaço- flwtú 9Je6ta !Jfutó.Jtia CNPJ- 77.845.394/0001·03 

PROJETO: ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE VIVÊNCIA DA ACADEMIA DA 
SAÚDE I MODALIDADE BÁSICA. 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CANTU-PR. 

LOCAL: 

OBJETIVO: 

O presente memorial descritivo pretende estabelecer as condições 
mínimas a serem obedecidas na execução de obras e serviços, tendo como 
objetivo descrever o projeto elétrico do sistema de iluminação da área de 
vivência da Academia da Saúde-Modalidade Básica para o município de Nova 
Cantu-Pr. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1-lluminação da Área de Vivência 

De acordo com o projeto elétrico elaborado, a iluminação da área de 
vivência da academia consiste em postes metálicos de altura 3,50 m, tubo 
metálico reto, com 02 luminárias em alumínio, diâmetro 64,7 em, lâmpadas em 
vapor metálico, 250w, base em concreto e parafusos tipo parabolts. Serão 08 
unidades dispostos ao longo da pista de caminhada e em locais entre 
passarela e equipamentos acadêmicos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL ~~ á) - · ._ ;:_ 

NOVA CANTU~.J~~~-· 
1963-2013 ~PARANÁ~ 

Eu jaço. fJ WtÚ 9Je6ta :JlijtóJtia 
saxx xzxxawxxwxxxxxxwaxxwxwxwxxxxxxx 

CNPJ · 77.845.394/0001-03 

Para alimentação da iluminação deverá ser instalado um quadro de 
comando de 40x40x40cm, com base de relê fotocélula, com fusível 6 Amperes, 
contactor 3TF44 e disjuntor 3x40A. Quadro montado por profissional elétrico 
acompanhado do Engenheiro da obra_ 

Nova Cantu- PR, 27 de Maio de 2013. 
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AIRTON ANTONIO AGI·IOLH1 

PREFt:lTA lvlUNlCIPAL 

IPM- Informática Pública Municipal 

VINC 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emítidos) 

Emis:01/01/2013 A 31/12/2013 
(Credor: 0000049999-MRC CONSTRUCOES L TOA- ME) 

IDT.E. IDTA VCTOICREDOR 

327127/12127/12/131MRC CONST~UCOES LTDA l"lE 
32"'1127/12127/l2/1311'1RC CONSTRUCOES LTDA ME 
000 I 27 I 12 I 27 I 12/13 I !':lRC CONSTRUCOF:S LTDA MS 

Total Ordinário 

Total Empenhos 

Total Líquido Empenhos 

Vl\NUlRA RODRTGUES DE OLIVEIRA 
SEC. AD!vJINIST/fiNANC 

,JOSE CARLOS DOS SANTOS 

CRC/PR '1.51?-0/5 -CONTADOR 

Atende.ne!- Conlabílidade Usuário: 2- Guimarães 

Página 1 de 1 
Impresso em: 14/mar/2016 

As 09:34:08 Horas 

IENS. IVLR EMPENHADO I VLR ESTORNO SALDO 

14.923,771 
5.333,171 

690,741 

20.947,681 

20.947,681 

20.947,681 

14.923,77 
5.333, l7 

690, 7<1 

20.947,68 

20.947,68 

2Q.g47,68 

CP403302 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos) 

Emis:01/01/2015 A 31112/2015 
(Credor: 0000049999-MRC CONSTRUCOES L TOA- ME) 

NR.EMPENHOjEjO.U. IP.A.I ELEM/CTA IITI VINC IDT.E.IDTA VCTOICREDOR 

4240 1010700211093[4490399911000001 I 3271ll/llill/11/151MRC CONSTRUCOES LTDA- NF: 

AIRTON ANTONIO l\GNOLJJvJ 

PREFEITO t1UNTCIPl\L 

IPM- Informática Pé1blica Municipal 

Total Ordinário 

Total Empenhos 

Total Liquido Empenhos 

SUSANA Sl\LETE AGNOLIN ZENI 
SEC. ADMINIST/FINANC 

JULIANA GARCIA 
CRC/PR 066338/0-9 - CONTI\fiORJ\ 

Atende.net- Contabilidade Usuário 2- Guimarães 

Página 1 de 1 
Impresso em: 14/mar/2016 

As 09:30:34 Horas 

I ENS. I VLR EMPENHADO I VLR ESTORNO 

31.264,721 

SALDO 

31.264,72 

31.264,721 
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31.264,721 
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31.264,72 

CP403302 


