
PORTARIA no 44/2016 

Nova Cantu de 11 de Abril de 2016. 

O Prefeito Municipal Airton 
Prefeito Municipal de Nova Cantu-PR, 
atribuições legais RESOLVE: 

Antonio Agnolin, 
no uso de suas 

Atendendo a solicitação da empresa vencedora 
C.W. Construções Civis Ltda - CNPJ:82.305.541/ 0001-92, 
bem como atendendo aos princípios públicos de interesse e 
viabilidade fica CANCELADO o procedimento no 014/ 2015 
modalidade Tomada de Preço. 

Dê-se ciência . 

Publique-se. 



, 
MUNICIPIO DE NOVA CANT 

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) 35 27-1096 (44) 3527- 1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO D 0 071/2015 
EDITAL DE tomada de preços n o 0 14/2015 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ D 0 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA 
CNPJ 82.305.54110001-92 

OBJETO: Contratação de Empresa p a r a Exec ução pa ra 
Reforma/ Remodelação/ Ampliaç ã o Centro de 
Saúde Emiliano Bonifácio Campigotto. 

VALOR: R$-163.661,09 (Cento e Sessenta e Trê s Mil, 
Seiscentos e Sessenta e Um Rea is e Nove 
Centav os); 

ASSINATURA: 04 de Novembro de 2.0 15 . 
VIGÊNCIA: 01 (um) ANO. 
EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. 
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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 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 071/ 2015. 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS no 014/2015. 

IDENTIFICACÃO 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 ANTON,IO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, com sede na Rua Sete de 
Setembro, n° 170, sala 02, Centro, Município de Pitanga, Estado do Paraná, inscrita no 
C.N .P.J. sob o n° CNPJ 82.305.541/0001 -92, representada por seu representante legal Sr. 
Wilson Carlos Jaskiv Kaluz, RG 1.226.655-1 e CPF n° 345.096.319-87. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 071/20 15 - Edital 
de Tomada de Preços n° 014/2015, que se regerá pelas cláusulas segu intes e petas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa para Execução 
para Reforma/Remodelação/ Ampliação Centro de Saúde Emiliano Bonifácio Campigotto1 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 f esponsabiliz se-á por todos os danos causados por seus 

funcionários à CONTRATANTE e/du terceiros ecorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
( 

entrega do produto. ' 
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MUNICIPI<?st~a~o~r~áVA CAN _____ "j------~ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 ~vq --~~-· 

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

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

Clausula 4a. A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as 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$-163.661,09 (Cento e Sessenta e Três Mil, Seiscentos e 
Sessenta e Um Reais e Nove Centavos) . 

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. 

Cláusula 1a. 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 180 (cento e oitenta) dias, a partir desta data, podendo ser rescindido ou aditivado, 
independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. 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 no 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CON"fRATADA as sanções previstas no art. 87/ 
da Lei 8.666/93, sem prejuf.zo da res,ffonsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidade's plrevist~neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 



MUNICÍPIO DE NOVA CA 
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 

total ou parcialmente, a criterio do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

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. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 03 de Novembro de 2015. 

I' .: // 

;;~c-----v y 
A TOA!~ J6N. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA 

Contratante / Contratado 

.__.// 

TESTEMUNHAS: 



ART _201 54676847 http :// creaweb.crea-pr. org.br/ consultas/ i mpri meart.asp')OPC A OPG. 

CREA-PR Conselho Regional de Engemaria e Agronomia do Paraná 
Anotação de Responsabilidade Técmca Lei Fed 64<;1;177 

11111111111111111111 11 111111111 11 

ART N° 20154676847 .... 

J(lforb: sua Prufissâo; M(mfl:nha os frofc!os na Ohra Ot>ra ou Se!Viço Técnico 

2" VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS 

O valor de R$ 67,68 referente a esta ART foi pago em 29/10/2015 com a guia n° 100020154676847 
Profissional Contratado: SEBASTIÃO RONALDO V ILELA (CPF:357.616.019-1 5) 
Trtulo Formação Prol.: ENGENHEIRO CIVIL. 
Empresa contratada: 

ART Pnncipal 

N" Carteira· PR-19354/0 
N° Vis to Crea .. 
N° Registro 

Conifat ante: PREFEITURA MUNiCIPAL DE NOVA CANTU 
Endereço:RUA BAHIA, 85 CENTRO 

CPFICNPJ: 77.845 3941()001-(}3 

CEP: 87330000 NOVA CANTU PR Fone: (44) 3527 1281 

Local da Obra: AV. CANTU, S/N° 

CENTRO. NOVA CANTU PR 
Latitude : Long•t ude: 
lipo de Contrato 5 ViNCULO EMPREGATiCIO 
Ativ. Técnica 9 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO 
Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CNL 
lipo Obra/SeiV 216 ORÇAMENTO 
Se/Viços 168 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS 
contratados 

Guia N 
ARTN° 
2015467684 7 

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO 

Ouadra:68 

CEP 87330000 

Dimensão 

Dados Compl. 

Data Inicio 
Data Conclusão 

VIr Taxa R$ 67.68 Entidade de Classe 

- -- -------·~-~~~~- - , 
Outras Informações sobre a natureza dos se/Viços contratados, dimensões. ARTs vinculadas. ARTs sut>sUtuidas, contra ntes, etc 

-:-: 
Lote:10 .14.15 E 
16 

415,8 M2 

o 

01 /1012015 
30/10/2015 

311 

TRATA-SE: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA CENTRO DE SAÚDE DE NOVA CANTU. COM ÁREA 1?,80 M'. VALOR DE RS 164.343,00 ~;~,~~~~ 
(CENTO SESS NTA E QU TRO ML, TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS). CONFORME TOMAD ÇOS 1\lli~~ 5. CreaWet> 

1
_
08 

Assinatura do Contratante UN Assi~alura o P fissíonal 

~'RTGN 1\NlOtU GNO ~e~a tião o Ido Vilela 
PREFEITO "" . Civil c 19354-0IPR 

CPF· 357.616.019-15 
2' VIA- ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pút>lica . cartórios oulros. 
Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067 ' 
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br 

A Ano tação de Responsabilidade Técnica {ART) fo i instítu1da pela Lei Federa16496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09. 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 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 

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 no 071/2015 - Edital 
de Tomada de Preços no 014/2015, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01 - ÚNICO" 
ÍTEM 01 - Empresa: C. W. CONSTRUÇÕES CIVIS - LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n° 82.305.541/0001-92, no Valor de R$-163.661,09 (Cento e 
Sessenta e Três Mil, Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Nove Centavos). 

Nova Cantu, Paraná, 27 de Outubro de 2.0 15 . 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANitfG'·. -:·~. - . 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - ( 44) 3527-1096 ( 44) 3527- !280 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 Li citatório no 07112015, Edital de Tomada de Preços no O 14/2015, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 20 de 

Outubro de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 27 de Outubro de 2.015. 

l 

~ \..Z: \_ "~ \ 
Dr. DIVONSIR G.RrfFF 

jOAB-PR no 4.osa 
Assessor Jurídico 
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Prefeitura Municipal de Nova 
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N" 071/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS no 014/2015 

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

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
C. W. COSNTRUÇÕES CIVIS- L TDA Lote Unico - item um no valor Total de R$-163.661,09 (Cento e 
CNPJ 82.305.541/0001 -92 Sessenta Três Mil, Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Nove 

Centavos); 

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

Nova Cantu. Paraná 23 de Outubro de 2.0 15. 

Comissão de Licitação: 



•.! 
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Prefeitura Municipal de Nova Caflt~ . 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 07112015 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 014/2015 
Às 09:00 hs (nove) horas do dia 20 de Outubro de 2015. na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão, 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 Execução para 
Reforma/Remodelação/A mpliação Centro de Saúde Emiliano Bonifácio Campigotto, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, 
efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a empresa: 

EMPRESA!CNPJ 
C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA 
CNPJ 82.305.541/0001-92 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
participar do certame, e, apresentou os envelopes de no 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do 

I OI d d d d fi enve ope conten o a proposta e preços, sen o a segumte arma: 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA Lote Único - item 01 no valor total de R$-
CNPJ 82.305.54110001-92 163.661,09 (Cento e Sessenta e Três Mil, 

Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Nove 
Centavos); 

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

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 
LOTE ÚNICO- ITEM 01, no Valor Total de R$-163.661,09 (Cento e Sessenta e Três Mil, 
Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Nove Centavos) a empresa: C.W. CONSTRUÇÕES 
CIVIS LTDA, Inscrito no CNPJ sob o no 82.305.541/0001-92. 

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

ELE Nl MARIA DE ANDRADE 
Comissão de Licitação 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Outubro de 2.0 15. 

E FÁTIMA MELLO 
Comissão de Licitação 

ELIANE FERRARETO DA SILVA 
Comissão de Licitação 

) 



•• CONSTRUÇÕES CIVIS 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO 
EDITAL DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO N° 014/2015 

OBJETO: Reforma/Remodelação/Ampliação do Centro de Saúde Emiliano Bonifácio 
Campigotto. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos à aprec1açao de Vossas Senhorias 
nossa proposta de preços relativa à contratação de empresa especializada para 
Reforma/Remodelação/Ampliação do Centro de Saúde Emiliano Bonifácio 
Campigotto, e em conformidade com o Projeto, memorial descritivo, planilha 
orçamentária e cronograma físico financeiro em anexo ao Edital. 

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do 
objeto é de R$ 163.661,09 (Cento e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e 
um reais e nove centavos). 

O prazo de execução do objeto é de acordo com o cronograma-físico
financeiro, contados a partir da data de assinatura do Contrato. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a 
partir da data limite estabelecida para o recebimento e abertura da proposta pela 
Comis - de Licitação . 

. CONSTRUÇÕES CIVIS L TOA~' RESPONSAVEL TECNICO 
NPJ N° 82.305.541/0001-92 Wilson Carlos Jaskiv Kaluz 

~Af'Csentante Legal: , Eng° Civil - Crea n°s. 3889-0/SC 
Wilson Carlos Jaskiv Kaluz e 4926-V/PR 
RG: 1.266.655-f SSPR. 
CPF: 345.096.319-87 Pitanga, 20 de Outubro de 2015. 

CONSTRUTORA WILSON 



-- - -- - ---
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

OBRA: REFORMA CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU 
LOCAL: AV. CANTU/RUA CEARA, SIN° NOVA CANTU-PR. 
MUNICIPIO: NOVA CANTU PR. 

ITEM SERVIÇOS I MESES MES -1 MES-2 MES-3 MES-4 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.339,57 
2 FUNDAÇÕES INFRA-ESTRUTURA 1.503,90 
3 SUPRA-ESTRUTURA 2.212,33 
4 ALVENARIA 2.100,04 
5 REVESTIMENTO PAR. INTER/EXTERN. 2.250,25 2.000,00 
6 REVESTIMENTO DE PISOS 3.335,27 3.000,00 
7 ESTRUTURA P/COBERTICOBERTURA 2.034,45 2.034,45 
8 ESQ. PORTAS E JANELAS EM BRINDEX 6.344,91 6.344 ,91 6.344,91 
9 PINTURA E PAR. CALÇADA EXTERNA 12.512,07 12.512,07 12.512,07 12.512,07 
10 FECHAMENTO EXTERNAS E OUTROS 
11 REPAROS -INSTALAÇÕES ELETRICAS 
12 REPAROS - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
13 ITENS COMPLEMENTARES 5.024,00 5.024,00 5.024,00 
14 LIMPEZA 

TOTAL MENSAL 18.355,54 33.778,87 30.915,43 25.915,43 
TOTAL ACUMULADO 18.355,54 52.134,41 83.049,84 108.965,27 
PERCENTUAL MENSAL 11,22 20,64 18,89 15,83 

PITANGA, 20 DE OUTUBRO DE 2015 

-
/ ' 

v:' eMA-~. 49281V.f'f! 

<:. 

--

MES-5 

6.344,93 
12.512,07 
2.716,28 
2.182,39 
1.781,85 
5.024,00 

30.561,52 
139.526,79 

18,67 

--- --- --

DATA: 2011012015 
MES-6 TOTAL-ITEM %-ITEM 

4.339,57 2,65 
1.503,90 0,92 
2.212,33 1,35 
2.100,04 1,28 
4.250,25 2,60 
6.335,27 3,87 
4.068,90 2,49 

25.379,66 15,51 
12.512,11 75.072,46 45,87 
2.500,00 5.216,28 3,19 
2.182,39 4.364,78 2,67 
1.500,00 3.281,85 2,01 
5.024,00 25.120,00 15,35 

415,80 415,80 0,25 
24.134,30 163.661,09 100,00 

163.661,09 
14,75 100,00 

j , 

~Adminiatrador t ~' ~ Cf'f' c;">" Jaslúv Kal f i ;:!1-~ ""!' '\ 
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PLANINHA DE SERVIÇOS 

1: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU- UBS 

11: AV. CANTUIRUA CEARA, LOTES N°S 10, 14, 15 E 16, QUADRA N° 68 -Nova Cantu- Pr. 
1: 20 DE OUTUBRO DE 2015 
tdo por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
'Civil - CREA N" 19.354-DIPR. Organizado por: EnQ° Civil Vilela 

Item Descrição 
SINAPI 
09/2010 

Página Slnapl Quantida j Preço 1 valor Total 
Unidade I de Unitário 

Valor Total 
do Item 

% 

1.0 
1.1 
1.2 
1,3 

1,4 

2.0 
2.1 

3.0 

3.1 

3.2 
3.3 

3.4 

4.0 

4.1 

6.0 
5.1 
5.2 

5.3 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
Demoliçao de alvenaria 
Placa obra 3,00x1,50m chp galv.pint.citinta autom. 
Demolição de piso ceramico 

Retirada de portas de ferro , janela de ferro 
Subtotal 
fUNDAÇOES INFRA·ESTRUT. 
Estaca a Irado (broca) D=25cm ci concreto FCK = 18Mpa+20K9 aço m3 mold.in-loco 
Subtotal 

SUPRA-ESTRUTURA 

Concreto Armado FCK:o18Mpa para vigas/pilares (lncl.formas e aço) 
Verga 10x10cm em concreto (lncl.formas e aço) 

Impermeabilização com tinta betuminosa baldrame I 02 demãos 
Laje pre-moldada h=8cm , 
Subtotal 
ALVENARIA 

Alvenaria tij . furado (10x15x20cm) 1/2 vez, assentem arg.traço 1:4 (cimento/areia) 

Subtotal 
REVESTIMENTO DE PAREDES INT/EXT 

Chapco par.inUext, arg cim/areia, traço1 :3, e=5mm 
Embaço parede inUext, arg mista, e=20mm 

Reboco par inUext, arg areia/cal hidr. 1:1,5 e=5mm 

72215 
74209/001 

73895 

85334 

74156/001 

73346 

74200/001 
74106/001 

73935/005 

73928/002 
5990 

5995 

m3 
m2 
m2 

m2 

m 

m3 

ml 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

1112 

6,91 31,51 217,73 
4,50 268,90 1.210,05 

250,50 7,72 1.933,86 
30,09 32.50 977,93 

4.339,57 

27,00 55,70 1.503,90 
1.503,90 

0,62 1.926,86 1.194,65 
5,20 16,05 83,46 
3,42 8,03 27.46 

13,95 65,00 906,75 
2.212,33 

35,60 58,99 2.100,04 

2.100,04 

89,63 5,46 489,38 
89,63 24,96 2.237,16 
89,63 17,00 1.523,71 

' • Subtotai 

6.0 i REVESTIMENTO DE PISOS -=====- ~ 
4.250,26 

1 
6.1 

6.2 

6,3 

6.3 

Regularização de piso/base em arg.traço 1 :3(cimento/areia, esp.3,0cm, preparo manual 173920/0021 I m2 
Piso cerâmica esmaltada linha medior,PE14, assent.ciarg.colante,cirejunt.cimento branco 6060 m2 

Peitoril em granito cinza andorinha, e= 2 em . iarg. 20 em - fornecimento e instalaçao. mi 
madeira para proteção das paredes internas da circulaçao e sala de espera. em madeira de itauba, 
largura de 10,00 em aparelhadas. I 73985/001 I I ml 

Subtotal 

OKÇAME::NTO DA REI ORMA DO POSTO UF SAUL>F DO CENTRO 2015 1 

10,77 

10,77 

19,80 

99,80 

22,15 

44,31 

120,00 

238,56 

477,22 
2.376,00 

I 13,50 'l'Uõ-'171-._ 
32.so . .> . I . •~;~, ,, ~ .- . . 
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PLANINHA DE SERVIÇOS 

lbra: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU • UBS 

oca!: AV. CANTU/RUA CEARA, LOTES N°$ 10, 14, 15 E 16, QUADRA N° 68 -Nova Cantu- Pr. 

ta ta: 20 DE OUTUBRO DE 2015 
trçado por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 

ng• Civil· CREA N• 19.354-0/PR. 
Organizado por: Eng• Civil Vilela 

Item Descriçiio 
SINAPI 

P~glna Slnapl Unidade 
Quantida Preço 

Valor Total 
Valor Total 

0912010 de Unitário do/tem % 

-
7.0 ESTRUTURA PARA COBERTURA/COBERTURA 

I 

7.1 Estrutura p/telha de barro, em madeira não aparelhada, apoiada em laje 72081 m2 13,95 59,00 823,05 

7.2 Telhamento c/ telha de barro e vedação e acessórios 

de fixação 74088/001 m2 13,95 30,00 418,50 

I 7.3 Retirada de estrutura de madeira para telhas de barro 72229 m2 49,50 12,15 601,43 

7.4 Retira de telha de barro com reaproveitamento 72231 m2 49,50 12,40 613,80 

7.5 Calha ern chp aço galv.n• 24,desenvolv.75cm 72105 m 15,50 51,75 802,13 

7.6 Agua furtada em chp aço galv n• 24, desenvolv. 33cm 72107 m 6,20 36,60 226,92 

7.7 Condu!. pluvial100mm alv/terreo + cuNa/junção 74165/004 m 12,00 48,59 583,08 

I Subtotal 
4.068,90 

8.0 ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS EM BRINDEX 

8.1 Porta de brindex fume e=10 mm (220x210)cm, com acessarias 73910/006 m2 4,62 380,00 1.755,60 

8.2 Porta de brlndex e=10 mm, fume (180x210)cm, com acessarias 73910/004 m2 3,78 380,00 1.436,40 

8.3 Porta de brindex e::10 mm, fume (80x210)cm, com acessarias 73910/010 m2 3,36 380,00 1.276,80 

8.4 Janela de correr de brindex e= 8 mm (200x1 1 O)cm, com acessarias 6103 m2 19,80 372,28 7.371 '14 

8.5 Fechamento da recepção em brindex e=8 mm 73933/002 m2 5,42 401 ,59 2.176,62 

8.6 Porta de brindex e=8 mm, (80x210)cm. com acessarias 72117 m2 1,68 380,00 638,40 

8,7 Quadro com tela de polipropileno em tubo 2x2cm, fixado com bucha e parafuso. m2 102,14 105,00 10.724,70 

Subtotal 25.379,66 

9.0 PINTURA EM PAREDES E CALÇADAS EXTERNAS 

9.1 Pintura létex acrllica amb.inUext., 3 demãos 73954/001 m2 1.807,72 16,58 29.972,00 

9.2 Emassamento massa acrílica p/amb.int 1 demao para correção 10% area total 74134/001 m2 1.453,88 12,55 18.246,19 

9.3 Pint.c/tinta texturizada acrllica p/amb ext. 73746/001 m2 353,84 19,27 6.818,50 

9.4 Pint.esmalte 2 demão cl1demão zarcão p/esq.ferro 73924/002 m2 102, 14 21,98 2.245,04 

9.5 Pintura esmalte acetinado p/madeira.2 demaos,incl.aparelhamento e/fundo nivelador bco fosco 73924/002 m2 105,84 21 ,98 2.326,36 

9.6 Pintura calçada externa m2 229,7 15,60 ;t.583,32 

9.7 Pintura Telhado m2 540,54 - 21 ·; 11 .881 ,07 ~ 
Subtotal 7_§.on}.( p ~' E:. 

l I --.r ~ 
L.----" . 

{ 1{1P
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PLANINHA DE SERVIÇOS 

Jra: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU • UBS 

•cal: 
lia : 

·çado por: 
19" Civil · 

Item 

AV. CANTUIRUA CEARA, LOTES N°S 10, 14, 15 E 16, QUADRA N° 68 ·Nova Cantu • Pr. 
20 DE OUTUBRO DE 2015 
SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
CREA N• 19.354-D/PR. 

Descrição 

10.0 !FECHAMENTO EXTERNO E OUTROS 

10.1 

10.2 

11 

Portao metalico (500x100)cm, completo com instalaçao 
Forro de PVC e=e mm. no abrigo externo. troca do Forro de PVC. 

Subtotal 
REPAROS· INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11 .1 I Eletroduto flexível corrugado 3/4 
11 .2 Caixa 2x4" esmaltada 

11 .3 

11.4 

11.5 
11 6 
11.7 

11.8 

11.9 
11 .10 

11.11 

12.0 

12.1 

12.2 
12.3 
12.4 

12.5 
12.6 

Cabo de cobre isolado 2,5mm2 

Luminária tipo calha,sobrepor e/reator part. rápida e lamp.fluoresc.2x40W, completa 

Luminária tipo calha,sobrepor e/reator part.rápida e lam p.fluoresc.2x20W, completa 

Fio de telefone 2 pares 
Interruptor 01 tecla com placa 
Interruptor 03teclas com placa 

Interruptor 02 teclas com placa 

Tomada telefônica 4 pinos padrao telebras 

Tomada 2P+ T 20A- 250V 
Subtotal 

REPAROS· INSTALÃÇOES HIDRAULICAS 

Tubo de esgoto de 1 OOmm com conecções fornecimento e instalação 

Tubo de esgoto de 40mm com conecções fornecimento e instalação 

Tubo de agua fria 50mm com conecções fornecimento e instalaçao 

Tubo de agua fria 25mm co111 conecções fornecimento e instalaçao 

vaso sanitário louça branca completa 

Granito cinza polido p/bancada, e=2,5cm, larg.60cm 

12.7 ILav.louça bca para embutir em granitos/ladrão 52x39cm + valvula +sifão+ engate+ torneira de 

de pressão incluso instalçao 

12.8 I Porta papel de louça branca 
12.9 Porta sabonete liquido 

~-

SINAPI 
0912010 

74147/001 

73953/006 

72331 

72332 
72332 
72337 

72339 

602 1 
74126/001 

73947/002 

6004 

73947/012 

Página Sinapi I Unidade 

m2 
m2 

m 
Unidade 

m 

Unidade 
Unidade 

m 

Unidade 
Unidade 

Unidade 

Unidade 
Unidade 

m 

ll1 

m 
m 

Unidade 
m 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

ORÇAMLNTO DA REFORMA DO POSTO DE SAUOE DO CENTRO - 2015 • 1 

I 

Organizado por: Eng• Civil Vilela 

Quantida I P~eç~ I Valor Total I Valor Total 
de Umtár~o do Item % 

10.00 I 262,00 

49,50 52,45 

24,00 4,97 

10,00 5,49 

150,00 3,36 

21,00 90,65 

8,00 57,60 

20,00 1,59 

15,00 26,79 

5,00 35,51 

6,00 35,65 

5,00 21,26 

15,00 26,05 

5,00 48,59 

2,50 24,75 

15,00 31,13 

5,00 16,43 

1,00 230,08 

3,90 212,99 

1,00 238,75 

2,00 67,56 

2,00 37,86 

.v 

2.€>20,00 

2.596,28 

119,28 

54,90 
504,00 

1.903,65 
460,80 

31,80 
401,85 

177,55 
213,90 

106,30 
390,75 

242,95 

61,88 
4.66,95 

82,15 
230,06 
830,6€) 

238,75 

I 
5.216,28 

4.364,78 

/·. ~~ 7.5· :~; ~I . . I p~"' 
. , o~: ;.'! ~ 
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PLANINHA DE SERVIÇOS 

bra: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU • UBS 
:>eal: AV. CANTU/RUA CEARA, LOTES N"S 10, 14, 16 E 16, QUADRA N• 68 ·Nova Cantu • Pr. 
ata: 20 DE OUTUBRO DE 2015 
rçado por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
ng• Civil- CREA N" 19.354-0/PR. ~· ,.~ · .,4~ .. ·· ... .. 

-- I rlu~nfi, 
"•Mn;~~-:~-:- ;:--:-•: Eng• Civil Vilela 

Item 

12.10 

12.11 
12,12 

12.13 

12.14 

13.0 

13.1 

13.2 

14.0 
14.1 

r===-

Porta toalha em plastico ABS 

Registro de gaveta 3/4 com acabamento 
Registro de gaveta 1"1/2 com acabamento 

Descrição 

Valvula para descarga 1 1/2" com registro acabamento em metal cromado 

Lavatório de louça com coluna cor branco padrao médio valvula de metal cromado, sifao plastico 

flexivel. engate plastico 50cm, torneira de metal automatlca, parafuso de fixação incluindo forneci 

mento e insta laçao. 

Subtotal 

ITENS COMPLEMENTARES 
Aparelho de ar condicionado de marca nacional de 12.000 BTU's consumo de energia classe 'A' 
com até 3 metros tubulaçao de cobre + suporte de fixaçao + dreno com tubo de agua fria 20mm 

até 10 metros de instalação, (incluindo fornecimento dos e instalação)- quente e frio. 

Portao metálico de Correr 2x(500x1 OO)cm 

Subtotal 

LIMPEZA 

limpeza final da obra 

Subtotal 

TOTAL DA OBRA 

_. .... ..--. .. 
Pagina Sinapi 

09/2010 

73947/010 

74176/001 

74174/001 
40729 

9537 

""=======-==---====~TO,;T;;A.;,;;L DA OBRA COM BOI 25% . ~ ' - I 1 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 
Unidade 

Unidade I 

Unidade 

m2 

m2 

___ .. ,.da Preço 
de Unitário 

1,00 46,35 

2,00 80,37 

1,00 151 ,61 

1,00 206,98 

1.00 I 351 ,91 

9.00 I 2.500.00 

10,00 262,00 

~ 1 T< t 1 I Valor Total I 
a or o a do Item 

46,35 

160,74 
151,61 

206,98 

351,91 

22.500,00 

2.620,00 

3.281,85 

25.120,00 

415,80 I .. /:00'1. ' . 415,80 
L . L I ~jS~ 

/ • 11/ .jj. .... ,...63.661 ,09 

% 

~ /~ Bt c < fót~tJC163.6_61,09 .. 

t 1:. W. C()NSTRUÇOI:S CIVIS LTD~ 
1 

CMPJ M"82.305.541 /0001-92 
$000 ~nistrador 

WIIO" canos JaskiV Kaluz 
CPf tof 345.096.319-87 
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CONSTRU~ÕES CIVIS 

HABILITA CÃO 
;)I 

CONSTRUTORA WILSON 
-.,.., - - ... ·---R·---- ....... , .. ,.... ~ ~'"'" 



I 

j5/0fJ:2D15 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação de Pessoa Jurídica e se houve · qualquer d1•1ergência pr:JIIIdencie y._>~J"' LO à 
RFB a sua atualização :;adastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NLME?.O DE INSCPIÇAC 

ô2 .. 3ü5 .. 541 iôü Q l-t?;2 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

N':J~.1t: I::~.I'"Rt:S.*' .;L 

C WCONSTRUCOES CIVIS LTDA • EPP 

'iTULü OOESTAbELECINEN-0 ,·N•JM<õ OE F.-INT •.SI.~ 

CONSTRUTORA 'MLSON 

COOIGO E DESCRIÇAO DA A- 1\IlO.•DE EC:CNOMI~.• P'l,f·JCIPAL 
41,20-4-00 • Constwção de edifícios 

:OOIGJ E DESCRtÃO D..,S . .:,TIVIDACES E:::O! i8~.11C.-'<SSEC.Ut·JDAAI-'.S 
42.99·5·01 ·Construção de instalações esportivas e recr-eativas 

CÓDIGO.:= m:~CRICÁO DAN'""'UR~2AJURIOI::;A 

206·2- SOCIEDADE EMPRESARI.A. LIMITADA 

LOGR.-'.!JCURD 

R EBANO PEREIRA 

CEP 

85.20{)-000 

EN!:>EREÇO 'ét="'"P ONICO 

~AIRRO>DI~TRITO 

CENTRO 

EN1f FED:OF.ATb!::>RES?ONSA'iEL IEFR~ 

~Ll\t=Rc 
145 

MUNJ(-fPIO 

PITANGA 

TELEFON E: 

{-421 3646-3352 

c-;..-~-.,DE 3-~E?-rt_.~-.,.. 

õ4;'iu··ê asu 

\}t· 

PR 

Slfl~ ~.;:Ao CADASTRAL 

ATiVA 
DA A0~31TU.J.J;).._. ..,~,ll.\..;...sr-Rf.L 
G3i,.._ii2UQ5 

\IOT >./0 ()E Sf"UJIÇÍ>.O C '.!JASTR.AL 

~lT'I"-•:::~n FSP" -~~ 
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-----------------------------------~----------------------------

Aprovado oela Instrução No.-mativa RFB n° 1.470 de 30 de n· aio de 20' 4. 

Emitido m dia 15109,2015 às 11:08:15 (data e hora de Bras"lia). 

CünsuHa QSA l Capital Social 

© Copyright Receita Federal do B ·asil - 15'09 2015 



PARÁNÃ - ,. . 
1 ,; r-t· ;r- , ;n:1 
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Estado 1o Paraná 
Secretana de Estado da Fazenda 

Coordenação ja Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tr butá ·ios e de Dívida At'va !::stê,dua 

N° 013681896-38 

Certidão fornecida para o CNPJII'VlF. 82.305.54110001-92 
Nome: C W CONSTRUCOES CIVIS LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Púb 1ca Estadual inscrev:er e cobrar déb tos a1n'Ja .,ão 
registrados ou que venham a ser ap..,rados, c8rtificar1os que. venfican•jo os reg1stros ::Ja Secretar:1a cie~ 
Estado da Fazertda, cor.statanos ...,ãc existi- pendêrc as em 'tome do contrit~inte ac'rna ·cie~'tificac: 
1esta data. 

Obs.: Esta Certidão eng oba todos os estabelecimentos da e'l)presa e ~efe''='-se a ::Jét••t:Js de 
natureza t(bi..rtá~lã e não tnbutá··<a. be;n :orTtO ao desci..impfirnerüc de obngaç.õe~ t-J:.-utáiias a:.-3Ssófc;s. 

Válida até 13/01/2016- Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão aeverá ser confirmada 1ia rJte ·-et 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Fede;al dü Biasíl 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃG 

Nome: C W CONSTRUCOES CIVIS LTOA • EPP 
CNPJ: 82.305.541/0001..g2 

Ressalvado o drrei[o de a ~azenda \lacioral cobrar s i!'ls;::re· er quatsquer .~1\/IC~as d~ responsabilidade 
do sujeito passivo acrma Identificado que viere111 a ser apuradas, é certificad.: qLe: 

1. C3nstam débitos adm111istrados pela Secretat~a da 'qeceita Federa de 2r::asil {RFB com ~ 

exigibilidade suspensa, nos 8lTr10S do art. 151 da Lei 1)2 5.172, de 25 de outubrc de ·1966-

Código Tnbutátio Nacional ·CTN), ou objetoJ de decisão judicial 'JUe jetemltra B.JE 

desconsideração para fins de -::ertificaç§o da regularidade fiscal: e 

2. não constam insc.rições em Dí Jida Atv2 da Un;ãc 112 P•-or:;u·adolia-Geral d::.. Faze ·da N3ck•'!el 

~PGFN~ 

Confor11e disposto nos arts. 205 e 20G do c-N, este docUI"~"ento tem os ·/lesmas efettos -j,s cel·liúão 
negativ:~. 

Esta certidão. emitida em norne da rnatriz e ~vá~ida paía todas as suas fi~ia1s 16-fera-se exchJs,~va~~er·te 
à situação ::lo sujeitJ passivo no âmbito :la RFa e da 0 Gff\! e abrarge 'nclusive as contribuíçõ% 

sociais previstas 1'"\aS al'neas a' a 'd' do parágrafo ..:.nico do ar: 11 ja ~..ei 11~ 8.~12 de 24 :.e :uh:::. d~ 
i991. 

A aceilação desta cet"t,dão está condicionada à verificação de sua aotet·ticídaae 1'a (r;)term::c ··os 
endereços <nttp:iiwww.rece1ta."'azenda.gov.br> ou <nttp:iiwvvw.pgfn.t:cenca.gov.b "">. 

Certidão emitida gratuitamente corn base na Pottena Conjunta RFB/PGc"l nf! 1.75• . de 02110 "Zü 14 
Emitida às 19:22:32 do d:a 2""107/2015 <hora e -jata de Brasília>. 
Válida ate 23101/2015. 
Código de controle da cert,dão 036E.57D6.984F .F4J.1 
Qualquer rasura ou emenda n~;alidara este docL,mento. 



t1t MUNICÍPIO DE PITANGA --------ll!liã::; CNPJ 76.172.907/0001.08 ~----------
~~'~ CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 • FONE (42) 3646-1122 • F~~64S-l11ZI4-, 

CAIXA POSTAL 11 • CEP 85.200-000 •· P I T A N G A / ·· PARANÁ < _ 
.!- JC :t 

.a.. -......:-·-- -- .. ,...... 

á~:~ -~ -- _,; .) 
..., .. .., r:·a ~~. -CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Nro. Certidão> 4933 I 2015. 

Protocolo: 1088/15 Requerente: 

Finalidade: LI ClT ACAO 

Alvará: 00000557 Data Abertura: 01/03/1983 CMC: 

CGCM: 0000125970 C. W. CONSTRUCOES CIVIS L TOA. EPP 

Cadastro: 2 00000557 Inscrição 01-030410064001 CNPJ: 82.305.541/0001-92 

Quadra: 41 Lote: 18 Unidade: 000g!)1 

Endereço: RUA EBANO PEREIRA Nro:145 

Complemento: 

Bairro: CENTRO Situação: Normal 

Atividade Principal: SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL 

CERTIFICAMOS, que o contribuinte acima mencionado, não é devedor desta Fazenda 
Municipal, nesta data. Ficando ressalvado o direito ao Erário Municipal de cobrar os débitos 
que venham a ser apurados posteriormente ou exigir o cumprimento de obrigações 
acessórias de responsabilidade do contribuinte, de sucessores, ou de terceiros, em 
conformidade com a lei. 

VALIDADE DE · 90 DIA(S) 

Diretor do Oepto. de Receita e Fiscalização 
Tributária 



I Ce1·tificado de Regula .-idade do FGTS - CRF 

lliSLf"iÇãü! 8:2.3055~1/iJOüJ.-92 
Razão Social: C\;\ CONSTR CIVIS LT8A 

Nome Fantasia:coi~s-R.UTüR.A V\iiLSü\i 

Endereço: ~~:~ éBANO DEREIP.A. 145 j CENTRO 1 PITANGA P>.l 1 S52 :·o-
vu_, 

A Caixa Ecofilômica F"eder·al, no uso da at-ibuiç2o que lhe onfe,·e CJ 

1 
A.rt. 7, da Lei 8.036, :le 11 de r-'aio de 1990, cert"fi.:a q•Je , -:---=sta 
data, a empresa acima identificada encont:-a-se e:~" situação .--egu ar I pe'ante o fu"do ae Garantia do Tempo de Sen,'ço- fÇS , 

i 
I 

I 
I 
I 
I 

I 

I 
l 
I 
I 

D present~ Cert:ficado t"'àc se ... v -rá de orava cortra [:>brcn;a d~ 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou en.:argos de-.y· dos, 1 

dec:~r:--elltes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 03/10/ 2015 a 01/11/ 2015 

Certificação Número: 20151 )0304062857730706 

Informação obtida em 15/ 10/ 201:>, às 15:59:17. 

! 
I 
l A utilizaçãJ deste C::rtificado para os fins prev is:os em L~ está 
I condicio-tada à .teríficação de a .Jtenti.:io::tde '10 si1:e ::1a Caixa; 

j www.caixa.g~v.br ~ 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRAB~LHISTAS 

~Jome: C t"J C0~1S'!:RUC:JES CI-rJI S ~.TDA 

CNPJ . 8 2 . 3 O 5 . 5 41 'O O O 1- 9 2 

Certidão na: 143474419/2013 

Exped:.ção: l~í09 1 20::..5, às 11::...9:42 

va::..ida:1e: 12 /03,'20::..6 - 180 tcer..to e oitenta) .:'L' .. Sts, co!.-_:..ados -::::;,. :!~,~-ê. 

de s~a exped~ção. 

Certifica-se que ~ W CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (MA~R:;::z E FI::IA=S 

inscrito\a} no CNPJ sob o nc 82.335.54ljGOOl-92 NÃ0 r:!OOS~.A ::k :=:?,:..::Cc'"l 

Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com :Oase :::o art . .542-.A da Ccnso:CJ.daçãc da~ :::...e2s '+c 
Trabal:no , acrescei:tado pe:la :L.e.l no 12.440:1, de 7 de JU.L~J.c c,E: 2:1:r.. e: 
r .. 5t Reso2.ução .AdmiEistrativa r .. o 147:::/2 J 11 de ':l:'rio--,nal Sl.3x:eri;;n:: -:::.·:: 

Trabal~o, de 24 de agosto de 2011_ 
Os dados constanLes jesta Cer~idão são je respoLsat~_idade jas 

Tribuna:.s do Traba::..ho e ·2stào at·~alJ.z:::..:tos atê tdo2..s c1.as 

anteriores à data da s~a ex~edlção. 

No caso de pessoa jurídica, a Certldão atesta a empre-sa 2m r,:::l& -ã._:. 

a todos os seus estabelecimentos, agências oJ f~lia~s 
A aceitação desta ce=tidão cond~c~o~a-se à 7erif~caçã~ ~e sua 
aute~ticidaae LO uorta_ do Tribunal 2~per1or ~o ~r~~a-~c na 

Inte::net fhttp.//www.'::.st :us.br, 

Ce::.::-tidão emicida gra':uita1ne-:1te. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Traba:histas cons~a~ ~~ da~os 
necessários ã laent~ficação das pessc~s Latu=als e j~r~dl~as 
inad::..mpler..tes perante a Justica do T::abal~o quan~o às obr~gac=2~ 
estabe::..ecidas etc sentença condenat6ria r;ransitaéla eru JU.lgadr:: o';; e"n 
acordos jt;.d~clais trabalhistas. lr .. cl"L·.s::..ve c.c conc:err..::nte a:,,-: 
reco:himentcs prev2denciários 1 2. hcn::.o:;.:-ár.:.os, a ,:'-J.~Ca.= a 
emolumentos ou a recol~.uner_tos det:.::::rmu:.ados em lei; ou deccrrer' .. :es 
de execução de acordos firm2dos perante o 1'-Iinlsté::c1c Pí\b::..ic:;. ao 

Trabalho ou Comissão de ':oncilla.l;ão Prév:.c .. 

/ 
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{; ~ 
Os abaixo assinados, WILSCB CARLOS JASKIV KAL~- / ~ / 

C .w .CONS'l'Rt.Ç(5ES CIVIS LTDA • 

CO!f'l'RA'l'O SOCIAL. 

braai~eiro. casado, Engenheira Ci vi~, reaidente -:, e. / 

daaicillado em Pitanga-Pr., a Rua Arthur Meh~.87~ . 

centro, portador da ca~ra do CREA nt 3889-D , I I 
~Ot Região-se. e cédu~a de Identidade civi~ nt ~.2 

66.655 ~. expedida pe~o Instituto de Identificação 

do Paran& e CPF nt 345.096.3~9187 e EVALDO KALUCZ, 

_braai~eiro, casado, Engenheiro Eletricista, reai-1 

dente e daaici~iado em Pitanga-Pr., portador da 11 
carteira do CREA nt 4549-D, ~o- Região-se. , e c.td.!! 

~a de Identidade Civi~ ne 1.905.8~0 7, expedida P.! 
~o Inatituto de Identificação do Paraná e CPP n2 I 
340.6~8.279/87, RESOLVEM por este instrumento par

tieuar de contrato sociü. conatituirem uma •oci.! 
dade do tipo "POR QtJOTAS DB RESPONSABILIJlA.DE LIMIJ'l'! 

DA. • , que se reger' pe~aa Leia 3. 708 de ~o de jane,! 

ro de 1.9~9 e 4. 726 de 13 de julho de ~.965, pe~as 

demais disposiÇões ~egiaa àplicaveis à eapecie e I 
pe~as c~aua~aa e condições aeguinteat 

CLAUSULA PRIMEIRA- A sociedade girar& sob o nome cCIIB8rcia~ dec c.w. 

CONS'l'R~S CIVIS LTDA •• tendo a sua sede e !oro 
à Av. Manoe~ Ribas,36~, centro, Pitanga-Pr. 

CLAUSULA SEGumA- A sociedade tem por objeto mercanti~ a exploração 

do ramo det Ind~tria da construção civil. 

CLAUSULA ~XRA- o prazo de duração da sociedade. é por taapo in

determinado, inician,do as suas ati vidadea a par
tir do dia 23 de setembro de 1. 990 ; . 

CLAUSULA QUARTA- o Capitü sociu, subserito na forma prevista nes-

te ato, na importtmcia de 303.000~00('l'reaentoa e I 
treia ai~ cruzeiros), dividido em 303.000('l'resentas e treia mil)qu,g 

taa, de Cr$ l,OO(Bum cruzeiro) cada uma, fica assim dividido e int,! 

grallzac»entre os a&::ioaa Wll,.SON CARLOS JASKIV DLm , aubacreve -

300.000('l'reaentaa ai~) quotas, no valOr de Cr$ 300.000,00('l'reaentos 

mil cruzeiros), integralizados da seguinte formaa Cr$ 50.000,00(C1Jl 

coenta mil cruzeiros), ea moeda corrente do Pal.s, no presente ato e 

entrega neste atO ll sociedade um JlltQaOVel VWit.uaca 1300, ano 1977, 

cor branca, ai-BJ529259, placa AQ-043~,no valôr de Cr$ 250.000,00 I 
(duzentos e cincoenta mi~ cruzeiros) e EVALDO XALU::Z, subscreve 

3.000(Treia ai~) quotas, no valttr 4le cr$ 3.ooo.oo( ia ail i-

roa) • integrali.aadoa em ~ corrente do Pal.s, 

CIAU)ULA QUDrl'A..; Aa quotas da sociedade são in 

rio ser transferidas ou 
o consentimento do outro aocio, cabendo 

AUTENTI C te 
certlft~ qu:0• R~• til aQ 
~ri;~: ~Je mo tof1 p-"""~""'"''r&Aft 
;~... 00Y e 

·., --01)~:: 
2~t 

_ .... 



C .w .CONSTRUÇOES CIVIS LTDA. 

CONTRATO SOCIAL. 

CLAUSULA QUINTA- ••• rêncla na sua aquisição na proporção 

'}\:e pcssuir n'l sociedade •• 

CLAU3ULA SFXTA- A responsabilidade dos s6cios é limitada à 
cia total do capital social, nos te~os do 

da Lei 3~708 de lO de janeiro de 1.919. 

CLAUSULA SET~- A sociedade será administrada por um s6clo gerente , 

a quem compete privativa e individualmente o uso da 
firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da 

sociedade, seddo-lhe entretanto vedado o seu emprego sob qualquer I I 
pretexto ou modalidade em operaç&es ou neqocios estranhos ao objeto/ 

social, especialmente a prestação de avais, endossos • fianças ou ca~ 

ções de favor , os quais possam acarretar responsabilidades para a ao 
ciedade. 

CLAUSULA OITAVA- Fica investido nas funções de gerente da sociedade , 

o s6cio WILSON CARLOS JASIUV KALUZ , para cujo exere 
cicio fica dispensado da prestação de caução legal.• 

CLAUSULA NONA- Pelo serviço que prestar S sociedade, perceberá o ao-

cio gerente' a titulo de remuneração PRO LABORE ' a I I 
quantia mensal ~ixada de comum acordo até oa limites de dedução fis

cal. previsto na Legislação do Imposto de Renda, a qual será levada/ 
à conta de Despesas Gerais. 

CLAUSULA DECIMA- A responsabilidade Técnica da sociedade fica intei

ramente a cargo de s6cio WILSON CARLOS JASiaV KALm 
Engenheiro civil, ~rtadora da carteira n2 3889-o, 1oe Região-se. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- os scScios decl.aram que não estão incursos/ 

em ne~um dos crimes previstos em Lei , que 

os impeçam de exercer atividades mercantis. 

CLAUSULA IECIMA SEGUNDA- o ano social, coincidira com o ano civil , d_!! 

vendo a 31 de dezembro de cada ano , ser pr.,2 

cedido o balanço geral da sociedade, obedecidas as prescriç&es le -/ 

gaie eppertinentes l matéria. os resultados serão atribuidos aos s6-

cios proporcional.mente às quotas de capital, podendo os lucros a crJ: 

tério dos s6cios, serem distribuidos ou ficarem em reserva na socie

dade. 
E , por assim terem justo e contratados, lavram, à;! 
tam e assinam, juntamente com duas testemunhas o/ 

presente instrumento particular de contrato sooi
al, em tre~ vias de igual teor e forma, rUbricado 

pel.os s6cioa, em todas as suas folhas e ~o qual R 
brigam-se fielmente por si e se~s a CU!! 

pri-l.o em todos os seus termo_,{. ' ) . 

Pitanga, 8~ro de 1.990 

AUTiiNfiCACA 
Certifico q~o~• a urea•ilt 
6 NJ)rt')diJQAO flel dO 
original ~;~uo mo fí31 .. --~m 
"'"' ('ay ,. 
·~~; ~ 
<tt-2:a 

~~ 
\ 
~ 

················-----'-"'--~ 



C.W.CONSTRUQOBS CIVIS L~. 

CON'l'RA'l'O SOC:tAL . 

TES'l'BMUUIAS I 
l~ "'f-:.·- ~ 

·z· 
Pedro cel.eatino carvalho 

I 47( . 
A'nifno Pedro Bey Neto. 

A\JT~Nrl@AeÃel 
Cfn11fit'!CI ~Y@ Ã f'~Ftuient 
6 rttpffld~~~Q ftel do 
originei que me foi epr =le 0C)U f. ,_NI:f .. -"'!-:; .l 19 o 
ou-
c; R~O'"-' . c ~ ~ o.n. Jurancllr Av 
.!2 j 15 Oleoniáes Resnlz 
ãi ... S Ot~edy Lamar Cos -g lJ .., DCarlo& Henrique 
t- <>: DSabrina Hisayo lk 

t.,.:· •. , . . 

~ ..... , .-
~ 
C · 
r·--~ 

}'~1 
o:; 
}-..... ...... -$ 
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C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 
C? ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ 82.305.541 /OOOl-92. 

~ -
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ, brasileiro, natural de Pitanga/Pr., ~asar-1-Ao-~ 
comunhão universal de bens~ Engenheiro Civil, RG 1.266.655-1 SSP/Pr., CPF 
345.096.319-87 e Carteira Profissional do CREA 3889-D/SC 1 o a reaião 0 I 

residente e domiciliado na Rua: Arthur Mehl, 871, centro, CEP 85.200-000, 
Pitanga!Pr., EVALDO KALUCZ, brasileiro, natural de Pitanga!Pr., casado em 
comunhão parcial de bens, Engenheiro Eletricista, RG 1.905.810-7 SSP/Pr., 
CPF 340.618:279-87, Carteira Profissional do CREA 4549-D/SC 1 o a região, 
res idente e domiciliado na Av. Br9-sil , 373, centro, CEP 85.200-000, 
Pitanga(Pr., únicos sócios da C.W. CONSffiUÇÕES CIVIS LTDA., com sede e 

. domicílio na Rua: Sete de Setembro, 110, sala 02, centro, CEP 85.200-000, 
Pit:anga/Pr., registrada .na Junta Comercial do Paraná, com NIRE 41202428102 
em o·s de outubro de 1990 e CNPJ 82.305.541/0001-92 e posteriores 
alterações contratuais arquivadas sob n° 524553 em 22/07/ 1992; 556392 
em 06/09/1993; 565740 em 27/12/1993; 940160587 em 05/ 1 0/ 1994; 
961804890 em 18/1 0/1996; 970183380 em 06/02/1997; 980278252 em 
13/02/1998; 000430587 em 09/03/2000, RESOLVEM, alterar o seu contrato 
social e posteriores alterações nos termos da lei 10.406, 02/01/2002 e· 
subsidiariamente, à lei 6.404/76 <art. 997. 1. cct2oo2>: 

CLÁÚSU.LA . PRIMEIRA: Ingressa na sociedade, SHEILA CRISTINA KALUZ, 
brasilei:ra, ·nat~ra,l de Pitanga/Pr. . solteira, màior, nascida em 05/11'/198.4;· 
estudante, '·RG .8.741 .725-5 SSP/Pr, CPF 047.654.699-05 residente e 
domici!Jada e.,-n Rua: Arthur Mehl, 871 , centro, CEP 85)00-000', P,itanga/Pr. 
CLÁUSt.JLA SEGUNDA: Retira-se neste ato. da sociedade EVALDO KALUCZ, 
vendendo e transferindo suas quotas de capital no valor de- R$ 8.00,00 
(oitocentos reais), em moeda corrente do· país, para. a sócia ingressante, Já 
qualificada n.:t dát1su!a primeira, sendo que o sócio retirante declara haver 
recebido neste ato, ·o valor descrito anteriormente e recebido todos os seus 
direito~. perante .~ socied~de, nada mais tendo a. reclamar, seja a que título for, 
dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação <art.1.o57, CC/2oo2>-

CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência do · ocorrido na cláusula anterior, o 
capital social ~ica assim distribuído e~'tre os sócios: 

~~ 
I~ 

~ 
-..>~ 

.. IIIII~IL_ ______ ~----------------------~-?~~~~ao~~~ __ __ 



C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 
C? ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ 82.305.541/0001-92 

SÓCIO QUOTAS VALOR<~~~_. 
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 79.200 79.200,00 
SHEILA CRISTINA KALUZ 800 800 00 
TOTAL 80.000 80.000,00 
CLÁUSULA QUARTA~ Alteram o endereço da sociedade que era: Rua Sete de 
Setembro, 170, sala 02, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr., para: Av. Bràsil, 
441 , centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr. 

Diante das alterações, os sócios resolvem aê:Jequar o contrato e alteração ao 
Novo Código Civil e regida pelos artigos da lei 10.406 de 1 0/01/2002 
aplicàdos a sociedades limitadas, bem como de forma supletiva e no que for 
.aplicável pela lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes 
a matéria: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob nome empresarial de: C.W. 
CONSTRUÇÕES CIVIS L TOA. <art. 997,11, co2oo2>. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede e domicílio a Av. Brasil, 
441, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr. (art 997, 11, cCI2o02J. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O Objeto social é: indústria da construção civil. (art. 997 , 11, 
CC/2002) . 

CLÁUSULA .QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 05 de outubro 
de 1990 e se0. prà,zo é indeterminado. 
CLÁUSULA.QUA~TA: O capital social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 
dividida· em SO.Q:OO (oitenta mil quotas), de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
integralizados .da · seguinte forma: R$ 20.741,93 (vinte mil, setecentos e 
quarenta e u111 reais e noventa e três centavos) em moeda corrente; R$ 
8.493,58 (oitd mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinqüenta e oito 
centavos) com: reserva de capital; R$ 8.130,00 (oito mil, cento e trinta reais) 
com correção mbnetária de capital; R$ 42.634,49 (quarenta e dois mil, 
seiscentos e trintii e quatro reais e quarenta e nove centavos) com lucros 
acumulados, fica assim dividido entre os sócios: WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 
subscreve 79.200 (setenta e nove mil e duzentas) quotas, no valor de R$ 
79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais), sendo R$ 20.53 vinte 
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e um centav 



. ~ 

C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 
CJ0 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ 82.305.541/0001 -92 

,-. . :·.~ ... ~ 

corrente do país; R$ 8.408,64 (oito mil, quatrocentos e oito reais e sessentâ _~
quatro centavos) com reserva de capital; R$ 8.048,70 (oito mil, quarenta e oito 
reais e setenta centavos) com correção monetária de capital; R$ 42 .208,1 5 
(quarenta e dois mil, duzentos e oito reais e quinze centavos) com lucros 
acumulados; SHEitA CRISTINA I<ALUZ, subscreve 800 (oitocentas quotas) no 
valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo R$ 207,42 (duzentos e sete reais 
e q~arenta e dois centavos) em moeda corrente do país; R$ 84,94 (oitenta e 
quatro reais e noventa e quatro centavos) com reserva de capital; R$ 81 ,30 
(oitenta e um reais e trinta centavos) com correção monetária de Capital; R$ 
426,34 (quatrocentos e vinte e seis reáis e trinta e quatro centavos) com lucros 
acumulados, ficando distribuído da seguinte forma: 
SÓCIO QUOTAS 
WILSON CARLOS JASKIV I<ALUZ 79.200 
SHEtLA CRISTINA I<ALUZ 800 
TOTAL 80.000 

VALOR (R$) 
79.200,00 

800,00 
80.000,00 

(art. 997,111, CC/2002) (ar't. 1 .055, CC/2002). 

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrit a ao valor de 
sua q·uota, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
social <art 1.052 , ccJ2002>. 

CLÁU,SULA .SExTA: As quotas são indivisíve is e não poderão ser cedidas ou 
transferidas -á terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica 
assegurad~, em igualdade de condições e preço de preferência para as 
aquis.ição s~ ~~stas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a 
alteratão do outro sócio. <art. 997, v1. 1 o13, 1.01 5. 1.064, cmoo2). 

CLÁUSULA ·sÉTIMA: A administracão da sociedade caberá ao sócio WILSON . , 
CARLOS JASKIV I<ALUZ, com poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, 
autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividade 
estrar)has ao interesse social ou assumir obrigaçõ~s seja em favor de qualquer 
dos quotistas ou de tercei ros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. tart 997, v1. 1.o13. 1.015. 1. 

·' , é• t.. T/h 
- - --- ·------------+:-=-"-,•,• ~~-.... 

,1 
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C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 
c;a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ 82.305.541/0001-92 

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios poderão,· de comum acordo, fixar uma retirada 
mensal, a título de "pro laoore 11

, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. ~ 

CLÁUSULA NONA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exerce{ a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou" por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra. o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
OU a- propriedade (art 1.011 , parag. 1°, CC/2002) 

CLÁSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou 
perdas a pu r a dos <art 1.o6s. cc12oo2>. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. 
Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o 
valor de seu?· haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonia-t ·da .sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialment~ levantado. 
CLÁUSULA DÉC.tMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir 
ou fechar filia'l ou outra dependência, mediante, alteração contratual assinada 
por todos os siódos. 
CLÁUSULA qECIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo efetuar 
modifiçação em seu contrato social (art 1.071 , 1/). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro de Pitanga/Pr. para o 
exercício e o curilprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem justos e contratados assinam o pres 
04 (quatro) vias. 

- --· - ----

~-----·--~------------------------~~·, ________ _ 
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C.W. -CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 
C? ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ 82.305.541/0001-92 

Pitanga, 22 de maio de 2003. 
' 

~~~ 

(la Silva 
1 ~- 5 -·SSP/Pr. 

Elaborado por: 

EVALDO KALUCZ 

os Paulo das Neves 
I 

RG 6.921.747-8 SSP/Pr. 

91-ú/J&a- ~-t-._ '• 
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~to. t-.~~~b.'O'Oi1 -
JUNTA COMERCIAL DO PARANA . ~ ~G btS· 

t ESCRtTORIO REGIONAL DE GUARAPUAVA -
• CERTII;ICOOREGISTRO EM. 3~/05/2 
: SOBNUMER0'2003 13~ 6669 , -

Protocolo: 03/134666-9 . ~ 
Empresa : 4: ~ 02C281C 2 
: ~·: =ot:S7Rl'C0ES : : v:s L7DA -- - ---~ - - .. · -

' EVERL Y MOTTA JOAKINSON J • f· ...,.,...,.. ,..,,..."T' ,.. c JA r-ccr.t "An t..t()r" 

CRC/Pr. 004520/ 0 -4 



C W CONSTRUÇÕES CIVIS'\. TDA - EPP 
17·a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ N° 82.305.541/0001-92 
NIRE 41202428102 EM 05/10/1990 
, ......... . - .. ---- ·----- -· · -- · --· ----

1) !RENE LOURES DE SOUZA KALUZ, brasileira, casada em regime d 
universal de bens , empresária , RG 3.318.182-5 SSP/Pr., CPF 455.6 
nascida em 17/ 01/1961, residente e domiciliada à Rua Arthur 
centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr. \ 

' ' /:J,.,_ 
2) ',_?.~,.J~ A 

MARCELQ KEHRJQ.UE l.OURES KALli._Z, br.asileir.a, salteir.o, emp r.esác ia, p.a~r:;:_::; 
do RG: 8.738.852-2 e do CPF: 072.010.709-16, nascido em 18/02/1 989 , r esidente e 
domiciliado na Rua Arth-ur Mehl, 871, centro, Pitanga/ Pr., CEP 85.200 -000, 
Pitanga/Pr. , únicos sócios da C W CONSTRUÇÕES CIVIS LTOA - EPP, com 
sede e domicílio na Rua Ébano Pereira , 145, centro , Pitanga/ Pr. , CEP 85.200-
000, CNPJ 82.305.541/0001-92, registrada na Junta Comercial do Paraná , 
com NIRE 41202428102 em 05/10/1990 e última alteração contratual 
arquivada sob ~n° 20145365328 em 17/09/2014; RESOLVEM, ef-etua r 
alteração contratual, conforme as cláusulas à segui r : 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa, neste ato , na sociedade WILSON CARLOS 
JASKIV KALUZ, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de . bens , 
Engenheiro Civ il, RG 1.266.655-1 SSP/Pr., CPF 345.096.319-87 e Carteira 
Profissional do CREA 3889-D/SC toa região, residente e domiciliado na Rua: Arthur 
MehL, 87-1, centro, CEP 8.5.200-000, P.itanga/Rr. , 

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se, neste ato, da sociedade: IRENE LOURES DE SOUZA 
KALUZ. 

·. CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio WILSON CARLOS JASKIV KALUZ, adquire por v enda e 
transferência da sócia retirante IRENE LOURES DE SOUZA KALUZ a quantia de 
544.500 (quinhentas e quarenta e quatro mil e quinhentas) QUOTAS, no v alor de R$ 
544.500,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais). Conform e o ocorrido 
anteriormente a sócia retirante, IRENE LOURES DE SOUZA KALUZ, declara haver 
recebido neste ato, o valor descrito anteriormente e recebido todos os seus direitos 
perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, dando plena, geral , 
rasa e irrevogável quitação. 

CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência da cláusula anterior, fica alterada a cláusula quarta 
da decirha sexta alteração, que passa a ser: "O capital social é de R$ 550.000,00 
(quinheotas e cinquenta mil reais), dividido em 550.000 (quinhentas e ci nquenta mil) 
QUOTAS no .valor. qe R$ 1,00 {UM REAL) cada uma, integralizados em moeda corrente do 
país neste ato ' dNiaido entre os sócios: WILSON CARLOS JASKIV KALUZ subscreve 
544.500 (Qttihhentos e quarenta e quatro mil e quinhentas) QUOTAS no valor de R$ 
544.500,00 (quint:\.entos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais) integralizados em 
moeda c.orrentei do· país, neste ato, MARCELO HENRIQUE LOURES KALUZ subscreve 
5.500 (cinco mil e quinhentas) QUOTAS no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
reais) integralizados em moeda corrente do país, neste ato ; ficando distribuído da seguinte 
forma en'tre os sócios: 

SÓCIO . 
WILSON CARLOS'.JASKIV KALUZ 
MARCELO HENRIQUE LOURES KALUZ 
TOTAL 

QUOTAS 
544.500 

5.500 
550.000 

VALOR {R$) 
544.500,00 

5.500,00 
550.000,00 

CLÁUSULA QUINtA: Fica alterada a cláusula terceira da décima quarta alteração 
contratual, que passa a ser: "A administração da soci edade é exercida pelo sócio 
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ, com poderes e atribuições de 
ADMINISTRADOR, autorizado o uso individua l do nome empresarial , vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse soc ial ou assum ir obrigações seja em 
favor de qua lquer dos quotistas ou de terceiros, bem como o ll'erar ou al ienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio " . lltl~ Ot:4(1 
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C W CONSTRUÇÕES CIVIS CTDA - EPP 
17a- ALTERA«;ÃO CONTRATUAL 
CNPJ N° 82.305.541/0001-92 
NIRE 41202428102 EM 05/10/1990 

CLÁUSULA SEXTA: O ADMINISTRADOR, WILSON CARLOS JASKI ' 
declara , sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a adm 
da sociedade, por lei especia l, ou em virtude de condenação cr iminal , 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda q ue temperar ia 
acesso a cargos públicos~ ou por cr ime falim e ntar, de prev a ricação , pe 
suborno, concussão, peculato , ou contra a,· economia popular, con tra o sistem 
financeiro nacional, cont ra normas de defesa da concorrência , contra as relações de 
consumo, fé pública , ou a propriedade. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas v igentes que não 
colidi rem com as disposi ções do presente i nstrumento . . , 

E por assim estarem justos e contratados , lavram, data m e ass inam o 
presente instrumento, em 03 (três) vi as de igual teor e forma, obrigando-se 
fielment.e por si e seus herdeiros a cumpri - lo em todos os seus termos. 

, 7 de novembro de 2014. 

~r.-J~ 
I RENE LOURE~~- sf6uzA KALUZ 



CONSTRUÇÕES CIVIS 

A 
PREFEITURA DO MUN C P!O u E 1\iOV/-\ CANTU- ?R 
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA UCITAC ..... C 
EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS~ r- 014 2015 

DECLARAÇÃO DE OONE1DADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na quaüdac.e de p·opc"e- ~ d: 
procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 01 /Z!J15 
instaurado pelo Município üe No;a Cantú que não fomos dec 2ra- ü~ 'nic. :Jn::-~ )ê -=' 
licitar ou contratar ~om o Poder Publico e n quaiQL s:- de s ... as esfe as 

----t-..-.J_,... ç;,... ......... ,..._ • .oy'\ ..... - ,..... ........ - .--,-.. .. _-. 

Por ser axpressS·: da C UClY C U l <::. I • •• ..!"' a .Jl G.;;:>C• te;. 

ilson Carlos Jaski Ka L.Z 
E ng: Civil - :: ·ea 1l'~s 3888-D SC 
e 4926-\ PR 

Pitsnga, 2C we r •Jt~ : o d.=. _ ~· 

CONSTRUTORA WIL:.SON 
- --R~ -:!!.--_ ... .... - ·--· 



CONSTRUÇÕES CIVIS 

À 
PREFEIT RA DO MUNICIPIO DE "'JO\A :ANTL!- PR 
A COMISSAO DE JULGft.~ftEtJTO 0'-\ .... ICIT~.~AO 
EDITAL DE LICITAÇ~O- TOf\.llAC.-, DE PREÇCS "-F 014t2.J· 5 

á . 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Eleclaramos pa.·a os dev•dos iins de direito n& q~lalid;;:~de de p··opone1 1~2 éc 
procedimento licitatón:J soo a moda11daa-e - TOMADA DE PREÇOS 1 J O 4t20·í 
instaurado pelo Munic1pio de !\Jova Cantu, quE: r os co•·nprOtnetE: nos s s reg=t rs 
produtos gan:tos l)Or est·3 t-mpresa n:.s ,t:;r"'!os a '182 :c 'I C çc ~~ Y: Sü : s ) :. 
referenciado. 

Por ser expressão da 1erdace, -rmamos a prese.1re. 

- Engc C'vr• - :::. ea "~~S 
e 492.6- J 'PR 

CONSTRUTORA WII!.SON 
. n fiA 



CONSTRUÇÕES CIVIS 

'À 
RREF.EITURA DO MUN"CIP!O DE NOVA CANTu- PR 
A COMISSAO DE JUL.GAMENTO DA LICITACAO 
EDITAL DE LICITAÇÃO- TO!\/IADA DE DRECOS N~ 014 20F 

OBJETO: Reforma Retnodelação. Ar:1p1iação ao Osnfro a'e Sat.:dc E·niftan-: 
Bonifácio Campigotto, no Munícíoio de NoiJa Cantú. Estado do Paran:;. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos oara os de idos fins de direito, na qualiaade ae rro;::cr.e t~ dt. 
procedimento licitatonc, sot. a ···~lCdcHid·?de - TOMADA DE PREÇOS r o O 4/201 
instaurado pelo Mu~i:::ípio de No ·a Cantü q1..e s empresa propon?Pt3 "âO erro·?çc. 
menores 18 anos em trabalho noturno. perigoso o~ insaluLrs s 2n· Cj 1..,a :,ue1· t a~alt·,o 
menores de 1 6 dezesseis) a'los, sal c na ::cndi-;·ã: de a_)·cnJi;:, a '2_,..( · de. 
14(quatorze) anos, em observância a Lei Feaeral 9854/99 que acr•:?S(:e 1tou o ir'L-·•S·
ao artigo 27 da Lei Federal 8666 93 

Por ser expressão da verdade, fi r namos a :xesen,e 
/' 

b ) 
' _...-!.. 

alu= 
/ Eng" Ci-vil- Cre;;1 ·s ;3s~ -C f: 

e 4.926- p;;> 

Pitanga, 20 de Outl ::,rc de ~ú 1 3. 

CONSTRUTORA WILSON 



CONSTRUÇÕES CIVIS 

r; 

OB:JE\T"O:. Reforma/ Remodelação 1 Ampliação do Centr:- de Saude E r ,;l;anc 
Bonifácro ::amrJigotto, no Mun,~ípio de. tbva 8ar~L, Estad:. ·:c l=a ·2.1a. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos. f>rs o e dtre·lo, na qualdaae de J ·: p'), ent.:: ... o 
procedimento licitatorio. S'Jb a :<1odahdade - TOMADA DE PREÇOS r.~ 1 4 20 5 
instaurado pelo Municíp'o de Nova Cantú, aus a empresa proport,en,e co:--lie<De t .. a..:s 
os termos da licitação be~'"" ~omo tü'110J cc.mecime,-tto de to- as as es )•;;:;ific.s,ç: ~-:: 

concernentes ao obJete da licitação, declarandc ar nas ::1' c t3rseíc'1s L- Gcs :s 
requisítos na habrhtaçêo. 

Por ser expressão dEl verdade firr:1amos a p1·es·snte. 

/ E na= (}vi:- Crez .-es '3839-C .::>C 
V' 

s 4926-\/ PR 
RG: ~ .266.655-1 SSOR. 

CONSTRUTORA Wlt:SON 



CONSTRUÇÕES CIVIS 

À 
P.REF.EITURA DO MUNlCIPIO DE NO\t.K CANTL- PR 
'A COMJSSAO DE JLLGAMENTO !:>A L C ~.~CAO 
EDITA~ DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N'j 014 20 5 

OBJETO: Reforma 1 Remode1açã:; Ampli:.ção jO :e•1trc de Ssude ErY-IIIanc 
Bonifácio C a npigotto, r,o M~ !lic'pio de I J0 a Ca'ltt..; Estado d: c--arana 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

Declaramos para fins de pro' a IURto a Órgãos PJb. co~ que a err pres=: C 
CONSTRUÇÕES CIVIS L TOA ; -,se :1ta n: C.\IPJ ~ob c ,..n '"'~ 2/' ..,_õ 1 O ' _c 
estabelecida a Rua Ecan:, Pere1ra no .!5, ~ent-o Mu1 c·p o de o,~a ,~a - a ;;;1-a 

executou serviços de E c ificac8o Educaciona e "r! Alveraria r:· v'- '11<? )IJ 8 l=;ta. ~ ~ 
PR, fendo nos fornecido bens compat1veis e que r a~ ucasiõe3 Je 11eb .... ::: ttÇ<ci• 

comeíciaL Cütnpriü .:;om os p~e~,os ::;crn píõzos :Je 6'"'/rcga - .;s. &~~ \.-o~ ~c- _c
garantia facilidade ele ·egociacãc dos prazos de pagar, e 11.0 so 11 B~ q:..sarti ad8s 
previamente estabelecidas oe demais aspectos que ga·an a 11 .. rn 0:. n 
relacionamento comercia , Nadó e ste em 1ossos .mqu· os , ad-=i ~ ll2 r es :.bo =- -

referida empresa 
Por ser exoressãc da 'erdade firmamos a ores>3nte. 

. - ' 

// 

I 
I 

Ptta1 ga 20 dB :)u utr·· a~:: 

\ ( 

CONSTRUTORA WII2SON 



. . 
CONSELHo- REGIONAL DE ENGENHARIA f AGRONOMIA 

. DO PARANÁ 

Certidão de -Acervo Técnico com ·Atestado 
I • 

O Conselho Regiona l de Engenharia e Agron~mia do Paraná - CREA- PR, certifica 
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Resp·onsabilidade Técnica -
ART(s) referente{s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta-Certidão, integrando desta 
forma sua experiência profissional ,_ confC?rme o Artigo 470 da Resolução no 1025Í 2009, 
do.CONFEA. . 

r 

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2c da Lei Federal n.o 6.496/ 77, a ART 
define para os efeitos leg~is os responsáveis técnicos pelo empreend imento de 
engenharia e agronomia. 

Certifica que, cati€ ao(a) profissiona l a responsabilidade quanto a realização e 
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de respQnsabilidade 
deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade{s) condi-zente(s) com o registro e a(s) 
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n:o 5.194/66, 
Resoluç_ões do Conselho. Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções 
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

Certifica que a capaciêlade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos . profissionais integr

1
antes de seu 

quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 480 .da Resolução 1025/ 2009 do 
CONFE,A_. · 

Certifica que, a critério do(a} profissional; esta Certidão de Acervo Técnico 
estará acompanhada dÓ Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) 
ART(s) aceriada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao 
(s)' serviço(s)/obra(s), abr~ngentes aos dàdos desta Certidão, e que_ atenderá a 
exigência prevista no Artigo 30, § 10, inciso I , da Lei Federal n.o 8.666/93 . 

Certifica que pcam cientes o(a) profissional 'detentor e a quem interessar possa , 
recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a 

. presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabi lidade do CREA-PR, e sim 
de seu(s) emitenfe(s), restringin!do-se à pr'e~ente Certidão às atividades registradas na 
(s) ART(~} acervada(s), confdr-me disposto na t.::i Federal n.o 6.496/ 77. 

Certificamos, finafmente, que qyaisquer evet;ttuais informações divergentes 
apresentadas _em Atestá'do ·não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo 
daquele de responsabilidade do(s) seu(s} emitente(s). 

ENGENHEIRO CIVIL 
WILSON. CARLOS JASKIV KALUZ 
Carteira P.rofissionai:SC-3889/D 
Acervo Técnico N°.:4150/2013 
Selos de autenticidade~A 011.93 

O~~AU7'4,. 

$' \ 
~ ;:, 

~------·---------------~------~-----------------------· ~~ 
'ura111111N'IIIll~ Metslas Júnior· Tabetilo 

· ek Mendes · Etcreven~ 
r C~ Messias · Escreve!ie 

- --- •- e .......... _...._ 



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
. DO PARANÁ 

· C~rtid~o' de Acervo Téc-nico 

RNP No. : 2S00996220 
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 
Carteira Profissiona I: SC-3889/ D 
Acervo Técnico N0 .:4150/2013 
Selos de autenticidade': A'011.938 

Protocolo N0 .: 2013/00l34361 

ART No .... ~ .. ........ : 3{)53195400 O ... . ... Registrada: .2 6/0 8 / 2.00 8· .. . . .. . . · ... . . t 

ART Correspons .• . ... : ...... . '" . . . . . . . . . . . ART Vinculada : ........•.. . : ... .. . 
Empresa ExecutOra ... :C. W 'CONSTRUCOES CIVIS LTDA . • . .. . .... ... . . .. .. . . .. : .. . 
Contratante ( s ) ..... . :PREFEITURA MU INICIPAL .DE PITANGA CNPJ /CPF: 

7 1 729 0 700 0108 . . . . .•••...••..• . . · •••..•.••.•.•.... . . . .. 
Tipo de Contrato. · ... · :EMPREITADA ........ : . . .- . . . _ . ................. . ........ . 
Atj,_vidade' Técnica ... :EXECUÇÃO DE OB~ OU SERVIÇO TÉCNI CO .•... . ............ 
Área de Competênc:ia . :EDIFICAÇÕES- CON~TRUÇÃO CIVIL .. .. . .. . .... . ......... . 
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕE'S' DE ENSINO QUALQUER ÃREA . ..... .. . ... ..... . 
Serviço Contratado .. :EXECUÇÃO . . .. : . . · .... . . . . ... . . ... ....... . . ... ........ . . 
Dimensão ..... ... .. .' .. ': 1 . 503 , 36 M2 .• .. •••. Ãrea Existente: ... . . , .• . .. .•...... 
Área: Ampliada ....... : . . ..... : . . . .. . .. . . ~ . Ár"\;a de· Reforma : . .. . . . .... · ...... . 
Loc,al da Obra ..... , .:RUA CONSE.LHEIRO ZACARIAS , S/ N CENTR9 L . 02 Q. 33 ... . 
Município/Estado .... :PITANGA/ PR ; • . . . ............ . . ... . ........•.......•... ' 

. Data de Lnício . .... . : 15 /0 6 / 2 0.08 •.•... • . . Data de Conclusão: 15/04/2009 .... . 
Docto d e Conclusão .. :DECLARAÇÃO PROFISSIONAL . . . . . ..... .. .............. ; ... . 
Descr. Compl . Serv .. : TRATA- SE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUN I CI PAL JOSÉ 

B~TTENCOURT , MEDINDO 1 .50 3 ,36 M2 SITG ·À RUA 
CONSELHE IRO ZACARI AS , ESQ. C/ RUA PROTÓGENES 
GUIMARÃES ' PITANGA PR. ART REF. EXECUÇÃO DE 
OBRA ...... . 

Ob-ervação ... . .. ... . : . . . . .. . . ... . . ..... .. ....... . 
' ' 

' ' 



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

ENGENHEIRO .CIVIL 
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 
Carteira Profissionai:SC-3889/D 
Acervo Técnico N0.:4150/2013 
Selos de autenticidade:~ 011.938 

RNP N0.:2500996220 
, Protocolo NO.: 20i3/00134361 

A autenticidade desta certidãQ poderá ser- confirmê!da na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através.do protocolo n.o 2013/00134361. . ' 

Emitida via lnternet em 16/04/201:3 16 :05_:45 horas. 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução N° 317/8 e a Instrução de Serviço N° 
010/2002. . 
A falsificação deste documento constitui-se 
respectiv'a ação penal. -

~· e .. 



MUNICÍPIO DE .PITAN~ 
CENTRO AOIMNISTRA11VO 28 DE JANEIRO. 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172 
CAIXA POSTAL 11 CEP 85.200-000 P I T A N G A PARANÁ 

ATESTADO 

A Contratante "' PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA", 
pessoa jurídica, . inscrita no CNPJ n° 76.172.90710001-08, estabelecida ao Centro 
Administrativo 28 de Janeiro, n° 171 - Centro- CEP n° 85.200-000 - Pitanga Paraná, 
.atesta para fim de direito que a Empresa Contratada "C.W. Construções Civis Uda", 
inscrita no CNPJ oO 82.305.54110001-92 e lnscr. Est. no 404.402.632-12, estabetecida à Rua 
Ébano Pereira, .n° 145- centro- Pitanga Paraná, com registro no CREA sob n° 10441-F, 
tendo como úrllco responsável técnico o Engenhdro Civil Wilson Carlos Jaskiv Kaluz, 
com .Crea rfJ 3889-0/SC e 4926-V/PR, foi responsável pela Execução de uma edificação 
em alvenaria para fins educacionais, no município de Pitanga - Pr, no período de 
15tJunhol2008 a 14/Abril/2009, com a seguinte metragem: 1.503.36 m2 de construção 
convencional em alvenaria, com 01 pavimentos, situada na Rua Conselheiro Zacarias, 
s/n - Centro, na cidade de Pitanga-Pr., de acoo:to com o Contrato firmado entre as partes, 
dentro do prazo estabelecido, não causando nenhum transtorno ao contl'atarde, bem como 
aos órgãos envolvidos no ramo. 

Descrição sumãria dos 5ei'Viços relacionados com a obra em questão. 

Tipo de OlHa: Edificação Educacional em alvenaria 
Atividade: Fins Educacionais 
Área Total: 1 .503~36 m2. em alvenaria convencional de 01 pavimentos. 

Descrição Su~ da obra: 

Pa~~: · . . 

- Exea.~ção de {~.49m2. de piso cerâmico. 
Pintut;a: i 
- 3.059,15 m2. de pintura com Tmta látex acrílico. 
- 411,88 ffl2. de, pintura com ti'lta vemlz. 
- ~.96 m2. de·pintura com tinta esmalte sintético. 
- 1.291 ,60 m2 de àplicação de massa acrílica. 
- 1.219, 7 4 m2'de aplicação de massa corrida. 
- 1.533,95 m2 rde aplicação de Textur.a acrifica. 
- 372,55 rn2 de pintura esmalte sintético em estrub.na metáica a revólver 
- 1.341,49 m2 de protetor anti-cupim em estn.m.ua de madeira na cobertura 
Laje: . 
- Execução de 1.352,00 m2. de Laje Treliçada em coriiCieto 
- Aplicação de 81,12 m3 de concreto, tom fck=250,00 Kgkm2, para capeamento da 

laje. 
Fundação: 
- Execução de 1.375,00 m de estacas escavadas mecanicamente com 0 25cm. -
- Concreto: Aplicação de 54,09 m3 de concreto aanado, com fck = 250 Ka#em~ara 

es1acaS, blocos de fu'Kiação e viQas baldrames. 
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CENTRO ADIIINISTRAnvo 28 DE JANEIRO, 171 -FONE (42) 3646-1122- FAX 384&-1172 ., __ .'.Y' 
CAIXA POSTAL 11 CEP 85.2lJO.OOO - P I T A N G A PARANÁ 

Estrutura: 
- Aplicação de 156,37 m3 de concreto armadO, com fck= 25MPA, para pilares e vigas. 
Vedação: 
-Execução de 1.921 .~ m2 de Alvenaria com tijolos cerâmicos 6 furos. 
Cobertura: 
- Execução de 1.764,28 m2. de cobertura com telhas de barro cerâmico 
- Execução de 1.341,49 m2 de estrutura de madeira para cobertura com telhas de barro 

cerâmico. 
- execução de 422,79 m2 de estrutura em aço para cobertura de telha de barro. 
Revestimento: , 
- Execução de 6.691,84 m2 de c:hapisco em paredes internas, paredes externas e forro de 
· ·laje com argamassa de cimento e areia, traço ""1 :3, e=5mm 
- Execução de 5.622,17 m2 de reboco. 
- Execução de 183,67 m2 de revestimento com azulejo decorado. 
-Execução de 886,00 m2 de Pastilha porcelana, com rejunte colorido (10x10) em, com 

cimento colante externo) 
lns1alação Elétrica: 
- Instalação de toda Instalação Elétrica. Lógica, Telefonia e Pára-raios. 
- Execução de entrada de energia com padrão trifásico 3 x 200A 
- Fomecimento e fagação de 15 pontos de voz e dados com Infra estrutura completa para 

tenninais de rede com cabeamento estruturado UTP 4 pares categoria 5, incluindo tenninais 
macho RJ45 e FISdata, tomada fêmea RJ45, anihamento e Relatório de Certificação dos 
cabos de lógica. 

- Forclecimento com instalação de cabeamento estruturado categoria 5 
-In~ qe 2143,00 lumináfías c/ 2 lâmpadas fluorescentes de 40 W. 
- Instalação de·5.495,00 ml de cabos flexíveis bitola 2,5mm2. 
- Insta~ de 650,00 mt de Cabos flexíveis bitola 4,0 mm2 
- Instalação de 5$5,00 ml. de Cabos flexíveis bitola 6,0 mm2 
- Instalação ~ 715,80 ml. de Cabos flexíveis de 1 KV na bitola de 10,00 mm2 
- Instalação de ~0,00 ml. de Cabos flexíveis de 1 KV na bitola de 50,00 mm2. 
- Instalação de 395,00 ml. de Cabos ftexiveis de 1 KV na bitola de 95,00 mm2 
- Instalação de 480,00 mt. de Cabos Nú 35,00 mm2. 
- InstalaÇão ~ 390,00 ml. de Cabos Nú de 50,00 mm2. 
- Instalação de 151,00 Tomadas 2P+T, 20A, 250V Nema 6120 Rm, completa 
lnstalàção Hidráulica esgôto: 
- 280,00 ml. de tubulação PVC de 100mm inclusive conexões p/ esgoto 
- 235,00 ml de tubulação PVC de 150mm indusive conexões pl esgoto 
Instalação Hidráufaca ãgua fria: 
- 185,00 ml. tubo de PVC marrom sok:lável F25mm inclusive conexões colocado 
- 164,00 ml. tubo de PVC marrom·soldável e=32mm inclusive conexões colocado 
- 86,00 ml. de PVC marrom soldávelF50mm inclusive conexões colocado 
- 06,00 ud caixas d'água de 1000 frtros. · 
- Instalação de 35 registros de gaveta e pressão com canopla 0=3/4 .. completo. 
- Instalação de 06 registros de gaveta com canopla e= 1 1/2::=o. 
- 15,00 lavatórios de louça com co1una, incluindo torneira e • · s 
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~~Do?i~ CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 -FONE (42) 3646-1122- FAX 3646-1172 
CAIXA POSTAL 11 CEP 85.2!JO.OOO P I T A N G A PARANÁ 

-14,00 Bacias sanitária de louça com válvula de descarga comp1eta 
- 06,00 mictórios de louça completo com acessórios 
- Instalação de centJal e rede de distnbuição de gás (GLP), com tubulação de cobre com 

bitolas 20mm e 25mm. 
- 120,00 ml. de tubo de concreto para drenagem 400mm 
- 95,00 ml de tubo de concreto para drenagem 600mm 
- 155,00 ml. de canaleta de concreto meio tubo e= 0,30m. 
Vidros: 
- 275,00 m2 de vidro laminado incolor 3mm. 
- 28,00 m2 de vidro mini boreal de 3,00 mm. 
Esquadrias Metálicas: 
- 295,00 m2 de Janelas de Ferro Basculante ém peóit T (318" x 1/4}. 
-=-26,00 m2. de Portas de ferro em chapa de aço estruturada em perfil318" x 112". 
Esquadrias Madeira: 
- 41,00 portas de madeira chapeada de imbuia de 18 , de (60, 70, 80 e 90) em x 2,10m 

com caixilho, arremates, dobradiças e fechadufas. 

j82.30 
u ck--- -

·c R 1_22.~ C. W. CONSTRUÇOES CIVIS LTDA. 

PR~f~~ICIPAL DE PITANG ~ Rua Ébano Dereira, 145 
Centro ~ilmi'nistrativo 28 de Janeiro, 17~ . ce:atro 

Cx. Postalll -CEf 85.ZQO-OOO -Pitanga · . l ~ 85.200..000 

:: , 
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/ TE,"'"/1 CO DE VISITA 

Ref. : Edital de Tomada de Prc"0S r. C 14/20 15-PMNC 

Declaramos que Wilsc·i C·' ·:os Jc:.skiv Kaluz, CPF n° 345.096.3 19-87da 
proponente CW Construções Civis .,~c.~~l CNPJ n° 82.305.541/0001-92, devidamente 
credenciado, visitou o local c.'~ cx:.:'..;·;:J ca obra, objeto da Tomada de Preços em 
epígrafe. 

Nova Cantu, Paraná, 13 de Outubro de 2.015 



15.<09·21!15 

CONSELHO REGIONAt DE ENGENHARIA 
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Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Déllitos 

O Cons~lho Reg ona de Ergenha~la e Agronomia d3 '='araná-CRE.!..-?R, c-=,-:i"" ::. ~~:;~::: 
a emoresa ercontra-::e regul3rmen':e ··egistrad::l nos ~ermos ::3 L:~· F~d~·al r'· s.:.j"" ,.,.;-
24 de cieLemb·o de 1966, estondo rabi! taJó ,; exe·:::'=' suas alJ· •jço'=-> r J f:sJ:.c~~..:., 1 _, 

Pa;·aná, circcnsc:ita à(s) a~··ib"'içâo(õ::s, de seJ(s' ··'=.so:.-s3v21• ::1s t2cr, :::> ·s 

Certidão n°: 107258/2015 

Razão Social: C. W. COf'iSTRJç:5::.3 C::::\ !S ~TDA- E:~P 
CNPJ: :32305541DOC192 
Num. Registro: 10441 

Capital Social: R$ SSC.OOO,JG 

Endereço: RUA EBANO PEREIRA, 145 CEN-RO 

Município/Estado: PI-:-ANG.A.-PR 
Objetivo Social: 
Indústria da construção civil. 

Validade: 1? ~2: 2C':..: 

Registrada desde: ~2 ~~, 199J 

Restrição de Atividade : RespJnsá .t2l t:écri :c. E 1g Mecâni:::J I)Od2"'~ n:sp'3ncu s::r~~e 1:.:: 

dentre de sua á,..ea je: atrib ... içôes. 

Enc:}ntrã-se quite corn a =nui·:3dê. --:laclv·:r a:, ~x·::rc'ci:; dê: 2:J1=. 
Nã:· oossui Débito(s) íefe~::::-o~e a :r~oc::ss:.(s~ d:: .c:.scalizaç~: 2 :w d da ac 3 até a 
pres::nte dat:a. 

Responsável(eis) Técnico(s): 

1 - WILSON CARLOS JASKIV <A.LJ: 
Cartei"a: SC-3889/D Data de Expedição· 24/06/:.982. 
[!)esde: 22/02/1991 Até 27/02/2013 
Desde; 27/02/2013 Carga Horá;ia: 4: HtD Até: 21/:..1 12014 
Desde: 21/11í20iL. Carga Horaria: ~-:o H'D 
\íistJ l\l 0 • 4926 Data do ViS:tJ. 2.;_/0ó/1902. 
Título: ENGENHEIRO C\.'L Situação: R-cg,..'a
DA RESOLUCAO 218- ART=Go ~~ do ~O .,=-EA 

2- EVALDO .(ALUCZ 
Carteira. SC-4549/D ::Ja:e de cxpediçio: ' 2 12/195::: 
Desde: 15/08/2005 ca~ga Horária: 4:0 -i 2 
Visto f~o: 5825 Data co Visto. 13;0:> 1984 
Títulc: ENGENHE:r<.o E_ETQ..:CIS-A S.tuação: Regula 
DA RESOLUC.ú..Q 218- A.RT~GO OS do CONFEA 

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação; Regular 
DA_ RESOLUCAO 218- .1\RTIGO J9 do CONFEA 

Para fins de: LICI7tl.ÇÓES 



151ú9/2015 
CPE~. 

Certificamos cue caso ocorra(m) a ':::raçãc•(Ões: nos el::merttoE ontíd 
documento, esta Certidão perde-á sua validade para todos os efertos, 
A au~enti cidade desta cerl:idão poderá ser co'1firmada '13 pagina cb 

atravÉs 
im'Jossíbilidade de ~xecução de q:.;aisquer 
de seu~s) responsável(eis} técnico(s), 

Emitida vi2 Irternet em _5/o)9}2015 11:17.02 

Disoensa-se a assmatura neste d~c~mento, confo1me lnstruçjo de Se!VIÇO N° 0021201-"-· 
A -a sifi.:::ação deste documento :onstitlli-s~ e·n crime previsto no C:SdiQo Penal Brasileiro. suJ:itando c aw,':lr " 
respecti\·a a;;ilc> penal. 

hltp:!/c1·eaweb.crea-pr.('fÇ .br!coosult3s·'certidao,urídica;;sp·?sESSAO=~N~lt32::!m4EQM&COCREGTJ=l13325&D~PT0=5230&:CDFUhC=S99393&N. ·-
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Reqíonal de ::ngenhar a e Agrot1orn·a éo Parar~-CR~c--?R c.::rti~i~a :.ue 
o(a) profissiona abaixo enco'"'tra-se reg .. Jarmente registrêdola) cs te-nc..:; da ~~· 
Federal n° 5.194/66 possibilitando-o(a} a exercer sua pr.0fssãr: n:::1 ::stac:> de P3rc:na 
circunscrita à(s) atri buição(ões~ ,:o~startes de seu "egisi:ro. 

Cer:ídão n°: 107260/2015 

Nome: WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 
Carteira - CREA-SC NO . SC-3889/D 
~egistro !llacional : 2300996220 
rl.egist"::lóo( 3) desde : 24/)6/1982 

Fi I ação : N:COLAIJ KALJZ 
NARIA JASKIV KALZ 

Data de ii3sconent o: 23/'..Jil l%7 
Cartei~a de Jdenti dad::: : 1266655l 
Naturç.lidade : PITANGA/PR 

Título (s.) : 
::NGENHERO CIVIL 

U!'!!VERS!DADE FED::RAL DE 5..1~.!'-!TA Cfl..T.ll,R:N.ll, 

Situação : Regular 

Atribuições profss1ona s: 

visto N° : i)04926 

D . • Exped'ção Visto . 2'.?íD611932 

Oípfomaçãc . 19/12/19.81 

DA RESOLUCAO 218- ARTIGO 07 de 29/06}1973 do COI\IFE~ 

Er>c:mtra-se quite com a anuidcde relativa ao exerc •. :io de 20 ... 5. 
Não possui débito(s) refeíente a processo{SJ de fsca ização e/ou d\!l,ida atP~:: 2te "" 
presente data. 

Para fins de: Licitações 

A autenticidade desta certidão pQde··-á ser co"'fir·:n3da na paç(na d;) :::::zE,p--:r:;, 
(http://WW'N.cre?-pr.org.br), atravéS ::o protoolo n.(]. 305239/2015. 

Emítica via Internet e!Tl 15/09.'2015 11:17:37 

Dispensa~se a assínatt~ra neste d:JC.Jmel'1 o . C:Jilfn.rrne Jo1struçi:o de 3erviço ND OD2/l014 
A falsr rcação c este documen~o :::onstrtur-se ern é:l1rT' e pr evrstD no C6d1g~ Pt::[ ai Bras I e:• r~ ::L~erta r:v:l:: :: au~; '" 
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r-espectiva ação per ai. 

~ 

\ 
i'_ 

1 
h~o:i/cr ea·.veb.crea-pr.org.orlconsult3s!certidao.asp7.SESSA:J=oNJw322rr4E~M&C JDREGT :=•»3.2S&Nu v1PRGT=&AN::PROT=&-:: JDF _t C-~=9?a:J. '"' 
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CONSE-HO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARA"4Á 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

O Co;tselh:: R::gior:al de '='lg:::n'l3r c e Ag~;:,rom a -:o Pa-a·lê-Ck:: . .::..-::R ::err:"~l:3 :!Llc 
o( a) ;x:r"issional abêiX~ e'1cor~.-z-se r:=:-;JUI2r.'"'1e'1t 0 .-e;fs:rêoo a) r JS :e..-~:5 d~ 
Feder31 n':: 5.194/66 possJbirrardo-o a) a ex::rcer .sua prcfissão ~o Esiacc• c:; Par:alc
cir::unscrii:a à(s: atribuiçâo 1 Ões) ccnstant~s de se-' r~gist-o. 

Certidão n::: 107262/2015 

t\Gme: EVALDO K..;LUC2 
Car"'::eir2 - C'<.c.!\-SC IJ" SC-.:...5~9 'i) 
Reg·stro '\lc.cional 25CI.3~ 11!3 
Reg·s.rajo(a' desde 12n:r .. gs_; 

Fi[i açáo : NICOLA.U I<ALUCZ 
f"'ARI.A JASQU!U "ALJCZ 

Data de i~ascmento · L2/'Ji.(:95':3 
Carteira de lder-tidêd:: : 190581:)7 
Nawi:Jllcad::. : =>fT.:l.NGAI.'-'P 

'ÍtdolS): 
ENGEí\1 H EIR.O E:..E..,..R.~CIST A 

l_l!'l!VEP51D.Ll.DE FED t:!{.~ L DE St.."JT.~ .. ::,:!1..--:-. .!.R.!I\J.f: .. 

Situação : Regular 

Atr·;t:>uicões :JrofissJo~:::;s; 
DA R::SOLUCAO 2::.3- AP.T:G:J J9 ce 29 ~·6 '1973 dJ co\!=EA 

DA RESOLUCAO 218- P.RT1GO 08 de 29, 06/1~73 d:> ~o-~FE~ 

\. -a1 . .::aae: "':...?iC? '.Lló 

U3o pcssui ~éb"m's) ,..e-r=re lte ~ ;:.r:::J:ess']'S ~= '!S.C::JiizaçE: =o .. ú La ~~ a :~~ -
prese 1i.:e data. 

P2ra f'ns de: Lic1-:ações 

-. au~entic:dade: dest3 c=r:JOac poderá ser confwr.ad3 '1a ~:ígi~:: do 
(h:tp:/twww.crea-pr.org.orn atrav~s ;:!:; ::;r::to:ol: n. 0 3J52L1S, 2.::::s. 

Emii:ida iia Inte'""net ::rr ::..5,'09/:20:5' :::..l·lS: 2:. 
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DisJ:er:s~-se_ a as~r·atura r est~ documento, con'or"T1-=: Ir•strução ::le SerYiÇo '!D Ct)2/2014. 
A ralslfkaçac:_ 1e:,te documerto constitUI-s:: ert crime pn:')is~o no Código p,..,. Br·~·1Jz 1-,. rcs~e.::t1 va açao penal. ~ ~ "'- - ~ ::u]eican 

http :;ic,·eaweb.crea-pr.org.or.col'lsultas.icertidao.asp?SESSAO=qhpsy~wlaUK7&GODRE3T0=53.:>94&NUiiiPR·)-=&/>NCPR')1=&: 0DFU~=99939S. 
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Carteira N.• 4, 5~9-1Registlo N.•J ó. 537 1 
Títuto Pr~ 
ENGENHEIRG EI ETR~ClSTA 
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OBJE~O: Reforma-' Remodelação l Ampliação 0.;) Centro d9 Saúde Emiliano 
Bonifácio Carnpigo1to, no Município de Nova Ca'ltú, Estadc d0 '='a~anà. 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA OE DOCUMENTOS 

SPONSÁVEL "FECNICO 
\'Vilson Carlos .:Jaskt Kaluz 
E ng° Civi - Cliea !lcs. 3889-PJSC. 
e 4926-\i !PR 

Pitanga, 20 de Outuorc ce 2ú .5 . 

. CONSTRUTORA' Wll!SON ·~----~- ·~~----...· 
CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 

CNPJ 82.305.541/0001 -92 - lnscr. Est. 404.02632-12 
Rua Ébano Pereira, 145 - Telefax: (42) 3646-3352 - CEP 85200-000- Pitanga- Pr 

E-mail : cwconstrucoes@uol.com.br 



----------------------------------~------------------~---\------------------------------~------------------~------

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

OBRA: REFORMA CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU 
LOCAL: AV. CANTU/RUA CEARA, S/N° NOVA CANTU-PR. 
MUNICIPIO: NOVA CANTU PR. 

ITEM SERVIÇOS I MESES 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
2 FUNDAÇÕES INFRA-ESTRUTURA 
3 SUPRA-ESTRUTURA 
4 ALVENARIA 

5 REVESTIMENTO PAR.INTER/EXTERN. 

6 REVESTIMENTO DE PISOS 

7 ESTRUTURA P/COBERT/COBERTURA 

8 ESQ. PORTAS E JANELAS EM BRINDEX 
9 PINTURA E PAR. CALÇADA EXTERNA 

10 FECHAMENTO EXTERNAS E OUTROS 
11 REPAROS -INSTALAÇÕES ELETRICAS 
12 REPAROS· INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

13 ITENS COMPLEMENTARES 
14 LIMPEZA 

TOTAL MENSAL 

TOTAL ACUMULADO 

PERCENTUAL MENSAL 

PITANGA, 20 DE OUTUBRO DE 2015 

~· 

MES-1 MES-2 

4.339,57 
1.503,90 

2.212,33 
2.100,04 
2.250,25 
3.335,27 

6.344,91 
12.512,07 12.512,07 

5.024,00 

18.355,54 33.778,87 

18.355,54 52.134,41 

11,22 20,64 

( 1/t. --w.- (ÀtiDJ Josm IWlu.:· 
&g.Qvl 

eMA S888lD-st t ot9281V-f'A 

\ 

( 
I 
I 

' ' 

MES -3 MES-4 MES-5 MES -6 

2.000,00 
3.000,00 
2.034,45 
6.344,91 

12.512,07 

5.024,00 

30.915,43 

83.049,84 

18,89 

2.034,45 
6.344,91 6.344,93 

12.512,07 12.512,07 12.512,11 
2.716,28 2.500,00 
2.182,39 2.182,39 
1.781,85 1.500,00 

5.024,00 5.024,00 5.024,00 
415,80 

25,915,43 30.561,52 24.134,30 

108.965,27 139.526,79 163.661,09 

15,83 18,67 14,75 

-c. W. CONSTRUÇOt:S CIVIS L mA 
CNPJ ~.305.541/00m-9~ 

S6do Aclmlnltltldllt 
Ma:ln C8rlol J•ll41v KIIIUt 

CPf N" 346.086.:11 ... 1 
RG N" 1 266.6~ 1 Mm 

DATA: 20/10/2015 
TOTAL-ITEM %-ITEM 

4.339,57 2,65 
1.503,90 0,92 
2.212,33 1,35 
2.100,04 1,28 
4.250,25 2,60 
6.335,27 3,87 
4.068,90 2,49 

25.379,66 15,51 
75.072,46 45,87 

5.216,28 3,19 
4.364,78 2,67 
3.281,85 2,01 

25.120,00 15,35 
415,80 0,25 

163.661,09 100,00 

100,00 

·--



PREFEITURA MUNICIPA 

NOVACAN ,, 
~PARANA~ 

CNPJ • 77.845.394/0001-03 

PORTARIA N°. 010/2015 

SÚMULA: O Prefeito Municipal de Nqva Cantu, 
Estado do Paraná, no uso das jatribuições 
que o Cargo lhe confere, 

RESOLVE 

Art. 1° - Constituir Comissão Permanente para verificação de Documentação e 
Julgamento de Propostas Relativas a Licitações emitidas por esta Prefeitura Municipal, 
para o exercício de 2015, composta pelos membros a seguir elencados: 

Presidente: Eleani Maria de Andrade - RG 7.834.949-2 
Membro: Eliane Ferrareto da Silva- RG 7.700.462-9

1 
Membro: Sueli de Fátima Mello- RG 8.326.552-3 

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data. 

·-· 
.I 

Paço Municipal Martin Krupek, em 02 de março de 2'015. v ·*; . . )J:;' 
.,) !~ [) 

Rua Bahia, 85 - Centro- Nova Cantu - PR 

,..~, .. ' 
v !J·- .::1 / 

.-;. . i 
, .. - I I 

'.:>.~-- c- ..Y • ...--' 

~ .+-_ 'v 
~ f~- ~-_/ 
~I r.' .-:--. 

~ r;::' "' '(,11 .-) 
'- . ' 1-':'- ._,. 

/,-1 ·--

Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363 - E-mail prefeitura@novacantu.pr.goy.br 

WJIIIW.novacantu.or.aov.br 



PR~FEITURA MUNICIPAL DE I" OVA CAI"Tl' 
ESTADO DO PARA !'iA 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Run Bahia 85. CEP 87.330-000 

AVISO DE LIC ITA ÃO PROCESSO LICITATORIO n• 07112015 
TOMADA DE PRE os 

N" 014/2015-PMNC 

OBJETO: Contnuaç:io dr Empres:1 p:1r:1 R~Corma/RcmodrlotçiioiAmpliação do Centro 
de S:1llde Emili:HIO Bonir;'\do Cotmpigouo - Nova C:ullu. conforme ~speciliCilÇÔt:S ~m 
edita l 

ABeRTURA. À partir das 09 00 (nove) Horas do dia 20 de Otuubro de 2 OI S. no sala de 
reu niões do Paço Municípal. em !\ova Contu. Parann 

A Pasta com inteiro teor do Edital, ane'<OS e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUKIC!PAL DE ~OVA CA~TU - I'ARA:-JA. jumo a 
Divisão de Licitação. no horário das 8 30 às li :00 lls e das 14 00 as 17.00 Hs. 

Telefone/Fax· (44)3S27-!363 - 3527- 1281 

l"ova Cantu Estado do Paran:i. 01 d~ Outubro de 2 015 

AIRTO~ ANTOKIO AGI" OU :X 
Pr~fcito :Vtunícipal 

-· 
':i.;;. ~ -.,· :;:,._ V:.,:;1 

-L 3,-_t--E ~t z.cç~\o..(?. -~ 

RESPONSJ-\ vt: L -~_:~':Sij!----

JO~ 

.j 

L.o 1~ 

vo~o"•é--



N' 190, segunda-feira. 5 de outllbro de 20 I 5 

QUE FEZ PARTE DE t:M BARRACÃO INDUHRII\L MEDINDO 
J07,SO M!. LOC(\LIZ/\00 N/\ RUI\ SUTIS S N. JARDIM PE· 
DRALLI , IAPURAPR. CO:-ISTRUIDO ATRAVES DE RECURSOS 
PRUVENIE:>.1TES DE CONY~l'IUS N72•42li!U09/MDIC C'ELE· 
B~ADO ENTRE tv\IN!STERIU OU DESENVOLV IMENTO. IN
DUSTR!A ~ CUMERCI{) t:X'I t:RIOR. c A I'Rtf tllURA DO 
MI,;NICIPIO Do !APURA tSTADO DO I'ARA:>:A. CONFORMt 
ANr.XO VIl . " c-mprc:;;;1 Jpl\:scntuu o número de cmpt'l:oiJos "" 10 
lck.t), obtcn<.lo lO (trint3) ponto.-; c número de tn\:s~• +50 (IT'Iator do.: 
cmquent:J) . obt~ndo 10 {de-1) pontos, hll:ll inndo 40 (qu:lro.!nla) pon
tos 

HomoloGo a rm:serHe hcna~o 

ORLAN DO PEREZ FRAZATTO 

PREFEITURA ML:NICIPAL DE LO:-.JDRINA 

AVISOS I>E LICITAÇÃO 

CQruumc:amo;)s ;~os tntci\:SSJdos que s..:ri'u.> dispvnibihz.ada~ a~ 
ticitaçõ..:s '' s..:~11ir: • 

!'ReGAO oLE'I'RONI("O N" PG/SM(;t> .QI~2t2015- A4ui
siç:io ,,h; Su!)rit"cmol<l i.lc lnCtmnJiiCoJ e NobrcJk c l'l PRFGÀO PRh· 
St~C'IAL N" J>GISMGr Olt0/2015· Rci!.istro Jc t'n;ços p-Jr.l ;~ C\CR· 
ltr.ll :•quhtÇào de: :lrei::a nu!dta. p~:d• t.~o 0-S. pi:-0 oc:r:imico ..:sm:Jh:'ldo 
c p;~...<hlh:u ~..:rlmic;~...~ O!> [:.dtl::IÍ$ roderJo «:er obtido:- JlrJ\"éS do $ile 
www.londnna.rr.~.:o1.>.t"lr. Qua•squer infotm:lç:3es neceu:in:l:o. ~lo te· 
letOne (4)) H71-·H94 ou ::tindJ pelo e·m:ul: hcll3@londri
I\J.pr.gm.br. 

Loudnu.a, 2 d..! outubro de 2H 15 
ROG~RIO CARLOS lliAS 

s ... ~r..::t.iriu Municip:~l d..: lic,l:iu t•úbhca 

PREFEITURA ML:NICIPAL DE ~A:-.IDAGUARI 

AVISO OI:: LICITAÇÃO 
I'IU:C.\0 1'1\ESIC;-."CII\L N" 10312015 

EXCLUSIVA PARA MIVEPI' CONFOR~tE LC 12}1200<\ 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS Mt;SICAIS, MATE
RIAL D~ CONSUMO E PCRMANE:>.'TE PARA O CAPS. ABER· 
TURA Aç, 1..&:00 (quatorze) ho~s do di::a I (i de Outuhto de 2015. n:~ 
Unidade de Licitações, situ:-adJ n:~ Prci(Uur:I Muntctral de- M;~nda· 
gu:1ri, Pr;tça d•l5 TrÇs fl\Xicr ... ·~. StHL Maior\!.>.: Infllnll:J~,>'t'kl' ~ cúpils tlu 
Editll, p olkr~io s~r oblldas 11;1 Uui cJtd ... • d~ Lkitl\"Ú~s. JH) horãrio di.' 
-cxp..:dicm...:, de Segunda ~~ Scxla·l~ira, cnlrc :is 7:30 :,s li :30 c.: da~ 
tJ:OO i> 17:00 horJS. Fone: 44.3233.~451 

M.mdJ~•I.tn-PR. 30 de :-. .. 1cmbro de ~015 
ROMUALDO IJATISTA 

Prefe!h) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA 

O Municipio de M:llndtruub:a. Estldn do P:llr:tnl, lorn..a pU
h1ico p:lr.l. conhecimento dos intcn:ssados que. de a..:ord\~ C1lnl a Lei 
t\"'. 8.666. de 21 de junho de I 993 c suas a h .:orações. Le1 n". 
10.52012002 Occr .. :to MuL\icLp:l\ 11". 103812007, Dccr..::co Ft:dcr.J I n~. 
3.55512000..: a L,..•i Complcm...:nt~tr 123/2006 _-: :11lcra~·fh:S , l.."ncunlra.sc 
ab~:r1a a liellaç:io. n:t mocJ.dtc.lath.: llc llREGAO. n;:t fonna PRt:StN
CIAL. do t> po ME?-:OR PREÇO POR ITEM. c qoc no ~" 
2711012015, ;is 14h00min, nJ ~b llc rctJniõe..-. da Prcfci\Ur.:J t.lo Mu
nicipio de M:mdirilub3. est.ar.l inici;mdo a ~io tlübli~:l par.:~ con
lr:J.I:lÇào d'' ll~jc-to :~bai~o descnto: OI:UI3TO: AQUlSlÇAO DE ELE
TRO~L~TRONICOS PARA OS 01(15 DO PROGRAMA BRASIL 
CARINHOSO DO GOVERNO FEDERAL O Edítol completo c de 
fOrma im1>ress::t Jl1)(lcr'j ser athtuiriJ o 111> D<:pat1:nncul\, 1k Com,,ra.s c 
lidtaç:Õl!S, d:l~ 08h00min !Js 12hii(Jmin c d;ts I JhflOmm j,s 17h00min 
horas, U()j dius úteis. na ~de d.t Llcit.amc-. na Pr.t~·.t Bom Jesus. u" 44. 
Centro, Mandinruba. 1dcfonl! (41) 3626-1122 • rJmal 2:24 c .24G. ou 
atr.J.va:s: fk sohcitaçj.o pdo cmait ltcUl.COCS(!I nundtntuba.pr g(w.bt 

\1,\ndmhth.t-PR. 2 tlc uuhthro d..: !01.5 
ONII.DO Gci.!ITTI 

Prdc~L.J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ 

EXTRAT OS li F. Tf.R\IOS \ lli T I\ 0~ 

E>pcdc TER~10 ADITIVO W I. CONTRATO n" J712014 Lt· 
dt:tção: Tmnada de Preços UOS/2014. Contratante: :v1unidpto De Ma
riluz. C tmtr;tl;tda: Qu:J.dr.t 1 Constm çiks: - Ltt.l,a. ME. OhJ..:Io .do C llll· 
trutu: Constrw.,:5o de lnu}\'d Dcnonunado Ac:Hknu .• d~ Saúd ..... cotH 
50m1

, no Municipiu de M.nilu7JflR. Objeto d!J AdtcivQ: Prono1:~u,:oil.l 
de vi~~nc1a. Nont d~ca término. (WfO..I/2015. ~!Jri lu7. tO de jlnciro 
ti..:. J.OIS 

Eslh .. '"Ctc: TE.R\.10 ADITIVO N 2. CONTRATO n" 3112014 L•
cit:~çlo; Tonud:~. d.: PreçQ:i 00512014. Contr:~.tJnk \·1unid[ltO De Ma· 
nluz. ComrJiuda: Quadi.l I Con ~lruçt)e$ - LtdJ. Ml.;.. Ohjehl do Con· 
troto: Coustmç5o de lluiwcl Uet\(lminaJo ActH\ellliJ de SoUdc, a:om 
5()m~, no Mun11.:i1lio de MunluzlPR. OhJCitl d11 Adlti\'o: Prono.gaç:l•• 
dl.." \'Íb~ncia. Nm·a data ténmnu: U~IIIJ/21) \S. Marihtz. 09 t.k abril dl." 
2015 

Diário Oficial da União - Seção 3 

[!.c;pécie: TERMO t\OlTIVO X:, J. CONTRATO n~ 37•201..& LI
CtlaçJo: T,lmalla de Prcç:rno 005/l(JI-l (\,nlratantc: Municíp•o De Ma
nluz. Comfi.• tad.J: Qu.l(..lr;• I Con:ilruç.i+c., • Lltl:t. ME. Uhjctn du Ctllt · 
lr:.Lh)' Cons1ruçàl'l tk !mÓ\'\.."I Dl·nouuth.U.ltl Ac;Jd~!mia d'" Saúde, cum 
S0m1

• no Munic1pio J.i,... Manlu7JPR Ubjcw t.lv Adi tn·1..1: Prtmo~~u;:io 
de 'tyGnci:t No":. d;;H>~ t~nni no; Olt/041.201(1. ~bcdu/. 25 J..:. s<:h:mhru 
tlc 2015 

AVISO I>E I.IC ITA(',\0 
PR~G,\O PRESEI\'CI!IL X" 2612QI• 

PROCESSO LIC'ITI\TÚRIO :>;" 3312014. DATA DA AeERTURA 
1911012015- IIORÀRIO DA ABERTURA: 09:0011 OBJETO: A4ui
s1çào de mcdrcoltucntos t::.:onê-ricos '"" suntl;1rcs. d~..:stin:u.lu!t :..1 S~..:t:n:t01ri;l 
MunicipJI de S;~UIJc. do Município tl~r.• M:t.rilu7-PR., con~tanh:s ~.ia Jisu 
ufi-:tal da C:im .. tr.l tle l~cgulario(':lo-CI-:MFU/A:-.IVJSA I'R~\0 \1Á
XIMO TOTAL • VALOR I'STI;\lAI>O: RS 1000.000,00 (mn milhJo 
de reo.i~). TIPO: Maror d~(oCOnlu sobro.: o fli!!Çt> de fábrie.J d3 li~ta 
o flcill dn Câmara de Ro!t;ullri;::Jçüo-CGMGDi"J\t'\VISA. Oc$.Cnnto Mí
mmo: 3{Wo (trilliJ ror c~mo) d~ medtc~mc-ntos coLLq:tmc-s Ja las.:1 
otici:tl da C:im.::tr:.t <k Rc~ul:'lrizaçào - CEMEO..'t\1'\\'ISA H.EGI.ME 
CONTRATAÇÀO: Glnhal. CO:-<DI('ÕES DE r,\GAME:>:TO· Mcn
S;"II 10 (di.'Z) dtob apU,. .J c1ms:-s:Jv da 1\ut .. fis..:al. CONDIÇÜES DE 
EI\~REGA Parccl:u.l .. t no n~áxuuo 4lS lqu:...rcnt:t c uitu) hum) :a.pú:. a 
~licitaç;jo. O pri.."SCnlc edital podcr.l s.~:r rclu:tdn m.~,.~ "l.."~mntc.'. hl•· 
t.i1i1': d.t~ X:OO Js li ;,,0 c ú:.b 13:JO ;''·' 17·00 ho.>r.t' lll.l rr~Jhl da 
Prcfcttura Muntciptt\ 1h: Murihtz -PR, .~ i hmd;t ;i Av-cnid:1 M1triliJ I IJ20. 
c;~ntro lnfonnaçõc:t pelo fone (44) 3534-~001.) com l:tlsol\ Tvn..:s 

VALDEC\' IOSF Di\ SILV,\ 
l1r..:~;:u.:1n• 

PREFEITURA ML"NICIPAL DE :-.IOVA CANTIJ 
C'NI1J 77.l'45.:W~/UttOI-fl ~ 

AVISOS DE LIÇITA('.\0 
I'Rf.C,\0 PREz:,E~C'II\ 1 \1~ !71!015 

t•ru<:a:s."o LiciiJIUnu n~ 073f1015. OUJI-!.TO Aquisiçiu J~ C"ombu~
tih·i.• ~: Lubnilc.mtc:o. (1-"rotJ MumCifUI), ,,mfonnc e-p...-ci(icowõcs em 
edital 1\BERTLIRA: Á par11r da)o 14:0tl Hur:t$ elo OIA 211 dt: Outubro 
dc 1.015. 1\J S.Jia de rt:~mii"l tS d., r,lÇ\~ Mllt11cipal.. em N\11;1 C:mtu. 
P':trani. 

A P.J~Iu ..:um tnlt'tm teor Lln Ed1t:1l, :mcM'" c: u\lurm;lçli"·" 
pndcrão ser >ulicihldu-. n:l PREFEITURA. ~1U~ICIPAL DE ::'\IOVA 
CANTU - PARANÁ. JUnto a Otvisdu U..: l.ic-ifaç:iu, nu hor.inu das 
~:00 i s 11:00 Ih c dl:> 14:00 ;~.., t7:UO Ih. '1\:h:hm...- 1-"~x; (44) 
35271363 • l5~7-llti l · pmnl·anlu(ttt~I:Lim.hr. 

Proces~o L!cttntórm n~ AiO 20 I S OBJI;.TO: C"ontr:u:~çiio de 
Empresa par;:, Refonn:l!Rcmodel.1çin dl ROllo' i:i.ri::a. conlonnc t..·s
pt..-..:ificaçücs 1.."111 ~:~.Jtt;~l. ABERTURA À p01r1ir 1b:o. I i :IKJ (onze) Horas 
do DIA 20 de Outubro. d .. • 2.015. II.J )Jb <k r..:uni\1<:) do ra~,·o 
Muntcip:1l, em Nuva C:mm. Par::m;i. 

A Pa~tu ..:í.•m tni\:Lro tc1,1r ~h1 br.lüal, :u1~·.\u~ c inr~,~rm;.tçx.ic): 

IXKlcr-:.1) 1ocr ~ulleit~du:- na f>IU·: t- h ll URA t\•IUNICI I'AL 1>1· NOVA 
C ANTU - PARANÁ, hmlo a 11ivi~iio de Licitação. no hor~no dm. 
~:00 ás 11:00 H~ t d;t~ 14:00 às 17:00 1-ls Telc l"oneil"'"~ {4-1) 
35211Jti3 - 3511-12~1 - pmnc:~ntu(i_f 1~.com.hr 

T 0\1 \0 \ DE Pl!l( OS ~ W!QIS 

PROCESSO LICITATÓRIO n" 07112015. OD!ETO· Con
mtl:tç.lo J~ t:.mprc~a Jl:.tr.J R..:fonnaiK..:mül.kllc;;it''Antpl i J~:il> <.h1 C"n~ 
\ru t.k S!.!Udc t:mil i.JI\\1 Blmif:.lciu Camp i ~t1Ho. ;..'o'e;' C"t~nlu, \."tlnl"unm~ 
..:~ 1"---ci(tC;.lÇÕC":- ..:m ..:JH,ll Alll:.RTURA: ,\ fl.ll"lir d.t~ 09:00 (M\~) 
llor:ts du di;~ 20 tk Outuhrl) de 2:.015. n3 s;lla de retmi(>cs dõ P"'çu 
\lumcipal. em 7\1J\"J Caotu. P::ar-Jna 

A Past:J cnm mtetro teor do Edt:al. anexo~ c mfonuaçile~ 
1"-l<,itr::io s~r solictta~M n:l PREFEITURA MUXICII'AL DE NO V·\ 
('ANTU - !'ARANA, JULHO it D l\il~~u t.IL" ltcitaçiLu, nu llllrúrm d.t~ 
SOU ois I I:IHI Ih.: das 14:00 ~-~~ 17·00 JL~;. Tdd"vnl'r f ax: f .l ~ l 

Pt<JC~ss~ l.icttatúrit\ n• ft7~ 2015 OBJETO. Cuntral~ç3o de 
Empresa p::ar<l Rdnnn.l/Amplt:Jçào Vntdadt BUlitC;;t Jc ~aUdc piMnto 
S:mt!" Rd. l!oniOrmc cspccitic:Jçõc!i em ~clil:.l 1\BERTURA. 1\ p:~nir 
d.Js 01);00tnu\'cl Hc1ras cJl) DIA 20 1.h: Uuluhm li.: l.f) IS, n;1 s:1la de 
reuniões du r~o Muui..:lpal. ... ,n Nol'.J (".;uLCU, Par.u!:l 

A Pa:-,J 1.!1)111 mtcuo l..:or du Edit:tl. ;uwxos .: tnt"(\flll:tçôcs 
pt,d~;du ~r sultcnal.lt'~ n3. PRt:.Fl::.llt'RA Ml 'NI('WAL 1>1:. iSOVA 
CAl\ "TU -PARAt\'Á. JUnto~ DL\"l;'<Ãtl t.l.: lu:1t .. u;ào. no ht•r.iru\ dal-o g~oo 
:l.' 11"00 H:> c J~t~ l·tOO :h 17:00 Hl<i. Tdcfonclfótx: H-l) H27U63-
3527-1 2!1. I - JllltnC.tnl\uií)g com br 

Nm·:~ C01ntu, I' de \)UIVbll) (,k• l<JI 5 
AIRTON Al'TV~IO AGKOLIN 

rrdl.."iltJ 

ISSN /611-70611 239 m""'"'1(' 
: 

.,,,, .... • 

PREFEITURA MU:>.'ICIPAL DE PORECATU 

~V ISO DE LICITA(',\0 
I•H.~GAO l'ltCSJ-;.:'\CIAL x· 4tllU15 

Objl.."to: _1\4uisu;ão <k ~ttui;:wn ... ·ntos c mal~;n:sl pcmlancm~ par.t ;J 

Sccrc1ana de &lü<k: com recursos da EmrndJ Parl:~mer.IJr n· 
:!:-14}0004. P:-optl:-l,t n" 09412A50000.'1130-0~ Vôll(l:'" mhtmu J~J.; 
(()te;, h.>h.: I RS )l.'>fJOJlO; lorc 2 R~ 7.900,UU (~ch: tml.; no,·t..·c .. '1tl(.h 

reôlts) c lote 3 RS I 0.200.00. Dot.1ç3o orp.mcnt~1 ~.:~: 
1.007 4490 52.00.00-1514 c 2.05ÓA490 52.00.Q0-15J5. AbcrtutJ 
2 11101ZOIS \t$ 09h30. 

WALTER 1'[\IAN 
PcciCill' 

PREFEITIJR.-". MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA 

,~VISO DE LICIT.\Ç,\0 
Pltf:Ct\0 PRESF.i:"CIAI, \'" M/2015 

0 Mumdp10 c.k l'orlo Vuôri:l. E~tJ!lt+ Ju (>Jr,ná, 1l1ma ru
bli~u J4UC farâ no d1o1. llll0f2015. ;ls 09:h00mm hora..,. a r~umJu d..: 
recebimento de d!l~umentaçln c: propti:>W rarJ :J IJc;laçS.I) n:. mo
JJh.L.~c ~< PRF.GAO I'Rf.SENCIAL REGISTRO DE PR~ÇO ob· 
JCII~ando: AQt:ISIÇ..\0 D~ BATERIAS QUE SERÃO UTILIZA· 
DAS NO DECORR~R 00 ANO PELOS VeiCULO$ PERTEN· 
C"ENTES A FROTA DO DEI'ARTAME~'TO llE OHRAS E SI-· 
CRETARIA DE EDUCA(ÀO. Maior~~ uttimn;tt;Õcs 110 fln.:diu da 
Pret'cittu .1 de segund;, ;'a ~e~HI fcw.1, d:l$ ORhOOmm :ili" 17h00min, ~'U 
p-;:1<• f11n~ H2) J573 1212. 

J1Clr1U VirÚn:t. 2 d..: IIUIU")(t) dl' 2(.)1) 
MARISA DE FÁTI\11\ I DE SOIJZA 

Prdê:11.1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA 

AVlSO 01:: CIIAJ\1 \;\1(NTO PÚBLICO;-..- Jl2015 

I.!Cllaç-:io n'" 141/2015 
O ~1unkipío de l'ro~du t-·~·rrdrJ, bi.Khl Ju !•J.r.:m;, IQt'J',J 

p4bh!.!u ao> inc.. .. -r...-~sado' qu...- .. ~t:i JlrOCL.'(.k:ndo :m CHAMAMENTO 
PUBLICO. e tem ror 11bjt:-tn., seh:çll"l ele t:ntf'rt--.:l d1' r:un<! d.il cnn:>
(ru~·tio civtl cum qu;c\dic;~ç;io t.;;cnic~ ..: c<~JXJL:1t1Jd..: opcracll>n:ll rar.J 
apr,..·:o~ut"çilu de llf<lpl~~~~~ pnr.1 'un~u·u\·;io lh.· u~m..:m m:Jxu1111 J\.! 
unid:lde..t hUbiiJcio.Jn.ill' qu~ n pmjt:lt> (lllnJX)ll..: p.1r:1 a -ãn::t. de OJ"-urt!u 
C\)tn .J lcl!&sla.;Uo mum-.:Lp.tl "''s:cntc. 

r" Ot\' • F<if"'. • .iT C:USYF~("I<JN.I.I. 

I.P ' \" . c,"\,. ,.; ,.10 'TI\ 

VALOR TOTAL • R.S I L.S:R2.4iJQJ? lOn:-..c Milh!kl>. 0 1· 
tt>t.."'(."nfOs c Oiu.:nla c Dois Mil, QnatroccntCJ:. 1.· ;-o.1ov..-nla Rc.Jis t: {'rint:-t 
< Nov< Ccnt>vos). DO PRAZO E LOCAL PARA O C'REDEN
CIAMF.r-.:TO· O çrcdená.uncnlo ocorrer:i no p«ÍI)dO de 05110.1201~ J 

21•10>2()15_ dJ.S 08-h :ts 12h c 14h :'s: 17h. nd Ocp.:sr1.:.un~lo de Colll· 
pra~ c lu:uaçi"w::.; d<& l"'rcfcttUf"OI ,._1unic.1pal de Pr,.dn Fcrrctra-PR, _,,. 
tu~;~ ;J RuJ S3o Paulo n~ ltll. C<nlro. Pr.ui<J f('ITI!ira. DATJ\ 0.1\ 
AIU:Jl"l URA: 27110f2U I 5 :.s O"Jh no lkp:.tRJtn..:ntu dt: C'ompr.J> c 
Licil<~.y:ÔC:i d . .J Pr~:li:iltLT.i Municipal d.: Pr.atlo Fcm:iru-PR. si1UaU.1 :.1 
Ru•t SJ~ Paufo 11 .. 19 1, C'c:ntto, Pmi.Jo P..:l't'dr.t lnfumtaçõc~ C\Jnt· 
pl..,m..tnt~II\:S: O CJital .:sl:.uoi :, t.liSJHl'$içiio t.lo,.;. inlcrc:;saJos M s111.: d1> 
Mmsi..:ip1o W\I.W.pmllofcrrcira.pr .. go\'.bt. Matur .. "li infum1.1çõc.<> poc.kr~tl 
!'er obttd:ls pelo telefone (0J3) 324-.;. i 143 

WILSON HI-RilHt HLIIO 
r•n.·"tk·n;...- t.b ('onu .... ~ .·ll) <.k L1~ÍI;1.,;Ô.::-

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA CRUZ DE. MO\lTE CASTELO 

Processo Admtm!Muuvo 11! 69/2015 
O F~mdo MuntCipl\ d~: S.J.nu Cruz Ue Mont~: C.lstclo, f~t:1Jo do 

P.tr.m.t, in.~cdw ntl ("Nr' J U...: n." OiU~-57 . !~61000 l-OI, .:.ttr;;vó:: Ja Pl\:1\:ihlrJ 
Munkllhll J..: s~ml,t Cna7 di,' Momc Castelo, ~tlldtJ do r;~raua. ,, .... )SOO 
juticJte:l de Jircito pUblico Ullt:mll, Ulscrlt.) 1"1+.) C'fPJ/MF sob o n" 
75.4()2 Jo.!Oi0001.{12. com .~Uc á A .... l'aulo Lib:m1o. "700 • Ccmw. n..:<.tc 
-..tu 1'\:f'C'-'~ulado pdo ~u prd\:ilo Jo...~· M:1rt:1 PtT\:"11.1 F ... ·rnand ... ~. :..,nu 
rubhco J .:thectUT.l \Jn Cert;lntl!' epi~IJOO (lhj'-1(' ~o ::t concr.:ttz.a~iio d•' 
rcjU'oo...C fundo l fundo biJJuJI Jc S:aUdc lR~o::-uluçjo SES.'\ n '7~5::0I4J 
rar.r ;lt(UL).I~:iv tk· lr::llb{HHtc ~mit"tTiiJ do Pro~;r.un.t dl.'" Qwlili~<io ck 
A~\:nÇ~o Prim:ma ::a Saudc • APSUS. ;)quJ:Hç3o 1lc 03 vdeulos aucomo
lor .. "=' l:t.tlxo:o conf{)nlll.." tk::-criç~·,u minimu no cdtt.JI. no valor nüxim0 lk 
RS 120.000,00 (cento o.! vinte lntl rcõliS). Dcll\;liS tl...:s..:riç:io no edi!:tl. o~ 
cnvdop~.--s "Dncumcn~açàn llo.: H:ll"!ihmç:lo '-' Prorost:~." (kvcrõ.o St'f cn
lrc:~uc~ uu Sdor de LICIIóiÇÔC'i c Cunt~lo'. :ottuJato a A.,. !'-Julo Lth.into. 
n • 700. C~:nrro. Ct:P: ~7.920-000. S.Jnb CN7 Jc MonrcCasldo PR. ;.rll.." 
is Hlh30min do di:l i 51\0fl015. com :~hcnur.a flll':l o mesmo tli:1 
{I Si lO 2015) á.-. 10h35nun. O proronente uucr~~:ulo em p.1nicipJr d~v<r..t 
i!.!il;1r (.;<!d:u.l.fu I"IIJ mumcípiu p.:ll) 01.:..:r<:tu f\.hmt~;lp,tl n."05512005 lnlilr· 
ma~,·úc~ obtidas :J.trJ,.és t.l11 Fone/Fax (<l~'\4-t) J:li-11· 11 55. 

SJ»t.t tn~.:c.k Monll: C";.t.;tek)./Pit ~) dt: ~embm d: 2c' I c; 
JOS~ ~{ARI.~ P~R~.IRA ~ERNANDf..S 

Pr\.'l"et'11 

Este documemo pode ser \'tnficadd no endereÇ(l ~lctr\mtC\1 hnp://wv.•w.in ~·.ro.:atltiUKbddwul. 
pc lo ci>di3o 000320 I 51 005002Jq 

l>ot:umt•nto as.)m;uJo dt);!.ltalmt.:nlc c,,nfonn.: MP n~ 2.2U0-2 d~ 24t()~f2001 qu ... · in<>lilUt ;, 

lnfracstnllll!":t t.k ('haVli- PubltcJ\ OrJ)oih::ir.t ~ JCP-Ora"l 
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I Mariluz 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 001 

CONTRATO NÚMERO 036nO 14 
TOMADA DE PREÇO 004/2014 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ. 
CONTRATADA: MARTrNEZ CONSTRUÇÕES CIVIS- LTDA. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: OI/04nOI6 

Mariluz. 25 DE SETEBRO DE 2015. 
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES 

Contralantc 
C. R. MARTINEZ & CIA LTDA. 

Clcbcr Ruiz Martinez 
Contratada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZIJ>R 
EXTRAT O DE TER~10 ADITIVO 001 

CONTRATO NÚMERO 037/2014 
TO:v1ADA DE PREÇO 005/201-1 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MAR! LUZ. 
CONTRATADA: QUÀDRA I CONSTRUÇÕES- LT DA. ME. 
OBJETO: ADlTIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: 09/04/20 15 
Mariluz, l O de janeiro 2015. 
Paulo Annando da Silva Alves 
Contra tante 
QUADRA I CONTRÇÕES- LTDA- ME. 

Michel Fur!an Rodrigues 
Contratada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 002 

CONTRATO NÚMERO 03712014 
TOMADA DE PREÇO 005/2014 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MA RI LUZ. 
CONTRATADA: QUADRA I CONSTRUÇÕES - LTDA - ME. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: 08/10/2015 
Mariluz, 09 de abril de 2015. 
Paulo Am1ando da Silva Alves 
Contratante 
QUADRA I CONTRÇÓES- LTDA- ME. 

Michel Furlan Rodrigues 
Contrntada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 003 

CONTRATO NÚMERO 037/2014 
TOMADA DE PREÇO 00512014 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARJLUZ. 
CONTRATADA: QUADRA I CONSTRUÇÕES - LTDA- ME. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: 08104nO 16 
Mariluz, 25 de setembro de 20 15. 
Paulo ·Ám>ando da Silva Alves 
Contratante 
QUADRA I CONTRÇÕES-LTDA-ME. 

I Morretes 

Michel Furlan Rodrigues 
Contratada 

85549/201 5 

85577/201 5 

85578/2015 

8558012015 

EXTRATO.PROCEDIMENTQ LlCITATÓRlO N" 05012015 PREGÃO PRE
SENCIAL N" 341201 5 CONTRATO No05012015 -ID No 108 CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE MORRETES CONTRATADA: ORIENTELC LIMPEZA E COI'\
SERVAÇÀO EIRELI- ME, com registro no CNPJ/MF sob o n• 76.022.49010001-99. 
VALOR TOTAL de RS 38.950,00 (trinta e oito mil e novecentos e cinquenta reais). 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de desinsetizaçõo, 
desrntização e controle de morcegos. em menJimento Us Secr~tarias Municipais 
de Saúde e de Educaç5o, conforme especificações conmntes do ANEXO I-TER
MO DE REFERÊNCIA. VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de 12 
(doze) meses a partir de sua assinatura. DATA DA ASSNATURA: 30/09/20 15. 
ASSINADO POR: EXMO SR. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS. PREFEITO 
MUNICIPAL E O SR. VALDECIR FRANCISCO LEITE PELA EMPRESA 
ORIENTELC LIMPEZA E CONSERVAÇ~O EIRELI · ME. 

85723{2015 

_~ ...... N_o_v_a_,;.c-.a_n_t_u..;.;.........;.--..,..;,;,;;;,;--.,;;;..;.,;_~ ... -..;.~..;~:::..:~;.,j~~-, J 
PllEFt:ITUilA MU.~ICIPAL OE !';OVA CA:-IT{I 

f.STADO DO Pc\Rc\NA 
CNPJ n"17.R~ S.39~/!11101-03 

ltu> Bahia. 85 · C~P ij7.)3~Ull 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n• 068/2015 
TOMADA DE PREÇOS - N" 012/2015 - PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em Serviços de Locação 
de .EquipamenCos de Sonorização e Outros, conforme espccilic•ções em 
edital. 

ABERTURA: À (13rtir das 16:00 (dezesseis) Horas do dia 20 de Outubro 
de 2.015, na sala de reuniões do Paço Munici JOI, em :-lova Canlu, Paraná. 

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO n• 07012015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n• 013/2015- PMI\'C 
OBJETO: Contratação de Em11resa para Reforma/Ampliação do 
T~rmimtl Rodovi:írio 1\·tunicipotl, conforme CSJlcciticaçõcs em edit:al. 
ABERTURA: À partir <las 11:00 (Onze) lloras do dio 20 de Outubro tlc 
2.015, na sob de reuniões do Poço ~lunicipal, ent Nova Cantu, Paron:i 

~-~] c\ VISO l)L LICITc\ÇAU - I'IWCLSSO LI C. !"I A 1 O RIU n 07112lll5 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n' OW2015- PMt\C 
OBJETO: Contratação de Empresa pa~:1 

Reforma/Remodelação/ Ampliação do Centro de Saúde Emiliano Bonifãcio 
Campigotto, c~nforme especificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (non) Horas do dia 20 de Out~bro de 
1.111::>. 11:1 \al:t dl' nunili('\ do Paço ~Juniri 1al, <·m :'\11\:t (.wtu, Parun~l 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 072/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n' 015/2015 -PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Refom10/Ampliaç:io do Centro 
de Saúde do Distrilo de Santo Rei, confonne especificoções em edital. 
ABERTURA: À partir dos Hl:OO {dez) Horas do dia 20 de Outubro de 
2.015. na sob de reuniC.es do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paranó 
AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n• 073nUI5 
PREGÃO, na forma Prcscndaln' 017/2(}15- PMI\'C 
OB.JETO: Aquisição de Combuslívci.s c Lubrificantes para a frota 
Municipa~ conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 14:00 (quatorze) Horas do DIA 20 de Outubro 
de 2.015, no sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro t..::or do Edatat. anexos c informaç3cs podcrãll ser 
<olicitados na PREFEITURA MUNICIPAL or, NOVA CANTU -PARANÁ, junto o 
Di\'i~ão de Licil:~ç5o, no horãrio Jas 8:30 i,. 11:00 H :-o c llil...; 14:00 à~ 17:00 lk 
Tdcfondl'ax: (44}35271363- 3517-12~1 

Nova Camu, bwatlo do Jlunmâ, OI J~.": Oulubrc tJc 1.0 15. 

AtllTON ANTONIO ACNOLIN 
l1 rl'rcilo l\lunlcl ):lJ 

8528712015 

I Ortigueira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 

PREGÃO PRESENCIALn" 123115 (monor preço por item} 

Objeto: Aquisição de OI (um) veiculo utilitário tipo Pick-up, Ok 2015n015 

conforme termo de referência <leste edital. 

Reali7..ação: dia 20110n015 às 09:30 horas. 
----~-------"v ____________________________ __ 
PREGÃO PRESENCIAL n' 12~115 (menor preço por item) 

Objeto: a Contratação de empresa especializada em Orgnnizaçõo de Eventos, 
para rt!alização do aniversário do Município. 

Real ização: dia 21/10/2015 às 09:30 horas. 
~~~~~~# __________________________ _ 

Nota: Os Editais cncontrnm-sc disponíveis õ. consulta, gratuitamente, na sede da 
prefeitura. http·//portal.ortigucjra pr gov.hr/. Maiores infonnaçõcs pelo telefone 

(42) 3277-1388. Onigucira-Pr, 02 de outubro de 2015. 

ROSANA APARECIDA ARAUJO CARDOSO 
Pregoeira Municipal 

85804/2015 

I 
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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@ig.com.br 

PROCESSO LICITATORIO No 07112015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 014/2015 
ABERTURA: 20/0UTUBR0/2015 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 20 de Outubro do ano de 2.0 15, 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: 

1 - DOOBJETO 
1.1 - O presente Edital de Tomada de Preços tem por objetivo a Contratação de Empresa 

para Construção Reforma/Remodelação/Ampliação do Centro de Saúde Emiliano Bonifácio 
Campigotto, da seguinte forma: 
LOTE 01: ÚNICO 
OBJETO: Reforma/Remodelação/Ampliação do Centro de Saúde Emiliano Bonifácio 
Campigotto. 
LOCAL: Município de Nova (Av. Canto- Centro). 
TIPO DA OBRA: Reforma/Remodelação/Ampliação 
ÁREA ANTIGA: 415,80 M 2 

ÁREA A REFORMAR: 423,24 M 2 

TAXA DE OCUPAÇÃO: 29,56 

. . . . · 1.2 - O Projeto Completo encontram-se a disposição para 'verificação no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Paraná. 

2 - CONDIÇÓS 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 cettame, 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 Nová 
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: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
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-CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS;-
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS; 
-CERTIDÃONEGATIV A DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 
- CÓPIA DO CONTRA TO SOCIAL DA EMPRESA (Autenticada). 

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 Il); 

. d).Declaração de entrega da obra (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 toinou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

g) g) Atestado de capacidade técnica de obra, igual ou equivalente a obra, objeto desta 
_licitação, Acervo Técnico registrado no CREA . 

. h) Atestado de Visita Técnica, emitido pelo Licitante, (com firma reconhecida do 
emitente) 

i) Cadastro da Empresa no CREA; 

j) Cronograma de Execução; 

k) Conforme art. 56 Lei 8.666/93 - caução de 5% do valor total estimado da obra em 
dinheiro ou Fiança Bancaria. 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
. doc.umentos 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 
AlJERTURA: HORÁRIO: 
EMPRESA: 

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 P~ÇOS 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 l -Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
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. · 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 Habil itação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponen~es interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. OI -
HABILITAÇAO . 

. 5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Coniissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. Ol, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes . 

. 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 habi litados. 
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 Cómissão 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. 
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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. 

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/execução do objeto deste edital deverá ser real izado em 
local designado pela licitante, mediante requisição/autorização de início de obra. 

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-DO VALOR 
9.1 - Estima~se o valor máximo, global desta licitação· em até R$-164.343,00 (Cento e 

Sessenta e Quatro Mil Trezentos c Quarenta e Três Reais). 

9.2 -Correrá por conta de Recursos proveniente de Convênio/Termo de compromisso entre 
o Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, , através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 
07Q2.10301.0428-1 024-44.90.51 .0107 Secretaria Municipal de Saúde 
0702.1030 1 . 0428~2028-33903905 

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. 

11 -IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 
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 ac1ma 
especificados, não será conhecida. 

12 - RECURSOS: 
12.1 - É facu1tado 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 de02 (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 I 09 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

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

13.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar; · ass'inar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

. 135 - 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 
condiçõ~s ~stabelecidas 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 11°. 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 INFORMA,ÇÕES 
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 SIN°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 /35271363- e-ma i!- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 01 de Outubro de 2015. 
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Prefeitura Municipal de Nova ctt~···:~:~) 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00~ 

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 

1 -
PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. ASS. C~MPRAS E LICITAÇOES 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca -
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSü'LICITATÓRIO No 07112015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 014/2015 

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_. 



' I 

PARA: · 

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

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

(MODELO ANEXO li) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 071/2015 
E.DITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 014/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 014/20 15, 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 



(MODELO ANEXO III) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 071/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 014/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 014/2015 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 DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

_prefeitura Municipa.l de Nova c_~ 
. Rua Bahia n° 8.5. Centro.:.. Nova Cantu-"- PR.- CEP: 87330-000 v-~· --· 

CNPJ N.o 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281:.. Fone fax(044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓIUO No 071/2015 
·EDITAL UE TOMADA DE PREÇOS n° 014/2015 . . 

DECLARACÃO 

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

prücedirrientó licitatório, sob a modalidade - TOMÀDA DE PREÇOS n° 014/2015 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 ~prendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

· acrescentou -~ inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



{MODELO ANEXO V)' 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTO 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO-LICITATÓÍUO N° 071/2015 
EDITAL DE TO~DA DE PREÇOS n° 014/2015 . 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a moda! idade- TOMADA DE PREÇOS n° O 14/2015 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, 

declar~ndo ainda que .preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

' ·. ·· 



.:lo' .•• 

Prefeitura Municipal de Nova C~iu~ ·: · ·~ 
Rua Bahia no 85- Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-~~ 

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 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 07112015 
. EDÍTAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 014/2015 

Objeto: Contratação de Empresa para Construção Reforma/Remodelação/Ampliação do 
Centro de Saúde Emiliano Bonifácio Campigotto. 

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

Nova Cantu, Paraná, ____ ........!:d!!:e'--- ----- de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Edital de Tomada de Preços n 014/2015-PMNC 

Declaramos que ..................... , CPF n° .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. . da proponente 
......................................................... , devidatnente credenciado, visitou o local da 
execução da obra, objeto da Tomada de Preços em epígrafe. 

Nova Cantu, Paraná, ......... ; .... de ................... de 2.015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Licitado r 

·············· ...................... . 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia n° 85 -Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 I 

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 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que 
·a empresa ................ ..... .. .... .... ... ... .. , inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 
··-~·-·············· · ···· · ·········· estabelecida a ........ .. .... ... .. ..... .. , Município de 
............................. Paraná, executou serviços de 
.. : ..... ~ ................ .... .. .... ... ... ... , tendo nos fornecido bens compatíveis, e que 
nas (;casiões de negociação comercial, cumpriu com os preços, com prazos 
de entrega, qualidade de serviços, garantia, facilidade de negociação dos 
prazos de pagamento, com as quantidades previamente estabelecidas, de 
demais a$pectos que garantam um bom relacionamento comercial, Nada 
existe em nossos arquivos nada que desabone a referida empresa. 

',' . 

· Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova. Cantu, Paraná ...... de .................. de 2015. 

Identificação, Carimbo e Assinatura do Emitente 

(com reconhecimento de firma) 


