
1509/2015 CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
o{a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei 
Federal n° 5.194/66 possibilitando-oCa) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro. 

Certidão n°: 107260/2015 

Nome: WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 
Carteira - CREA-SC N° : SC-3889/D 
Registro Nacional ; 2500996220 
Registrado(a) desde : 24/:Jó/1982 

Fil1ação : NICOLAU KALUZ 
MARIA JASKIV KALUZ 

Data de f'lascimento ; L.3i'J4il%7 
Carteira de Identidade : 12666551 
Naturalidade : PITANGA/PP. 

Títul o(s) : 
ENGENHEIRO CIVIL 

UN!\/ERSID.6.DE FEDEP~6.L DE S.à.!'JTA CAT.li.,RINA 

Situação : Regular 

Atribuições profissionais: 

Validade: 13/03/2016 

Visto N° : 004926 

Dt. Expedição Visto , 29/06/1982 

CPF ; 34509631987 

Diplomação 19/12/1981 

DA RESOLUCAO 218- ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2015. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
píêSente data. 

Para fins de: Licitações 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n. 0 305239/2015. 

Emitida via Internet em 15/09/2015 11:17:37 

Dispensa- se a assinatura neste documento, conforme lnstruçáo de Serviço N° 002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando i;> autor à 

http:tlcreaweb.crea-pr.org.oriconsuitas/certioao.asp"!SESSAO=oNjw;i;:Lm4EQM&CODREGTO=ti3325&NUMPROT=&ANOPROT=&CODFLi~999!l... 1/1. 
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respectiva ação penal. 
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15109/2015 CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei 
Federal no 5.194/66 possibilitando-oCa) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro. 

Certidão n°: 107262/2015 Validade: 13/03/2016 

Nome: EVALDO KALUCZ 
Carteira- CREA-SC N° :SC-4549/D 
Registro Nacional : 2501361113 
Registrado(a) desde : 12/12/1983 

Filiação : NICOLAU KALUCZ 
MARIA JASQUIU KALUCZ 

Data de i~ascimento : 2L.j'J'L.il'35'3 
Carteira de Identidade : 19058107 
Naturalidade : PITANGA/PR 

Título(s): 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT.~. CATARI!\JA 

Visto N° : 005825 

Dt. Expedição Visto : 13/03/1984 

CPF : 34061827987 

Diplomação 31/07/1983 
Situação : Regular 

Atr-ibuições profissionais: 
DA RESOLUCAO 218- ARTIGO 09 de 29/06/1973 do CONFEA 

DA RESOLUCAO 218- ARTIGO 08 de 29/06/1973 do CONFEA 

Encontía=-se quite com a anuidade íelativa ao exercício de 2015. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Para fins de: Licitações 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http:/ /www.crea-pr .org.br), através do protocolo n. 0 305245/2015. 

Emitida via Internet em 15/09/2015 11:18:21 

. I rtJ 
http://cr eaweb.crea-pr .org.briconsuitas/cerlidao.asp·!SESSAO=qhpsyjwiaU K7&GúDREGTú= o:B84&NU M PR úT = &i\NúPRúT =&C; úüF L N C~d::/9. . . 1 U. 
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Disper~sa-se_ a assinatura neste docum~nto, conforme Instrução de Serviço No 002/20l4, 
A falstftcaçao_ deste documento constttut-se em ctime previsto no Código P~nal Bras·tle·

11
.
0 r.:specttva açao penal. ~ , sujeitand 
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CONSTRUÇÕES CIVIS 

À 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA CANTU- PR 
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO 
EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 015/2015 

O Q I I::TI'"\ . o~.r~~m~ ~ 1\ ffi~l:~...v; ~ I I ~:...1~d~ o..;~:~.-. de s.-.•'• ...1~ ~0 o:~+~i+O ...16 S ~~+~ o~; 
LJV L. I'-".I'viVIIIc:tvi""\IJ--'IIc:t'!(c:tVVIIIUCI v i.Ja-=>lva aUUv 1 tt 1-=>LIIl U CllllVI,vl 1 

Município de Nova Cantú, Estado do Paraná. 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

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

Repr n egal: 
Wilson Carlos Jaskiv Kaluz 
RG: 1.266.655-1 SSPR. 
CPF: 345.096.319-87 

Wilson Carlos Jaskiv Kaluz 
E ng° Civil - Crea n°s. 3889-D/SC 
e 4926-V/PP 

Pitanga, 20 de Outubro de 2015. 

CONSTRUTORA WILSON 

CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 
CNPJ 82.305.541/0001 -92 - lnscr. Est. 404.02632-1 2 

Rua Ébano Pereira, 14;í - Telefax: (42) 3646-3352 • CEP 85200-000 · Pitanga · Pr 
E-mail: cwconstrucoes@uol.com.br 
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

OBRA: AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTO REI 
LOCAL: RUA NAGIB JAFET/RUA PARANA, S/N°- DISTRITO DE SANTO REI 
MUNICIPIO: NOVA CANTU PR. 

ITEM SERVIÇOS I MESES 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
2 FUNDAÇOES INFRA-ESTRUTURA 
3 SUPRA-ESTR.NIGA BAL./PILARIRESP. 
4 ALVENARIA 
5 REVESTIMENTO PAR.INTERIEXTERN. 
6 REVESTIMENTO DE PISOS 
7 ESTRUTURA P/COBERT/COBERTURA 
8 PORTAS E JAN. VIDRO TEMPERADO 
9 PINTURA PAR. INTERNA E EXTERNA 

10 PAV. EXTERNAS E OUTROS 
11 INSTALAÇOES ELETRICAS 
12 INSTALAÇOES HIDRAULICAS 
13 LIMPEZA 

TOTAL MENSAL 
TOTAL ACUMULADO 
PERCENTUAL MENSAL 

MES -1 

7.101,54 
3.396,06 

10.788,43 

21.286,03 
21.286,03 

14,93 

MES -2 MES -3 

3.396,06 
5.028,60 5.028,60 
3.320,52 2.454,70 

2.979,10 
3.505,79 

4.331,18 2.945,72 

3.244,02 

4.152,03 

16.076,36 24.309,96 
37.362,39 61.672,35 

11,28 1 17,06 

W"Úiotl CtJrlo.t .ltuiW lWIA 
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MES-4 

2.687,75 
2.454,90 
2.970,10 
3.505,79 
2.945,72 
4.502,00 
3.642,50 
3.244,02 

5.938,92 

31.891,70 
93.564,05 

22,37 

DATA: 20/10/2015 
MES-5 MES-6 TOTAL-ITEM %-ITEM 

7.101,54 4,98 
6.792,12 4,77 

2.687,75 26.221,13 18,40 
8.230,12 5,77 

4.037,42 9.986,62 7,01 
3.505,79 3.505,81 14.023,18 9,84 
2.945,73 13.168,35 9,24 
4.502,00 4.502,01 13.506,01 9,48 
3.642,50 3.642,49 10.927,49 7,67 
3.244,02 3.244,02 12.976,08 9,10 
2.555,60 2.555,59 5.111 '19 3,59 
2.152,03 2.152,03 14.395,01 10,10 

96,02 96,02 0,07 

29.272,84 19.697,97 142.534,86 100,00 
122.836,89 142.534,86 

20,54 13,82 100,00 

~ 
/ 
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Wilsoo Carlos Jaskiv Kaluz 
CPF NO 345.096.319-87 

-RG N" 1 266.655-1 s~P'Pn 
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1963.2013 

Eu fj~ fltvth :bruta !l&Wtia CNPJ -77.845.394/0bOl-03 

PORTARIA N°. 010/20151 

SÚMULA: O Prefeito Municipal de Nqva Cantu , 
Estado do Paraná, no uso das !atribuições 
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 Pnpfeitura Municipal, 
para o exercicio 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-S 

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

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

-"' c , • 

,.... l ./ 
Paço Municipal Martin Krupek, em 02 de março de 2015. ( /\ ?;-; )../ 
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Rua Bahia, 85 - Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mall prefeitura@novacantu.pr.goy.br 

www.nal/acantu.or.aav.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bohia. 85- CEP 87.330-000 

AVISO DE LIC ITACAO PROCESSO LIC ITATORIO n' 07212015 
TOMADA DE PRI OS 

N' 01511015 - PMNC 

OBJETO: ContrMnção de EmrJresa :na R . Saúde Distrito Santo Rei confo ' P·.fi eforma/~mph :lç:io Unidade B:ísiu de 
· rme espec1 1cações em ednal 

ABERTURA: À panir das 10·00 (dez) Ho d · , 
reuniões do Paco Municina\ e~ Nova Ca t ra:., o ~~a _Q de Outubro de 2 015. na sala de 

· n u. arana 

A Pasta com inteiro teor do Ed. I . soH~itados na PREFEITURA MUNlClP AL DEit~O~nexos e Informações poderio ser 
DiviSão de Licioacão. no horario das 8·30 às l i 00 H dA CANTU - PARANA. junto a · · se as 14:00âs 17:00Hs. 

Telefone/Fax: 44 3527-1363-3527- 1281 

Nova Cantu, Estado do Paranâ, O I de Outubro de 2.0 I S. 

AIRTON ANTONIO AGNOLII\' 
Prefeito Munic.ionl 

PUBLI , Er EM_6_2.. I 1 () / 2o9?

JORtL L~~o' el-o J~<r1 
EDIÇÃO N ~ t=t;Ja.to fXl> ~ 
RESPONSÁVEL J -



W 190, segunda-feira, 5 de outubro de 2015 

QUE FEZ PARTE DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL MEDINDO 
307,80 Ml. LOCALIZADO NA Jl.UA SUTIS S!N, JARDIM PE
ORALLI. JAPURÁPR. CONSTRUIDO ATRAVÉS DE RECURSOS 
PROVENIENTES DE CONVENIOS N7244l312009/MDIC CELE
BJl,ADO ENTRE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO. IN
DUSTRl_A E COMERClÇl EXTERIOR. E A l'REFEITURA DO 
MUNICII'IO DE JAI'URA ESTADO DO PARANÁ. CONFORME 
ANEXO VIl, :t cmprc::$a apresentou o nUmero Uc empregados = 10 
(~c-/.), obtendo 30 (trinta) pontos e nUmero de m~c~· "~"50 (m:~ior de 
cmquenl:t) , obtendo lO (dez) pontos. tot:~li:r:tndo 40 (qu.:arenta) pon
tos. 

Homologo :1 presente licitacao 

ORLANDO PEREZ FRAZATIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 

AVISOS DE LICITAÇÃO 

Comunicílmos aos interessados que scrjo disponibilizadas as 
licitaçõcs :~ scg!Jir: . 

PREGAO ELETRONJCO N" PG/SMGP-018212015- Aqui
siç:-lo de Supnmcntos de JnConn;itic:t c Nobrcalc c o PREGÃO PRC.. 
SENCIAL N" rGISMGP 018312015- Rcgis1ro Jc preço$ ('131"3 :1 c' cn
tu'31 aquisição de :uei:~ média. pedrisco 0-S, p!$0 cer.imico cs:mah:'ldo 
e pa.<!tilh::a.,, cerâmicas. Os Editais poder-lo ser obtido:;; atr.~.vés do silc 
W\~w.londrin3 .pr.gov.br. Quoisquer infom1açúes necessári-as _Eelo te· 
lelone (43) 3372-4394 ClU ainda pelo e·mJil: licita@londrí· 
na.pr.gov.br. 

Londrina, 2 d..: outubro de 2015. 
ROGÉRIO CARLOS DIAS 

Sccrct:irio Y1umcip31 de t.i~'ilâO rUblica 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI 

PR~d61~~~i~h~~~~;\~3/20l$ 
EXCLUSIVA PARA MEIEPP CONFORME LC 12312006. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE rNSTRUMENTOS MUSICAIS. MATE· 
RIAL DE CONSUMO E PERMANE:-.ITE PARA O CAPS. ABER
TURJ\: Às 14:00 Cqu:norzc) horas do di:. 16 de Outubro de 2015, n~ 
Unidade de Liciuçõcs, Sltu:l.b n:~: Prefeitura Municipal de M3n<b· 
gu3ri, Praça do:s TrCs r odcrcs, 500. Maiores lnfonn;,çõcs c cópias do 
Edital, poderão ser obtidill na Unidade de LICÍtaçUC';), no horJno dl." 
cxpcdie.nlc, de Segunda a Sexta. feira. em rio! :is 7:30 às l i :30 c d.i5 
t3:00 â:> 17:00 horJ$. f one: 44.3233.845 I 

Mundaguari.Pit 30 t.l c :;ctcmbro de :!0 15 
ROMUALDO IIATISTA 

PrtftHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA 

AYISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N" 103/2015 

O Mumc:ipio de Mandirituba. EstDdo do Pnrani, torna pU
blico parn couhccinwuto dos interessados que, de açordo com <1 Lei 
n•. 8.666, de 21 de junho de 1993 c suas ::.Iterações. Lei rt~. 
10.52012002 Decreto Municipal n•. 103812007, Decreto Fedcrul n•. 
3.55512000 c a Lei Cornplcm(:ntar 123/2006 c alterações. cnc:ontr.a-sc 
:.bert3 :1 llcit:1ç:io, n3 mod:llid:tdc de PREGÃO. na ronn:t !JRESEN· 
CIAL. do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. e que no do> 
2711012015, U 14h00min, na ~la de rc:uniõc~ da rrcfeituro. do Mu· 
nicípio de M3ndirituba, estará iniciando :t. ,;e.i..<ào pUbli~:l p:t.r.a con
t.r:nação do o~jeto ;baixo descrito: OBJETO: /\QUISIÇ/\0 DE CLC
TROELETRONICOS PARA OS CMEIS DO PROGRAMA BRASIL 
CARINHOSO DO GOVERNO FEDERAL. O Edit>l eoonplcto c de 
fonnJ impressa poJcr:i :ser adquirido no Dcpm1amcnto de Compr.1.s c 
Licitações. das 08h00min às 12h00min c da~ \3h00min ãs 17h00min 
hor:~s. nos dias Utcis. 03 sede da Licitante, na rr.tça Bom Jesus. n• 44, 
Centro, Mandiriruba. telefone (41) 3626-1 122 - r.mu.l 224 c 246, ou 
através de solic:ataçào pelo email: licit3COciln mandiritub:t.pr.gov.br 

Mandiritub:t-PR. 2 t.lc outubro de !OIS. 
ONILDO GELA Til 

PrtfcthJ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ 

EXTRATOS DE TF.R~10S MliTIVOS 

Espé<:ie: TER.\10 ADITIVO N" I. CONTRATO n" 37/2014. Li· 
citnçào: Tomacb de Prtçoi 00512014. Contr.:u:uate: :\1unicipio De M~· 
rituz. Contr.IIUt.i3: Quadra I Cownruçôt:s • Lula. ME. Objeto do Con· 
tr.uo: Constn";ào d..: hnch·el DcnomUlado Academia de SaUdc, com 
50m1 , no Munaeipio de MariiU7/PR. Objeto do Aditivo: Prorrog:aç:io 
de vig13ncia. N0\'3 data t(-rmino: 09104120\S, M:uilu7. lO de: janc1ro 
de 2015. 

Especi" TER\10 ADITIVO N" 2. CONTRATO n" 37/2014, Li· 
c it:~.çào: Tom;~.da de Preços OOSn0\4. Conlr:llo.ntc: Municipio De Ma· 
riluz. Contr.uud:a; QuJdrOJ 1 Construções - Ltda. MC. Objtto do Con· 
tr:no: Consttuç:lo de lnt6\'el Denomin:~do Ac:~demia de Saúde, c:om 
50m1, no Município de Mariluz/PR. Objctu do Aditivo: Prorroguçoio 
de vigência. Nova data ténnino: OR/1012015. Mariluz, 09 de abril de 
lO I S. 

Diário Oficial da União- Seção 3 

Espêcie: TERMO ADITIVO N' 3. CONTRATO n• 3712014. Li· 
c:.i tzaçiio: Tomada de Preços 005110\4. Contratante:: Município De M:'l· 
nluz. Contrat:tda: Quadl"ol 1 Ccm~>truçõc.s • Lld:a. ME Objeto do Con· 
trato: Consrru~<it> de lmóvd Dcnonunado Ac.:.dcmi:a de SaUdc, com 
SOm~. no Municipio de Marilu1JPR. Objeto do Aditivo: Prorrogação 
de vi~::énc i a. No\'3 data tCnnino: 08104/2016. Maril\11., 25 d~; setembro 
de 2015. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESE:<ClAL N" 261201• 

PROCESSO LICITATÚRIO W H/2014. DATA DA ABERTURA: 
19/1012015· I_IORARIO DA ABERTURA: 09:(101 1 OBJETO: Aqui
siç5o de mcdJc:uucruos ~cnéric:os c similares, d~st in:u.los n Sccrctuia 
Municipal de SaUdc, do Município de Muriluz.Pit, constantes da lista 
oficia l da CãmJI"J de Re~ulariz!lç::io..CEMEDIANVISA PREÇO MÁ
XIMO TOTAL· VALOR ESTIMADO: RS I 000.000,00 (um milhão 
de reois). TIPO: Maaor desconto sobre o preço de fjbrica da lista 
oficial d:~ Câmara de Reaulnnzaçii~EMEDIANVISI\. Desconto Mi
nimo: )0% (tnnt:~ por cento) dos medicamentos const~ntes d:~ lisb 
oficial da C3nl<lra de:: Rc@ula.ri.zJçio - CEMEOIANVISA. REGIME 
CONTRATAÇÃO: Global. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Mcn· 
sal tO (dez) d1.tS após 3 emissão da uota fiSc:\1. CONDIÇÚES DE 
ENTREGA: Parc~:l:~d!l no máximo 48 (quar~:nta ~ oito) hurns :tpôs a 
sol icit.:~.ção. O pr<:scntc edita! poderá ser rctir.u.lo nos seguintes ho
r:íTio: das 8:00 às li :30 e d;ts 13:30 ;h: 17:00 ho~s. no pr~Jio du 
Prefeitura Municipal de Mariluz. .PR, situaJa à Avenida ;\·lari lia 1920. 
centro. lnfonmtções pelo fone (44) 3534· 8000 c:om r:dson Torres. 

VALDECY JOSÉ DA SILVA 
Pr ... ·go..:1ro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ 7U4S.J94/0UOI·OJ 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESEKCIAL ;-~• 2712015 

Pr\lc:e.o;so Licit;.~tUrio n"' 073/2015. OBJETO: Aqu1siç:lo Je Combu.~· 
IÍ\õtis e Lubrificunt~ (Fro~ Munic:1p:JI), conforme cspccific:açõcs em 
edital. ABERTURA; À panir da.< 14:00 Hor:1.< do DIA 10 de Outubro 
dt 1.015. nJ saiJ de reum3es dll Paço ~1ume1ral. em No\a Cantu. 
Par.mi. 

A rlst:l com inteiro teor do Edit:ll, ;mcxos c: infonu:lçôcs 
podcr~o s ... ·r solic:itadns nu rREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ. JUlHO :i Divisão de Licitaç;io, no hor.ino dJS 
~:00 O. 11 :00 lls ' d"-' 14:00 as li:OO lls. Td,fono/bx: (44) 
35271363 - 3527·128 I - pmncantu@li~.cum.br 

TOMADA DE PREÇOS ;<• 13/2015 

Processo L1catatório n• 070'2015. OBJETO: Contratação de 
EmpresJ plra. Reform:VRentodcloç5o dJ Rodovdna, c:on!Ormc: es
pecificações em cdil:al. ABERTURA: À parti r das 11;00 (onze) Horas 
do DIA 20 de Outubro. de 2.015, na :sala de r..:uniõcs: do Paço 
Municip:al, ern Nova C:mtu, rar.m!1. 

A PJst:a com inteiro teor do EUit~l. :anc;..us c infomlaçõcs 
podc:r~o $Cf sohc:itadl.)i na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ. junto :1 Oivi~ão de Lic:it:aç-ão. no horjrio das 
S:OO O. li :00 Hs e da. 14:00 i>s 17:00 Hs. Telefon<IF>X: (44) 
35271363 • 3527-1281 • pntnc:~.ntu@ag.com.br 

Tm!AO.\ DE PREÇOS K" W20 1S 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 07112015. OOJETO: Con· 
tr:ttaç5o Jc Empresa p;ara Rcfl,)nna/Rcnwdcl:.l!.;:io/Ampli oção do Cen
tro de Saúde F.mi lianv Donlmc:io Carnrngono- Nova Canlu. confomtc 
cspccíficações c:m ct.lttal. ABERTURA: À partir d.1s 09:00 (nove) 
Hof3.~t do di:a 20 de Outubro de 2.015, no sal:a de rcuniõe~ do Paço 
Municipal. em Nova C:mtu. Paran:í.. 

A P:asl:l com mtearo teor do Edital. anuas ~ infonn:1ções 
poderão ser solic:itados no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CAl\'TU - PARANA. JUlHO a Divisão de Lic:ir;~ç~o. no horãrio das 
8:00 âs 11 :00 ll s c: das 14:00 ãs 17:00 11~. Tdcfonc/fitx: (44) 
35271363 - 3521- \281- pmncantu@ig.com.br 

I0\1 \IJ·\ IH- I'IU.(,." O~ ' t<. !H I-" 

Processo Ucitotório n• 072,;2015 OBJETO: Controt:aç'ào J1 
l;ntpr~sa par:1 Refomla/1\mpliac:lo Umdade B:isaca de Saúdt pistrit,:a 
S:mto Rei. confonne espcc:ific:3ç~ em edital. ABERTURA: A panír 
tln 09:00 (nove) Horos do DIA !O de Ouf\lbro de 2.015. na sala d~ 

rr.:unt{X:s do Paço Municipal. em Nova Cantu, rar:mi. 
A Pasta com inte1r0 teor do Edital, :1nc:<os c infomt:lçüc~ 

l"'dcrjo ser so licitados na PREFEITURA MUNICII'AL DE NOVA 
( ANTU -PARA~' Á. junto tt Oivis3o de Li~u:u;;iu, no lwrjrió da~ 8:00 
,h 11:00 Hs c d>~~ 14:00 t\~ t7:00 H~. Telefone/Fax: (44) 35271363 

'521·121\1 • pmnc:mtu@ia;.com.br 

No\" C:mru. I' de outuhro de 2015. 
AIRTON ANTONIO AGNOLil' 

ISSN 1611-10651 239 
:AA ~} 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU 

1VISO DE LICITAÇÃO 
!'REGAO PRESENCIAL N" 4112015 

Objeto: Aquisição de cqu1p:maenlO$ c m:aterial pcnn:mcme para a 
StcreUlno de S-:.úde c:om rtc:ursos da Emend::J P:trl:Jmentur n• 
:!:8430004, Proposta n"' 09412.45000011 IJ0-04. V:~.lor máx1mo dos 
lot~s: lote I RS 31.900,00: loh.' 2 R.S 7.900,00 (sete 1ml~: novecentos 
rt:l.ts) e lote l R$10.200.00. Douçio orç2ment.irU: 
1.0074490.52.00.00· 1534 c 2.050.4490.52.00.00·1535. Abcnu"': 
11/ 10/2015 as 09h30. 

II'ALTER TENAN 
Prcfeitl) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA 

.~V ISO DE LICIT,\Ç.i.O 
PREGAO PRESENCIAl, "" 6512015 

. O M_unic:ip!u de Ponu Vit?na. Estado do Par.m;i, tom:~ pÚ· 
bhc:o que fa111 no d1a 21/1012015, :as 09:h00min horas, 11 rcumão de 
recebimento de doc:umenUição e proposta para :~. licituç3o 1\3 mo· 
da lidadc de PREGÃQ PRESENCIAL REGISTRO DI; PREÇO. ob
Jctov>ndo: AQUISIÇAO DE BATERIAS QUE SERAO UTILIZA· 
DAS NO DeCORRER DO ANO PeLOS VEJCULOS PERTEN
CENT ES A FROTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SE
CRETARIA DE EDUCAÇÃO. Mt~lore3 informações no Prêdto da 
Prc{eitu~ de segund:~ à sextu fctra. d:1s OShOOmin às 17h00min, ou 
pelo fone (42) JS73 1212. 

Pono VatoriJ, 2 de ourubro de 2015. 
MARISA DE FÁTIMA I DE SOUZA 

Pre(eit::~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA 

/\VISO DE CHAMA~ENTO PÚBLICO N" 3/2015 

Llc:itaç5o n• 142/2015 
O Municipio de Pr.ldu f(.·rrcir:~. Eslado do Par:ani, tom3 

p~blico ao~ inh:rcssados que cstJ proc:et.lcndo ao CHAMAME~t'fO 
PUBLIC.O. c tem por objeto o nl~çio de empres:1 do r.~~m~ da cons
truçlo c1vil com qu:1lific:ação tCc:mc:~ e capacidade opc:racton:~l plr:l 

apresentução de proposta 11arn construç~o de nUmero máximo de 
unidades h:abataci.>na1s CJ,UC o projeto comporte parn o {irea, de :Jcordo 
com a Jc.:i~l:ação munic tpal vigcnlc. 

tll J'\.1 MV. FCiT~. F.~"'T. ONVF"C'tO'\"AI 
(l) ....... v. ' . 

VALOR TOTAL • RS 11.882 490.39 (Onze Molhõ". Oi
toca:ntos a; Oitenta c Dois Mil. Qumtroccntos c ~ovcnta Re:1is e Trinta 
e l'ove Ccnuvos). DO PRAZO E LOCAL PARA O CREDEN· 
CI/\MENTO: O credenciamento ocorrer.i no período de OSI\ OilOlS J 

27/1012015 das 08h ;is 12h c 14h ~$ 17h, nu Ocpart:uncntu de: Com· 
pnu e Licitações da Prcfcituro Municipal de: Pr.~do Ferreira·PR, si· 
tuada :1 Ru:t. S:lo P:mlo n" 191. C'~:ntro. Pr.ldo Fc:tTCil':l. OATA DA 
ABERTURA; 27110/2015 h 09h no Dcprlrtam..:nto de Compras c 
Licitações Ja Pn.·fcituru Municipa l d~: PraJo Fcrrcira.PR, :l'ituada .a 
Ru:a SJo Poulo n"' 19 1, Centro. Pr:tdo Ferreiro. ln(orm;ções Com· 
~cm~:ntares: O Edital estar:\ j disposição dos intt.:n::ssado~ nu Sltc do 

st:';!b:rJ:s ~·~;f~fu~c;'(à':iÇr)g2o;t~·l~~iores infunn;~çõ.:s podcrAo 

WILSON H~ltBER HLHO 
rrts id..:mc da Comis.s5o de L1c:ttaçÕI.:s 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO 

Pluc1'ci5~t~:~;~~~~~~612UI; 
Processo Adntinistro~.t1vo n! 69nOI5 

O Fwulo Munieapal de S:mta Cruz de Monte C:asttlo, Estado do 
i•ar.tnã, .n.<crito nu 0\PJ de n" 011.g57.1861000t.OI, atra"'Cs dl Prcfc:iturJ 
Munic1pal de Santa Cruz de Montio! Cast~.·lo, Estado do Par:1ná, pc-ssoo 
juddtC::l de direito público interno. inscrib no DfPJ/MF sob o n•. 
75.462.K20/0001.02, com sede l Av, Paulo Libânio, 700 • Centro, ne$te 
ato representado p.:.•lo seu prlo!fcito Jus~ Mtariíl P\!n:ir.t Fcmandcs. toma 
público ::t ntJtrtur.a do c:cn::.m~ epigrofMo objeth"JJldn ::t c:oneretizuç3o do 
rcpa:Ge Fundo :a fundo E.~tadu:al de: SaOOe tRe:o:ol uç-~o SESA n . .-,8512014) 
parJ aquisiç:io de rronsportt.: s.matârio do Programa de Qu:alificaçio de 
Atcnç3o Prim:ui:a i S::tUde - APSUS. o.qui.st~ de 03 veiculas :llummo
t<Mb OOixos conforme dcscnçâo mimm;~ no edital. no v;dor ntiximo de 
RSI20.000,00 (cento c vlntc nlil n."aiS:). [k,n.:ais descrição no t.:d1tJI. Os 
envelopes "Oocument3çân de H:halitlÇão e Propo.cu" devc:rão s...~ cn· 
tregues no Setor de Lic:itaÇÕe1 t Contrato~ • situado i Av. P;;~ulo Labinio, 
n." 700- Centro - CEI' : 87.920.000 - S:mt:a Cruz. de Monte C3stclo'PR. alé 
~s 10h30min do dia 15/1012015, r:om :~.bertur:l. plr::t o mesmo dio 
(15/ 101201 S) ;i.~ 10h35amn, O j)fOPOilt:Otoi: intcre:>.o:ndo em p:1nic:ip3r deverta 
c:star c:1d~astro no municipio pdo Oio!crcto Muni..:ipal n.•OSS/2005. lnfor
lllJÇÕCS obtid:l.s: atr::avés do Fvnc/f11X (Ox."<~) 3542-1155. 

Sovat:sCna.de Monte:C:J.'itdo-PR. 30de 5&nlbrl)de2015. 
JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDF.S 

Prcfcno 

Este doc:umento pode: ser verific:ldo no endereço eletrônico http://www. in.~·.brt.v..unticidade.h:ml. 

pelo código 000l20151005002J9 

Oocumcnto assinõJdo digilalmelllc confl.)nnc Mt• n~ 2.200-2 de 24/0S/2001, que instLIUI :.t 

lnfr:lcstruturJ d~ Chaves: Põblic:1S Brasileira • ICP-13r.uil 
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I Mariluz 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZIPR 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 001 

CONTRATO NÚMERO 036/2014 
TOMADA DE PREÇO 004/2014 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ. 
CONTRATADA: MARTINEZ CON~TRUÇOES CIVIS- LTDA. 
OBJETO:·ADJTIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: Ol /04/2016 
. Mariluz, 25 DE SETEBRO DE 2015. 

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES 
Contratante 

C. R. MARTINEZ & CIA LTDA. 
Clcber Ruiz Maninez 

Contratada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZIPR 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 001 

CONTRATO NÚMERO 03712014 
TOMADA DE PREÇO 005/2014 . 
CONTRATANTE: MUN.ICÍPIO DE MARILUZ. 
CONTRATADA: QUADRA I CONSTRUÇOES- LTDA- ME. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: 09/04/2015 
Mariluz, lO de janeiro 2015. 
Paulo Armando da Silva Alves 
Contratante 
QUADRA·! CONTRÇÓES- LTDA - ME. 

Michel Furlan Rodrigues 
Contratada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARJLUZIPR 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 002 

CONTRATO NÚM"ERO 03(12014 
TOMADA DE PREÇO 005/2014 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARJLUZ. 
CONTRATADA: QUADRA 1 CONSTRUÇOES- LTDA - ME. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: 08/10/2015 
Mariluz, 09 de abril de 2015. 
Paulo Armando da Silva Alves 
Contratante 
QUADRA I CONTRÇÔES - LTDA- ME. 

· Michel Furlan Rodrigues 
Contratada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZIPR 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 003 

CONTRATO NÚMERO 037/2014 
TOMADA DE PREÇO 005/2014 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARJLUZ. 
CONTRATADA: QUADRA I CONSTRUÇÕES - LTDA - ME. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: 08/04/2016 
Mariluz;25 de setembro de 20 15. 
Paulo Armando d~ Silva Alves 
Contratante . · · . · · 
QUADRA I CONTRÇÓES-LTDA-ME. 

I Morretes 

Michel Furlan Rodrigues 
Contratada 

85549/2015 

85577/2015 

85578/2015 

85580/2015 

EXTRATO PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO N' 050/2015 PREGÃO PRE
SENciALN' 34/2015 CONTRATO No050/2015 - ID No 108 CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MORRETES CONTRATADA: ORIENTELC LIMPEZA E CON
SERVAÇÃO E IRE LI - ME, com registro no CNPJ/MF sob o~ 76.022.490/0001-99. 
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 desinseti7.ação, 
desratização e controle de morcegos, em atendimento às Secretari:ls Municipois 
de Saúde e de Educação, conforme especificações constantes do ANEXO 1- TER
MO DE REFERi>NCIA. VIGENCIA: A vigência do presente contrato será de 12 
(doze) meses a panir de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 30/09/2015. 
ASSINADO POR: EXMO SR. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS. PREFEITO 
MUNICIPAL E O SR. VALDECIR FRANCISCO LEITE PELA EMPRESA 
ORJENTELC LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E!RELI - ME. 

85723/2015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARAI"Á 

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

A VISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO n' 068/2015 
TOMADA DE PREÇOS - N' 012/2015 - PMNC 
, OBJETO: Contratação de Empresa especializada em Serviços de Locação 
de Equipamentos de Sonorização e Outros, conforme especificações em 
edito!. 
ABERTURA: À partir dos 16:00 (dezesseis) Horas do dia 20 de Outubro 
de 2.015, na sala de reuniões do Paço Munici >OI, em Nova Cantu, Paraná. 
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LIClTATORIO n' 070/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n' 013/2015 - PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Reforma/Ampliação do 
Terminal Rodoviário Municipal, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 11:00 (Onze) Horas do dia 20 de Outubro de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paran:l 
AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITATORIO n' 071/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n' 014/2015 - PMNC 
OBJETO: Contratação . de Empresa para 
Reforma!Remodelação/Ampliaçiio do Centro de Saúde Emiliano Bonifácio 
Campigotto, conforn1e especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 20 de Outubro d e 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná 
AVISO DE LKITAÇÁO- PROCESSO LICITATOH.IO n" 012/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n• 015/2015 - PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Reforma/Ampliação do Centro 
de Saúde do Distrito de Santo Rei, conforme especificações em edito!. 
ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do dia 20 de Outubro de 
2.01 ~ . na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu. Par3n:l 
AVISO DE LICITAÇÃO- PROCI!:SSO LICIIATOIUO u• 073/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 02712015 - PMNC 
OBJETO: Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para a frota 
Municipal, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 14:00 (quatorze) Horas do DIA 20 de Outubro 
de 2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta coiT\ inteiro teor do Edital. anexos c informações poderão ser 
solici10dos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. junto a 
Divi.<ão de Licitaçiio, no horjrio das 8:30 ils 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. 
Tclcronc!Fax: (44) 35271363-3527-1281 

Nova Cantu, ESiado do Paran5, O I de Outubro de 2.0 15. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prtftito Municipal 

85287/2015 

I Ortigueira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTlGUElRA 

PREGÃO PRESENCIAL n' 123/15 (menor preço por item) 

Objeto: Aquisição de OI (um) veiculo ul ilitário tipo Pick-up, Ok 2015/2015 
confonne tem10 de referência deste edital. 

Realização: dia 20/10/201 5 às 09:30 horas. 

--:-------'"----- - --------
PREGÃO PRESENCIAL n' 124/15 (menor preço por item) 

Objelo: a Contratação de empresa especializada em Organização de Eventos, 
para realização do aniversário do Munieipio. 

Realização: dia 21110/2015 às 09:30 horas. 

~~~~~~"~--~~~~--~--~----~ 
Noto: Os Editais encontram-se disponíveis à consulta, gratuitamente, na sede da 
prefeitura. hup·//oortal ortigueirn pr oov br/. Maiores informações pelo telefone 
(42) 3277-1388. Ortigueira-Pr, 02 de outubro de 2015. 

ROSANAAPARECIDAARAUJO CARDOSO 
Pregoeira Municipal 

85804/2015 
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. PROCESSO LICITATORIO No 072/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 015/2015 
ABERTURA: 20/0UTUBR0/2015 .HORÁRIO: 10:00 Horas 

O Município dé Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a partir das 
10:00 Horas do dia 20 de Outubro do ano de 2.0 15, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, 
sito à Rua Bahia, no 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
TOMAI)A DE PREÇOS, tipo menor preço, GLOBAL, -fixo, de acordo com o que determina a 
Lei·n° 8.666;de 21 dejunho de -1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, 
paraescolha da melhor proposta do seguinte objeto: · · · 

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

para Reforma/Ampliação Unidade Básica de Saúde Distrito Santo Rei, da seguinte forma: 
LOTE 01: UNICO 
OBJETO: Reforma/Ampliação Unidade Básica de Saúde Distrito Santo Rei. 
LOCAL:· Distrito Santo _Rei- Município de Nova Cantu. · 
TIPO DA OBRA: RefQrma/Ampliação 
ÁREA AXISTENTE: 55,85 M2 . 

ÁREA AMPLIAÇÃO: 40,17 M2 

TOTAL: 96,02 M 2
• 

1.2 - O Projeto Completo encontram-se a disposição para verificação no Setor de Licitações 
da Pn~feiturà .:rv~unicipal de Nova Cantu, Para_ná. · 

. ' . 
. ~- CONDIÇÕS DE PARTICIPÂÇÃO NA LICITAÇÃO . 

· · . .2.-1 - Poderão participar _da presente licitação, além das empresas convídadas . pelo 
·- Município, os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 

manifestarem seu .interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

· · · ·. 2';2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenha~ 
. 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 Certiçiões·: · · . 
'· · -. -CERTIDÃO: NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; . · 
· · -CND; DtBITOS,-TRIBlJTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 

-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
~CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 

.. 

-· -' . 
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Prefeitura Municipal de Nova C ··-·--. 

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 

-CERTIDAO: NEGATIVA DO INSS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA 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 
(eita p~lo proprietário titular ou · representante legal, devidamente comprovado por 
"instrüniento .público ·.ou · particular, em que se encontrem os necessários poderes de 
repr.esen~àção, e exibição do RG do representante legal da empresa. (Modelo ANEXO I); · 

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

.·. · d).Declaração de entrega da obra (Modelo ANEXO 111); 

·, ,:é) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em 
·' · trabalho· nohirno, 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); 

t) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem. 
como tomou conhe_cimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 

· , deeiarand~ ainda :que ·preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

. .. 

g) Ate~tado de· capaddade .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 ~o CREA; 
. . . . ' . 

.·. j) Cr~riógra~a, de E~ecução; 
k)' Conforme art. 56 Lei 8.666/93 - caução de 5% do valor total estimado da obra em 

dinheiro ou Fiançà Bancaria. 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos ·deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de .prazo de validade 
expresso no . ~eftÜido 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: 

.. i 

.. . 

' •. 
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P·refeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 "'clCantu -~ 

CNP.J 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 

ENVELOPE N°. 01- Habilitação 
TOMADA DE PREÇOS N°.: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
ABERTURA: HORÁRIO: 
EMPRESA: 

.. · · 4- DA PROPOSTA 
. · · (1 .- Á proposta deverá ser .elaborada em papel oflcio·timbrado, ou formulário contínuo, 

e/ou papel ofício· éont~ndo o carimbo do CNP J/MF da empresa, em linguagem. clara, sem 'rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representant~ legal, onde 
devera con'star. 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 . 

a~ertur.a dà. proposta Comercial. · 
. . 

· 4.2 .-· Não serão levadas em con~ideração quaisquer ofert~s que não se enquadre~ nas 
especificações exigidàs. 

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 i.mpostos, embalagem, seguro de transporte (cÇ!rga e descargâ) até o destino 
do 'objeto; .e/ou · obrigações ' sociais; uniformes, identificações pessoais, seguros, e t~ansporte de 
pess9af 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 Preço~ 
·TOMADA ~E PREÇOS N°.: · P.refeitura Municipal de Nova Cantu 
·ABERTURA: HORÁRIO:. 
EMPRESA: · 

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

· · praticados· no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, ~as quais ·a Conüssão d~ Licitação fará a leitura pa~a conhecimento geral. 

. . . . 

. . · :;j -A .abe·rt~ra do Envelope O I -Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
· ·5.2.1 -· Nó dia, hora e. local determinado neste Edital, e.m sessão pública, a Comissão de 

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

... 

·, o ~ 

•.. ·.o .. 
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· · · 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. O 1 -
HABILITAÇAO. 

5.2.3 -Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. O 1, e_ decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponénte.s. · 

'·5.3 . - · A abertura do Envelope n.. 02 - Proposta . de Preços, obser-Vará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1- Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes habilitados . 
. 5.~.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 -· A pó$ a ·a,bertura dos envelopes n. 02, a Comissão .de Licitação procederá a análise e · 
ju!ga!llento'das mesmas'; e a divulgação do resultado. . . . 

5:3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das propo_nentes 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 ca·racterísticas técnicas mínimas 
dos materiais e/ou produtos ofettados. 

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_· julgaiTlento · e a classificação das propostas, bem_ como a escolha da mais 
. :co.nveriiente, :são .·atos exclusivos· da Comissão de .Licitação, que em ~onseqtiência, reserva-se o 

dir.eito de: . 
. a) Desclassificar qualquer conéorrente 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-·Concluídq o julgamento das ·propostas, a Comis.são de LiCitação elaborará relatório 
· contendo ·a êlaisificá.ção pela ordem cresé~mte dos preços que será submetido à apreciação da 

autoridade superior,._ que homologará a decisão da Comissão de Licitação. . 

6.5- Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Cont~atante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 

.. .. . ·.. . . : 
. .. :\ ; · .. 

. ~ . '• '\. ' 
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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:. . . . . . 

· · · ·. aJ. Examinóu éri.teri~samente todos os documentos do edital, que os comparou entre si' e 
· ·obteve ·do Contnitante, ii1formações 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. -: LOC,AI,. PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
'CONDIÇÕES DO ~CEBIMENTO: . 

7.i - Para os lotes acima, a entrega/execução do objeto deste edital deverá ser realizado em 
local designado pela licitante, mediante requisição/autorização de início de obra. 

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

. 7.3 - lndependenterl)ente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou s~rviços por 6 (seis) ~eses, obrigando-se a repor aquele gue apresentar defeito. 

8 ~DO PAGAMENTO 
S.i ..: O pagamento será realizado até o 5° (quinto) dia útil, apÓs apresentação da fatura!NF, 

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

. 9-DOVALOR 
· · 9.1, - .Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-143.400,00 (Cento e 

Quare.nta e Três Mil 'e Quatrocentos Reais). · 

· . . ' ·9.2 -Correrá por conta de Recursos proveniente de Convênio/Termo de compromisso entre 
9 Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, , através da segui~te Dotação Orçamentária: 

Dota_ção 
0702.1030 1.042&-1 024-44.90.51.0107 
' 0102..10301.0428-2028-33.90.39.05 

Secretaria 
Secretaria Municipal de Saúde 

.· ... 
' 10 - DAS. PENALIDADES ' ' ' ' ' ' 

. ·. 10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: · 

a) Advertência; 

:. ,· 

' .. : 



. ' . 

:. ' 

b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 
seu tota_l, 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 
Aoministração,.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 
r~abilitaçãci, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

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

· , . ' .1.1- IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
-. ' · ll.i:.. ·Até dois. dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 

_.· pessoa, poderá ·impugnar o ato convocatório do EDITAL. · 

1L2 - 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 
·aud-iência de recebiine:nto dos envelopes de prÓposta e habiÜtação. 

. . 
·.11.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 

deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
··e o pedido,· · 

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

· . .12' - RECURSOS: 
· '· .. ·12:.1 -:- É facultado a qualquer licitante formular observaÇões no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos . 

. 12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 109 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única· instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, . desde que 

.:· interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias . 
· úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, · neste caso a decisão ser 

proferida pdà citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias ilteis, contados do recebimento 
. - -

do recurso. · 

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

12.4 -· 6s 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 

licit~ção n_os termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

· · 13.2 .;. Não serão admitidas à. 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. 

,• . . 

13A - .Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, · apresentar recursos, os representantes credenciados das . empresas 
pr-oponentes e membros da Comissão de Licitação. 

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

. proponentes retardatários. 

' . 
· · 13.6 - ·A · participação nesta licitação, importa ao ·proponente irrestrita aceitação. das 

· condições estabelecidas no Co.nvite 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 .- At~ndida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar,. nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em confo-rmidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 

· alteraÇões. 

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

. . . ; . 

. :: <·: 1'4.;. DO.FORNEÇ.IMENTO DE INFORMAÇÕES . 
· · .14.1 ' :.. .·A Divisão :de Licitações prestará todos os' esclarecimentos solicitados pelos 
· interess~dos nest.a· 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 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

. ' -,· 

. . ... 
''o 

NOVA CANTU- PARANÁ, 01 de Outubro de 2015 . 



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

, . . ··,··: ... 
. . · .. · .. · .·. ·· ... 

· . 

. ·,. 
· ..... 

'• .. . •. , . 

· ·, . ·'· .. 
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' ..... _,· .. 



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitu·ra Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de LicitaÇão 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 072/2015 
EDITAL DE TOl\1ADA DE PREÇOS n° 015/2015 

. '· 
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 

·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 

. . 
' ... 

. '' 

· .. , 

. ' 
.. ' . 

. .... . · .. 
.. 

· .. ·· 
. :· '· . :.: 

' .. : 
• • o ·<' • 

... .. 

. •' 
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.· 
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. ·. . .. . .;l..·õl ... . ~"t 0.v..::t". ~ 

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

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

(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
. . PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE. LICITAÇÃO 
··. PROCESSO LI"CITATÓRIO No 072/2015. 
· EDITÀL DE TOMADA DE PREÇOS n° 015/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a mod.alidade - TOMADA ·DE PREÇOS · n° 01 5/2015, instaurado 

p.elo Mu~icfpio de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com 

o Poder Público, em qualquer de suas esfera·s. 

. . . . Por ser expressão da verdade, firmamos a presente . 

,'" • r "' 
. :· 

.• ..... .. '.. \ · .. ·. . 

•.· 

... 
. · 

. • t 

· . : ' • 

. ' .. 

, .. 
. '· 

·' 
,· . 

. . ........ . . 

,._ · . . 

. · .. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal .. 

. · . . . ~. 



(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 072/2015 
EDITAL ])E TO~A DE PREÇOS n° 015/2015 

. DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

. procedi~ento licitatório·, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 015/2015 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. 

. . 
.. .. , ..... 

I •, o 

.. . 

. ' 
... : .... ·. ·. 

o.· .. 
:-·-: 

Por ser expressão da Verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinàtura 

Do representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova C · 
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 IV) 

P~FEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃo-DE LICITAÇÃO . 
PROC_ESSO.LICITATÓRIO No 072/2015 
EDITA~ DE TOMADÀ DE PREÇOS n° 015/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento -licitatório, sob a modalidade- TOMADA 'DE PREÇOS no 015/2015 instaurado pelo 

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

· noturno, perigo-so ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de -16 (dezesseis) anos, salvo na 

.. · · condiÇão de aprendiz, .a partir de J4(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

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

Por ser expressão daverdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

; . .:.· . 
Do representante legal . ~ . 



.. . ' . 

' ' 

·. 

(MODELO ANEXO V) 

.. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CO~ISSÃODE LICITAÇÃO 

. PROÇESSO LICITÀTÓRIO No 072/2015 
EDITAL.-DE TOMADA DE PREÇOS n° 015/2015 

:·. 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatô~io, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 015/2015 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, 

decla~ando ainda que preencha todos eis requisitos na habilitação . 

. ~ . ' 

·Por ser expressão da verdade, firmamos a presente . 

.. . 
.. . . .. 

.. .... 
(LOCAL E DATA) 

.. ·' 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

·' . 

' \, I •' 

.... 
·. ~ . . .. 
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Prefeitura Municipal de Nova · í11 ~:.~~~ 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-00 °'-u 1(\-. 

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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSOLICITATÓRIO .N° 072/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 015/2015 

Objeto: Contratação de Empresa para Reforma/Ampliação do Centro de Saúde do 
. · Distrito de Santo Rei. 

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

, · 

. . 

;;· 

.< 

. " . ~· 

" ' .. 

. ' 

. . 

I. 

: ., 

Nova Cantu, Paraná, _.:__--,--~d~e~------ de 2.015 . 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

·. - . 



•, 

o ';I . . 

t • .1'. 

ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Edit~l de Tomada-de Preços n 015/2015-PMNC 

Declaramos que ............................. ~ ........ , CPF n° ............................. da 
prop9nente. . .............................................................................. , . devida1nente 

.. credenciad(), visitou o local da execução da obra, objeto da Tomada de Preços em 
epígrafe. , .· . . 

... 

. . 
-· . . 

o • • •. f 

, · "' · ... 

' t : 

: · .. . · · . . 

· . . . ·· 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Licitado r 

. .................................. . 



: 

"' . ·. 
. 

. \ ·: . 

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

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

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 forneddo bens compatíveis , e que 
nas ocasiões de negociação comercial, cumpriu com os preços, com prazos 

· de entrega, qualidade de serviços, garantia, facilidade de negociação dos 
prazqs de pagamento, com as quantidades previamente estabelecidas, de 
demais-- aspectos que garantam um bom relacionamento comercial, Nada 
existe _e_m nossos arquivos nada que desabone a referida empresa . ' 

I -· 
' .. 

P~r ser expressão da verdade, firmamos a presente . 

. . . .. . . . ' 

. . : 

. . . •. 

' . . : . 

. . , . 

. ... . 

' ' I • 

· , 

' . 

Nova Cantu, Paraná ... ~ .. de ........ :.: .. : .... de 2015. 

Identificação, Carimbo e Assinatura do Emitente 

(com reconhecimento de firma) 

··.·. : .· .. 
- . . 

. : ·. 



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 

PORTARIA n° 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 CANC_ELADO o procedimento n° 014/2015 
modalidade Tomada de Preço. 

Dê-se ciência. 

Publique-se. 



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 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 072/2015 

CONTRATANTE: 

CONTRATADO: 

OBJETO: 

VALOR: 

ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 
EXECUÇÃO: 

EDITAL DE tomada de preços n° 015/2015 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 
C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA 
CNPJ 82.305.541/0001-92 
Contratação de Empresa para 
Reforma/ Ampliação do Centro de Saúde 
Distrito Santo Rei. 
R$-142.534,86 (Cento e Quarenta e Dois Mil, 
Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta 
e Seis Centavos). 
03 de Novembro de 2.014. 
01 (um) ANO. 
180 (CENTO E OITENTA) DIAS. 

PUBLICADO EM JZ.. I ~:k I à>\'? 

JORN AL:c(~~:;'-'.V\.o- c:.u:> J ~ 
EDIÇ.l,O 1."~.1-c.Ltosc '"fKif .c& 

RESPONSÁVEL ~~~---
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MUNICÍPIO DE NOVA CANlfU} --·, · 
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@iq.com.br 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 072/2015 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 015/2015 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

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

C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, com sede na Rua Sete de Setembro, n° 170, sa la 02, 
Centro, Município de Pitanga, Estado do Paraná, inscrita no 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° 072/2015- Edital 
de Tomada de Preços n° 015/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. Contratação de Empresa para Reforma/Ampliação do Centro de Saúde Distrito 
Santo Rei, 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 CONT~AD~ respon ilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATAJ'}TE e/ou ter 1ros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.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$-142.534,86 (Cento e Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e 
Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos); 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao serviço 
executado, objeto deste contrato, e, o pagamento será. 

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

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO. 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 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 subcontratação de serviços. 

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

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplica& à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo a responsabilização civil e penal cabíveis. 



MUNICÍPI~.,~o~o ~r~áVA CAN~U ·{;~--· _ 
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, Estad<Joo Paraná, 03 de Novembr 2015 . 

. CONSTRUÇÕES CIVIS L TDA 

Contratante Contratado 

TESTEMUNHAS: 
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CREA-PR Conselho Regional de Engenhana e ~ronomia do Paraná 
Anolaçâo de Responsabilidade TécniCa Lei Fed 6496177 
I {t/on;t• SIICI Pn~fisscio: /vlaulcuJw w flrujc:IO.). 1W Ohrn 

2• VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS 111111111111111111111111111 1111111 

O valor de R$ 67,68 referente a esta ART foi pago em 29/10/2015 com a guia n• 100020154676251 

ART N° 2015 
Obra ou Serviço 
ART Principal 

Profissional Contratado· SEBASTIÃO RONALDO VILELA (C PF·357.616 019-15) N" Caneora PR-19354/D 
Titulo Fonnaçao Prol.: ENGENHEIRO CIVIL. N" Vos to Crea. -
Empresa contratada: 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Endereço:RUA BAHLtl. 85 CENTRO 
CEP: 87330000 NOVA CANTU PR Fone: (44) 3527 t 281 
Local da Obra: RUA NAGIB JAFETIRUA PARANÁ, 85 Quadra:22 Lote 18 
DISTRITO DE SANTO REI- NOVA CANTU PR CEP: 87330000 
Latitude : Longitude: 
Tipo de Contrato 5 - VÍNCULO EMPREGATíciO Dimensão 96 02 M2 
Ativ. Técnica 9 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO 
Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
Tipo Obra/Serv 216 ORÇAMENTO 
Serviços 168 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS 
contratados 

Dados Compl o 

Guia N 
ART N" 
20154676251 

Data Inicio 01110/2015 
Data Conclusão 30110/2015 

VIr Taxa R$ 67.68 Entidade de Classe 311 
Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO 
Outras ntonnações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs IAnculadas. ARTs substituidas. co 'iffitantes, etc 
TRATA-SE: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE UMA AMPLLtiÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE D S 'O REI. COM ÁREA TOTAL DE 96.02 
M': SEN . ÁREA DE 55,85 M' EXISTENTE E AMPLLt\ÇÃO ÁREA DE 40,1 7 M'. VALOR DE R$ 143.400.00 (C ARENTA E TRÊS MIL. 
OUATR ENTO REAIS). CO FO ME TOMA A DE PREÇOS 01512015. 

i natura do Co nte A sina a 

~\0 ~G Se as ti onaldo Vil I 
~\\\'tO~ ~~~FEITO e gc~'v''ls7.~~ 19354-0IP~ a 

2• VIA- ÓRGÃOS P~BLICOS Destina-se à apresentaçao nos órgãos de admonistraçao pública, cartórios e outros 
6

·
019

•15 
Central de h formações do CREA-PR 0800 041 0067 
A autenticaçao deste documento poderá ser consu ltada através do sita www.c rea-pr.org.br 

A Anotação de Responsabilidade TécniCa (ART) foi instituída pela Lei Federal6496/77, e sua apliCação está regulamentada pelo Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09. 

hsp .. 4530 
03111/2015 
CreaWeb 1 08 

03/ 11/2015 06:35 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia 0° 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 HOMOLOGA CÃO 

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 072/2015 - Edital 
de Tomada de Preços n° 015/2015, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE N° 01 - ÚNICO" 
ÍTEM 01 - Empresa: C. W. CONSTRUÇÕES CIVIS - LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n° 82.305.54110001-92, no Valor de R$-142.534,86 (Cento e 
Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Seis 
Centavos). 

Nova Cantu, Paraná, 27 de Outubro de 2.015. 

PUBLIC" r:''"' EM_ .Z e l no ~ 

JORN; ~~~J~ 

EDIÇÃO N .0_ q l~~ ~cW 

RESPONSÁveL __ ~~-----



MUNICÍPIO DE NOVA CANTÚ ~\ 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 \ 

1? ~. 

~~~ ~12 -~-- _·_·_r 
/~ ?~ 

"'·' ,-.. 1•. / Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 072/2015, Edital de Tomada de Preços n° 015/2015, 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. 

' ' ' ( 
v\._;--.1 ~ \ -" __:>. 

Dr. DIVONSIR GRAFK---

OAB-PR no 4.0~8 
Assessor Jurídico 
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Campo Mourão, Sábado à Segunda-feira, 24 a 26 de outubro de 2015 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca~tu-~-~ - -;~.J 
Rua BAHIA, n° 85 - 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@iq.com.br 

TERMO DE ADJUDICACÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N• 072/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n• 015/2015 

A Comissão Municipal de Licitações, após anãlise 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 TOA Lote Unico - item um no valor Total de R$-142.534,86 (Cento e 
CNPJ 82.305.54110001-92 Quarenta Mil, Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Seis 

Centavos); 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará 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 Ca _,y __ J. ______ . 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 4'0 _ç_«:-. 

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 072/2015 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS no 015/2015 
Às 10:00 hs (dez) 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 Reforma/ Ampliação do Centro de Saúde 
Distrito Santo Rei, 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 n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do 

I 01 d d d d . fi enve ope conten o a proposta e preços, sen o a segumte erma: 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS L TDA Lote Único - item 01 no valor total de R$-
CNPJ 82.305.541/0001-92 142.534,86 (Cento e Quarenta e Dois Mil, 

Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e 
Seis 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$ -142.534,86 (Cento e Quarenta e Dois Mil, 
Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos) a empresa: C.W. 
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, Inscrito no CNPJ sob o no 82.305.54110001-92. 

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

ELEANI MARIA DE ANDRADE 
Comissão de Licitação 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Outubro de 2.015. 

SUELI DE FATIMA MELLO 
Comissão de Licitação 
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NSTRUÇÕES CIVIS 
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A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO 
EDITAL DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO N° 015/2015 

OBJETO: Reforma/Ampliação Unidade Básica de Saúde no Distrito Santo Rei. 

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/Ampliação da Unidade Básica de Saúde no Distrito de Santo Rei, 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$ 142.534,86 (Cento e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e 
quatro reais e oitenta e seis 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 ertura da proposta pela 
Comi o de Licitação . 

. CONSTRUÇÕES CIVIS L TOA 
NPJ N° 82.305.541/0001-92 

'\kJ..:•nr•=-<M!intante Legal: 
Wilson Carlos Jaskiv Kaluz 
RG: 1.266.655-1 SSPR 
CPF: 345.096.319-87 

Wilson Carlos Jaskiv Kaluz 
ng° Civil- Crea n°s. 3889-D/SC 

e 4926-V/PR 

Pitanga, 20 de Outubro de 2015. 

CONSTRUTOR WILSON 
CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 

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

E-mail: cwconstrucoes@uol.com.br 

) 
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

OBRA: AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTO REI 
LOCAL: RUA NAGIB JAFET/RUA PARANA, S/N°- DISTRITO DE SANTO REI 
MUNICIPIO: NOVA CANTU PR. 

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

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7. 101,54 
2 FUNDAÇOES INFRA-ESTRUTURA 3.396,06 3.396,06 
3 SUPRA-ESTR.NIGA BAL./PILARIRESP. 10.788,43 5.028,60 5.028,60 
4 ALVENARIA 3.320,52 2.454,70 
5 REVESTIMENTO PAR.INTERIEXTERN. 2.979,10 
6 REVESTIMENTO DE PISOS 3.505,79 
7 ESTRUTURA P/COBERT/COBERTURA 4.331,18 2.945,72 
8 PORTAS E JAN. VIDRO TEMPERADO 
9 PINTURA PAR. INTERNA E EXTERNA 

10 PAV. EXTERNAS E OUTROS 3.244,02 
11 INSTALAÇOES ELETRICAS 
12 INSTALAÇOES HIDRAULICAS 4.152,03 
13 LIMPEZA 

TOTAL MENSAL 21.286,03 16.076,36 24.309,96 
TOTAL ACUMULADO 21.286,03 37.362,39 61.672,35 
PERCENTUAL MENSAL 14,93 11,28 17,06 

~ ___, 

l J 
CPf N" 345.096 

RG N" 1 ?.6f> ~lljf..1 ~~QryP 
,. 

DATA: 20/10/2015 
MES-4 MES-5 MES-6 TOTAL-ITEM %-ITEM 

7.101,54 4,98 
6.792,12 4,77 

2.687,75 2.687,75 26.221,13 18,40 
2.454,90 8.230,12 5,77 
2.970,10 4.037,42 9.986,62 7,01 
3.505,79 3.505,79 3.505,81 14.023,18 9,84 
2.945,72 2.945,73 13.168,35 9,24 
4.502,00 4.502,00 4.502,01 13.506,01 9,48 
3.642,50 3.642,50 3.642,49 10.927,49 7,67 
3.244,02 3.244,02 3.244,02 12.976,08 9,10 

2.555,60 2.555,59 5.111,19 3,59 
5.938,92 2.152,03 2.152,03 14.395,01 10,10 

96,02 96,02 0,07 

31.891,70 29.272,84 19.697,97 142.534,86 100,00 
93.564,05 122.836,89 142.534,86 

22,37 20,54 13,82 100,00 

-

tREASU9 



PLANINHA DE SERVIÇOS 

Obra: AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTO REI 

Local: RUA NAGIB JAFET/ RUA PARANÁ S/N° 

Data: 20 DE OUTUBRO DE 2015 
Orçado por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
Eng• Civil - CREA 19.364-D/PR. Organizado por: Eng.• Civil Vilela 

Item Descrição 
SINAPI 

Página Slnap/ Unidade 
Quantida Preço Valor Total 

Valor Total 
% 

0912010 de Unitário do Item 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Demolição de alvenaria. m3 24,71 54,20 1.339,28 

1.2 Placa obra 2,00x1 ,SOm chp galv.pintc/tinta autom. m2 3,00 300,55 901,65 

1.3 Barracão p/depósito em tábuas madeira, cobertura fibrocimento 4mm, incluso piso, argamas. 

traço 1:6 (cimento/areia) . m2 10.00 396,11 3.961,10 

1.4 Locação de obra em tabuas e pontaletes corridos. m 40 ,1 7 9,31 373,98 

1.5 Retirada de portas e janelas. m2 16,50 31,85 525,53 

Subtotal 7.101,54 

2 FUNDAÇOES INFRA-ESTRUTURA 

2.1 Estaca a Irado (broca) 0=25cm c/ concreto FCK = 18Mpa sem a co. m 86,00 55,10 4.738,60 

2.2 Armação de aço CA 50 diam.10mm 3/8 fornecimento, corte, dobra, colocação. kg 162,88 9,72 1.583,19 

2.3 Armação de aço CA 60 diam.4,2 fornecimento, corte, dobra. colocação. kg 45,53 10,33 470,32 

Subtotal 6.792,1 2 

3 SUPRA-ESTRUTURA I VIGA BALDRAME I PILAR I VIGA RESPALDO/ FORRO DE PVC 

3.1 Concreto FCK='20Mpa incluindo lançamento e adensamento. m3 8,22 440,1 1 3.617,70 

3.2 Armação de aço CA 50 diam.10MM 3/8 fornecimento, corte, dobra, colocação. kg 612,40 9,72 5.952,53 

3.3 Armação de aço CA 60 diam.4,2 fornecimento, corte, dobra, colocação. kg 136,25 10,34 1.408,83 

3.4 Forma chapa de madeira compensada plastificada 18mm para estrutura de concreto incluindo 

corte, montagem, escoramento, desforma. m2 108,65 55,10 5.986,62 

3.5 verga e contra verga 10x10cm em concreto (incl.formas e aço). ml 19,20 39,39 756,29 

3.6 Impermeabilização com tinta betuminosa baldrame I 02 demãos. m2 32,10 11,65 373,97 

3,7 Forro de PVC e= 8mm com tarugamento. m2 85,26 42,47 3.620,99 

3,8 Forro de beiral em madeira de sedrinho ou Pinus sem no. m2 33,50 72,65 2.433,78 

3,9 Tabua de vista em madeira dura. ml 47,75 43,36 2.070,44 

Subtotal 
26.221,13 

4 ALVENARIA 

4.1 Alvenaria tij. furado (1 Ox15x20cm) 1 vez, assentem arg14cm.traço 1 :4 (cimento/areia). m2 45,50 65,93 2.999,82 

4.2 Alvenaria tij, furado (10x15x20cm) 1/2 vez, assentem arg. 10 em traço 1:4 (cimento/areia). m2 ,.,., ~ 
54,20 5.230,30 

Subtotal / i:S~,12 
' / I ' -

l //niiMM 
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Local: 
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En!!.:, Civil -
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AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTO REI 

RUA NAGIB JAFETI RUA PARANÁ S/N° 
20 DE OUTUBRO DE 2015 
SEBASTIÃO RONALDO VILELA 

CREA 19.354-D/PR. 

PLANINHA DE SERVIÇOS 

Descriçllo 
SINAPI 
0912010 

Página Sinapl I Unidade 

REVESTIMENTO DE PAREDES INTIEXT 

Chapco par.inVext, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm. 

Emboço parede inVext, arg mista, e=20mm. 

Azuleijo paredes banheiro. 

Subtotal 
REVESTIMENTO DE PISOS 
Regularizaçao de piso/base em arg.traço 1:3(cimento/areia, esp.3,0cm, preparo manual. 

Piso ceramica esmaltada linha media,PEI4, assent.c/arg .colante,c/rejunt.cimento branco. 

Rodapé ceramico colocado argama colante+ rejunte. 

Soleira em granito cinza andorinha 20cm larg. 
Contra piso/lastro em concreto 1 :3:6 e=5cm espessura com impermeabilizante vedacit. 

Subtotal 
ESTRUTURA PARA COBERTURA/COBERTURA 
Estrutura p/telha de barro, em madeira lei nao aparelhada com tesouras. 
Cobertura c/ telha de barro incluindo capas com rejunte para vedaçao. 

Agua furtada com chp aço galv n• 24, desenvolv. 45 em. 

Subtotal 
ESQUADRIAS, PORTAS E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO 

Pta.mad.comp.lisa (80x210cm)incl.aduela/dobradiça. 
Pta.mad.maciça almofadada (80x21 Ocm)incl.aduela/dobradiça. 
Porta em vidro temperado 10 mm espessura incluso acessarias de instalaçao. 

Janela em vidro temperado 8mm espessura incluso acessorios de instalaçao. 

Quadro com tela de polipropileno em tubo 2x2cm fixado com bucha e parafuso. 

Granito cinza polido para peitoril, e=2,0 em, larg.20cm - fornecimento e instalaçao. 

Subtotal 
PINTURA EM PAREDES INTERNA E EXTERNA 

Pintura látex acrllica amb.inVext., 3 demaos. 
Emassamento massa acrllica p/amb.inVext 3 demao. 

Pintura com tinta texturizada acrilica. 

Pintura em verniz fosco em esquadrias de madeira. 

Subtotal 
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E OUTROS 
Piso para calçada em concreto desempenado, e=5 em. 
Piso em paver 10x20cm, esp = 6 em, assentado sobre colchao de pó de pedra esp =3m. 

Rampa em concreto desempenado, e= sem, conforme projeto. 

Corrimao em tubo galvanizado, conforme projeto. 
Portao metalico em tubo chato de ferro, 300x120cm de correr. 

Subtotal 
1 1NSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

ORÇAMENTO DE AMPLIAÇÃO DA UBS DE SANTO REI - 2015 - 1 

m2 

m2 
m2 

m2 

m2 

m 
m 

m2 

m2 

m2 

m 

Unidade 

Unidade 

m2 
m2 

m2 

m 

m2 
m2 

m2 

m2 

m2 
m2 

m2 

ml 

m2 

Organizado por: Eng.• Civil Vilela 

Quantida I Preço 1 Valor Total 
de Unitário 

229,93 

229,93 

42,70 

85,26 

85,26 

85,35 
15,71 
42,60 

96,02 
96,02 

4,55 

4,00 

4,00 

5,50 
7,94 

7,94 

8,04 

198,36 

198,36 

93,85 

26,88 

6,10 
27,89 

50,85 

36,32 

54,20 
15,37 

201 ' 18 
43,03 

73,20 

60,91 
63,98 

606,40 
765,62 

424,72 
368,84 

143,06 

201 '18 

19,90 

21,25 

23,53 

20,71 

43,03 

1.402,57 

6.412,75 
2.171,30 

3.096,64 

4.621,09 
1.311 ,83 

3.160,54 
1.833,08 

7.028,66 
5.848,58 

291 '11 

2.425,60 

3.062,48 

2.335,96 
2.928,59 

1.135,90 

1.617,49 

3.947,36 
4.215,15 

2.208,29 

556,68 

Valor Total 
do/tem 

9.986,62 

14.023,18 

13.168,35 

13.506,01 

10.927,49 

% 

lo .. ! 

~ ~ 
JtukW I '"" 
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C1fA 11881D-st 1 4928/V..f'P i 'f Ó{)'\: 
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PLANINHA DE SERVIÇOS 

Obra: AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTO REI 

Local: RUA NAGIB JAFETI RUA PARANÁ SIN" 
Data: 20 DE OUTUBRO DE 2015 
Orçado por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
Eng• Civil- CREA 19.354-DIPR. Organizado por: Eng.• Civil Vilela 

Item Descrição 
SINAPI Página Slnapl Unidade 

Quantida Preço 
Valor Total 

Valor Total 
0912010 de Unitário do Item % 

11 .. 1 Eletroduto flexível corrugado 314. m 67,50 5,55 374,63 

11.2 Eletroduto rígido 1 112" para entrada de medição. m 20,00 24,12 482,40 

11.3 Eletroduto rígido 1" para entrada de telefone. m 20,00 15,02 300,40 

11.4 Caixa de passagem 4x2" plastico da marca tigre. Unidade 26,00 6,13 159,38 

11.5 Cabo de cobre isolado 2,5mm•. m 300,00 3,75 1.125,00 

11.6 Cabo de cobre isolado 6mm•. m 50,00 6,57 328,50 

11.7 Luminária tipo calha,sobrepor e/reator part.rápida e lêmp.fluoresc.2x40W, completa. Unidade 6,00 101,31 607,86 

11.8 Luminária tipo calha,sobrepor e/reator part.rápida e lêmp.fluoresc.2x20W, completa. Unidade 8,00 64,37 514,96 

11.9 Cabo de telefone 2 pares. m 50,00 1,77 88,50 

11.10 Interruptor 01 tecla simples com placa. Unidade 7,00 29,94 209,58 

11.11 Interruptor 03 teclas simples com placa. Unidade 1,00 43,06 43,06 

11.12 Interruptor 02 teclas simples com placa. Unidade 1,00 39,84 39,84 

11.13 Tomada telefOnica 4 pinos padrao telebras. Unidade 3,00 23,76 71,28 

11.14 Tomada 2P+ T 20A- 250V com placa - fornecimento e instalaçao. Unidade 17,00 29,11 494,87 

11.15 Quadro com barramento para 6 disjuntores. Unidade 1,00 95,68 95,68 

11.16 Disjuntor monopolar 1 OA a 30A. Unidade 3,00 12,93 38,79 

11.17 Disjuntor bipolarr 1 OA a 30A. Unidade 2,00 68,23 136,46 

Subtotal 5.111,19 

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

12.1 Tubo de esgoto de 100mm com conecçOes fornecimento e instalaçao. m 36,00 54,30 1.954,80 

12.2 Tubo de esgoto de 40mm com conecçOes fornecimento e insta laçao. m 24,00 27,66 663,84 

12.3 Ralo sifonado 1 00x1 00x50mm. Unidade 2,00 48,63 97,26 

12.4 Tubo de agua fria 50mm com conecçOes fornecimento e instalação m 24,00 34,79 834,96 

12.5 Tubo de agua fria 25mm com conecçOes fornecimento e instalaçao. m 36,00 18,36 660,96 

12;6 Tubo de agua fria 32 mm com conecçoes fornecimento e instalaçao. m 12,00 25,27 303,24 

12.7 Porta sabonete liquido. Unidade 4,00 42,31 169,24 

12.8 Porta papel. Unidade 2,00 43,19 86,38 

12;9 Porta toalha em plastico ABS. Unidade 4,00 51,80 207,20 / ""' Br: _-...... 
12.10 Lavatório em louça branca, com coluna, sifao, válvula e engate, torneira fornecim. e instai. Unidade 4,00 512,46 2.049,84 ? ._,.E~ 

12.11 Vaso sanita rio completo - fornecimento e instalação. Unidade 2,00 363,25 726,50 
. /. .,, /.\ ) . . ( 

12.12 Valvula para descarga 1 1/2" com registro acabamento em metal cromado. Unidade 2,00 109,53 ;:, ~ .. .. --; 

. 12,13 Registro de gaveta 314 com acabamento. Unidade 5,00 89,82 f :J \.1 o ·., 

12;14 Caixa de agua de 500 lts. Fibra. Unidade 1,00 266,01 I ;01 \.' ~~~'IS' : 
'•~ ___....5--- I 

_. --
1 
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Obra: 
Local: 
Data: 

!

Orçado por: 
Eng• Civil-

I tem 

12.15 

12.1 6 

12.17 
12.18 

12.19 

13 
13.1 

AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTO REI 

RUA NAGIB JAFET/ RUA PARANÁ S/N° 
20 DE OUTUBRO DE 2015 
SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
CREA 19.354-D/PR. 

PLANINHA DE SERVIÇOS 

SINA P/ I Pllgina Slnapl I Unidade 
0912010 

Descriçilo 

Caixa de Gordura em alvenaria com tampa de concreto. 
Caixa de inspeçao em alvenaria com tampa de concreto. 

Fossa septica em alvenaria, revestida em argamassa com impermeabilizante e tampa em concreto. 

Sumidouro com anel em alvenaria 0=1 ,20m, prof.= 6,00 m com tampa de concreto. 
Apoio para banheiros p/ cadeirantes. 

Subtotal 
LIMPEZA 

Limpeza final da obra. 

Subtotal 

PITANGA, 20 DE OUTUBRO DE 2015 

TOTAL DA OBRA 

TOTAL DA OBRA COM BOI 25% 

ORÇAMENTO DE AMPLIAÇÃO DA UBS DE SANTO REI - 2015 1 

Unidade 
Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

m2 I 

Organizado por: Eng.• Civil Vilela 

Quantida Preço V. 1 7< t 1 l Valor Total 1 
de Unitário a or 0 a do Item 

1,00 318,54 318,54 

3,00 318,54 955,62 

1,00 2.067,74 2.067,74 

1,00 1.560,00 1.560,00 

4,00 201,18 804,72 

I 
14.395,01 

96,021 1,00 j 96,02 

li 
Total 

~RUÇÕES CIVIS LTOA 
CNPJ NOS2.305.541/0001-92 

SóciO Administrador 
Wilson Carlos Jaslciv Kaluz 

CPF NO 345.096.31&-87 
RG ~ 1 266,~'1 fSPP~ 

% 



-HABILITAÇAO 

CONSTRUTORA WILSON 

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 



5109/2015 
Comp-owmle de II"Scr ç.ão e de Situaç.ão Cadastral- hrcressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribu inte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer d·vergência, providencie junto à 

[ a s~a :lualização cadaslr~- -

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE I~SCRIÇÁO 

S2.305.541i00íl1-92 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

NOI\H:: to\lf'Ht:SAHIAL 

C W CONSTRUCOES CIVIS L TOA· EPP 

TinJLO DO E$T ABELE:IM ENTO i NOME DE F ANT O.SIA) 

CONSTRUTORA WILSON 

CODIGO E DESCPIÇAO DA ATMD ..O E ECONóMICA Pi'<INCIPAL 

41.20'""·00 ·Construção de edifícios 

CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ~Til/IDADES ECONÓ~•IC~ SECUNDÁRIAS 

42.99·5·01 ·Construção de instalações esportivas e recreativas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA I11.~7UREZA JURIDICA 

205·2 ·SOCIEDADE ENPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

R EBANO PEREIRA 

CEP 

85.200-000 

ENDEREÇO ELETRONICO 

BAIRROIOISTRITO 

CENTRO 

ENTE FEDERA. TI/O REsPONSÁVE!. (EFRI 

NÚMERO 

145 

MUNIC'IPIO 

PITANGA 

TElEFONE 

(42) 3646-3352 

COIJPLEME"-TO 

DATA DE .-\BERTURA 

04il íll199íl 

UF 
PR 

S1TU .. ÇÃO CADASTRAL 

ATiVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03i11i2005 

~.WTII/0 DE SITUAÇÃO C.~ASTRAL 

SITI I b.(:Ãii FSPFC:!AI 
~ ....... 

t provado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de .~aio de 2014. 

Emitido no dia 1510912015 às 11:08:15 (data e hora de Brasrlra). 

Consülta QSA I Capital Social 

f)ATAOA SITI JA.::Ãn FSPFqtd 

**•***** 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013681896-38 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 82.305.541/0001-92 
Nome: C W CONSTRUCOES CIVIS LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretana de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima Identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natmeza tribu-tária e nãü tributária, bem cümü aü descumprimentü de übrigações tributá!' as acessórias. 

Válida até 13/01/2016- Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 

Página 1 cte 1 
Emticlo 1-ía lntemet Publica c15 09'2015 11:13:~81 



5.'09/2{)15 

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

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

Nome: C W CONSTRUCOES CIVIS LTDA. EPP 
CNPJ: 82.305.541/0001..S2 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacronal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regulalidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradmia-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da cettidão 
negativa. 

Esta certidãü, emitida em nome da matriz e válida paía tüdas as suas filiais, iefeie-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 ~ da Lei n2 8.212 de 24 de julho de 
1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenttcidade na Internet, nos 
endereços <http:iiwww.recetta.fazenaa.gov.br> ou <nrtp:iiWww.pgfn.iazenàa.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 19:22:32 do dia 27/07/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 23,01/2016. 
Código de controle da cettidão: D36E.57D6.984F.F431 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

://www.receita.fazenda.gov.br/P,Picacoes:ATSPO/C:ertidaoiCNDCCJr1urrtaSegViaResultadoSegViaasp?app=CNDC:>nj!.l1taSegVia 



MUNICÍPIO DE PITAN~ 
CNPJ 76.172.907/0001-48 lfmlil-------lliilli

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 -
CAIXA POSTAL 11 CEP 85.200-000 P I T A N G A 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Protocolo: 1088/15 

Finalidade: LICITACAO 

Alvará: 00000557 

Nro. Certidão: ~ 4933 I 2015. 

Requerente: 

Data Abertura: 01/03/1983 

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

Cadastro: 2 00000557 Inscrição 01-0304100640Q1 

Quadra: 41 Lote: 18 Unidade: OOOQ01 

Endereço: RUA EBANO PEREIRA Nro:145 

Complemento: 

Bairro: CENTRO 

Atividade Principal: SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL 

CMC: ............................. ,_, * 

CNPJ : 82.305.541/0001-92 

Situação: Normal 

CERTIFICAMOS, que o contribu inte 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. 

I · • 

VALIDADE DE ·' 90 DIA(S) 



5110/2015 https:ltwww.s,fge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimrrimJrPapeJ.asp?VARPessoaMauiz=5427877&V"-RPess:Ja=54278-

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inseri ção; 82305541/000l-92 

Razão Social: C W CONSTR CIVIS LTDA 

Nome Fantasia:CONSTR.UTOR.A WILSON 

Endereço: RUA EBANO PEREIRA 145 I CENTRO I PITANGA I PR I 85200-,..,,...,... 
uuu 

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

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

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

Certificação Número: 2015100304062857730706 

Informação obtida em 15/10/2015, às 15:59:17. 

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

~\ 0 
\ 

ttps:llwww.sifge.caJxa.gov.br/Empresa/Crf/CrfiFgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5427877&VARPessoa=5427877&VARUf=PR&VARinscr .. 1/í 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: C W CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP 
CN?J: 82.305.541/0001-92 
Certidão n~: 143474419/2015 
Expedição: 15 /09/2015, às 11:19:42 

(~~TRIZ E 

Validade: 12 /03/2016 - 180 (cento e oitenta) d1as, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que C W CONSTRUCOES CIVIS LTDA- EPP (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 82.305.541/0001-92, NÃO CONSTA do Banco 
Nacior-al de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base ~o art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011 e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Ce~t1dão são de responsabilidade dos 
Tr1buna1s do Trabalho e estào atualizados até 2 (do is) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agênc1as ou filiais. 
A aceitação desta certidão cond1ciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabal~o quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recol:himer-tos previder..c1ários, a .:hor..orários a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei: ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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C .w .caqs'l'R~S CIVXS LTDà. 

CONTRATO SOCIAL • 

Os abaixo assinados, WILSCB CARLOS 

brasileiro, caaado, Engenheira Civil, 

daaicillado- Pitanga-Pr., a Rua Arthur Mehl,871, 

centro, portador da can:.ira do CREA ne 3889-0, 11 
lo- Regilo-Sc, e c&lula de Identidade civil nt 1.2 

66.655 1, expedida pelo Inatituto de Identi~icação 
do Paran& e CPP n• 345.096.319187 e EVALDO RALUCZ, 

.~ruileiro, caaa?o, Engenheiro E latriciata, resi-1 

dente e daaiciliado em Pitanga-Pr., portador da 11 
carteira do CRBA n• 4549-D, lo- Região-se. , e ~ 

la de Identidade Civil n2 1.905.810 7, expedida P.! 
lo Inatituto de Identificação do Paraná e CPP ~ I 
340.618.279/87, RESOLVEM por este instrumento par

ticular de Contrato social, c:anstituirem uma aoci~ 
dade do tipo •poa Qtxn'AS IE RBSPONSABILIDruJE LIMJn'! 

DA• , que se reger& pelas Leis 3. 708 de lO de jane! 

ro de 1.919 e 4. 726 de 13 de julho de 1.965, pelas 

deaais diapoai9õea legias àplic:aveia à especie e I 
pelas clausulas e condições aeguinteaa 

CLAUSULA PRIMEIRA- A sociedade qirar' sob o ncaa caaercial de1 c.w. 
CONSTR~S CIVXS L'l'DA. ~ tendo a sua sede e foro 

à Av. Manoel Ribaa,361, centro, Pitanga-Pr. 

CLAUSULA SEGtBDA- A sociedade tem por objeto mercantil. a exploraçlo 

do raaao dea Industria da construçlo civil. 

CLAUSULA ~IRA- o prazo de duração da sociedade, é por taapo in
determinado, iniciando as suas a ti vidadea a par

tir do dia 23 de setembro de 1. 990. 

CLAUSULA QUARTA- O Capital social., subscrito na foxma previata ne-

te ato, na impo~cia de 303.000,00('l'resentos e I 
traia ail cruzeiros), dividido em 303.000(Tresentas e treis mil)qu_s 

tu, de Cr$ l,OO(Buaa cruaeiro) cada uma, ~ic:a assim dividido e int~ 

gral.izac:bentre oa a&:ioaa WILSCB CARLOS JASJaV JCALUZ, aubacreve -
300.000(Treaentu ail) quot.aa, no valOr de Cr$ 300.000,00('l'reaentos 

mil énzeiroa), intecJra.lizadoa ~ seguinte forJMI Cr$ 50.000,00(Ci.n 

coent~ mil cruzeiro•) , - aoeda corrente do Pal.s, no preaente ato e 
entr.ga neste. atO l aoaiedade um BlltQDOVel VW/~usc:a 1300, ano 1.977, 

cor bran~, OI-BJ529259, pl.a~ AQ-043l,no valôr de Cr$ 25o.ooo,oo I 
( duzent<?s e cincoenta mil c:uzeiros) e EVALDO :KALU::Z, aubaeJN-1lte 

3 .ooo( Treia ai'l) quotas, no val&r a Cr$ 3 .ooo ,OO( Treia mil. 

roa), integralizado• aa ~ corrente do Pa!s, no pre-.nte 
CLAUSULA QtmrrA~ Aa quotaa da sociedade aão in viaiveia e não 

rlo ser transferida• ou aliena aa 
o consentimento do outro aoc:io, cabendo a eate i 



C .W .CONSTRuçn&S CIVIS LTOA. 
CONTRATO SOCIAL. 

CLAUSULA QUINTA- ••• rência na sua aquisição na proporção 
'}\:e rcssuir n~ sociedade •• 

CLAU3ULA SFXTA- A responsabilidade dos s6cios é limitada à 
cia total do capital social , nos te~os do artigo 21 

da Lei l~7~8 de 10 de janeiro de 1.919. 

CLAUSULA SETIMA- A sociedade ser&. administrada por um s6cio 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 11 
pretexto ou modalidade em operações ou negocies 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 WILSOO CARLOS JASKIV KALUZ, para cujo exere 
cicio fica ~apensado da prestação de caução legal.-

CLAUS t1LA NONA- Pelo serviço que ·prestar S sociedade, perceber&. o ao-

cio gerente I a titulo de remuneração PRO LABORE I a I I 
quantia mensal fixada de canum acordo até os limites ~ 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 carqo de s6cio WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 
Engenheiro Civil, portadora da Carteira nt 3889-o , 10~ Região-se. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- os s6cios declaram que não estão incursos/ 

em nenhum dos crimes previstos em Lei, que 

os impeçam de exercer atividades mercantis. 

CLAUSULA IECIMA SEGUNDA- o ano social, coincidira can o ano civil,d.! 

vendo a 31 de dezembro de cada ano, ser pr_2 
cedido o balanço geral da sociedade, obedecidas as prescrições le -/ 

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

cios proporcionalmente às quotas de capital, podendo os lucros a cr~ 

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

dade. 

E, por assim terem justo e contratados, lavram, d_! 

tam e · assinam, juntamente com duas testemunhas o/ 

pr•sente instrumento particular de contrato soci-
al, em tre~ vias de igual teor e fo~ rica 

pelos s6cioa, em todas as suas folh 

brigam-se fielmente por erdeiros a 

pri-lo em todos os seus 

Pitanga, 18 
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C.W·. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 
C? ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

.. CNPJ 82.305.541/00Ql-92. 

WILSON CARLOS JASKIV KALUZ, brasiléiro, natural de Pitanga!Pr., 2~~~ -- ~·. -~;~"' 
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 região, 
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 pa_rcial de bens, Erige~heiro Eletricista, RG 1.905.810-7 SSP/Pr. , 
CP. F 340.61.8.279-87, Carteira Profissional do.CREA 4549-D/SC 1 O a região, 
residente e domiciliado na Av. Brasil, 373, cen'tro, CEP 85.20Ó-OOO, 
Pitanga/Pr., únicos sócios da C.W. CONSTkUÇÕES CIVIS LTDA., com sede e 

. domicíHo na Rua: Sete de Setembro, 1 /o, sala 02, centro, CEP 85.200-000, 
Pi'l:anga/Pr., registrada na Junta Comercial do Paraná_, com NIRE 41202428102 

: em OS de outubro de 1990 e CNPJ 82.30~~541/0001-92 e posteriores 
alterações contratuais arquivadas sob n° 524553 em 22/07/1992; '556392 
em 06/09/1993; 5657-40 ·em 27/12/19-93; 9401.60587 em 05/1 0/1994; 
961804890 em 18/1.0/1996; 970183.~80 em 06102/1 997; ·980278252 efh·· 
13/02/1998; 000430587 em 09/03/2000, RESOLVEM, alterar o seu contrato ~. 
social ~~ - pbsteriores alteràções nos termos da lei 1 Ô.406, 02/01/2002 e . ~ 
subsidiar-iamente, à lei 6.404/76 <art. 997, 1.co2oo2>: · · 
CLÁÚSU_lA;··PRIMEIRA: Ingressa na sociedade, SHEILA CRISTINA KALUZ, 
brasilelrà, na~ur~l de· Pitanga/Pr., solteira, máior, nas'Cida em 05i11 '/1 9~4; 
estudante, r~ RG ._'8.741.725-5 SSP/Pr., c·PF 047.654.699-05 residente e 
do~iciljad~ ~fll Rua: Arthur Mehl, 871, centro, CEP 85.200-000; ~itanga/Pr. 
CLAUSULA SEGUNDA: Retira-se neste ato da sociedade EVALDO KALUCZ, 
vende~do e tr~nsferindo suas quotas de capital no valo,r de·. R$ $_~0,00 
(oitocehtos r~àis) .. em moeda corrente dO' país,· para. a sócia ingressante, · já 
qualific;ad'a n4 Cláusula primeira, sendo que o sócio retirante declara haver 
recebido neste ato, o vq.lor descrito anteriorm~nte· e. recebido todos os seus 
direitos perante .~ ~ocied~de, nada mais tendo a reClamar, seja a que título for, 
dando plena, geral, rasa e irrevogável.quitação.-(art.1.os7,cC/2oo2> .. 
CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrencia do · .ocorrido na. cláusula anterior, o 
capital social 'fica; as si~ distribuído e~'tr~ os sócio~·: 

-~ -~ .,.!9:: 

~~l ~ 
ou- E 
~o~ ~ 
c; -~ ';;' O Bel. Juranclir Ava Mesaiu Júnior -i lilo V 
-~ ~ ~ O Leonides Resnizell Mendes - Eac:reven 
Qi .::: i O Hady lamar Cosia Messiae - E~env 
~ ~ .... O Carlos Henrique Parolo- Escrevente 
!- o: OSabrina Hisayo tkegami Cleve . Escreve 
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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 QUARTAf Alteram o endereço da sociedade que era: Rua Sete de 
Setembro, 170, sala 02, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr., para: Av. Brasil, 
441, centro, CEP 85.200-000, Pitan.ga/Pr. 

Diante das alterações, os sócios resolvem aaequar o contrato e alteração ao 
Novo Código Civil e regida pelos artigos da lei 10.406 de 10/01/2002 
aplicâdos 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. cc:2oo2l. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede e domicílio a Av. Brasil, 
441, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr. <art 997,11. cCJ2002l. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O Objeto social é: indústria da construção civil. <art 997, ' '· 
CC/2002). 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 05 de outubro 
de 1990 e s~0. p·r~,zo é indeterminado. · 
CLÁUSULA QUA~TA: O capital social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 
dividida:; em s'O.QOO (oitenta mil quotas), de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
integrali~ados .da< seguinte forma: R$ 20.7 41,93 (vinte mil, setecentos e 
quarent?. e um 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). comi reserva de capital; R$ 8.130,00 (oito mil, cento e trinta reais) 
com correção . monetária de capital; R$ 42.634,49 (quarenta e dois mil, 
seiscentos e trinta 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. valo e R$ 
79.200,00 (seterita e nove mil e duzentos reais), sendo R$ 20. 4,51 (vin 
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e um centav moeda 



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

~ -;:· .. :__ . ·~>/ 
corrente do país; R$ 8.408,64 (oito mil, quatrocentos e oito reais e sessentã" e 
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$ 42.208,15 
(quarenta e dois mil, duzentos e oito reais e quinze centavos) com lucros 
acumulados; SHEII:A CRISTINA I<ALUZ, subscreve 800 (oitocentas quotas) no 
valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo R$ 207,42 (duzentos e sete reais 
e ql.!arenta e dois centavos) em moeda co rrente do país; R$ 84,94 (~itenta 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 
ac'umulados, ficando distribuído da seguinte forma: 
SÓCIO QUOTAS 
WILSON CARLOS JASKIV I<ALUZ 79.200 
SHEILA CRISTINA I<ALUZ 800 
TOTAL 80.000 

VALOR(R$) 
79.200,00 

800,00 
80.000,00 

(art. 997,111, CC/ 2002) (art. 1.055. CC/2002). 

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
sua quota, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
social: <art. 1.052. CCJ2002> . 

CLÁU,SU~ .S~XTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas ·a :terceiros sem o consentimento · do outro sócio, a quem fica 
assegurac'J~ ; :em igualdade de condições e. preço de preferência para as 
aquis.ição sê ~ostas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a 
alteracão do oUtro sócio. <art. 997, v1: 1.o13, 1.015. 1 .o64, co2oo2>. 

CLÁUSULA ·sétiMA: A administração da sociedade caberá ao sócio WILSON 
CARLOS JASIÓV KALUZ, com poderes e atribuiÇões de ADMINISTRADOR, 
autorizados 10 uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividade 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçõ~s seja em favor de qualquer 
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem· autorização do outro sócio. <art. 997, v1; 1.o13. 1.o 1s. 1. 
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C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 
C? 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" , observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. · • 

CLÁUSULA NONA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou·. por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, cont ra. o sistema f inanceiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
OU a- propriedade (art. 1.011 , parâg. P . 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 
per das apurados· <art. 1.oGs, cc; 2oo2>. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. 
Não sendo possivel ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o 
valor de se~? - haveres . será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonia't · da _sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especia.lment~ levantado. 
CLÁUSULA DÉOMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir 
ou fechar filial ow outra dependência, mediante, alte ração contratual assinada 
por todos os sócios. 
CLÁUSULA D

1
ÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo efetuar 

modifiçação em ?eu contrato social <art.1.o71 , Vl 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o fo ro de Pitanga/Pr. para o 
exercício e o cumprimento dos direitos é obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estq.rem justos e contratados assinam o pres 
04 (quatro) vias. 
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C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 
QO ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ 82.305.541/0001-92 

' ... 

(ja Silva 
1 ~- 5 ;SSP/Pr. 

Elaborado por:· 

· ~/kM~~ · 
~uber 
CRC/ Pr. 004520/ 0 -4 

Pitanga, 22 de maio de 2003. 

~7~ 
EVALDO KALUCZ 

os Pau lo das Neves 
RG 6.921.747-8 SSP/Pr. 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA . 

t. 
ESCRITORIO REGIONAL DE GUARAPUAVA 

': CERTIFICO O REGISTRO EM: 30 /05/200~3 --. 
SOBNÚMER0:2003 13~6669 
Protocolo: 03/134666-9 ~~N<o<.-~ 

. Empresa:L 2 02428 10 2 
~ W CONSTRUCOE:S ::IVI~ LTDA 



C W CONSTRUÇÕES CIVIS"\. TDA - EPP 
17·a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ N° 82.305.541/0001-92 
~!~~ ~!:~'!~~~!!:~2 EM 05/10/1990 - - ·· --· -- · -- - -

1) . IRE"NE LOURES DE SOU~A KALUZ, bras ileira, casada em regime d 
un1versal de bens, empresaria , 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. 

2) MARC.ELQ tlEI'llRIQUE LOURES K~LU,Z, btasileita, satteir.o, eropces.átia, ~~~~: ~((
do RG: 8.738.852-2 e do CPF: 072.010.709-16, nascido em 18/02/1989, residente e 
domiciliado na Ru a Arth-ur Mehl, 871, centro, Pitanga/Pr., CEP 85.200-000 , 
Pitanga/Pr ., únicos sócios da C W CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP com 
sede e domicíl io na Rua Ébano Pereira, 145, centro, Pitanga/Pr. , CEP 8S.200-
000, CNPJ 82.305.541/0001-92, registrada na Junta Comercia l do Paraná, 
com NIRE 41202428102 em 05/10/1990 e última alteração contratual 
arquivada sob ~o 20145365328 em 17 /-09/-2014; RESOLVEM, ef-etuar 
alteração contratual, conforme as cláusulas à seguir: . 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa, neste ato, na sociedade WILSON CARLOS 
JASKIV KALUZ, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de _ bens, 
Engen heiro Civ il, RG 1.266.655-1 SSP/Pr., CPF 345.096.319-87 e Carteira 
Profissional do CREA 3889-D/SC 10a região, residente e dom iciliado na Rua: Arthur 
MehL, 87-1, centro, CEP 8.5.200-000, P.itanga/Rr ., ,. 
CLAUSULA 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). Conforme 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 fo r, dando plena, geral, 
rasa e irrevogável quitação. 

CLÁUSU1.A QUARTA: Em decorrência da cláusula anterior, fica alterada a cláusula quart~ 
da decima sexta àlteração, que passa a ser: "O capital social é de R$ 550.000,00 
(quinhentas e cinq;uenta mil reais), dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) 
QUOTAS no -valàr, cfe R$ 1,00 (UM REAL) cada uma, integralizados em moeda corrente do 
país neste ato ' d,iviâido entre os sócios: WILSON CARLOS JASKIV KALUZ subscreve 
544.500 (Qaihhentos e quarenta e quatro m il e quinhentas) QUOTAS no v alor de R$ 
544.500,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais) integralizados em 
moeda c.orrentej 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 entre OS SÓCiQS: 

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 sociedade é exercida pelo sócio 
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ, com poderes e ições de 
ADMINISTRADOR, autorizado o uso individual do nome e resariál, v e ado, no 
entanto, em ativ idades estranhas ao interesse social ou as mir obrigações eja em 
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem co o one rar ou alien r bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sóc on. 



C W CONSTRUÇÕES CIVIS L~DA - EPP 
1 7a· ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ N° 82.305.541/0001-92 
NIRE 41202428102 EM 05/10/1990 

CLÁUSULA SEXTA: O ADMINISTRADOR, WILSON CARLOS JASK 
declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a adm 
da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaçã o c ri mina l, 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temperaria 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, pe ....... _--... -.~,.... 

suborno, concussão, peculato, ou contra a: economia popular, contra o siste 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência , contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 

~· 

E por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam 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 nov embro de 2014. 

~RENE~~UZA KALUZ 

- - - -- ----

2 



À 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA CANTU- PR 
ACOMISSAO DE JULGA"v1ENTO DA UCITACAO 
EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 015/2015 

OBJETO: Reforma e Ampliação Unidade Básica de Saúde, no Distrito de Santo Rei, 
Município de Nova Cantú, Estado do Paraná. 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 015/2015, 
instaurado pelo Município de Nova Cantú, que não fomos declarados inidôneos para 
licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Poí S e í expíessão da veídade, fiímamos a píesente. 

Re e Legal: 
Wilson Carlos Jaskiv Kaluz 
RG: 1.266.655-1 SSPR. 
CPF: 345.096.319-87 

Wilson Carlos Jaskiv Kaluz 
ng° Civil - Crea n°s. 3889-D/SC 

e 4926-V/PR 

Pitanga 20 de Outubro de 2015. 

CONSTRUTORA WILSON 
CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 

CNPJ 82.305.541/0001 -92 - lnscr. Est. 404.02632-12 
Rua Ébano Pereira, 141) - Telefax: (42) 3646-3352 - CEP 85200-000 - Pitanga - Pr 

E-mail: cwconstrucoes@uol.com.br 



À 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA CANTU- PR 
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO 
EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 015/2015 

OBJETO: Reforma e Ampliação Unidade Básica de Saúde, no Distrito de Santo Rei, 
Município de Nova Cantú, Estado do Paraná 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento iicitatório, sob a moàaiiàaàe - TOMAüA üE PREÇOS n° 015í20i5 
mstaurado pelo Município de Nova Cantú, 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. 

Repr egal: 
Wiison Carios jaskiv Kaiuz 
RG: 1.266.655-1 SSPR. 
CPF: 345.096.319-87 

Wilson Carlos Jaskiv Kaluz 
E ng° Civil - Crea n°s. 3889-D/SC 
e 4926-V/PR 

Pitanga, 20 de Outubro de 2015. 

CONSTRUTORA WILSON 
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 



À 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA CANTU- PR 
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO 
EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PRECOS N° 015/2015 

ODjC:T'r""\· c-ç-. .. _....-,.... f\ ........ _.;_-:;-. I t-•d-...1" o.;:._; __ ...... 8 S-•'•A
&..1 1-IV.I,viUIIIIQCnllltJIIQyQUVIII QUCLJQ;::)IvQU QUUv 

Município de Nova Cantú, Estado do Paraná 

DECLARAÇÃO 

no Distrito de Santo Rei, 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 015/2015 
instaurado pelo Município de Nova Cantú, que a empresa proponente, não emprega 
menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 
ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Wilson Carlos Jaskiv Kaluz 
g° Civil - Crea n°s. 3889-D/SC 

e 4926-V/PR 

Pitanga, 20 de Outubro de 2015. 

CONSTRUTORA WILSON 
CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 

CNPJ 82.305.541 /0001-92 • In ser. Est. 404.02632-12 
Rua Ébano Pereira, 14~ • Telefax: (42) 3646-3352 · CEP 85200-000 - Pitanga- Pr 

E-mail: cwconstrucoes@uol.com.br 



NSTRUÇÕES CIVIS 

À 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA CANTU- PR 
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO 
EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 015/2015 

OBJETO: Reforma e Ampliação Unidade Básica de Saúde, no Distrito de Santo Rei, 
Município de Nova Cantú, Estado do Paraná 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 015/2015 
instaurado pelo Município de Nova Cantú, que a empresa proponente, conhece todos 
os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 
concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os 
requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Repre anrtH::ea 
Wilso Carlos Jaskiv Kaluz 
RG: 1.266.655-1 SSPR. 
CPF: 345.096.319-87 

Wilson Carlos Jaskiv Kaluz 
ng° Civil - Crea n°s. 3889-D/SC 

e 4926-V/PR 

Pitanga, 20 de Outubro de 2015. 

CONSTRUTORA WILSON 
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 
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À 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA CANTU- PR 
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO 
EDITAL DE LICITAÇÃO -TOMADA DE PRECOS N° 015/2015 
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Município de Nova Cantú, Estado do Paraná. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públié'os, que a empresa C.W. 
CONSTRUÇÕES CIVIS L TOA, inscrita no CNPJ sob o n° 82.305.541/0001-92 
estabelecida a Rua Ébano Pereira, n°. 145 centro, Município de Pitanga - Paraná 
executou serviços de Edificação Edücacional em Alvenaíia, no ~v1un1cipio de Pitatga
PR, tendo nos fornecido bens compatíveis, e que nas ocasiões 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 aspectos que garantam um bom 
relacionamento comercial, Nada existe em nossos arquivos nada que desabone a 
referida empresa. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a prese 

~'I"JN!~ntante Legal: 
\Niison Carios Jaskiv Kaluz 
RG: 1.266.655-1 SSPR. \tl~sS\~i'. 
CPF: 345.096.319-87 ~~~-? 

Wilson Carlos Jaskiv Kaluz 
Eng° Civil- Crea n°s. 3889-D/SC 

----+>-~· 926-V íPR 

Pitanga, 20 de Outubro de 2015. 

CONSTRUTORA WILSON 
CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 

CNPJ 82.305.541/0001 -92 - lnscr. Est. 404.02632-12 
Rua Ébano Pereira, 14:5 - Telefax: (42) 3646-3352 - CEP 85200-000 - Pitanga - Pr 

E-mail: cwconstrucoes@uol.com.br 



' . 
CONS·ELHO· REGIONAL DE ENGENHARIA E. AGRONOMIA 

DO PARANÁ 

Certidão de .Acervo Técnico c.om ,Atestado 
I . -

O Conselho Regional de Engenharia e Agron~mia do Paraná - CREA-PR, certifica 
que o(a) profission'al abaixo procedeu a(s) Anotação"(ões) de Responsabilidade Técnlca -
ART(s) referente{s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta-Certidão, integrando desta 
forma sua e>eperiência profissional,~. conforme o Artigo 470 da ~esolução no 1025/ 2009, 
do. CONFEA. . 

;-

Certifica que,· conforme dispõe . o Artigo 20 da Lei Fed~ral n. ~ 6.496/77, a ART 
define para os efeitos legais os res.ponsáveis técnicos pelo empreend imento de 
engenharia e agronomia. · 

Certifica que, cabe ao( a) profissional a responsabilidade quanto a realiza\;ão e . 
conclusão do(s) seiviço(s), betn 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, 
Resoluções do Conselho Federal d.e Engenharia e Agronomia - · CONFEA e Instruções 
Normativas deste ConsE;!Iho Regional de Erig~nharia e AQr~nomia. 

. . 
Certifica · que a capaciaade técnico~profissional de uma . pessoa jurídica é 

repr-esentada pelo conjunto dós acervos técnicos dos . profissionais integrantes de seu 
'Quadro técnico e .varia em função · de alteração dos acervos técnicos do~ profissionais 
integrantes •de seu quadro técnico, conforme o Artigo 480 da Resolução 1025/ 2009 do 
CONFfA. · . 

Certifica · que, á critério do(a) profissiona( esta Certidão, de Acervo· Técnico 
estará acompanhada . do Atestado emitido . pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) 
ART(s) aceivada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao 
(s) serviço(s)/obra(s), ab~(!ngentes aos dàdos desta Certidão, e que atenderá a 
exigência prevista no Artigo ·3o, § 10, inciso I, da Lei F.ederaln.o 8.666/ 93. · 

. . ' . 
·Certifica que ficam cientes o( a) profissional deterator e a quem interessar possa , 

recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em ·desacordo com a 
presente Certidão de Ácervo Técnico, não é(são) de respohsC!bilidade do CREA--PR, e sim 
de seu(s) emitente(s)", restringin1do-se à presente Certidão às atividades r.eg istradas na 
(s) ART(~) acervada(s), ·confdrme disposto na Lei Federal n.o 6.496/77. . 

Certificamos, f inafnjente; que . qyaisquer eve"tuais informações divergentes 
apresentadas_em Atestádo : 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 Profissional: se-3889/D 

. Acervo Técnico N°.:4150/2013 
Selos de autenticidade ~'A."011.93 

. I 
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CONSELKO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

I ' 
DO.PARANÁ 

' C~rtid_ã~o~ de A~e·rvo . Técnicq 

· WiLSON CARLOS JASKIV .KALUZ 
Carteira Profissionai:SC-3889/D 
Acervo T~cn ico No: :.-41~0/2013 
Selos de autenticidade :-~'011.938 

( 

.RNP N0.~2500996220 
. ProtocolóN0.:20l:yoo134361 

ART N° •• • • : . : .. . .... :3053195400 ' o •.. . • . • Registrada:.26 ) 08/2.008· . • . • ...• • , . . 
ART Correspons . • •... : .. · . . · .•• . , •. • •.•. . .. .• ART Vinculada: . . . .. . .•. . • •. : . . . : . . 
Empresa Executóra, .• :C, W ' CONSTRUCOES ,C_IVIS LTDA· .. ." .. • •.. •. • · . . • • • . . • ••• ." :" . 
Contratante ( s) •• • • . • ·: ~REFEITURA MUINICIPAL DE ·. PITANGA - CNPJ /CPF: 

. . 7172907000108 . . ; . ·: .. . • ..•. •...• ••••••• : .. .............. . 
Tipo de. Cont r ato.· . • , : ÉMPRÊITADA . •• .•• • . • - . • _- • • . . , • •. •• • ··_. . ..... . .. ..... ... ... . 
Atividade" Técnica •• ·• :EXECUÇÃO DE OBRA ou· SERVICO TÉCNICO • •• • . ••. • • •• • . ; ••. 
Ár~-~ de Competência. :EDIFICAÇOES - COW~-TRUÇÃO éiyiL ... ·.· .... : . . .... .... , . . . 
Tipo de Obra/Serv'iço:'EDIFICAÇÕE"S ' DE E;NSINO: QUALQUER ÁREA .•. . ••••••.. . .... . . 
Serviço Contratado • • : EXECUÇÃO .••. : .• · ••. . · • ••... · •••.•...••. • .•. . • • • . .• . .. . .. 

. Di mensão .•••.. , .••.• ·:~.503,36 M2 .•.... ;,. Área Existente: . ••••. ••••••.••••• • 
Área Al]tpliada: ...•.. . : .- ... · .. ·: . . , ..• · .· · . • ~. Ár~a de··RefiJriJla :_ ... . . . . . ... -.. .. .. . 
Loc.al da Obra • •••. • _. : RUA CONSE.LHEIRO ,ZACARIAS, S/N ,CENTR9 L . 02 Q. ,33 . •.• 
Município/Es tado_. ; .. : P·ITANGA/PR; •• • ••• • ••• ·· • ••. • . . • • • • • . . • .. . . •••.• . • : • ••. ' 

. D~t~ . ~e Inici o., .... :lS/06/26oi .. , ..••.. Dat; de conclusâ0:15/ 0 4/2009 : •. .. 
Docto de Conclus.ão . • :DECLARAÇÃO PROFISSIONAJ? . . • • . • • .... • , •• .• • •. • •...• , • ; ... . : " 
Descr. Compl . Serv •• :TRATA- SE DA CONSTRUÇAO DA. ESCOLA MUNIÇ~PAL JOSE 

BI,TTENCOURT , ~E;DINDO 1. 503, 36 . M2 SITO ' ·À RUA 
CONSEL HE I RO ZACARIAS, ESQ . C/ RUA PROTÓGENES 

'GQIMARÃES 'PITANGA- PR. ART REF. EXE~UÇÃO DE 

?bservação . . · .. . . .. . . : . - ~r·.:. 

1 9 .OUT. I I 



· CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de · Ac~rvo Técnico 

ENGENHEIRO .CIVIL 
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ· 
Carteira Profissional: SC-38.89/D 
Acervo Técnico N0.:4150/2013 
Selos de autenticidade:~ 011.938 

. RNP N0.:2SQ0996220 
Protocolo NO.:lOh/00134361 

A autenticidade de~ta. certida9 poderá ser' confirrr~~da na página 
1
do CREA-PR 

(http://www· .crea -pr.org. br),. atr~vés do protocolo n.o 2013/00134361. ' 

Emitida via Internet em .1.6/04/2013 16:05_:45 horas. . . 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução N° j17/ 8 e a Instrução de Serviço N° . 
. 010/ 2002. . 

. ,A falsific~ção deste documento constitui-se 
_ respectiva ação penal. 

, I~ 

') 

. -



·MUNICÍPIO DE . "'~~"''l=---------CENTRO ~ 28 DE JANEIRO. 171 - FONE (42) ~1122- FAX 3646-1172 
_.,-..,M>- CAIXA POSTAL 11 CEP 85..200-000 - P I T A N G A PARANÁ 

ATESTAOO 
~ 

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° 85200-000 - Pitanga Paraná, 
.atesta para fim de direito que a Empresa Contratada "C.W. Construções Civis Uda", 
inscrita no CNPJ ~ 82.305.54110001-92 e lnscr. Est. no 404.402..632-12, estabelecida à Rua 
Ébano Pereira, .. n° 145- centro- Pitanga Paraná, com registro no CREA sob n° 10441-F, 
tendo como úrilc:o responsável téalico o Engenheiro Civil Wilson Carlos Jaskiv Kaluz, 
com .Crea n° 3889-0/SC e 4926-V/PR, foi responsável pela Execução de uma edificação 
eín alvenaria pala fins educacionais, no município de Pitanga - Pr, no período de 
15fJunho/2008 a 14/Abril/2009, com a seguinte metragem: 1.503,36 m2 de construção 
convencional em alwnaria, com 01 pavimentDs. situada na Rua Conselheiro Zacarias, 
s/n - Centro, na cidade de Pitanga:-Pr., de acordo com o Contrato fumado entre as partes, 
dentro do prazo estabelecido, não causando nenhum transtorno ao contratal•te, bem como 
aos órgãos envolvidos no ramo. 

Descrição sumária dos serviços relacionados com a obra em questão. 

TipO cie Obra: Edificação Educacional em alvenaria 
Atividade: Fins ~nais . 
Área Total: 1.5.03;36 m2. em alvenaria convencional de 01 pavimentos. 

Descrição Sumária da obra: .. . .: 

Pavi-.~: :;·; · 
- ExeCução de 1'.287,49 m2. de piso cerâmico. 
Pintur.a: j . 
- 3.059,15 m2. de. pintura com rtnta látex acrílico. 
- 411,88 ~- de:pintura com m1a verniz. 
- ~.96 m2.· de:pintura com tinta esmalte sintético. 
- 1.291,60 m2 de .~ de massa acrílica. 
- 1.219,74 m21de ·~ de massa corrida. 
- 1.533,95 m2 ide 'apicação de Textura acnlica. 
- 372,55 m2 de·pirltura esmalte sintético em estrutura rne1á1ica a revólver 
- 1.341 ,49 m2 de protetor anti-cupim em estrutura de madeila na cobertura 
Laje: '· 
- ExeaJÇão de 1.352,00 m2. de laje Tteliçada em COf'ICieto 
-Aplicação de 81,12 m3 de concreto, eom fck=250,00 Kglcm2, para capearnento da 

laje. 
Fundação: 
- Execução de 1.375,00 m de estacas escavadas mecanicamente 0 25cm. -
- Concreto: Apicação de 54,09 m3 de concreto amado, com - 250 Kglan2. para 

estacas, blocos de Mdação e viQas bafdrarnes. 



·, 

Estrutura: 
- Aplicação de 156,37 m3 de concreto annaóo, com fck= 25MPA, para pilares e vigas. 
Vedação: 
- ExeaJÇão 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 pam cobertura com telhas de barro 
cerâmico. 

- execução de 422,79 m2 de estrutura em aço para cobertura de telha de barro. 
Revestimento: , 
- ExeaiÇão de 6.691,84 m2 de ·chapisco em paredes intemas, 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. 
- Exea.ação de 886,00 m2 de Pastilha porcelana, com rejunte colorido (10x10) em. com 

cimento colante externo) 
Instalação Elétrica: 
- Instalação de toda Instalação E1étrica, Lógica, Telefonia e Páta-raios. 
- Execução de entrada de energia com padrão trifásico 3 x 200A 
- Fomecimento e !ligação de 15 pontos de voz e dados com Infra estrutura completa para 

tenninais de rede com cabearnento estruturado UTP 4 pares categoria 5, induindo tenninais 
macho .RJ 45 e-FISdata, tomada fêmea RJ45, anihamento e Relatório de Certificação dos 
cabos de lógica. 

- Forôecirnento dOm instalação de cabeamento estruturado categorta 5 
- Instalação ~ 243,00 luminárias c/ 2 lâmpadas fluorescentes de 40 W. 
- lnstalação,de·5'.495,00 ml. de cabos flexíveis bitolçl2,5nvn2. 
- Insta~ de 650,00 ml. de Cabos flexíveis bitola 4,0 mm2 
- Instalação de ~.oo ml. de Cabos flexíveis bitola 6,0 nm2 
-I~ ~e 7.15,80 ml. de Cabos flexiveis de 1 KV na bitola de 10,00 nwn2 
- Instalação de ~o.oo mt. de Cabos flexíveis de 1 KV na bitola de 50,00 mm2. 
- ln$1açãQ ~ 395,00 ml. de Cabos flexíveis de 1 KV na bitola de 95,00 mm2 
- Instalação <te 4;80,00 ml. 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 
Instalação ~ráulica esgôto: 
- 280,00 ml. de tubulação PVC de 100rnm inclusive conexões p/ esgoto 
- 235,00 mL de tUbulação PVC de 150mm inclusive conexões p/ esgoto 
Instalação Hidráulica água fria: 
- 185,00 ml. tubo de PVC marrom soldável F25nm inclusive conexões colocado 
- 164,00 ml. tubo de PVC marrom.sotdável e=32mm inclusive conexões colocado 
- 86,00 ml. de PVC marrom soldável e=SOmm indusive conexões co o 
- 06,00 ud caixas d'água de 1000 litros. · 
- Instalação de 35 registros de gaveta e pressão com canopla 
- Instalação de 06 registros de gaveta com caoopfa I!J= 1 1/2" 
- 15,00 Lavatórios de louça com coluna, incluindo torneira e qb*>Sõrk>S 



Prefeitura Municipal de Nova C 
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-mai l: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

A TESTADO DE VISITA 

Ref.: Edital de Tomada de Preços n 015/201 5-PMNC 

Declaramos que Wil son Carlos Jaskiv Kaluz, CPF n° 345 .096.319-87da 
proponente CW Construções Civis Ltda CNPJ n° 82.305.541 /0001 -92, devidamente 
credenciado, visitou o local da execuçf..o da obra, objeto da Tomada de Preços em 
epígrafe. 

Nova Cantu, Paraná, 13 de Outubro de 2.015. 



5/09/2015 CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 
24 de dezembro de 1966, estando habiiitada a exercer suas atividades no Estado do 
Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Certidão n°: 107258/2015 

Razão Social: C. W. CONSTRUÇÕES CNIS LTDA- EPP 
CNPJ: 82305541000192 

Validade: 13/03/2016 

Num. Registro: 10441 Registrada desde : 22/02/1991 
Capital Social: R$ 550,000,00 
Endereço: RUA EBANO PEREIRA, 145 CENTRO 
Município/Estado: PITANGA-PR CEP: 85200000 
Objetivo Social: 
Indústria da construção civil. 
Restrição de Atividade : Responsável técnico Eng Mecânico poderá responder somente 
dentro de sua área de atribuições. 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercido de 2015. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Responsável(eis} Técnico(s}: 

1- WILSON CARLOS JASKN KALUZ 
Carteira: SC- 3889/D Data de Expedição: 24/06/1982 
Desde: 22/02/1991 Até: 27/02/2013 
Desde: 27/02/2013 Carga Horária: 4: H/D Até: 21 / 11/2014 
Desde: 21/11/2014 Carga Horária: 4:0 H/D 
Visto N° : 4926 Data do Visto: 29íOóí1982 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA 

2 - EVALDO KALU CZ 
Carteira: SC-4549/D Data de Expedição: 12/12/1983 
Desde: 16/08/2005 Carga Horária: 4:0 H/D 
Visto NO: 5825 Data do Visto: 13/03/1984 
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular 
DA RESOLUCAO 218- ARTIGO 08 do CONFEA 

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular 
DA RESOLUCAO 218- ARTIGO 09 do CONFEA 

Para fins de: LICITAÇÓES 
1hnp:/, creaweb.crea-pr .org.brlconsuitaslcerti aaOJ L.lldica.asp":'SESSAú= oN jw3nm4EQM &CúüREGT ú =ti3:>:25&D EPT ú=583u&GúDFU N C= S99!:1 · &N . . ~ IL 



509/2015 CREA 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contid 
documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na págiraa do 
{http://www.crea-pr.org.br), através do 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação 
de seu(s) responsável (eis) técnico(s). 

Emitida via Internet em 15/09/2015 11:17:02 

Dispensa-se 3 assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço 111° 002/2014. 
A falsificação deste documento co'lstitui - se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a 
respectiva ação penal. 

""'""-""·"~P'.ag .... I<><"''"'""J'"'da<icri•~ep?SESSAO•oNJw3:!2m4EOM&CODREGT0•63325&0EPT0•533\l&CODFU NO~~ 212 
I 
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