
MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

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

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

ORDEM DE ENTREGA 

Empresa: BASSEGIO & FONTANA LTDA- ME 
CNPJ no 04.739.05110001-90 

Objeto: Materiais de Construção (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14 e 15)- Processo Licitatório n° 024/2016, Pregão Presencial n° 
015/2016. 

Solitante: Prefeitura Municipal de Nova Cantú - Município de Nova Cantu 
CNPJ 77.845.394/0001-03 
Data: 10/06/2016 

Prazo de entrega: 10 (dez) dias 
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Data: 10/06/2016 I ll\1\~. h lP'lil~ , 
Airton .ÁD'fonio t ~gnolin 
Prefeito Municipal 



Prefeitura Mttnicipal de Nova Can~u 
Rua Bahia n" 85 - Centro- Novn Cantu - PR.- CEP: ::7330-000 

C~P.I N.• 77.8-15.39·1/01101-UJ - Foo~t• (0-1-1) 3!'27-1281- Fone Fax (OH) 3527-1363 

E-m ai!: Qillllcantu'ír'hounai I. com ou pnmc<llllu@i!!.com.br 

TERMO DE JIOMOLOGAÇA-0 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu. Estado do Paraná, no uso das atr ibuições que 
lhe são conferidas por Lei c, tendo em vista o Processo Licitatório n" 02-./2016- .•:diL<•l 
de Pregão, na formêl Presencial n° 015/2016, que tem como objeto a Aquisiçi:io de 
Materiais de Construção. conl"orme cspccilicaçào no Ed ital. 

loma-se pública a Homologaç iiG . do processo licit<!tório em cpígra!;.: ú~ r-:rnprcsas : 

BASSl(GIO & FONTANA LTDA- ME, inscrito no CNP J sob o n" 04.739.051/0001 -9ü- LOTE 
01 - Item 01, 02, 03, 04, OS, 06, 07, 08, \)9, 10, 11, 12, 13, 14 c 15 no valor TOTAL L!c RS-
13.779,00 (Treze Mil, Setecentos c Sctcnt& c Nove 1\.cais). 

Nova Cuntu . Paraná. 02 d(; Junno de 2.0 I ó. 
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MUNICIPIO DE NOVA 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail : pmncantu@hotmail.com ou omncantu@ig.com.br 

DECLARAÇAO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n° 
024/2016 - Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 015/2016, efetuaco 
para Aquisição de Materiais de Construção - Prog. Brasil Carinhoso, cuja 
empresa vencedora foi : BASSÉGIO & FONTANA LTDA - lVlt~, inscrita no 
CNP.J sob o n° 04.739.05110001 -90, atendeu a todos os dispositivos 
constantes na legislação em vigor, em especi2l à Lei n~ 1 O. 520/02 e 
8.666/93, de 21/06/1993, e suas alterações, inclusive quanto à forma de 
publicação. 

Nova Cantu, Estaco do Paraná, 02 de Junho de 2.016. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

i/Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 010/2016. 
Processo Licitatório n°. 024/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 015/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 015/2016 Aquisição de Material 
Constr. Brasil Carinhoso 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

Nova Cantu, 02 de junho de 2016. 

É o parecer, s.m.j. 

Controladora Geral 

Controlador Interno 

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

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



Prefeitura Municipal de Nova 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N• 024/20 I6 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 015/2016 

TERMO DE AD.JUDICACÃO 

A Comissão Municipal de Licitações. após ami lise ~ verilic.açào da documentaç:io e proposta apresentada. torna rúblic3 u .1djudicaçclo. 
do processo licitatório em epígrafe :i Empresa. conforme segue: 

BASSÉCIO & f'O~TANA LTDA- ME 
CNPJ 0~ .739 .051/0001 -90 

LOTE 01-llcns OI, 02. 03, 04, OS, 06. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 
1~ E 15 no valor TOTAL de RSi-13.779,00 (Treze 1\lil. 
Setecentos c Sctcnt:l e Nove Reais . 

Comunica outrossim. que a comissão de lic itoçGo dorú vistas ao respectivo processo licitatório. a quem se sinta prejudicnd''· para 
imerposição de recurso. 

No,·a Cantu. Pamnú. 31 de Maio de 2.016 

Comissão de Licitoções: 
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e Quliitii';os"":!__ 
CNPJ NO 76.950,047/0001-88 

CONYAUDAÇÂO 
EXTRATO DO 1o AOffiYO 00 CONTRATO N° 001 /2015 
CCINl'RATANTE: PREFEfTURA MUNICIPAL DE QUINTA 00 SOl·PR 
CNPJ: 76.950.0<17/0001-88 
C()tii'JRATADO: E.C.M SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO lTOA 
CNPJ: 11.712.0S3/0001·51. 
OWE10: PRORROGAÇÃO 00 CONTRATO N• 001/2015 
NOVO PRAZO DE VENCIMENTO 00 CONTRATO: 22/01/2011 
DATA DE ASSINAT\JRA: 10/01/2016 
PREFEJTO MUNIQPAl: JOÃO CLAUDIO ROMERO. 
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Prefeitura Municipal de Nova C 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO W 024/2016 

PREGÃO, na forma presencial n" 01 5/2016 

Às 14:00 hs (quatorze horas) do dia 31 de Maio de 20 16, na Sala de Reuniões da Prclcitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Lic itações e Pregão designados. com a 
finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o 
qual objetiva a Aquisição de Materiais de Construção, para cumprimento de Convênio Brasil Carinhoso, 
em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o 
credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a empresa: 

EMPRESA I CNP J 
BASSEGIO & FONTANA LTDA- ME 
CNPJ - 04.739.05 1/000 1-90 

Abe1ta a sessão pelo presidente, constatou-se que O 1 emprcs<1 compareceu para participar elo 
certame, e, apresentou os envelopes de 11° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
proposta de preços, sendo da seguinte forma: 
LOTE 01 - ÚNICO 
EMPRI<=SA: LOTES E/OU ITENS: 
BASSEGIO & FONTANA LTDA - ME LOTE 01 - ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
CNPJ- 04.739.051/0001-90 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 c 15 no valor 

TOTAL de R$- 13.779,00 (Treze Mil, 
Setecentos c Setenta c Nove Reais) . 

. - .. 
Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de quaiil1cação da paiiiCipante, e, 

contatou-se que a Empresa apresentou a documentação exigida em Edital. 
Os pmiicipantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente com as 

decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu di reito de recurso en1 relação a qualquer documento, ato 
ou forma de procedimento. 

Pe lo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço. recomenda a Comissão de Licitação, 
que o objeto li citado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

LOTE OI - no Valor Total de R$- 13.779,00 (Treze Mil, Sctc<.·cntos c Sctcnt.1 c Nove Reais): a 
empresa: BASSÉGIO & FONTANA LTDA - ME, Inscrito no CNPJ sob o n" 04.739.051/0001 -90; 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reun ião c lavrou-se a presente ata que após I ida e 
aprovada vai assinada. 

Nova Cantu, Paraná, 31 de Maio de 2.0 16. 



MA TER/AIS DE CONSTRUÇÃO SANTA 
BASSÉG/0 & FONTANA LTDA- ME 

NOVA CANTU- ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 04.739.05110001-90 

Avenida Cantu - Centro - Cep 87.330-000 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório n° 024/2016 
Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 015/2016 

Apresento para apreciação de Vs. sas., a proposta de preços referente à Aquisição de Materiais 
d C t - b" t d Ed"t I d PREGÃO 0 15/2016 f e ons ruçao, o )je o o 1a e n , con orme segue: 
I ITEM PRODUTO QUANT. Preço Valor Total 

Unitário R$-
R$-

13 AREIA LAVADA - M3 04 100,00 400,00 I\-
15 CAL HIDRATADA - SC. 20 KGS. 06 10,00 60,00 1-

14 CIMENTO - SC. 50 KGS. 25 30,00 750,00 ~ 
03 ESMALTE SINTETICO - GL. 18 LTS. 03 320,00 960,00 -
04 ESMALTE SINTETICO- L T. 3,6 L TS. 15 68,00 1.020,00 \-
09 LIXA D'AGUA 150 50 1,50 75,00 -
11 MASSA ACRILICA - BR. 25 KGS. 04 58,00 232,00 
10 MASSA CORRIDA PVA - BR. 25 KGS. 04 28,00 112,00 ·"'-' 

12 PORTA LISA 05 68,00 340,00 
08 THINER - LT. 50 10,50 525,00 
01 TINTA A BASE D'AGUA- GL. 18 LTS. 16 190,00 3.040,00 
02 TINTA OLEO- GL. 18 LTS. 15 180,00 2.700,00 
06 TINTA PARA PISO SEMI BRILHO - GL. 18 LTS. 08 240,00 1.920,00 
07 TINTA PARA PISO SEMI BRILHO- GL. 3,6 LTS. 25 49,00 1.225,00 f>--

05 VERNIZ - LT. 3,6 LTS. 07 60,00 420,00 
TOTAL 13.779,00 

TOTAL R$- 13.779,00 (Treze Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais). 

A Forma de pagamento é de até 1 O Dias, após a emissão da nota fiscal. 
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da data do 
recebimento pela comissão de licitação. 

Nova Cantu, Paraná, 31 de Maio de 2016. 

Atenciosamente, 

BASSEGIO & FONTANA L TOA- ME 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-==PARA NÁ==

CNPJ -77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 072/2016 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta em nome de BASSEGIO & 

FONTANA LTDA- ME, inscrito no CNPJ sob no 04.739.051/0001-90 , situado na 
Avenida Cantu , s/n, nesta cidade de Nova Cantu/PR, Comarca de 
Campina da Lagoa/PR Não havendo dividas até esta data de 
quaisquer impostos ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 30 (Trinta) dias a contar da data de emissão. 

E, por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu-Pr, 30 de Maio de 2016. 

J ~ 
REGtA~R\e~s SANTOS 

Responsável péfo setor de Tributação 

Rua Bahia. 85 - Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44} 3527-1 281 Fax 3527-1363 - E-mail prefeitura@novacantu .pr. gov.br 

www.na11acantu.pr.gall.br 

~~ 



MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SANTA R 

PARA: 

BASSÉG/0 & FONTANA LTDA- ME 
NOVA CANTU- ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 04.739.05110001-90 
Avenida Cantu - Centro - Cep 87.330-000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Ref. Processo Licitatório n° 024/2016 
Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 015/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 015/2016, instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 
em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

Nova Cantu, Paraná, 31 de Maio de 2016. 

BASSEGIO & FONTANA LTDA - ME 
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SANTA RITA 
BASSÉG/0 & FONTANA LTDA- ME 

NOVA CANTU- ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 04.739.051/0001-90 

Avenida Cantu - Centro - Cep 87.330-000 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Ref. Processo Licitatório n° 024/2016 
Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 015/2016 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 015/2016 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos 
termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 31 de Maio de 2016. 

BASSEGIO & FONTANA L TOA - ME 
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SANTA R ... --..:;a 

PARA: 

BASSÉG/0 & FONTANA LTDA- ME 
NOVA CANTU- ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 04.739.05110001-90 
Avenida Cantu - Centro - Cep 87.330-000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Ref. Processo Licitatório n° 024/2016 
Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 015/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 015/2016 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu , que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente . 

Nova Cantu, Paraná, 31 de Maio de 2016. 

Atenciosamente, 

BASSEGIO & F~ONA L TOA- ME 

~~~0 
588910 & 
na Uda - ME 

Fonte 05110001-10 
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SANTA RI ,~ 
BASSÉG/0 & FONTANA LTDA- ME $-,:, S. 

NOVA CANTU- ESTADO DO PARANÁ ~ NOEB-----~ 
CNPJ 04.739.05110001-90 o.FL~·-

Avenida Cantu - Centro- Cep 87.330-000 ·1, ·· ·--~~;;.· 
ova anW 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Ref. Processo Licitatório n° 024/2016 
Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 015/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 015/2016 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 
conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda 
que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 31 de Maio de 2016. 

Atenciosamente, 

BASSEGIO & FONTANA LTDA- ME 



POD32 JJDIC-~RIO 
JUSTIÇ.L~ LO TP.l"~BJI.LHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : BASSEGIO & FONTANA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 04.739.051/0001-90 
Certidão n o: 51379622 /20 16 
Expedição: 30/05 /2016, às 15:01:18 
Val idade: 25 / 11/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que BASSEGIO & FONTANA LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o no 04.739.051/0001-90, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consol idação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440 , de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa no 1470/20 11 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade n o portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou e m 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários , a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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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° 014741189-25 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.739.051/0001-90 
Nome: BASSEGJO & FONTANA L TOA- ME 

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 Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribu inte acima identificado, 
nesta data. 

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

Página 1 de 1 

Válida até 27/09/2016- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Pública (30/0E/2016 15:02:09) 



30/05/2016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral- Impressão 

~#Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

~ CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

I NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANT!= DE INSCRIÇÃO E DE I DATA DE ABERTURA 
04.739.051/0001-90 27/09/2001 
MATRIZ SITUAÇAO CADASTRAL 

I NOME EMPRESARIAL 
B ASSEGIO & FONTANA LTDA ·ME 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) -
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, int ere s tadua l e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÃRIAS 

47.44-0-05- Comércio varejista de materiais de construção não espec ificados anteriorment e 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 
206-2 • SOCIE DADE E MPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
AVCANTU I 

INÚMERO 
S/N I 

I COMPLEMENTO 
TERREO 

I CEP 
. 87.330-000 I 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO I 

I MUNICIPIO 
NOVA CANTU I ~~~ 

I ENDEREÇO ELETRÔNICO 

I 
I TELEFONE 
. (044) 5271-132 

I ;:;::; FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA I 

I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/09/2001 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 
*1r**'llr'llnltllt I I ~~SITUAÇÃO ESPECIAL 

I 

I 
I 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 30/05/2016 às 15:05:44 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

J Consulta QSA I Capital Social ] [ Voltar I 

http:/twww.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 1/2 



30/05/2016 https:/!www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=10795372&VARPessoa=10795372&VARUf=PR&V ... 

CAl 
C A IX A ECONÓI\•1 CA FED ERA L 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 047390S1I0001-90 

Razão Social: BASSEGIO E FONTANA LTDA ME 

Endereço: AV CANTU SN T ERREO I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330- 000 

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

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

Validade: 24/05/ 2016 a 22/06/2016 · 

Certificação Número: 2016052401355538433094 

Informação obtida em 30/05/2016, às 14:57:26. 

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

https:/!www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/C rf/C rf!FgeC F Sim primi rPapel.asp?VAR PessoaM atriz= 1 0795372& VARPessoa= 1 0795372& VAR Uf= PR& VAR lnsc... 1/1 



30/05/2016 

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

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

Nome: BASSEGIO & FONTANA LTDA- ME 
CNPJ: 04.739.051/0001-90 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 17:59:39 do dia 02/05/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/10/2016. 
Código de controle da certidão: 3037.7320.5BDO.B9FE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



JOÃOFONTANANETTO&CIA LTD ~ ~ ,1·:.~(/~.~ .. ~~) ,·.-· . 
" ("! t. 't;$ .. 

C~NTRA TO SOCIAL . . :Vj n '<.i:;., 9 j 
JOAO FONTANA NETTO, Braslletro, Casado, Comerciante;---. 
residente e domiciliada em Nova Cantu - Pr. à Rua Santa 
Catarina Sn, portadora da Cédula de identidade RG No 1.20 1. 186 M U 
SSP/PR e CPF 1'-!~· :29.4'59.279-34 e GENTILE LIZZA DAL. >~p.. ~~'c 
PRA BASSEGIO, i~rasii~ira, Casada, Comerciante residente ~ 
domiciliada em Nova Canru h, na Avenida Cantu Sn porta ,.;,~ ~--~ -~ 
da Céduta de Identidade RG No 4.790 830-2 SSP/PR e do C ~f\..· ~-0~ -

No 039.614.369-59, resolvem constituir uma Sociedade p P. ,/] •• ----;;.· 
quotas de responsabilidade limitada, regida pelas cláusulas a -·tv-:;'[_ , ~ 
seguir: ova Ca{\\\l 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade girará sob a denominação comercial de "JOÃO 
FONTANA NETTO & CIA LTDA", tendo sua sede e foro na cidade de Nova Cantu, Estado 
do Paraná, á Avenida Cantu Sn Centro, CEP 87330.000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade terá como principal objetivo a exploração do ramo de 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de dun.ção da Sociedade é por tempo indeterminado, 
iniciando as suas atividades em O 1 de Setemc:o de 2001. 

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Socia!, ir1·;:: irarrwnte subscrito e realizado na forma 
prevista, neste ato, na importânéia de R$ !0.000,00 (~)ez Iy'lii Reais) .. jivididos em 10.000 (Dez 
Mil ) quotas no valor de R$ 1,00 (U!Y!. ~-eal) cad<-. :..: ·11a, ~1u.e hcará assim distribuídos entre os 
sócios: 

Sócios 
JOÃO FONTANA NETTO 
GENTILE LIZZA DAL PRA BASSEGIO 
Total ............................. .... .... ...... . 

Valor R$ 
5.000,00 
5.000,00 

10.000,00 

Quotas 
5.000 
5.000 

10.000 

CLÁUSULA QUINTA:. Fic!i investido na função de GERENTE o Sócio JOÃO FONTANA 
NETTO, o qual compete o u!>V do nome Comercial INDIVIDUALMENTE, bem como fica 
dispensado da prestação de caução: PROIDIÇÕES, aval, endosso, fiança e caução de favor, 
PRÓ-LABORE, aos sócios que prestarem serviços à sociedade terão direito a uma retirada 
mensal fixada em comum acordo. 

CLÁUSULA SEXTA: Balanç<· geral anualmetxe err. 31 de ~~zembro de cada ano com 
resultados atribuído proporcionalmente .~os sócic.:: .:::om ~notas imega!izados ou mantidas em 
reserva na sociedade. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Os sóciOs r:-:-claram que não esti~ incurscs em nenhum dos crimes 
previstos em lei que as impeçam .d.: eAercer atividades merc2.r.!is. 

CLÁUSULA OITAVA: Deliber<J.;ão Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, 
inclusive a de transformação de tipo jurídico, cabendo um voto a cada quota de capital. 

wo·· .... c.....-oii!O~N~F=-=E==R=-· E COM.t 
OORIGtNAL 

l 



~~~ ;~8 
JOÃO FONTANA NETTO & CIA LTDÃ. , ~ ~- ~ ~-., '{.~ ·.-· 

CONTRATOSOCIAL .. ·~\~fF/.1 
I~ .,_~ 

CLÁUSULA NONA: Cessão de quotas, por consentimento dos demais sócios e decurso cfe--~'{ -~-·-""<--
prazo do direito de preferência de 60 dias, meáiante notificação prévia e alteração de contrato. a p. M U 1\1 

~~ 'c 
' ' " ~ CLAUSULA DECIMA: I\.1ICROE.MPRESA- Det:.~~ram que a presente empresa se enquadr. :' 17 

no disposto do Art 2° Inciso I da Lei N° 9.841 de OS.lf'. 1999 e no volume da sua receita bru t o -S.~#-- I 

não excederá o limite fixado no Art. 2° Inciso da Le1 N° 9.317. C(. f\.-·A2N· · .-· 
o- .#-# ~ .. - #.... ~-

E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, 
juntamente com duas testemunha, o presente instrumento em três vias 
de igual teor e forma, obrigando-se por si seus herdeiros a cumpri-lo em 
todos os seus termos. 

Nova Cantu-PR., 10 de Setembro de 2001. 

GENTILE LL'lZA DAL PRA BASSEGIO 

' 
Testemunhas: r . ~. -""' 't: . ' ,-. ~ ,- ,.-· . . ...... '- '-

'-"" 'J '-..-:C ~ ........................ 

Eisa Rodrigues de Oliveira • 
RG N° 4.321.133-1 SSP/Pr 

Marizete Aparelida Braga 
RG N° 4 .738.381-1 SSP/Pr 

- - EsêímóRto REGtoNAL'.oE GoloÊ'RE - - ---

t CERTIFICO O REGISTRO EM: 2 7 / O 9 I 2 0 O 1 

· a SOB O NÚMERO: 
41 2 0466762 7 <:;,-:fi~ 

Protocolo: O 112 5110 3- O 
TUFI RAME 

SECRETARIO GERAL 

• ... 
·--- c - . s 

c~ 
' c:; -
'Z>~ ' 

~) ~ 
T~\-: t: 
i ~ ~ 

-ESCRITORIO t:i'ÊGIO-NALDE GoioERÉ ; 8~~~ ~ 
CERTIFICO o REGISTRO EM: 2 7 I o 9 I 2 o o 1 \lt r;; .~ 
SOB O NÚMERO. ..., 
20 o 12s11c~ s <::-n ·-

-- 1'>-fi~.- . .-~ . M,....,l}.__ 
TUFIRAME •' ERE co iF 

Protocolo: 0112 5 1104 - 8 . SECRETÀRIOGE > CQNF · 
o QRIGrNAL 
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JOÃO FONTANA NETTO & CIA LTDA-ME 
CNPJ No 04.739.051/0001-90 
NIRE No 4120466762 7 

Primeira Alteração de Contrato Social 

JOÃO FONTANA NETTO, de nacionalidade Brasileira, natural de 
Antonio Prado no Estado do Rio Grande do Sul, nascido aos 21 dia do mês de Abril de 1928, filho 
de Paulo Fontana e Maria Villan Fontana, Viúvo, empresário, residente e domiciliado à Rua Santa 
Catarina Sn Centro Cep 87330.000 em Nova Cantu Comarca de Campina da Lagoa Estado do 
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG Nc 1. 201.186 expedida em 25/03/197 4 pela Secretaria 
de Segurança Pública do Paraná e inscrito no CPF N° 129.459.279-34 e GENTILE LIZZA DAL 
PRA BASSEGIO, de nacionalidade Brasileira, natural de Guaporé no Estado do Rio Grande do 
Sul, nascida aos 01 de Maio de 1936, filha de Antonio Lizza Dal Pra e de Joana Cover, Casada em 
regime de Comunhão parcial de Bens, empresária, residente e domiciliada à Avenida Cantu Sn Cep 
87330.000 em Nova Cantu Comarca de Campina da Lagoa Estado do Paraná, portadora da Cédula 
de Identidade RG No 4.790.830-2 expedida em 12/11/1986 pela Secretaria de Segurança Pública do 
Paraná e inscrita no CPF N° 039.614.369-59; únicos sócios da "JOÃO FONTANA NETTO & 
CIA LTDA-ME", com sede na Avenida Cantu, Sn Centro Cep 87330.000 em Nova Cantu 
Comarca de Campina da Lagoa Estado do Paraná, registrada na M.M.JUNTA COMERCIAL DO 
ESTADO DO PARANÁ sob o NIRE No 4120466762 7 por despacho em sessão de 27 de Setembro 
de 2001 e inscrita no CNPJ N° 04.739.051/0001-90, resolvem assim alterarem o contrato social 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A Sociedade poderá a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou Jutra dependência., no País ou no Exterior, meaiante 
alteração contratual assinada por todos os só~ios. 

CLÁUSULA SEGUNDA. - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento dos outros sócios, a 
quem assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá 
notificar por escrito ao~ outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o 
preço, forma e prazo de pagamento, para quem exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o 
que deverão fazer dentro de 30(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo 
maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a 
cessão das quotas se fará por proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem 
que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - AD1\.1INISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NO:ME 
El\1PRESARIAL: A administração da sode.iade caoe a JOÃO FONTANA NETTO, com poderes 
e atribuições de gerir e administrar os nég.:-•cio!. da socieàad~, representa-la ativa e passivamente, 
judicial e extrajudicialmente, perar..te órgács pu.:)ÍIG(~!:, instituições financeiras, entidades privadas e 
terceiros em geral, bem como praticar todos ,·,~ .:it:mais atos 'lecessários à consecução dos objetivos 
ou à defesa dos interesses e direitos da sociedaaeo autorizado o uso do nome empresarial em 
conjunto. 



JOÃO FONTANA NETTO & CIA LTD 
CNPJ No 04.739.051/0001-90 
NIRE No 4120466762 7 

Primeira Alteração de Contrato Social 

Parágrafo Primeiro: Faculta-se aos admirüstradores, nos limites de seus poderes, constitUir 
mandatários da socied~de, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar. 
Parágrafo Segundo: E vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem co111o 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do cutro sócio. 

CLÁUSULA QUARTA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPACÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social em > ) 

3 1 de dezembro, o administr~dor prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço econômico, cabendo aos sócios. na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA QUINTA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término 
do exercício social, os sócios dehberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o 
caso. 
Parágrafo Único: Até 30(trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o 
de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento. à 
disposição dos sócios que não exerçam a administração. 

CLÁUSULA SEXTA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou 
interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o 
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de 
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em rela'Ção a seu sócio. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: O Administrador declara, 
sob as penas da lei, de 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, a acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo. fé 
pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada 
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas wdus respondem solidariamente pela integralização do 
capital social, conforme dispõe o a1i. 1.052 da Lei 10.40612002. · 

»~ ~j). ÜC5~fo 
.·CONFERE COM) 
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JOÃO FONTANA NETTO & CIA LTD -
CNPJ No 04.739.051/0001-90 
NIRE No 4120466762 7 

Primeira Alteração de Contrato Social 

CLÁUSULA NONA- DO CAPITAL- O C'ipital da empresa que era de R$ 10.000,00 (Dez Mil 
Reais) passa a ser de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) são integralizados neste ato em moeda 
corrente do País proporcionalmente por cada sócio componente, divididos em 15.000 (Quinze \1il) 
quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma e fica assim distribuído: 

SÓCIOS: VALORR$: QUOTAS: -
JOÃO FONTANA NETTO 7.500,00 7.500 
GENTll..E LIZZA DAL PRA BASSEGIO 7.500,00 7.500 

Total. .... ...... ... ... ..... ....... .... ........ ........ 15.000,00 15.000 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Á vista das modificações ora 
ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei N> 10.406/2002, os socios 
RESOLVEM, por este instrumento atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem 
efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às 
disposições da referida Lei· N> 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte 
redação: 

CONTRATO SOC~AI.J CONSOLIDADO 
JOÃO FONTANA NETTO & CIA LTDA-ME 

CLÁUSULA PRIMEIRA -NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOWCÍLIO: A Sociedade gira sob 
o nome empresarial de "JOÃO FONTANA NETTO & CIA LTDA-ME", com sede estabelecida 
na Avenida Cantu Sn Centro Cep 87330.000 em Nova Cantu Comarca de Campina da Lagoa 
Estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA- FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A Sociedade Poderá a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no País ou no exterior, mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A Sociedade iniciou suas atividades em 01 de Setembro de 2001 e seu prazo é por 
tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA- OBJETO SOCIJ\..L: A Sociedade tem por objetivo a exploração no ramo 
de: COMÉRCIO V ARETI.STA DE 'tvfA TER.IPJ S DE CONSTRUÇÃO. 

CLÁUSULA QUINTA- CAPITAL SOCLA.L: O Capital da empresa é de R$ 15.000,00 (Quinze 
Mil Reais) sendo dividido em 15.000 (Quinze mil) qu0tas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma 
e fica assim distribuído. 
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JOÃO FONTANA NETTO & CIA LTD 
CNPJNO 04.739.051/0001-90 
NIRE No 4120466762 7 

Primeira Alteração de Contrato Social 

7.500,00 

SÓCIOS: VALOR R$: QUOTAS: 
JOÃO FONTANA NETTO 7.500 
GENTILE LIZZA DAL PRA BASSEGIO 7.500,00 7.500 
TotaL .... ......... ......... ... .................... . 15.000,00 15.000 

CLÁUSULA SEXTA- RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é 
restrita o valor de suas quotas mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei N° 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros 
sócios, a quem assegurado, em, igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua 
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 
Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas devera 
notificar por escrito aos sócios, discriminando a quantidade de quotas postas a venda, o preço, 
forma e prazo de pagamento, para que exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que 
deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contc.dos do recebimento da notificação ou em prazo maior 
a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão 
das quotas se fará na proporção das quotas que eutão possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja 
exercido o direito de preferência, ~ quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA - AD:MINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a JOÃO FONTANA NETTO, com poderes 
e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representa-la ativa e passivamente, 
judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e 
terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos 
ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente. 
Parágrafo Primeiro: Faculta-se aos administradores, nos limites de seus poderes, constituir 
mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar. 
Parágrafo Segundo: É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRÓ-LAEOR5: Os sócios poderão, de comum acordo t1xar 
uma retirada mensal, a título de pró-labore, .:>b.;ei vac.ias as disposições regulamentares pertinentes. 

4 



JOÃO FONTANA NE TO & CIA LTD 
CNPJ No 04.739.051/0001-90 
NIRE No 4120466762 7 

Primeira Alteração de Contrato Social 

CLÁUSULA _!)ÉCIMA ~ EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇAO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: 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 econômico, cabendo aos sócios. na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurade>s. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TIJLGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administradores quando for o caso. 
Parágrafo Único: Até 30(trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o 
de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à 
disposição dos sócios que não exerçam a administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros. 
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios 
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial 
da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo Único: O mesmo procedimento sE-rá adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESEJ\.1PEDIMENTO· O 
Administrador declara, sob as penas da lei, de 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, a acesso a cargos públicos ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉClMA QUARTA- FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa 
Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com 
expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por estarem j'lStos e contr3:~ados datam e assinam o presente 
instrumento em três vias de igual teor e forma e, para nm só efeito, juntamente com duas 
testemunhas, obrigando-se pc•r si e seus herdeiro~ e ou ::ucessores a cumpri-lo fielmente em todos os 
seus termos. 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO 
SOCIAL. 

JOÃO FONTANA NETTO, de nacionalidade 
Brasileira, natural de Antonio Prad0 no Estado Ri'o Grande do Sul, nascido 
aos 21 dia do mês de Abril de 1928, filho de Paulo Fontana e Maria Villan 
Fontana, Viúvo, empresário, residente e domiciliado à Rua Santa Catarina 
Sn Centro Cep 87330.000 em Nova Cantu Comarca de Campina da Lagoa 
Estado do Paraná, portador da Cédula da Identidade RG N° 1.201.186 
expedida em 25/03/1974 pela Secretaria de Segurança Pública e inscrito no 
CPF No 129.459.279-34 e GENTILLE LIZZA DAL PRA BASSEGIO, 
de nacionalidade Brasileira, natural de Guaporé no Estado do Rio Grande 
do Sul, nascida aos 01 de Maio de 1936, filha de Antonio Lizza Dal Pra e 
Joana Cover, Casada em regime de Comunhão parcial de Bens, empresária, 
residente e domiciliada à Avenida Cantu Sn Centro Cep 87330.000 em 
Nova Cantu Comarca de Campina da Lagoa Estado do Paraná, portadora 
da Cédula de Identidade RG N° 4.790.830-2 cxpedi.da em 1211111986 pela 
Secretaria em 12/11/1986 pela Secretaria de Segurar.ça Pública do Paraná e 
inscrita no CPF N° 039.614.369-59, Únicos sócios da "JOÃO FONTANA 
NETTO & CIA LTDA-ME" , com s~àe na Ave'lida Cantu, Sn, Centro 
CEP 87330.000 em Nova Cantu Comarca àe Campina da Lagoa Estado do 
Paraná, registrada na rd.M.JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO 
PARANÁ sob o NIRE N° 4120466762 7 por despacho em sessão de 27 de 
Setembro de 2001 e alteração contratual sob n° 20044004885 em 11 de 
Novembro de 2004, inscrita no CNPJ N° 04.739.051/000 1-90, resolvem 
assim alterarem o seu Contrato Social e Alterações havidas conforme 
segue: 

Cláusula Primeira: Ingressa na Sociedade a Sra. DIRCE ESTER 
FONTANA BASSEGIO, de nacionaliàade Brasileira, natural da cidade de 
Nova Cantu Estado do Paraná, n~scida aos 25 de Jaaeiro de 1961, filha de 
João Fontana Netto e Maria Luiza F.:ntan2., casada., empresária, residente e 
domiciliada na Rua Niteroói Sn C~mrc, C:::P 87330.000 em Nova Cantu 
Comrca de Campina da Lagoa Estado civ Paraná, portadora da Cédula de 
Identidade RG N° 3.112.428-0 expedida pela Se.:::retaria de Segurança 
Pública do Estado do Paraná em J)3/1011979 e 1 Pf ~~171.219-98 . 

• [ r FERE CO~, 
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SEGUNDA ALTE-RAÇÃO DE CONTRA TO 
SOCIAL. 

Cláusula Segunda: Retira-se da Sociedade o Sr. JOÃO FONTANA 
NETTO, cedendo e transferindo as suas quotas de capital na quantidade 
de 7.500 (Sete Mil e Quinhentas) quotas no valor de R$ 7.500,00 (Sete Mil 
e Quinhentos Reais) par~ a Sócia ingressame DIROE ESTER FONTANA 
BASSEGIO, que declara haver recebido o valor integral em moeda 
corrente do País, dando pelo Presente instrumento plena e geral quitação de 
todos os seus haveres da Sociedade, para nada mais reclamarem em tempo 
algum aos sócios ingressantes, a sociedade ou em juízo quanto a presente 
transferência. 

Cláusula Terceira: O Sócio ingressante declara conhecer perfeitamente a 
situação financeira econômica-fmanceira da Sociedade, nada tendo contra a 
mesma, ficando a partir deste ato sub rogado em todos os direitos e 
obrigações da sociedade. 

Cláusula Quarta: A Sócia ingressame decl2,ra na estar incurso em nenhum 
dos crimes previstos em lei, que impeçam de exercer atjvidade mercantil. 

Cláusula Quinta: A Sociedade será administrada pela sócia DIRCE 
ESTER FONTANA BASSEGIO, a quem compete privativa e 
individualmente o uso da· firma e a representação Ativa e Passiva, Judicial e 
Extrajudicial da Sociedade, sendo-lhes, entretanto vedado o seu emprego, 
sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos 
ao objeto social, especialmente de avais, endossos, fianças ou cauções de 
favor, os quais possam acarretar a responsabilidade para a Sociedade, 
ficando dispensado da prestação de caução. 

Cláusula Sexta: Em função da presente alteração contratual a 
empresa altera a Razão Social para BASSEGIO & FONTANA 
LTDA-ME. 

Clausula Sétima: Em decorrência da alteraç§:o havida pelas cláusulas 
anteriores, o Capital Social no valor de R$ 15.000 (Quinze Mil Reais) 
divi~idos em 15.000 (Quinze Mil) qu f!'Bbl)Mf Real) 

~M"\~' ?o~AJJ! ' L,' 
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JOÃO FONTANA NETTO & "C4Â L~J~IJA
CNPJ No 04.739.051/0001-~0 
NIRE No 4120466762 7 

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO 
SOCIAL. 

cada uma, que ficará integralizado em moeda corrente do País, neste ato 
proporcionalmente a cada sócio que ticará assim distribuída: 
Sócios: Quotas: 
Gentile Lizza Dal Pra Bassegio 7.500 
Dirce Ester Fontana Bassegio 7.500 
Total.... .............. ........................ 15.000 

Valor R$: 
7.500,00 
7.500,00 

15.000,00 

Cláusula Oitava: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato 
Social Primitivo, não modificadas por esta alteração Contratual. 

E, por estarem justos e contratados, mandaram 
datilografar o presente em três vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas, que obrigam por si e seus herdeiros a cumpri-lo em 

'.os os seus termos . 
. '! ... 

•• 'w 
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• TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO ~ cantu -"~-· 
SOCIAL 

DIRCE ESTER FONTANA BASSEGIO, de 
nacionalidade brasileira, natural da cidade de Nova Cantu Estado do 
Paraná , nascida aos 25 dias do mês de Janeiro de 1961, filha de João 
Fontana Netto e Maria Luiza Fontana, brasileira, casada em regime de 
Comunhão Parcial de Bens empresária, residente e domiciliado no 
Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, a Rua Niterói, Sn° Centro, 
CEP 87.330-000, portador da Cédula de Identidade N° 3.112.428-0 
expedida em 03/10/1979 pela Secretaria de Segurança Publica do Paraná 
e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o 
N° 033.171.219-98 e GENTILLE LIZZA DAL PRA BASSEGIO, de 
nacionalidade brasileira, natural de Guaporé, no Estado do Rio Grande do 
Sul, nascido ao 01 dia do mês de maio de 1936, filha de Antonio Lizza Dal 
Pra e Joana Cover, Casada, em regime de Comunhão Parcial de Bens, 
empresária, residente e domiciliada no Município de Nova Cantu, Estado 
do Paraná, a Avenida Cantu, Sn° Centro, CEP 87.330-000, portadora da 
Cédula de Identidade N° 4.790.830-2 expedida em 12/11/1986 pela 
Secretaria de Segurança Publica do Paraná e inscrita no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n°. 039.614.369-59, 
sócios da Empresa BASSEGIO & FONTANA L TDA- ME, devidamente 
estabelecida na Avenida Cantu Sn° Cent:--o - CEP 87330.000 em Nova 
Cantu Comarca de Campina da Lagoa Estado do Paraná, devidamente 
inscrita registrada da M.M. Junta Comercial do Paraná sob NIRE N° 
41204667627 em 27/09/2001, devidamente inscrita no CNPJ N° 
04.739.051/0001 -90, com alterações sob 11° 20044004885 EM 11/11/2004 
e 20090674960 em 13/02/2009, RESOLVE de comum acordo alterar o seu 
CONTRATO SOCIAL e alterações contratuais, conforme clausulas 
seguintes: 

PRIMEIRA- Ingressa na Sociedade o Sr. JEAN HENRIQUE BASSEGIO, 
de nacionalidade brasileira, natural de Nova Cantu, no estado do Paraná , 
nascido aos 11 dias do mês de Janeiro de 1984, filho de Neurimar 
Bassegio e Dirce Ester Fontana Bassegio casado em regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, residente e domiciliada no município de Nova 
Cantu, estado do Paraná, a Ru2 João Ar1dre Cardoso, 600 Centro, CEP 
87330-000, portador da Cédula de Identidade RG N° 7.363.626-4, 
expedida em 31/03/1995, pelo ins:itt.;t_c de IdE-ntificação do Paraná e 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físic8.s do Ministério da Fazenda sob n° 
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• BASSEGIO & FONTANA_1JDA- ~ 
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• TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO 
SOCIAL 

SEGUNDA: Retira-se da Sociedade a Sócia GENTILLE LIZZA DAL PRA 
BASSEGIO, cedendo e transferindo as suas quotas de capital na 
quantidade de R$ 4.000,00 (Quatro Mil) quotas, no valor de R$ - 4.000,00 
(Quatro Mil Reais), para o Sócio ingressante o Sr JEAN HENRIQUE 
BASSEGIO, e R$ -3.500,00 (Três Mil e Quinhentas) quotas, no valor de 
R$ - 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais), para a sócia DIRCE ESTER 
FONTANA BASSEGIO que declaram haver recebido o valor integral em 
moeda corrente do País, dando pelo presente instrumento plena e geral 
quitação de todos os seus haveres da Sociedade, para nada mais 
reclamarem em tempo algum aos sócios ingressantes, a sociedade ou em 
juízo quanto a presente transferência. 

TERCEIRA - O Sócio ingressante declara conhecer perfeitamente a 
situação econômica financeira da sociedade, nada tendo contra a mesma, 
ficando a partir deste aio sub-rogado em todos os direitos e obrigações da 
Sociedade. 

QUARTA: O sócio aqui admitido 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 c;e encontrar sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariame~1te , o acesso a cargos públicos; 
ou por crime falimentar, ·de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra o sistema financeiro nacional) contra normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou 
a propriedade. 

SEXTA: Em virtude da presente alteração contratual o capital social no 
valor de R$ - 15.000,00 (Quinze Mil Reais), totalmente integralizados f ica 
elevado para o valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) divididos em 
40.000 (Quarenta mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada, cujo aumento é 
de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) em moeda corrente do pais 
totalmente integralizados neste ato que serão divididos da seguinte forma 
para cada Sócio: 

Dirce Ester Fontana Bass~gio · E COM\ H$ 
Jean Henrique Bassegio CONFE~tNAL . ~~$ 
Tõtal. .......... ..... ................ " ... ... . 0 .. O~J ........... ...... i R$ 
~~~~~~ )ibnl~ ·{ .~: j F~c0,:r\~ ~~ 

- '· ' f GLJ) \'-' · ; · r .liOVACANIÚ .h~ ~ • ·A , ~ 
___ )~~'v, .46 · ?x'A.Y~-~~ ·~ ~~~ 

36.000,00 
4.000,00 

40.000~0 
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• TERCEIRA ALTERACAO DE CONTRATO a cantú. 

SOCIAL 

SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato Social 
Primitivo, não modificadas por esta alteração contratual. 

E, por estarem justos e contratados, ass1nam o presente em quatro vias de 
igual teor, e forma, que se obrigam fielmente por si e seu herdeiro a 
cumprê-lo em todos os seus termos. 

Nova Cantu Pr, 08 de Maio de 2012. 
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• BASSEGIO & FONTANA LTDA- ME 
CNPJ No 04.739.051/0001-90 

DIRCE ESTER FONTANA BASSEGIO, de 
nacionalidade brasileira , natural da cidade de Nova Cantu Estado do 
Paraná, nascida aos 25 dias do mês de Janeiro de 1961, filha de João 
Fontana Netto e Maria Luiza Fontana, brasileira, casada em regime de 
Comunhão Parcial de Bens empresária, residente e domiciliado no 
Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, a Rua Niterói, Sn° Centro, 
CEP 87.330-000, portador da Cédula de Identidade N° 3.112.428-0 
expedida em 03/1 0/1 979 pela Secretaria de Segurança Publica do Paraná 
e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o 
N° 033. 171.219-98 e JEAN HENRIQUE BASSEGIO, de nacionalidade 
brasileira, natural de Nova Cantu, no estado do Paraná, nascido aos 11 
dias do mês de Janeiro de 1984, filho de Neurimar Bassegio e Dirce Ester 
Fontana Bassegio casado em regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, residente e domiciliada no município de Nova Cantu, estado 
do Paraná, a Rua João Andre Cardoso, 600 Centro, CEP 87330-000, 
portador da Cédula de Identidade RG N° 7.363.626-4, expedida em 
31/03/1 995, pelo Instituto de Identificação do Paraná e inscrito no Cadastro 
de . Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n° 041 .322.459-77. 
Sócios da Empresa BASSEGIO & FONTANA L TOA- ME, devidamente 
estabelecida na Avenida Cantu Sn° Centro - CEP 87330.000 em Nova 
Cantu Comarca de Campina da Lagoa Estado do Paraná, devidamente 
inscrita regi$trada da M.M. Junta Comercial do Paraná sob NIRE N° 
41 204667627 em 27/09/2001, ·jevidamente inscrita no CNPJ N° 
04.739.051/0001 -90, com alterações sob n° 20044004885 EM 11/11/2004 
e 20090674960 em 13/02/2009, 20124095658 EM 31/05/2012, RESOLVE 
de comum acordo alterar o seu CONTRATO SOCIAL e alterações 
contratuais, conforme clausulas seguintes: 

PRIMEIRA - A Sociedade passará a explorar o ramo de: 
4744-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO. 

Atividade Secundaria: 
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO 
PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 

,' \ . CONFERE COMl 
\I : o ORIGtNA~ .. ? 1 \3o.\\j._l'\'--0 . '.Ruo-"> .k!- jCl."" 
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SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato 
Social Primitivo, não modificadas por esta alteração contratual. 

TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
Social Primitivo, não modificadas por esta alteração contratual. 

E, por estarem justos e contratados datam e assinam o presente 
instrumento em três vias de igual teor e forma e, para um só efe1to, 
obrigando-se por si e seus herdeiros e ou sucessores a cumpri-lo fielmente 
em todos os seus termos. 

Nova Cantu Pr, 15 de Agosto de 2014. 

·~ 
; 

~ ~~~c Lu 
DIRC STER FO~~ITANA BASSEGIO 

I 

~ ~- :3~u 
JEAN HENRIQUE BASSEGI<:f 

- ---JUNTA COMERCIAL DÓ -PARANA- ---- ·- . . 

t AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE 
CERTIF;ICO O REGISTRO EM: 21/08/2014 
SOBNUMER0:20145016323 ~-
Protocolo: 14/501632-3, DE 21/08/2014 . """"- • 

Empresa:41 2 0466762 1 'Of/AJ,. ....;. 

SASSEGIO & FONTANJ!. LTDJI. - ME ·~ ~- :_ 

SEBPSTIÃO MOTTA .\ ~'-,v,., , 
SECRETARIO GERAL \_ \.. ~~.s 

-~-C~O~N~F~-E:=:R:.· E COMI ~ 
OORIGINAL . 
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• BASSEGIO & FONTANA LTDA- ME 
CNPJ No 04.739.051/0001-90 
NIIUE:41204667627 

• QUINTA ALTERACÃO.-DP CO!ITR.AJ.;O ; 
SOCIAL 

DIRCE ESTER FONTANA BASSEGIO, de 
nacionalidade brasileira, natural da cidade de Nova Cantu Estado do 
Paraná, nascida aos 25 dias do mês de Janeiro de 1961, filha de João 
Fontana Netto e Maria Luiza Fontana, brasileira, casada em regime de 
Comunhão Parcial de Bens empresária, residente e domiciliado no 
Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, a Rua Niterói, Sn° Centro, 
CEP 87.330-000, portador da Cédula de Identidade N° 3.112.428-0 
expedida em 03/10/1979 pela Secretaria de Segurança Publica do Paraná 
e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o 
N° 033.171.219-98 e JEAN HENRIQUE BASSEGIO, de nacionalidade 
brasi leira, natural de Nova Cantu, no estado do Paraná, nascido aos 11 
dias do mês de Janeiro de 1984, fi lho de Neurimar Bassegio e Dirce Ester 
Fontana Bassegio casado em regime de comt.mhão parcial de bens, 
empresário, residente e domiciliada no município de Nova Cantu, estado 
do Paraná, a Rua João Andre Cardoso, 600 Çentro, CEP 87330-000, 
portador da Cédula de Identidade RG N° 7.363.626-4, expedida em 
31/03/1995, pelo Instituto de Identificação do Paraná e inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n° 041 .322.459-17. 
Sócios da Empresa BASSEGIO & FONTANA L TOA- ME, devidamente 
estabelecida na Avenida Cantu Sn° Centro - CEP 87330.000 em Nova 
Cantu Comarca de Campina da Lagoa Estado do Paraná, devidamente 
inscrita registrada da M.M. Junta Comercial do Paraná sob NIRE N° 
41204667627 em 27/09/2001 , devidamente inscrita no CNPJ N° 
04.739.051/0001-90, com alterações sob n° 20044004885 EM 11/11/2004 
e 20090674960 em 13/02/2009, 20124095658 EM 31/05/2012 
20145046323 EM 21 /08/2014 RESOLVE de comum acordo alterar o seu 
CONTRATO SOCIAL e alterações contratu=;is, conforme clausulas 
seguintes: 

PRIMEIRA - A Sociedade passará a explorar o ramo principal de: 

4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO 
PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 

Atividade Secundaria: 
4744-0/05 
CONSTRUÇÃO . 

-- . l-6_ -_).r: o l--, 

MATERIAIS DE 



• BASSEGIO & FONTANA LTDA- ME 
CNPJ No Ot739,05lf0001-90 

SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato 
Social Primitivo, não modificadas por esta alteração contratual. 

TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
Social Primitivo, não modificadas por esta alteração contratual. 

E, por estarem justos e contratados datam e assinam o presente 
instrumento em três vias de igual teor e forma e, para um só efeito, 
obrigando-se por si e seus herdeiros e ou sucessores a cumpri-lo fielmente 
em todos os seus termos. 

Nova Cantu Pr, 02 de Outubro de 2014. 

-- ,----.. J / /.I .- 1 . - · • r 
_ __) . .(.Ç .. U -'- /V'..V , J U.·vu-.~ '- ><-

JEAN HENRIQUE BASS~IO 

JUNTA 

t AGENCIA 
CERTJ~ JCO O REGISTRO EM: 0 311 01 2 0 14 

' SOSNUMERO: 20145979555 ~ 
Protocolo: 14/597955-5, DE 03/10/2014 .~ • 

Empresa:41 2 0466762 7 'OlhO • • 
Bll.SS>:GIO & FON7ANA LTD.l\. - ME - - -- -

SEBASTIÃO 

---~~SECRET,...r,w,o~.:r<:J\L_\.\ 

CONFERE 
O ORIGtNAL 
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BASSEGIO & FONTANA L TOA-IV\;:. 

CNPJ N° 0407390051/0001-90 

NIRE N° 41204667627 

SEXTA ALTERAÇÁO DO CONTRATO SOCIAL-

DIRCE ESTER FONTANA BASSEGIO, de nacionalidade brasileira, natural da 
cidade de Nova Cantu estado do paraná, nascida aos 25 dias do mês de Janeiro 
de 1961, filha de Joao Fontana Neto e Maria Luiz Fontana, Brasileira, casada 
em regime de comunhão Parcial de Bens, empresária, residente e domiciliada 

o no Município de Nova Cantu Estado do Paraná, à Rua Niterói Sn Centro Cep 
873300000, portador da Cédula de Identidade RG N° 30112.428-0 expedida em 
03/10/1979 pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrita no 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n° 03301710219-98 
e JEAN HENRIQUE BASSEGIO, de nacionalid3de brasileira, natural de Nova 
Cantu estado do paraná, nascido aos 11 dias do mês de Janeiro de 1984, filho 
Neurimar Bassegio e Dirce Ester Fontané< Bassegio, •::asado em comunhão 
parcial de Bens, empresário, residente e riom!ciliada no Município de Nova 
Cantu, estado do Paraná, à Rua João André Cardoso, 600 Centro Cep 
873300000, portador da Cédula de Identidade RG N° 703630626-4 expedida em 
31/05/1995, pelo Instituto de Identificação do Paraná e i!1scrito no Cadastro de 
pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob N° 041 0322.459-77, sócios da 
Empresa BASSEGIO & FONTANA L TOA-ME, devidamente estabelecida na 
Avenida Cantu Sn° Centro Cep 873300000 em Nova Cantu Comarca de Campina 
da Lagoa Estado do Paraná, devidamente registrada na MOMo Junta Comercial 
do Paraná sob NIRE N° 41204667627 EM 27/09/2001, devidamente inscrita no 
CNPJ N° 0407390051/0001 -90, com alterações sob n° 20044004885 em 
11/11/2004 e 20090674960 em 13/02/2009, 20124095658 em 31/05/2012, 
20145046323 em 21/08/2014 e 20145979555 em 03/10/2014, RESOLVE de 
comum acordo alterar o seu CONTRA TO SOCIAL e alterações havidas, 
conforme cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital social n·.) ·;alor de R~ 400000,00 (Quarenta 
Mil Reais) divididos em 400000 (Quarenta Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um 
Reais) fica elevado para o valor de R$ 1200000,00 (Cef'to e Vinte Mil Reais) 
divididos 1200000 (Cento e Vinte Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) Cada 
uma, cujo aumento no valor de R$ 800000,00(0itenta Mil Reais) divididos em 
800000 (oitenta mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) da seguinte forma R$ 
230000,00 (Vinte e Três Mil Reais) como aproveitamento da Lucros acumulados 
apresentado no balanço encerrado no exercício de 2013 e R$ 570000,00 
(Cinquenta e Sete Mil R.Gais) em moeda corrente do País inot~ara!j?ado em o o _, M\ 
moeda corrente do País pelos sócios ficando aJ~Sim distribuídos: C ERE CO '' 
-: ""/ , f ' , O GINAL o o 

f I ;_ c ~· J...:_) I 
0
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BASSEGIO & FONTANA L TOA-ME 

CNPJ N° 04.739.051/0001-90 

NIRE N° 41204667827 

SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.-

SÓCIOS: QUOTAS: 

Di rce Ester Fontana Bassegio 72.000 

Jean Henrique Bassegio 48.000 

Total....... .......... ... ........................................... 120.000 

CAPITAL: 

72.000,00 

48.000,00 

120.000,00 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inéAiterados as demais cláusulas do 
contrato primitivo, não modificadas por esta alteração contratual. 

CLÁUSULA TERCEIRA : E por estarem justos e contratados datam e assinam 
o presente instrumento em três vias de igual e forma e para um só efeito, 
obrigando-se por si e seus herdeiros e ou sucessores a cumpri-lo fielmente em 
todos os seus termos. 

Nova Cantu Pr., 18 de Dezembro de 2014. 

_-z;_çy.-, A-h. 3oJviS._~~ 
JEAN HENRIQUE BASSEGIO /~ 

m~· ---==-::--==-=-=-:::==-=-:-
í~;·(c;. • i~~1'6~0~1fG~g~kL0glt~~~E 

'. · CERTI~ICO O REGISTRO EM: 22/12/2 .... A•'"'--'1• 
",,..,. g SOB NUMER0:2 0 14751 9225 
-~'! Protocolo: 14/751922-5, DE 22/12/2014...-n-,~!lr 
.~~. ~!npresa: 41 2 046€·7~2 ' 



EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial nn 015/2016 
ABERTURA: 31/Maio/2016 HORÁRIO: A Partir das 14:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna púb li co que Cará realizar, a Partir das 
14:00 lloras do dia 31 de Maio do ano de 2.0 16, na Sala de Reuniões da Prelcitura Munic ipal, sito 
à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu. Paraná. Processo Licitntório. na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, lixo e sem reajuste, ele acordo com o que 
determina a Lei n° 10.520/02 c Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 c suas alterações. c as 
cond ições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme segue: 

1 - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na Corma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Materiais de Construção, da seguinte forma: 

LOTE no 01 -
ITEM PRODUTO QUANT. 
Ol ARElA LAVADA- M3 04 
~'- CAL HIDRATADA- SC. 20 I<GS. 06 -
()~ CIMENTO- SC. 50 KGS. ,-
o~ ESMALTE SINTÉTICO- GL. 18 LTS. j- õ~ ---
04 ESMAL TC SINTETICO- LT. 3.6 LTS. 15 
Dlt LIXA D' AG UA ISO 50 
~t MASSA ACRILICA- BR. 25 I<GS. 04 
J« MASSA CORRIDA PVA- BR. 25 I<GS. 04 ·--· 
~,~ PORTA LISA 05 -----·--

Jf TI II NER - L T. 50 
. - --

TINTA A BASE O' AGUA- GL. 18 LTS. 16 -- ----- ----o r TINTA OLEO- GL. 18 L TS. 15 
·-------

o~ TINTA PARA PISO SEM I BRILIIO -GL. 18 LTS. 08 

~~ TINTA PARA PISO SEMI 13RILIIO - GL. 3,6 L TS. ?-_) 

~i VERNIZ - L T. 3,6 LTS . 07 

2 - CONDIÇÜS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1 - Poderão partic ipar da presen te licitação, todos os. do ramo pertinente ao objeto 

cotado no presente certame, que manifestarem seu interesse com antecedcncia mín imn de 24 
(vinte e quatro) horas da data marcada para entrega elos envelopes. através da r:.:tirada do !:ditai 
junto a Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

2.2 - Não poderão partic ipar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido dec laradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito públ ico. 

3 -DO CREDENCIAMENTO 
3.1 - A li citante deverá apresentar-se através de pessoa credenciada. representante legal, 

procurador ou ti tu lar, sob pena de ser declarada impossibilitada de participar no certame 
licitatório; 



3.2 - Na sessão pública para recebimento das propostas c da documentação de habilitação, 
o proponente/representante deved1 apresentar-se para credenciamento. junto ao Pregoeiro, 
dev idamente mun ido de documento que o credencie a participar deste certame e J responder pela 
representada, devendo, ainda, identificar-se. exibindo a carteira ele identidade ou outro documento 
equivalente; 

3.3 - O credenciamento fa r-sc-á através de instrumento público ou particular de 
procuração, com fi rma reconhecida, juntamente com o documento constan te do Anexo I deste 
ed ital que comprove os necessários poderes para formular ofertas. lances c praticar todos os 
demais atos perti nentes ao certame, em nome da licitante. 

3.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de d irigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia au tenticada do respectivo estatuto ou contrato social, ou da t:dtima alteração estatutária ou 
contratual, na qual sejam expressos os poderes para exercer d ireitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura, devendo a referida cópia ser anexada ao processo licitatório, para 
di rimir quaisquer questões posteriores. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
4 -HABILITAÇÃO 
.u - O envelope d~.: n° 02- 1-1/\BILIT/\(ÃO, devcrú cont~.:r a seguint~.: docum~.:ntaçào: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRJBUIÇÜES FEDI~RAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DltBI'l'OS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALIIlSTAS. 

b) Autor·ização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada c 
assinada pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não 
seja feita pelo propr ietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por 
instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessários poderes de 
representação, c exibição do RG do representante legal da empresa (Modelo AI\"EXO I); 

c) Declaração de que a empresa pnlponcntc, sob as p~nas da lei, de que a mesma não 
foi declarada inidônea, para licitar c contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito 
Público (Modelo ANEXO II); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO lll); 

c) Declaração de que a empresa p roponente, não emprega menores 18 anos em 
t rabalho noturno, perigoso ou insalubre c em qu<llqucr tntbalho, menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a par·tir de 14(quatorzc) anos, em ohsct·vância a Lei 



Prefeitura Municipal de Nova C 
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 

Fedentl 9854/99, que acrescentou o inci..;o V ao artigo 27 oa Lei Fedcn\1 H666/93 (Modelo 
ANEXO IV); 

f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da lici tação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações conce rnentes ao ohjc.o da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os t-equisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

A documentação acima aludida deverú ser entregue em I (uma) via. sendo que. tais 
documentos deverão estar em plena vigência c na hipótese de inex istência de pnvo de validade 
expresso no referido documento. deverão ter sido emitidos há menos de (;0 di~b C:\ d::ta 
estabelecida para a data de abe rtura da licitação, salvo para os itens r, g, h c j . 

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

ENVELOPE No_ 02 - Ilahilitaçiio 
CONVITE N".: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Prel'dtura Municipal de Nova Cantu 
IIOitÂ.l<.lO: 

5 - DA PROPOSTA- ENVELOPE n" 01 
5.1 -A proposta deverá ser elaborada em papel oficio timbrado, ou fcmnu lúrio contínuo, 

e/ou pape l ofíc io contendo o carimbo do CNP.I/MF da empresa, em linguagem c lara, sem rasuras, 
emendas ou entre linhas, com identi ficação do número, assinada pelo seu representante legal. onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário c total por item cotado; 
c) Val idade da proposta (o qu al não poderá ser in ferior a 60 (sessenta) dias. contados da 

abertura da proposta Comercial 

5.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer of'crtas que não SL' enquadrem nas 
espec i fie ações exigidas. 

5.3- O licitante poderú oferecer esclmccimentos ú Comiss:io Permanente de Licitações por 
meio ele cmta, que anexará ao envelope de ,1 roposta . 

5.4 - No preço of'ertado. deverão estar incluídos todos os custos di retos ou indiretos ta is 
como: despesas com impostos. embalagem, seguro de transporte (carga c desc<·,rga) até o destino 
do objeto: e/ou obri gações sociais, uniformes. identificações pessoais. seguros. c transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado. constando 
em sua face externa os segu intes dizeres: 

ENVELOPE N°. OI - Proposta de Pre~·os 



CONVITE N".: 
ABERTURA: 
EMPH.ESA: 

CNPJ N.O 77.845.394/0001 -03 - Fon e (044) 3527-1281 - Fone Fax (O<t4) 3527-1363 

E-mail : pmncaniu@hotmail.com ou pmncantu@ig.corn.or 

Prd'citunt Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

6 -DA SESSÃO DO PREGÃO 

6.1- A sessão do pregão será realizada com os seguintes procedimentos: 

6.1.1- A partir do horário estabelecido neste l:dita l, o Pregoeiro declanrú abertn a sl!ssão 
para realização do pregão. quando então d:trú início étos trabalhos anunciando ,) r~..:cbimctMl (:us 
credenciamentos c a identificação dos rcprcs•..:ntantes das licitantes c elos envelopes contl!ndo a(s) 
proposta(s) c documentação; 

6.1.1.1 - Anali sados os credenciamentos apresentados, o Pregoeiro anunciará aos presentes 
as condições desses documentos, os poderes c os limites ck partic ipnção ele cada lic itante. 
encerr<mdo-se, neste momento , o recebimento de credenciamentos. envelopes contendo proposta c 
documentação; 

6.1.2 - Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro dará início à abcnura dos 
envelopes contendo a proposta das licitamcs, que, após minuciosa anúl isc quanto ao atcndimcmo 
das ex igênc ias editalíc ias, deliberará sobre a desclass ificação daq uelas consideradas dcsconrormcs 
com o Ed ital e seus anexos c daquelas cujo(s) prcço(s) seja(m) supcrior(es) él de menor valor 
acresc ida de I 0% (dez por cento) sobre o seu valor, ordenando as demais para a part icipação na 
apresentação de lances . 

6.1.2.1- Não havendo o mínimo C1é ~(três) propostas cl:t~silicacbs IX\t":t ''apresentação de 
lances, o Pregoeiro classi licará as melhores propostas subseqüentes. que tenham atcndido as 
condições do Edital, até o máximo de 2 (duas), para que seus crec.knciJclo-; poss<lm tamb~m 
ofertar lances verba is, de forma a garantir a part ic ipação ele mais 2 (duas) concorrentes . 

6.1.2.2. - Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas. o 
desempate será realizado por meio de sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação 
de lances . 

6.1.3 - C lassiiicadas c ordenadas as propostas, o Pregoeiro darú in ício à disputa entre as 
li c itantes, por meio de lances verbais c em voz alta, de lcmna sucessiva. de valores distintos c 
decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior valor dentre as 
classiticadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados c rcordcnando-os. 

6.1.3 .1 - A desistência, por parte do credenciado de qualquer das I icitamcs participantes 
em ofertar lance, quando convocado pelo P1·egoe iro para fivê-lo, impl ica na sua excl usão da etapa 
de lances verba is. prevalecendo na dispuw <I sua Ctltima oferta. para efe ito de iX>sterior ordcna<,:ào 
das propostas. 

7 - DO JULGAMENTO 



7.1 - O julgamento será procedido da seguinte rorma : 

7.1.1 - O critério de j ulgamento serú o menor preço por ítem. 

7.1.2 - No momento em que os credenciados das licitantes classi fi cnd~1s dcststirem da 
aprcscntaçilo de lances verbais . obscrvad:t a mdem estabclccid:: no subitcm ,;.1.7. deste Ld itn l. o 
Pregoeiro decla rará encerrada a etapa coti .'·.: .. . ·va d,) c·~rt am·.:. 

7.1.3- Encerrada u etapa competi t~v .\ do certame o Pregoeiro cxa•11inarú a <1-.:·.:itabilid.tde 
da proposta classi fi cada em primeiro luga:· ~1uanto <:o valo:·. -.:Jm base no vu!or estimado ·xtr: :1 
contratação constante do processo c o atend imento às ex igências cdit:1lícias c <kc:cirú 
motivadamente a respeito. 

7.1.4 - Não havendo lances verb.1 is. será verificada a con formi dade entre <~ proposta 
escri ta de menor valor, o valor estimado p<!l'H :t contratação constante do processo c o atendimento 
às exigênc ias editalíc ias . 

7 .1 .5 - No caso de haver apenas uma proposta. c desde que esta proposta :ttcnda a todos os 
termos do Ed ital e seus anexos, c que o va lor proposto seja compatível com o v,tlor cst!mado da 
cont ratação. esta poderá ser aceita. 

7.1.6 - Encerrada a etapa de o!Crta de lances po r IX!rlc das licitam~.s c l assilic:~das. o 
Pregoeiro abrirá o envelope de n', 2 (DOCJ:vll·:f\!T/\ÇÀO). du licitante clas~ilit::.d" em pr;mciro 
lugar, que, após análise da docurnentaç:io ::,n--:~;..::ltamt. <~CMdn t!-: ::onl'ormitbck ~(1tn as ~x i gênc;as 

do Ediwl. será declarada pelo Pregoeiro a v~ti.:•.:OO t\1 co ccrtam.:. 

7 .1. 7 - Caso a I icitantc classi lic~id:, cm pri mciro lugar não :\tenda ,-~s cond i~ÕL'S de 
habilitaç::io ex igidas no Edital, o Prcgo~irn .1dotarú o mesmo procedimento para a s·..:g~llldt! 

colocada c ass im sucess ivamente até a :1ruraçi.io de uma proposta que atcnd~l plenamente ao 
Cd i tal, s~us anexos c ao va lor csti mudo para contratação constnntc do processo. sendo a r~sp-:..:t i v a 
licitante dec larada vencedora do certame. 

7.1.8 - Apurada a melhor proposta que atenda ús condições cxigidt\S no Lditnl c scL.s 
anexos, o Pregoeiro devcrú negoc iar com a licitante vencedora de form,, a obter a melhor 
condição de contratação para a /\dm inistraçfio Ptib lica, observadas as regras tk mercado. 

7.1.9 - Os envelopes de n° 2 (DO ... ~~J.V.l-'f\!TJ\ÇÀO) d:.s licitantes n~n ::l:tssi!i~nd<!S (.!m 
pri meiro luga r, somente serão devo lvidos ~-->s mesmos até 5 (c;t'co) dias ~ne i~ :1p:>s '' r·.:cebimento 
de fi niti vo do objeto da pres~n le licita ·.io. Os eLvclopcs ,1<\o ret irados. ,.~llt:o do prn:to 
estabelecido, serão destruídos . 

7.1. 10- Da reunião scrú lavrada /\ la ci,·cunslanc iatL l~<l qua l serão r.:g i:-; trados tndos os 
atos do procedimento c as ocorrcncias rekv~'.Jl k:-i c C]LJC, ~lO r!1<ll . scrú <tSSin:IWl pelo Pr~gocim . 

Equipe de Apoio c pelas lic itantes presente,;. 



7.1.11 - A apresentação de uma proposta na lic itação. scd1 considcrack. como evidencia d-: 
que a proponente: 

a) Examinou critcriosamcnte todos l>S documentos do edital. que os comp:1rou entre si c 
obteve do Contratante, informações sobre qualquL:r pomo duvidoso antes de npn..:scntú-h . 

b) Sendo vencedora da licitação nssumirú integral rcsronsabilida~.: 'k:l:l p1.:rkit:. c 
completa execução dos serviços e/ou fornec imento do objeto em todas as suas l'as-:s. 

c) Considerou que os elementos desta licitação. lhe permitiram a cL.boraçào de t.Jlla 

proposta total mente satisfatória. 

8 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO c CONDIÇÜES DO nECKBl!VlENTO: 

8.1 - Para os lotes ac ima. a cntrcg.1 du objeto ckstl.! e~ii::~l ckvcr:í ser :·•::,li;::do no Locnl 
determ inado pe la Licitant..: . que cstarú dc~u ito 11<: Re•.1uisiç:Jo de 1\!lateri:tis. conl'o!"mC: espccilic:~do 
no item 1.2 deste Ldital. 

8.2 - O Material e/ou se rviço será entregue. con forme soliciwção. ::nrav0:; tk requisição. 

9 - DO PAGAMENT O 

9.1 - O pagamen to será através de recur~os rróprios do Município de l\!(JV:l Cantu c m1lros. 

9.1.1 - I\ forma de pagamento sed1 da seguinte rorma : de acordo com a cn!r:.:gtl .. \l·~ o 
próx imo 7° dia C1 ti l do mês subscqucnte a emissão da Nota li scal. 

9.2 - RECURSOS FJNANCEROS: 

9.2.1. - Correrá ror conta de Recursos linancciros do Mun icípio de Nova Cantu c outros, 
com a seguinte Dotação Orçamentúria : 

.----------------
Dotaçi"lO 

----- -- - ---:l 
Sc'"·re!4lri~~ 

Sccn.:tmi:1 Municipul de Fduc:içl\u/ Co:wê:11t1 Br:!!-.i! 0506. 12361 .0 188.2051 - 33903024-000 

Cannhoso ___ ___ _I 

l O- DO VALOR 

10.1 - Estima-se o va lor 1T1áximo. glol1al desta li cita~i\o em até lU-25.000,00 (Vint~ :: 
Cinco M il Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

11.1 -Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sançõ~s legais. 
a saber: 

a) i\dvcrtência; 



Prefeitura fvtunicipal de Nove 

b) Multa administrativa. graduúvel ::on! ·~mm: :1 gravicl:!ck da inJ"ração. n:io cxccct:mlo . .:m 
seu total. o equivalente a 20'X) (vinte por ~<:C(()) do valor elo contrato, cumulúvel com as dem:1is 
sançôcs: 

c) Suspensão tem porária de participaç:io em licitaçüo c impedimento de contratar con1 a 
Administração, por prazo não superior a 2 (uoí.s) anos: c 

d) Declaração de inidoneidade pJr:l licitar. c contr:lUH· com a ;\dn~tnistraçi:io Pública 
enquanto perdurarem os motivos dctcrl1lit1Htltcs da punição ou até que scj•1 rromovicla a 
reabil itação, na forma da lei. perante a auto ·idade que ,1plicou a penalidade. 

I 1.2 - As penalidades serão aplicad~ts sem prcjuí~.:o das demais sançôes. Hdminis , :·~tt"vas .ld 

penais, prev istas na Lei 8.666/93 . 

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓlUO: 

12.1 - Até dois dias úteis antes da data lixada para o recebimento tios cnwlopcs, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do t)RECÃO. 

12.2- Caberá ú Comissão ck Licit:i::f,o uccil,ii· sobre a pdiçi:io no pra1..o de q•.tarcnt:. c tiito 
horas. 

12.3 - Acolhida à peuçao contra o ato convocatório, será designada novn c!nta pc1ra a 
audiência de recebimento dos envelopes de propos ta c habilitação . 

12.4 - ;\ pet ição pkiteando a impugn~1çfio dcverú ser ~.:ndcrcçada ú Com~ssfio de Li..:itaçi:io, 
c dcvcrú conter a qual i licaçi:io do imp,:gn:mte, :1 mmérin impugnada. os I·Jndamcntos da 
impugnação c o pedido. 

12.5 - ;\ petição apresentada ror~l do prazo. e/ou sem um dos requisitos uuJru 
especitlcados, não será conhecida. 

13 - H. ECURSOS: 

13.1 - Declarada a l icitant~.: vcnc•'dora. podcr:ío :1s demais lic:t,mtes. )()r seus 
credenciados, manifestar imediata c mot,v:d:~mcntc '~ i:1tcnç,\~l de :·ecNr:r. cuj:1 síntese S'.:ró 
lavrada em ;\ta. sendo conceciido o pn11.o ',..: :; ( :0s, dia.; útc!s :;:!r<l :1 .1;1t-csetL.~·: ,l c! •.. -; rii/Õcs de 
recurso. licando as demais licitantes, cksde log.~l, intimada~ para apresentar contra-razões em igL: 
prazo, que começarão a contar do ténn it id do pra;.o do rccorrcmc. sendo-lhes a.sscguradc1 visia 
imediata dos autos. 

13.2- ;\ licitante, por seu credenciado. poderá também, apresentar as ra~:ões do recurso no 
ato do pregão, as quais serão t·cduzidas '' :erm o na res pectiva Ata. ficando todas as demais 
li citantes, desde logo, intimadas para apcescntar contra-r~v.õcs no pr:v.o J..: J (lr0s) dias l!tcis 
contados da lavratura da ;\ta, sendo-lhes a~sc~urada vista imediaw dos nu 1.os. 

13.3 -A tàlta de mani !estação i med i at~1 c mot ivada da licitante, imponmú na dccadcnci:1 
do direito de recurso. 



13.4 - Os recu rsos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias Lttc is contados do 
término do prazo para aprcscntac,:ão de contra-nv.ões . 

13.5 - O a co Ih i mcn to do r c curso. impnrtar:l a i nva I idaçJo apenas dos atos i nsuscet ívci s de 
aproveitame nto . 

13.6- O resu ltado do j ulgamento Ut) recurso serú divu :g<!do mediante :·.l"txu;,:ão no quadro 
de avi sos da Prefeitu ra Mu nici pal c comunicmio a todas as licitan tes via l ~t:x ou c-mai!. 

14 - DA ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO 

I-1.1 - Inex isti ndo mani!Cstação r•xursaL o Prcgocim ad_judicmá o objeto da presente 
li citação ú( s) licitante(s) vcncedora(s), com :l posterior homo ogaçào do rcsuiU!l!o pelo Prcicito 
Municipa l. 

14 .2 - Decididos os recursos porvcntu ra i ntcrpostos c constatada :t rcgu laril!at,c dos <t'.,ls 

procedimenta is, o Senhor Prefeito Mu nic ipa l Hdjud icaní. homologará c cont:atélrú o objeto da 
presente licitação . 

15 - DAS DISPOSIÇÜES G ERAIS 

15.1 - A PREFElTUI~A IVIO .'\JICt !>,_., Dt·: NOVA ~·~, !'\TU revogar:: .J u :tl~Ltl:1t·:t e.-;U 
licit ação nos t ermos do :lt"t. 49 (qu;:trCtl(.l.: .. t-.; 't:) :.:~Lei iLC,:.U93, no .:-.~U l!h!u v\J .:td [: .. l'll' 

15.2 - Não serão admitidas a esta lic;wção as ernpresus dou autôno.Jl,)s st.sp·-ns~h ~~u 

im pedidas de lic itar, bem como as que est iverem em regime de l'alência ou concorc.ata. 

15.3 - A Comissão Permanente de l. icitação, terá atttonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúv idas que porventurll possam surg1r. asstm corno aceitar ou não qualqllcr 
interpos ição por parte dos partic ipantes. 

15.4 - Somente tcrú di reito a us:tr tb palavra. rubric<.r os c;ocumc.Hos c pmpos\:1:;. 
inte rpelar, ass inar ata, apresentar recursos. os representantes credenciados das cmrrcséts 
proponentes c membros da Comissão de Licitaçfío. 

15.5 - Uma vez iniciada a abertu ra dos envelopes con!l:ndo as propostas, nilo s'..: :·Jo 
admiti das quaisquer retifi cações que possam in!luir no resultado. nem admitidos:: lXtniciparem os 
r roponcn tcs rctard atúrios. 

15.6 - 1\ part ici r ar,:iio nesta 11c 1.u,:J.l. i llljl()fla :10 1 .-o po~.cn te i rrcsl ri!:. uccitaçiio d<•s 
cond ições estabelecidas no Convite c dcm. 1s tl<1 1.Gi n" .. ~.666/03 uç ~I/()(:, 'J3 c St!<IS .:ltcr'l) 0...:s. 

15.7 - Ocorrendo :1 hipótese prev ist:1 no sub-item anterior ass istirá ao f\'J:tnicípio d.: :'Jm·<~ 

Cantu . o di rei to de. a seu exc lusivo critér!o. convocar as licitantes remanescentes. 11<1 ordem de 



classi lk<~c,:ão. para a adjudicação do obj~to ~m igual pnvo c 1~as mesmas co1.d i\:tks p:·op(lS'.as 
pelo primeiro colocado ou revogação a licitac,:f\o. 

15.8 - Atendida a conveniênc ia administrat iva. ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais cu de l(Jmecimcnto. os cvcntt.ais acréscimos ou 
supressões. em conformid ade com o /\rtigo 65. seus p<l cágrafos c incisos dét [.e~ ~1". íUí66N3 c 
suas alt~raçôcs. 

15.9 - Para di rimir controvcrs1a d~corrcn tc deste cc:·tamc. o Foro colnpctcl~l·..: ~ () da 
Comar~a t!a cidade de Campina da lagoa. Lst:\d(l co l\n·anú e.'.cluíuo quL1quct· u.tt;o. 
/\provo o(a) EDITAL DE PRI~GÀO . 

16 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÜES 

16.1 - !\ Divisão de Licitações jXCsladl todos os esclarecimentos ~,:llicit<l~i{lS p~h; 

intcn.:ssaJos nesta licitação. estando disp,Jnívcl para <ltcndimc.1to de segumb n scx~:~-lcira IH' 

horúrio ct~ expediente NO P/\ÇO Municipuluc Nova Cantu - P/\R/\1\Á. na Rua Hahin. ~,, gs. 0~1 
ainda pe lo fo ne !fax 44-35271281 I 35271 363- c-mai1 -- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - 1>ARANÁ, 11 de Maio de 20Hí. 

ASS. C0\1.PRAS E LICIT/\ÇÜl~S 



Prefeitura Municipal de r 2o~..ra C· 

([Vl(JUELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comiss:io Permanente de Licita~:ão 
PROCl•:SSO LICITATÓlUO (LICITAÇÃO) 1\'" 02q/2016 
REF.: Lditnl de PREGÃO. na Forma Presencial no O 15/2016 PMNC. 

CREDENCIAM l•:NTO 

Pela pr~.st:nk, crcdt:nciamos 

------ - -------------- port:~d:n· (a) da 

G(;t} Sr.(a) 
Cédul:l de identidade 

sob n". ______________ e CPF/ IVlF n". ·---------·---'a 
particip.tr do proced imentn licit:ttú•·io sob e modalichtde 

Compras. 
Na qu::l :.bde de rcpresen ta n !<: d:t 

empresa _____________________________ _ 

ouwt·ga-se ao acima c rcdcndado (a), <kntl"(' outros podc1·~s, o de •·cnunt:i:!r no direito dr

intcrposi~·ão de recurso. 

Em ue dt' 2013. ----- --------



(MOI.~ELO ANEXO Il) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICll' /\.L DE NO\',. C,, 1Tll 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N" 02-l/2016 
EDITAL DI~ PREGÃO, na Forma P res-.'11ci:d N° 01 5/2016 

DECLARACÃO DE JDONE!.)/.DE 

Declaramos para os d~vidos iins t!~ direito. n<t qualidade ~.~,.; propone:1tc do 

procedimento licitatório. sob n modalidad~ - PRFCiÃO. na Fmma Prcscn~ial n° (J 15/20. C. 

instaurado pe lo M unicípio de Nova Cantu. qu~ n:io tómos d· .. x:l:tr<ldos inidôn~os para lici~:1:- o•.1 

contratar com o Poder Público .. em qualquer c!.: su:ts L'SiCras. 

Por ser exprcss[io da verdade. l·lrJlWI110S a 1xcsct .. ~· . 

(LOC/\1. 1: D/\ rA) 

Carimbo c /\ssin<ttura 



Prefeitura f\~ u nicipa ~ de f\.Jov2 

(MODl(LO ANEXO lii) 

PARA: 
PREFEITURA M UNICl PAL DE. NOVA C.A.f\ T U 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓH.IO (LICITAÇÃO)!'\" 02-t/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presenc ial N° 01 5/2016 

Declaramos para os l~CVI(.! Os fi ns de direito. na qualidade ck rrcr:)/1;,_'11.~ dt) 

procedimento lic itntório, sob a modalidndc PRLCJÀO. na Forma Prescnci:tl n" O 15/2016 

instaurado pelo Municí pio de Nova Cantu. que nos comprometemos a ent:cgar os produtos 

ganhos por esta empresa, nos termos c nas condições do editnl :>L.pra relcrenci<ttio . 

Por ser expressão da vcrd<H.!c. :ir.m\mos a pr~.~scntc. 

(l. i...)Ct\t. I: DJ\T /\ ) 

Do represen tante legal 



(MODKLO ANEXO IV) 

PARA: 
Pl~EFEITURA MlJNICIP/\L DE :"'OV/\ Cf"_r..;Tl; 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓlUO (LICITAÇÃO) N" 02-t/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Prc:;.:ilt:i:d N° Ol5/2u16 

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

procedimento li citatório, sob a modalidade - PR!~GÃO, na Forma Presencial n° O 15/2016 

instaurado pelo Município de Nova Canlu. qu..: a cn~prcS<l p:opOllC!llC. r!f:z: emrl'l!g:: ~~~cnorcs I }i 

anos em traba lho noturno, per igoso tll! itb:dubrc ·.: em q~1~tlquer traba ll'o, llli.:l1lll·.:s de I (l 

(dezesseis) anos. salvo nh condição de HJXeiiCÍ/., a partir tl.! I '-1 (quato:/.C) é!flo~;. em obsc:v:inci:. :1 

Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V no :1rtigo 27 da l.ci Federal 86ú6N3. 

Por ser exprcssiio da vcrdm:•.:, linnamos a presl!nlc. 

(LOCAL E DATA) 



{MO!;L,O ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAl~TU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N" 024/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Fonna Prc~ ... ·l.:t:! • . J0 015/201 '1 

Declaramos para os .:evtJos rins dt.: dirc:tc. na qualidacic d: p•o:IOI1L:I1~'-' do 

procedimento licitatório. sob a mod:liidadt.: - PRI:CÀO. 1.a Fom1a Prcs.:nl· ;al n'' () 15/!.C l (} 

instaurado pelo Município de Nova Cantu. que a empresa proponente. conhece todos os ~ermos ~,a 

licitaçiio, bem como tomou conhecimento tk todas as csrecilic:lçôcs concernentes ao objeto da 

I icitação. declarando ai nela q uc preencha todos ~ls rcqu i si tos n:. h:lbi I it:!çfio. 

Por ser expn.:ssão da verd:1t!c. firmamos a pr.:scntc. 

Cmim[Jo c !\ssirwtura 

Do representante lega I 



Prefeitura 1\llunicipal de Nova 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITA(,\0) N" 02-i/2Glú 
EDITAL l)l~ PREGÃO, na Focma J>n!st:.H.:iall\ 0 015/2016 

Objeto: Aquisição de M:1tcri:.is de Construção. 

O Signnt:',tio lia prcsl·n!t· Je~·t:lr:l qt~c o L1t,;mo r.:..:c,>.:u cn li _·it ad<.r ,o.!:, 

documentação relativa a liciração supc:llúcn..:ion;H!H. 

Nova Cantu, P:tnwú, ____ _ .....:·!..!k:.....· ____ _ <!t 2.01(,. 

Cat!mho c a.,; .: i:~;t!t.r;, 

Ca:im .. ,) C!, -'·• 



MODELO DK CARTA PROPOSTA 

Nova Con/u, Pamnâ . ..... ... . clr: .... .... .. de 2016. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Pn.: ll: ilura Munic ipal tk Nova Canlu 
R~ r. Proc<.:sso Licitatório n" 0211/:2016 - hli! ~•! de Pn.:gf\ ~) n" O! 5:20! 6 

Apresento para apr~ciação d~ Ys. S·'s .. a prorosta d\.: pt-eços rc l'c r~ .1 1o..: ~\ Aquisiç~o cc 
Matcri:1is ele Construção, conforme segue: 
LOTE n" 01-

I ÍTEM 
-- - -- -- -- - ---

PRODUTO Qt.ANT. 

- ___ 4 ____ --- -------

~i}rc~-,~- 1 v,;lo~I'Z,t::! I 
Un i!{~rio 

1 
R$- 1 

I~S-

13 AREIA LAVADA - M3 Qrl 
- --·- -

15 CAL HIDRATADA- SC. 20 KCS. C6 
14 CIMENTO- SC. 50 KGS . r _) 

03 CSMAL TE SINTÉTICO- GL. 18 LTS. 03 
, ____ ·-------
j _________ _ 

04 ESMALTE SINTETICO- LT. 3.6 LTS. 15 
09 LIXA D'AGUA !50 - [- 5_0 -

. -
11 MASSA ACRILICA - BR. 25 KCS. 0-l -- -- ---- - - -
lO MASSA CORRIDA PV A nR. '5 ,: ()S . (;. j 

- ~- - - - -- - -
12 PORTA LISA ()5 

- - - ·- ·- ; ---
-I 

08 TI-IINER - LT. 50 - -- -- -----·- - --
OI TINTA A l3ASC D' AGUA- GL. 18 LTS. 16 - - - --- · - -
02 TINTA OLEO- GL. 18 LTS. 15 

~--- - - -
06 TINTA PARA PISO SL::M t BRII.liO - GL. ! 3 08 

LTS. 
--r 

---- -- ---- ~ 
. 

07 ~INTA PARA PISO SEMI IJRI L, 10 GL. 3.6 , -_) 

TS. -- - -- - -
05 VCRNIZ- LT. 3,6 LTS . _ __ _ _____ ---1- 07 --

·o TA L 

,_ 

1----
__ l __ _I 

-·---

Total R$-... .... ......... ( .......... ..... .......... ) 

.. 1 Forma ele pogwnen/o é .... ..... ...... ... . 

O Jii'U:::o de l'tilidwlf! do pl'opostu :1.: 1n·,_ ço.-; e :/1: ,Í{} (.\':•s.•;entu) cliCI.\ u ;J:,Jiir do du:u di, 
recebiiiiC'Il!O pela comis.wlu df! /icitoç-t/c, . 

No111e e /lssino!t11·o do Propomm!C' 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNP J n• 77.845.394/000 1-03 
Rua Bahia. 85 - CEP 87.330-000 
#IIATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 
024120 16 
PREGÃO, na forma PrescnciaJn• OI S/20 16- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção para Reparo 
em Escola Infantil - Progr. Brasi l Carinhoso, conforme espccilicações 
em edi tal. 
ABERTURA: À partir das 14:00 Horas do Dia 3 1 de Maio de 2.0 16, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a D1visào de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
1-ls. e das 14:00 às 17:00 J-ls. Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527-
1281 - pmncantu@ig.com.br 
## Nova Cantu. Estado do Paraná. li de Maio de 2.0 16. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
II/I Prefeito Municrpal 

PUBLICADO EM / .::> f C ... 1-.;/.-
c-• .I ORNA~ 7 t"' uc t;?' -"" (,

EDIÇÃO N.0 '21- v.<..·" 

RcSPONSÁ VEL__.;,;' -..:.J.·-l-+i--~ 
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PREC,iO I'RESEI\'CIAL :<' D/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 022120 16 
PREGÃO. na forma Pn.:séuci:d n" 013/2016 - PMNC 
OU.JETO: r\quisiç;1o d1.· OI C~m i nhiio C:1ç:unb:a, conform1.· C'SJh:Ci· 

fic:\çUc;; em cúit:.. l. 
ABERT URA: À r :u1ir dJs 10:00 Hor-J~ Ju Di:L3 1 Jc M;lÍt1 J c= ::!.016, 
1111 s;)J;:, de rc~miõe.~; do PDço Municip:tl. em t\ova C:mtu, ParanJ. 
1\ Pnst:l Cl'm inteiro teor d1l Edit:-s l, :mexos e in fonn:Jçõe:-1 pt)dcr;in ser 
snlíci~aJó$ na PREFEITURA ,\•IUN!CIPAL DE NOVA CANTU -
PAR.ANA. junto a Divi~iio Úl! Lic itnç:i o. nn hndrio d:J!' 9 :01) :\s li :00 
lls. ~.: t.i:ls 14:0() às l7:f)r) !-l s. Tdcf,m~.:/Fax: (-t4 ) 35271363- 3527-
1281 - pm11canru@ig.~·om.br. 

t•JH~Gi\0 PHE.SEi\'ClAL N~ 1-t/ 21116 

PllOCESSO LICITATÓRIO n• 023!201 6 
PREGAO. n:~ farma P rcscnci~1l n" 0 14/201(\. PM NC 
OOJ ETO: Aqt1isíç:io de Pcr;:1s ~: Sctviço.o; , r.tr;J C~mit~h:iil, contim nc 
especiticaç3cs ;:m cOitJ l. 
ABERTUR.J\ : ,\, p:u·tir da_;; 11:00 Hor;l,s do Di:l 31 d~ Maio Uc 2.U1Cl, 
ua s:.l;:~ th: fCIIi!Íl,..:s do Pa"o Municipal, em Nov:1 Cantu. P:lr.Hl :i. 
A Pas!;t c0m in t ~·iro \cor do Edil:tl, .wcxos r.: mfvnna~·õcs pod..:r:io ser 
solit'it ldv . .:: ~~a l'!~t:Ft:: ll URA l\ IUNICIPAL Ut:: NOVA CA."TU -
I'AKAN;\ . junhl :t Div1::~(' de Licit:•\·!ht. nu lwdrio das 9:00 ú.~ I ! :00 
11;-:. c Jas 14:00 :\s 17;00 Hs. Tcld'unclfax: (44) 35271363. 3527-
12S I • r•nnçanhtfíi•Jg .com.br. 

Plli~G.\o PRESI::l'•OCIAL ~~ 15/ lil16 

PROCESSO LICIT,\TÜR IO n" 02-V~U 1 (, 
PREG,\0. 11a l'onna Pr~·sl.'tlr.:i:t! n .. 015/20 16 • PMNC 
UOJET(.): A~lUISi\·ào U..: M:ill:ri :1is tk: Cons trução par:1 R1.'p:1ro ..:111 
t.:scokl lnf:mlil - Pru~r. ll r:1si1 C:n·inhoso, confom1c cspccific :u;V;;s em 
cJi1:1l. 
ABE RTURA: À p:u·1lr t1 .1~ 14:00 Hur.1~ Jo Dia 31 Jc Maio de 2 .01 ri , 
1\:1 .(:11:1 de r..:uni ücs do Paço 1\!unicip:d • ..:111 Nova C:mtu. Par:m:i, 
• \ J'a~ l.l C1l lll in1ciro t~or dn Ech!.\1, .l!lL:XU~ ~ mfMm.tçt)l.!~ pod..:r:.'h> ~ .:r 

$illicilados na PK.Efl::!TUR.I\ ~1 U:'\ ICIPJ\L DE NO\'/\ Ci\'1\TU • 
1'.\RANÁ, j l:tLIO :1 Divi~àu de Licit:u;.io, no hur~riu das Q:Oú :'L :-; I I ;00 
lls . ..: das 14:00 ... s 17:0() H~. Tc!cfunciFmc (.J·I) 35.:!7 JJ(,J - 1527-
1 : SJ • plHIIO.: ;L lli U~ Í j; \ '01\1 br 

PIU~GAO l'ltt:St:f\CI AL . ....: ~ 1(.!20 16 

PROCESSO U ('[Tt\TOR IO ~~~ 11~5i~Ol6 

I'REG1\0. na l',wm';l Pr..::-..:ncial n'' Ol fi/20Hi • f>MNC 
OBJETO: i\ttuiskão do: l lor~l s M:iqLllll :H>, conforme ..:spcci lic:u;:;,.:s em 
..:dil:!l. 
ABERTURA: A panit tb~ 15:0U H,,ra~ J u Oi:1 31 d.: M:1iu d.: 2 .01Ct, 
na sula J..: rcuuiüc:1- Ju Pa~·~ :\•luni..: ip:d. t.:m Nuvu Ctultu, P:~r.•n:í. 
,\ P:1sta com int-.:iro 1\·or Ju Edit:ll. an..:xos..: int"onn.t~·\J..:s poU..:rãu ~1.·r 
so!il:itt~dúS n:t PREFEITURA ~IUNIC'I I'AL Dt.: NOVA CAN"I V • 
PARANÁ, junto:~. Divis:ht 1.1.:- Lic i l :l\~ ;i~l. no hur;iriu \bS 9:00 ;'ts 11:00 
Hs. c d;~s 14:00 ;,s 17:00 H$ Telefone/Fax: ('14) 35271363. 3527-
128 1 - pmll~<'!nlul~i:; cóm.br. 

I'REC..\0 l'I<ESEI\'CIAL S ' 17/2f1J(, 

PROCESSO LICITATÚRIO n• tJ;!(ll:!.fl l (t 
PREGÃO. n:t tonu:t Pr..::.cn.:i:1l n(o 017/201 6 • 1':0.1:-.IC 
OIJJETO: Aqu i si ~·;i1 1 <k l n~U'\.1!1\0: tH<I S ~1usk:J i ~ c :~ftns, c. \Hllms ikns 
- \'l'úiir~• m~' PROJOVEtvl . .:o•\ (un n .,; csp..:-cili..:a~·õcs <:m cJi1:d. 
AB fo:RTURA: À panir d:u: 15:30 Ht•ras Uo Dia ) I de Maio de ~.0 1 6, 
na s:J l:l cl1: rcunilk~ <lo P~ço Municip;~ 1, em i'\ovn C';uuu. Par:m:i , 
1\ Past:t com lt\teiro teor elo E\lit.!l. a11cMIS e in fnnn:Lçtt~s pod<:rj1l ~cr 
$nlidt:tdos na PREFEITURA MUNICIPAL Dr3 NOVA CANTU • 
1':\IV\NA, junto a Divis;io de Licit:'IÇ:"'to, no hodrio das 9:00 às I I :00 
1-h, c <.bs 14:00 à~ 17:00 li$, Tdo:ronc/Fax: (411) 352713(13 • 3527· 
12X I - pmnc.:wru@i~J.I.'Om.ln. 

t•IU::G/\0 P ltESt::'\·C IAL :'I~ lH/21.116 

PROCESSO LICfTr\TÓR IO n• 0~7120 1 6 
PREGAO. na i'oJn ll.l Prc~.:nc-ial n" 1/1 1':!20 !1í. PMNC 
OBJETO: Aquisic;i,l d..: Eqlti patncnws de 1nlilt'llláttC:l, Ek·tnlc!..:tr il· 

nicos e muros itt'ns • Programa FA MÍLIA PARANAENSE. C()nlim nl.' 
~:sp-.:citicaçi•.:~ Ctll -.:dit,tl. 

AOERTURA: À partir tias l ft: !S llorus úo Dia 3 1 i.k M:tt u ti~· ~.0 1 6, 
11.1 s.tb Uc r~·uni.)~s l..h,) ~'> <+Çll Muni o:ip:•l. ~·111 >.'u\',1 C:mHJ. l~arnu .i. 
A !':tsl.t ..:~11 11 into:ir11 ,,,.~H c.ltl t·:J11:d, ;ulCX~l:> ... ~ 1111\•rm,tçtl..: S l)t•1.k r:i" sl:'r 
:;,,\i\' il:llh,h na P I U~F l-.ITliRA :\1Ui\'1Cil'AL 1>1:: t\OVA CA:\TU -
l 'r\RA~Á. jti1\IO" Div~;o..'io ,k L1C' i tuç;i~l. M hor.irio d.t.; 9:00 :,s t LO(} 
ll s. c das 14:00 ,·,s 17:01> H.~. T(.:l.:fon"IJ':n:. (44) 35271J(,) • 3527· 
12S l · pmnC:ll!tu@i!;.C:,~m.br, 

Nfl\'.1 C:mtu·PR, li de m:~ i o de ~01(, 
AIRTON ANTONIO .·IGNOLIN 

rr.: f\'Íio 
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PRErEITURA MUN ICIPA L NOVA ESPERANÇA 

AV I~OS IJE I.ICITAÇ,\0 
TOt\IA Pr\ OF. PltEÇOS N: 5/20 16-PM~F: 

O M\tnid)titt tk NtWtt Esp~~r.anp, Esta~Jo Uu P;:~r:m;i, t11trla 
p~tb li~o p:ua cm~h ..:..:i111 ..:nLo r.los illll·rcs>:u.h):l, t.(UC f:1r:'t rcali?.ar Li
CI! ~tç;w !1:1 ll h)tb lrdad..: Tt•:n:uJ.J de Pn.:ço n". OU5 t201 6-PMNE, dCl tipo 
Menor PrcçQ, c regime O..: I!Xi.:CttC;ill EM PREITADA POR PREÇO 
GLOBAL. 

D\1 Objeto d.J Li\·it~11,:ào : CO!'•."! RATA\ ÀO DE EI\'I I'RESA 
DO RAMO DE E:-:'GENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFOR· 
Mil E iiMPLIIICMl 1\'0 POSTO DE SAÚDE VILA REGINA. 
LOCALIZADO NA r-\V. TASSO DA S ILVEIRA S.t:\ . com n:cu,o:
IHuvidüs dú ct.lnl pt.m..:nll.· Amp!i:tç:iu tlu Ãmbih• Ju Pru••r:u!Kl til.! R~·
qu:lli lic;ll;::io r.l..: Unitl:uks D.'t:- i c: r ~ tk ::>:rüt.li: (UBS).

0 
propost.l 11' 

OS57077SOOO I!~ 006, Clll .:mla n" !S7SOOOS, confonne so1 iciruç;Jo <b 
Secrct;u'i;! :vlunicrpul d~ Saúde. 

Du rc~·o:b inH:nLil c :rbcnura Jvs cnl'cl''l'"~ : Os ..:n vc! up~·~ !<..:· 
r;io rl.'c..:bidos a11:· ~s O~h.C:!'min, do dia I" d..: JUn ho do,; 2111 6. s~·uUo ~J liC 
SCS!Õ:Í.O púhlic:~ p:tr:l a1xorlmJ ... jull:!:~mc n lo strir 1111 m<'~t ml di~. ils OIJ 
hn r.1~. na s:1l:1 ele rcuui ln::- d01 Pr.: rcitm;r 1\ohuricr p.LI 

M:•ts ill l~lt m:,~·~·c.~ c rói "·L~ d~1 FJit d 1wdcr:iu ~cr ••bt1d; t ~ n:~ 
Unir.la d~· ti!.! Cot upra~ c L_kir:u;U.:s, uo lau:iriu ,!.: L'XpL·dk·n ~o..:. ~ok .s-.·. 
gumla :1 sr.:xtn fcir:l , 1.bs OXh :is 11 hJIJmiH, c- ú:n• 13h30nün :~~ 17h, na 
Avenida R(lth;~ Pomh•l, 145\ tclcl;ltll: (·1·1·325:! 45::15 ). úx -1·1-)252 
45-15 - "C:JH:11i" liciWl'JO(Il 1\('o\ ,II.' S1lCr.J il~. ! .pr.~ov.br, 

TO~IADA llC PREÇOS K' 612016-P.\11\'E 

O l\1unic ip to c..lc N.w:. E:-jlC"r.lnp. E$-t:ldo do P:lr:Ht:l, tMnn 
pl1h li co par:1 conh..:cim.:nl•) du" mt~rc ~sachls , que far.\ r~·ali/.:11' l.i
ci l;~~·àu n;t !11~\UaliJaJc Tom.tr.l~l ~k- Preço n", OOM20J(i.\ 'I\1NI!. c..lo t1p~1 
Ml.'nor Preço, ..: r,.giml..' lk ...-x~·..:u\·ã.., EtvlPRE ITJ\I>A POR PRE('U 
CUH3.'-\L. 

o,, Objclo d:~ Lil'iLt\·.i,, COI"TRATA(ÀO DE Et<.II' H.CS,'\ 
110 RAMO I>E ENG EN IIAitiA l't\ 1\,\ EXECLIC'ÃO IJli ~EFOR
MA E A>vlPUAÇ:\0 NO I'OSTO DE SAÚOE CE!'iTRAL, LO· 
CAUZADU NA RUA l\IAR1:'\'S ALVES CAMI\RGU S/N, ..:mn r .. :. 
cursos provido~ do ..:ompou..:ntc Amr1taç:io (),) Âmbito dn firoc:r.lma 
de Rcqu:!liricaç;io .~~ Untd;rtk s B:'tsic;IS Jc Sa(:dc lUBS). J11'01 H.I ~I:J nw 
OS57077S000 1140U7, ~.·m~·n da n" 2Nnooos . ..:unf(mm.: s>J it ciJ~~~·~it.t J:t 
s~·çrCiari a MUllll'Íp.t! tk S:Júd'-·· 

Do r.:.:..:Oin!.:J\1•1 c ~h..:rlura JM \!'11\~ l np.::.;· 0.<.: ..:nl'd ,) Jh.::- ~c-
r:io r~·<.:.,·l>idu~ ot~ :ts 14 h I ~min. do di,, I" d..: JUnh>J de ~/l i (,, ~ .. ·ndo <lll t' 
scss :iu públ ic;• par:1 .th~·mtrJ c ;ulg.•m ~·nt,. scra til+ tnc:-:ullt d i.,. :h 
lá li JOm ur. ••·• sala tk· ro:ti!! JÜ~o's <~:• l'rd~ Jtur.l ,\1 utu o:ip.11 

M:lÍ!Õ rnJi.~m \.1\th·s c C<if''~~ do Edt l:!l pOik·r.i,l ~.:r obl td:t" n:1 
Untd;Hlt> de Compr;l.'- ..: l.t(.lLaçU..:s. ll•) hor':tt iv c!.: cx pcdlt.:tl\c, de o;c 
gumJa a ~c:o.t.l lcH .1 , J.t:> (l~h :1~ ll 1t ) Omm. ,; J;L.~ j 3h30mm ~ ... 17h. not 
Avcnhlot Ru(:lm Pltmhu, 11:53, ll.:kf~•nc t 4 4-:i~5~ 4545). fl!x 4·1·1252 
4545 - "cm:•il" licita.;;w:l.!-nu\ ;lc~lh:r:uu:;l. fH. g•J'-' .br. 

Ctn W d~· n tJi1) J ..: ~ll J (, 
l~ERS();\' 7.o\NUSSO 

Pt>..:ki1t1 

PREFEITURA MU:'\ICII':\ L DE 1\'0VA LARANJEIRAS 

A\'1"'0 IJ1~ I.ICITAÇ~\(1 
C08C'ORat:;J,C1A V 1/20 16·1'1\I+'L 

O Muukipio de ~'ú\ .1 L.t r:.ll\ p,:: ira~. r:.~ t:u ! o do P:u-.m.i, atr.l \'t.:~ 
<b Cunuss;i,, P~·t nl ~lll C:ltc ,J, Lu.:ua,-:t\1, wwa !)úbli(:LI .1 rc.t li/.,l\',1u d .t 
1t ~·r t : l\';iu na tmtJ .. tid:tJt.: (\uKurr.:n ~·~ ·' 11' o:, -~I) J (,_JIM~1L, ttpo tu ..:mu 
pr..:ço, à~ fi\J:OO hnra;-.. illl dia !5 .,~;; Jll ulw d..:: 21)16, n:t Prc fcLt urJ 
l\1unil·ip.!l. S!ILt.nb i1 Ru.• H.t1l (i~;mc! ..: \1,, Sul. 2122- C.:.•••Ll •l- F1,11e 
(42) 36.\7· 1 14~. C'ui•• ,,bjct•• ~ :t Cll!tlr:~t ~u; ;'t tl tk ..:mprc;>::J ""' I'I.'Cllm<: 
Uc t.:lll]'r.: irada 111tT IJI ~\'t• :;!t)\1;11 ..: int..:gral, p :~r;1 .:x~o·cu,·:iu do: p:1· 
\'Ítncnt~ç5o t: tlu,dili c;u,;;in rlc \'), , ~ urb.ma.~ lhl Municipi,, de :"\\lV;t 
L:lr..nj..:ir;l ~. Ctlll\ r..:CUT•I)_.:: (\1) P.\C'2 - c .. utr;ll,l de FtnJilCt::m.:rl h~ 
04 12293-52 • l'r\1g_1·:un:t l 'rô·TI;I!l~pl•t1'.' ~: <.:('lllll:lp.Jrtid.J muni~.:ip.t l . O 
..:dte•l c s.:us an.:xus p1Hl~r.i,• s..:r rclir:h.h)~ n:t :.~·d-.: J :, l'rcf\:LIUT:t 
Mnni..:ipa!. 111' l' ll<-!..::r ... ço .~upradt.1du. j ttllln ;to D..:part ;u u~·nto O~· Li
cit:~çlic~ ou :lii'J \'C-s do [ .m:ril: lic it.tc;~of.!!..lMJ!;'l rJnjcir.ts.flr. c;o\',h t i: 
\1'\\'W,I\OV:.J I;tr.mjcir;rs.pt'.i!O".bl'. 

ltuJ..:rj,1 11:1nt~ip:•r hld:r ~ ;,s \'!Hprc):t~ ..::tda~lr:td:ts, 

:--.'tlV.I l:lr:.mkir:.1S - PR. 11 Jc u1:1tt) tk 201(>. 
VALI1ECIR ALVE.i DE MEDEIROS 
f• r..:. L.il.::llc tL1 ('um i ~:(i,• tk L i..:iuç::i11 

PREFEITURA ~IU1\ IC I I'!I L DE PEAfliRU 

1\\'ISO IH! 11 0 \IOLOG.\Çi\.0 
l ' lU~G ,\o I•Ja:sl~i\'C!Al.. ~ .. 1211111ú 

P JHlCES~O I.!C.:1TAJ"(,IJ<!() N" 111·1 :!llll1 
E.\;l:ll ll l.lllclu ''' aut \1.~ i lll J)lll C.:~~~l l i ~.: ILLtM~u Cl ll ~· pi_;:.t:.ll..:, 

(lh:-cn ,, q u ~ :1 hr rt:tç.i,, ·~·g.uiu" pwc..:.luno:nto 1..-:.::tl .tp!tc,'tld ;\\s im. 
~·,un l llrllLutwntu noJ :trt I" +!IÇI,••l X:\11. J .1 li.'l n " IUJ~fJ.'!U02, 
J lt):O.\( lLU(.iU 11 1 ' , ,·~.;,, b·~·~~ u.: t 1! 11" 1115.'2111 f•, llu 11f1t • m~·tL~+r l,r<:\'1) 
JlM 11cm. c.,m a .t{ljudtc,t\.11) f.:i ra t,d:1 l' t'O:l!""ar:~ d1,~ ltcL'\~ (Jll, 014. 
OI S, 020. 0~2. Olf1, 0).1 c ().:s .1 t.' tilllf..:.;,! F. 1'. (i AH.ALUí'. - 1\11:. C\,• 

~~~~1~0~· ~~~~\ U~~(~~?~R:;0.:1~11fll~r,:; :~·i~~~ ~~~~i~l~. :;~1~~:;} 
032, r~q :L cmpn:~1 M2\\' COI\1ERC!O. ll\li 'ORTACÀO E EXI'Oit· 
TA(',~() LTDA . /vi E: o~ !LCI\S oor,, ()()7, 11l .:!,ll2 t \.! IIJ(, j Clllprr.: .... l v. 
I. \\·IAQUINAS E EQUII 'AJ\1 1 ~NTO$ LTD,\: \) i1 cm 052 ~·~ ~o·mpr.,:i;t 
r\C!:i DE ALMEIDA • C0~1ERCIO E SERV!C 0S - /\113: 01, n.,·n ,. 

N' 91. sexta-fc im. I 3 de maio de 2016 

0 13, 049. 050, /)5 J c 055 ~ ..:mpr~s:t A. 1).'\Zii\ATO ,\4/\RJNGÃ • 
ME: os itens 017, o:s c 045 J çmpré.~J D. f . SII.Vf':STRE - EQU(· 
l'A.\11~NTOS E MÓVE tS: o~ • t~·n., Oú~. 0 10. 024. 033, O·tl c O<:fl :J 
ClllJ,l".:"~:r COMERCIAL ELIA~E EIR ELI - Ml~: li ~ ittn:- (100, 01(1• 

UI~. Ul9, 03~. 040, 0-12, OD ..: 044 ~ cmpr~s.t I'AULINÉIA LOT· 
TERMANN REIS - ~1 E; .: os it~·n ~ Q()!l , 023. IJ:!'), 035 ..: 039 ;i 
~mprcs:. ERALDO B. DE OLIVEIRA E CIA. LTDA . YIE. s...:guttth, 
o julg.:uncnl<l rrorcrido. 

Pc:1!mu·PR. 2 dt m:1m J" 20!(1. 
CLAU111:-.'EI ANTO~' IO MINCIIIO 

Prcfcllü 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS 

EXTRATO IJ E CON'I'I<ATO 

~Xi i':Ho :. Tcrml) dc H ~·tmv::•;:j,, .to: Convênio n.'' (l(\().1',20 I O, Obj..:to: D:tr 
conumudJd.;: :to ro~t.,; de .lrl\1,\ d~· roi!O :to:. !'CUS i!llél.:l'ill,tC~- P:lr· 
tici pi.!S~ Supcrint<·nJ(:n..: i.L d;t f'l11ió:l Fc~cr.1 ! de Curit1l>.t- ~ Pr.:f..:llu r.J 
Muni.:ip:ll Jc l'inh:th . Si:;n:u;jriDs: Rus~1 I V\l F\'ri'L'If.l Fr.m~:~• .. SLl· 
p.:riu tcnd~·L1tc R..:,g i ou~d. ~· Lmz Guu!.trtc A lv..::- • Prd..: i to .'o'!uni .. :ip<JI 
d~· Ptnlt .tl~ . Prazu tk Vig~nu :1. 05 (cin..:o) JJh),, ;J t:Hnl.,r d;t pu· 
bl i c:~ç:io, Dat:t d .. • 1\i'sm:~lm::~: (J2tl21~1l\5. 

PREFEITURA MUNICIPA L DE PIRAQUARA 

EXTRATOS DE 1 E H~ lOS AfJITI\'OS 

2" TERMO /\01TIVO - PREGAO PRESENCIAL n." ~5,2UI5· :~qui 
siç:Jo do;: m:HI.!ri ~LI dl! Cl)liSumo odnntológLco c un;trumem;us 
/\ta 130/2f1\S- BtO LOGICI\ OISTI'llfiUin0 1{t\ EIRELI, Cl\'PJ sub 
n.• 0Ct. 1 75.1JO~/OOO I- 1 2 . Ob j ~; to: ah~·r:lC:iu Jo~ !.!C:>tor.:~ Lk contf'.t\0. 
Data da ;Ls:-:in:.t tur.t: 06 t.!c ·m., i<, ... k 2016 ,\\;~-13212015 • DIMA
Cif:'v1G • :0.1ATt:: IU ... \L CIRÚRGICO Lll)A • CNPJ sob n." 
12.927.X76/0IIO 1·67 Obj<.:10: alt.:r.11;.'iu d..: ~~·stor..:) d..: contrata c ro:. 
..:I.Juilih rio t·r:l)nÕmi..:o fi nan..:l·im do it..:m t 96 • !uvJ r:irúq; ic:-a ~o·s· 
lcriliz:rda n." 7.0. qLtc p.~~~;, :1 H:r 11 valor un il:iri~) de JtS 0,9400 
(llll\'Cnta e qu:tLTO Ci!lll;lV{l$), u~n;L J:J ~U>Slll.ltura: O(i J..: ll't.lio de 
~f) ] (Í, 

l " 'fEitMO t\OITJV() · PRE(; \0 f' I{ESr:NCit\L 1\'.'' 77t2H!5 
t\T,\ DI; RECiiSTRO DI ~ J•R J· ('OS :\ w \5l2C.tl fi • D..:t.::nt,lr' AL· 
TI:IOIJ: IJ ~!ATI-.R IAL ,\ II:DICO IIOSijiTALAl{ lTl>A. ÚbJ~·t••· :rl
• ~-ra;,· .iu dl.' g ~·~ror..:s d .. ..:vnl r.tto~ c rc .. ·quilit;.ri ... cL'>Jitillni..:\1 tin: n~.~·no 
tio th:tu ó7 • Tt:u11i n.1 ~ lt(J mg. qm· p:~:.s:• a t~·r o v.t1or J . R:S ll. ltf /1), 
11:1f.1 . t tj ui .~t~,·:·", d ..: lt ll'~lt ..:.un~ t1l!l~ O;ua da ,,s,in.ll~tf! L I ' .t~· ahlil Lk 
2011), t\T.\ DE REGISTRO U1: \'R J!C'()s N" 10'~01(, • Lk..::~L.w 
CI:\M EIJ DISTRIOUllJDllt\ DE 1\ l ED I Ct\ :O.léNTn~ LTO,\ Ob1chJ 
.1\tcr.u;:iu d..: t:c,;;hm: ..... d..: t:Otltf>Jhl:'. p;11 ;1" ;n:u l,...,\';.11 dl.' mcd t..:.;mc;l tos; 
l h1.1 da ,.,....,in:ttura IS LI ~,; ,tbril \/.; ~O i f1 . ATA ll l: I~ I~G!STRU DE 
1•RE:('OS ~." 27/201(•- !kL~· nt, u , I'RO!IOSP IHSTRIIlUIOOftA Dl: 
MED JC,\tv1ENTl1S !.TOA OhJ..:to: altt>r.i~·:io ~lc g~;>mr..:.s r.lc \:Oti · 

lratus. p:tr,, !l t.JU i :-i~·;iLI t.k l u.·dtc;~t~l..:JilliS. ().li.J (\;t .t:>\111,11\lra: t ,'\ d..: 
ahri l tll.· 2iJICI . 

PREFEITURA :v1Ui\'ICI,I'AL DE QUARTO 
CENTENA RIO 

A\'1:\0S IJE. LICIT,\(':\0 
I'IH:C,\0 Plli~St~ ..... CIAI ... !'\' 21/'!li16 

o 1\IUrli~· i J' i u lk Q u.ll l•! c ... nh.:n.i riu, E:.l.ttlll "''' 1'ar.m:·l, ll)fn ;J 
1'úhli.:\) p.1r:1 o.:tmh~o:L·im~·nt,> d0s ím..:r..:s~.Jd1>.1o. 4u..: f:u.i r~·alizar LL· 
.:it,.~:;il) 1\:1 Jl)•ld.lljfJ;ldl.! f'IO.::.!oi ll, 11,1 flll l \1.1 Pl l.."l-~'\11:;1.,1], :0\1]) \) N" 
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ln fr: IO::-! llll\11':1 >k ('h ;l\ '1.'~ ftlrbJiç;l\ B t~l:- i l..:ir, j - !(."]l.f1r:t)i J. 
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Diário ÜFI CIAL Paraná s• feira I 13/Mai/2016 -Edição n• 969 Cu nl l' l t,' IQ, l•lllu-lrl.t "St' l \ho• 

Nova Cantu 

EST ADO UO 1'.\llA_\ \ -
C:'\P.Ju• 77J~· I:i.J\J. IIIHI!II -IIJ -

R~J:t lhhi:1.l6 · C E I' WJ .. '.\0-11110 --· 

I)I<E Ff.lflJI<,\ i\ H ij':l(ll)i\1_ UE :\0\-,\ C,\'/l'tl ~ 

,\VISO DE LIC ITAÇ,\O- PROCESSO LICITATORIO n" 021/20lCI 
I'REGÃO. ua rurm:o Pn·stnl'ial- N" 012/2il l6- P~ lr\C 
OUJETO : ,\quisiç:io Lll' UI Caminh:ln lu(.'u 4 x2 e Ul Tancpn• ho1C.rmicu, 
t.' Onfunnc C:!<op t•t.·i ri t· :a\·Õc:s \'OI L•cli t ~al. 

.\3ERTt: RA: ,\ p:ortir d:os 09:00 ( n OI'C) ll uras du d i:o J l de ~l:i i u dt 2.0H1, 
ua sab de t'l'uniõt·s do P:a\'O 1\lunid 1:11, t.·an r\ iJ\'ll C :111 tu. P:1ran:L 

AVISO I) f. LIC ITAÇÃO- PROCESSO LIC ITA TORTO n"lll3/2016 
I' IU;G,\0. n:1 rorma P n ·,enl'i:tl u" 014/2016- PMI"C 
OUJ CTO: .\q uis i\' i'ln de Peças (' Scrvi ~·us (Camiuh:io T :lnip u.·}. f.'unt'urml' 
\'.Sp t:dli\':1\' Ô(' ) \'111 t·d iC~I I. 

ABERTURA: ,\ p:t rt ir d:ts l l:OII (nnJ.c) llur:o< du d i:t .H de .\bi" d,• 2.11111, 
11;1 sal:\ de n.· uni ~I\'S tio P:'P' ;\lunid p:ll. t·m .\! ti\':J C:I~~Paran.:·, __ _ 
A\'ISO llE UCITAÇ,\O- PROCICSSO LICIT,\'I'01UO 11"'112·11!111(1 
l'ltEG,\0. 11:1 form o Presencia l u" 0 15/2016 -1'~1i"C 
OBJ ETO: Aquisiçno de 1\btl·ri:l is tlc Comtruçnu para r tpllru l'lll t•-.cu la 
infantil (Pl'OJ!r. Or:tsil C:trinhoso). L'O nfur mc CS I H'l' i li r:• ~·õcs e nt c:t.lit :a l. 
AIIERTUR.\: ,i, p:tr lir d:ts l 4 :110 ll or:ts du cli:t Jl d<· ~ l :ti o <!é 2. iil6. 111 

, ;al:l d l• nunii.t•, du P:1çu 1\ lunicill:tl. c111 ~ma C:uHu .. "l'-'':c:ll:"·:a.:.:ll.:.::'':,-· ==,-,---! 
A\'I SO ()E LI C ITAÇÃO- PROCESSO U C: ITAT 01HO n" 025/2111(, 
t'REG,\0, n:t form:1 l'rcscm·i:t l n" 01r.l2016- I'~ I I\' C 
O IU ETO: Acluis i~·~1o ch· l lo r :ts 1\ l:'tquin:ts, l'Un(unnl' <.'lJH'I,:ilir:l~·th"~ \'111 
l'd il:tl. 
Al.ll::lt'I'LRA: \ p:trlir das 15:110 ll u1·:rs du di:t J l do ~l:liu <I<· 2.111C1, n;r 
.,;t ia th.• nudi'H'' du P:t\'O 1\ l unkipul. em ;\o' a C:ullu, l':tr:-an.i. 

A \'I SO DE u<.:rrAç.\o- t1 t tOC:te~~o uc:n "~" o2r.t~n1 <1 . I 
P REC: \ o. na tunn :• Pn·Huci:ll n" 1117/1(11 (I- Pl\ 1~(' . t 
OU.IETO: \t)Ui~t~J.n d l' ll l\trtllll l'll(tl!<o \lu:~- ic :cb l' tJUt ro~ l'n.;.:.r ... u .• 
J>R().IQ\'EM . l'UI\furmc \'Spt·ci lk:~\'til's t'nl l'tlit:al. 

A llERTU R A : ;\ p:1rtir lhas 15::\U llur:1~ tlu d ia Jl (ic \l aiu til.· 2.111(,, n a 

!\ab lll' n·uniiil') d u P:açu,\1 unidp:11. \'m '\Ju\':1 C :1ntu. P:t r ;Jn:L 

A \ ' ISO O f. LICITAÇAO- r iWCESSO t.rC:ITAT OIU O n" (127/~lil (I 
r R EGAO, 11:1 furma t'rese11ti:d n" UIM/20 1C1- 1'~1.'1/C 
03.J ETO: ,\ cJubiçno dl· EtJUip:um·nto~ dl' lnform:ítka . l'ktr odc: trúnkus L' 
uutrns i t..·n~. courorme CliJll•cilic:I\'Ül'S ('m l'dilal. 
AHERTlJR:\: ,.\ p:ar ti r elas H•:l 5 lluras tlu t li:t .l i dt \ Ja iu til- ! .016. na 
.s :tb <k n ·uniiH:\ llu Pu,·c, i\lunkip:ll. l'm J'\ov~a C :w lu. Par :111 {1 . 

\ ! 1~ .~1.1 l'OIU Ínt..-iru h'UI' \)O [,1!1.11, .m.-"<''·' t..' lllftlnlla,·\lo lk)lf.:l:' :-,·r 
Sl,,l~ii.IJ•I' 1\J t·Kt;H!ITUR,\ 1\tU.'\I('IPAL DI! NOVA l'AN I u - I'AIL\~A. ,\II .IU 'I 

DI\ 1.c:.i•·• d~· Li,;:ll.l\';io, 111• !mr .• nn lb~ ~::\0 ;,, li :Oill h ~· d:1'\ 11:00.1 ... 1'1:00 ! b. 

f\,n·a Cantu. bt1dd \I\' (l;~r.m:i. li 1.h.: 1\biv ,~....~ .UI (•. 
Alltl'Oi\' Ai\'1'0~ 10 ,\(;~OLti\' --

l'n· f~·ilo l\1uu idp:tl 

~ I Ul\"IC ÍI'tO DE .\'0\ A C.\NTU 

SE DUII'AI{ANi\Cii),\tlE- I' A.\1 

Ell iT ,\L ()E I'HEG.\0 I'RESt·:I"<.:J,\1. :-\" IIIJ 20 11>. 

4146l/201G 

O 1\l lJNICÍ!•J() ,k .'\0\'i\ CAN'rl l. lurn;l públt..:u q~11.: 't~· 10:0\) l<h:z} hn1.1~ d,1 

dia _;I th.: ~bh1 lk 2.016. lU ~ .. :de d.l Pr..:kllur;l \lunil't(lal ~1..: ~~ol\,1 ( ;1~\HI. 

E:;tad~ol c.lo P.u.n1;i, r~o·a lizar;'• 1 i~o:ii:J ~·~u ll:t mud.d id<~tll· Pn.:giiu Pt\.'M' Ill.' i:d. du ltpu 

menor 1""1'0. par:r "qui.,i\·.io de· EQUII'A:VIE.\'1 O 1\0DOVI,\1(10 Je :rcill'dv 

l'om ~.·sr~o:cilic~wlh:-s Uo L'dll:ll. 

LOTE 013JETO QUAN I I VA t. OR 1'1(,1/() 

.1)1\t)l" TOTAL R$ (DIA~J 

OI C'A1\ 1INII.\O OI 7.!'2.500.00 90 

CAÇI\~ Illl\ 

Ui\:;('ULANTE 6X·I 

l nfo tJll:n;ô~.·::. c c:-.rbr..:ciml.'tl los r..:la ti vns ~o ~.-d il~t 1, nh•dt..•lo!' ~.· ~l l l t..':<us p~o•<kr:iu 

:' .: r solicilndo ... junto :JIJ Pn·:!ociro Elea ni 1\l:trb Autlrad t·_, Par;tn:L Hr:tl\ il 

T ct<·fun<· (044) 35!7-12~ I F:l\: (U4-I ) 35271 2~ I C-mail 

JIIIHIL':IIHu(fi' i): .\.·o m.ht. Â P;Ht OJ T~l'll il: a . com u ilu~..·i ru tl'ur d~' bliul ~ 

seus rt:\(k·<.·tivo'i modelo!'. ~ldt..·ndi.)S c :uw.'<.os. (HI~h.:r~i :\\!r C\amin.ula no 

s.:~~u t nlc c:nJ~t\·~·o Ru::t Uahi:l, X5 - C E I' ~7:\JOwOOO. d.1~ ~:00 ;'t:-: 17:00 h\11:t!'o. 

.\ ' u,a C:1ut u. P:tr:m:.i . li li~ ~~~Hotk :!Oill .. 

PREGOEIRO 

El~ani \-Liri;l Andr:1d~ 

41óQJ/201C 

Nova Esperança 

A I' ISO llE LI C: I I' A( ,i. O 
O ~huu .. ·tp:o ~~.· ,'\,,\,1 L.S)h::-.• n,.t. E:-uJu \h.' l';tr.aJ~.t. 10r11.1 púb!i..:v p.1r._. 

~·~~~~~ ~ ... · .. ! Hi l'll l f• dus u l lCri.':-<~~H!o ... . l.!\1\.' lM~t r~al :l ;tr L •~· il;l~·;i,, 11:1 llllnl:dtd;•d~o: 
l\Hll;h\a d...: PI\.'ÇU n" ()0).20ih-P\l.\:l:. du ltpo .\t~.·nu r l'n·\·u . ..: ''"gtm; l!..: 
c''""';" E~IrREITAD,\ I'Oit I'IH.ÇO CU>ll,\1.. 
ll 11 Ohjdn da Lidl:l \':"11>: l'O:-.ITRAT;\('.\0 DE E~li' I(ES . \ 1>0 RI\~I(J tlf: 
Et'GENII MU,\ I' AR/\ FXE("L,('À() DE RI' FOR \I.'\ E A\11'1.1.\(',\0 1\D 
I'OSTl) DE SAÚDE VIL,\ Rl:<õtl\ \. LOCM.IZADO 'IA \\' ·1 \SSO D·\ 
SILVEIRA S·~. t."nm r:..·~..·ur:;o s pn,, idos do \:l t tnp cu ~\·nk 1\mplt;t,·;'•n ~o!a1 ,\,ll:lllu 

do !'mg1;trna de R.:qu:llili .. :: · ~·ii,l d\.: Un i d: t c.k~ B;1sic:1 .... dl.:" Salid ... · (l'f3~). pr~IJWst.l 
u" OX57U77~UOUI I ·IUOC• ..... m.: nda 11" 2X7:-:ooox. nml(mnc :ouli..:u;~~·.io tb 
S~.:c:n:lolri:.t \1uni~ipal d.: !:iotíu.h.:: 
flu rcl'\·hinH•nto t· alla tur:\ clu:!o \' 11\'c,:Jup~" : Os ~: 1 n .-J,)p~:s !'~r~u n."1:1.:b idn:-: .111.' 
:1s 0Sh·15mu;, du d1.1 I" d ~· . i unlh.l J .... · .!016. s..:mJ., q~tt..' ,,:..,s:i\'1 píthlit:l po:r:1 :tb~,•ttur.' 

...: JUig~tllh.:nlu s..:t:i nu m~:omu dia. ~i:o (Jt) ::ur.t,..;, 11.1 ,.;;d;• d..: rcwli.:h:s d.t Prd~ilurJ 
r..lun• .. -ip;t\. 
).!ai.' in l'o rnla\·cl~.· .o;; c c.:upi :1~ Jn L.li1:d podo,•1:10 "C' r ob t i d ~t '\ na L1nidJdt· d;.; 
C\Hnpr.h ~o· Lll'it:u;(,~,.·s. 11u h11r:.•ri~, d..! J.:'\jl..:llto,:ntt..·. d.: ""'·;;ulhl;~ •• , .... ;..;1;1 1\:ira • .1:• .... 
O~h .1, l lhJ<huin, .: ~1.•:-o IJh~Onun :-1,. 17h, 11:1 "'''-'llld.t Jt,~~..:h.l Pumb1'· 11 :'~ 
td dllllc t·14-3252 •15·151. f.rx 1·1-)252 .ts.;~ . ._.,\.111" 
!Ki~i_!Ç,_.J~I\~.-"Lh"f',i:l\::l.eL~'r 
N<w:l E"pcr::m;;;~. I O d.: 111:11u llc 20 I ú. 
Gcr:o.u11 Z:•I1U!isu 

Pr ... :li: ito Munil:tp:tl 

404C5/201 ü 

.\\'ISO UE LlClt .\('.\0 
O ~lllnic1pi.,, d~ .\',n :a E:op.:r;u l\'·'· E~1.atl~1 du l'ar:HÜ. torna pu h li::~) )'>!(.\ 

l'onh .. ·~:im~.·IHu tio\ tr.~t..'tl':.":td,,... ,Jth: Ltrit ' "'';ll:tM l.t~·d.lr~io na mvd<di,l:ak 
r,•llt.td.l d~,.· 1'1.:1.\J 11'' ooc, :~OI(~-P'- 1:--.!1 · . t.h 1+p1• \a·nu r Prt~·u. ;.' 11.'g1111.: d..: 

~,.·,..:..::~t,·:~~, 1':,:\II'IU'IT .. \l),\ POit PRE(.'O <;t.(iB.\l.. 
1l.1 . lhj.· tu li" I kit::':'"' L 0:\'IK\T,\~ ,\() DI I·\: l'lt I· S.\ I)() R.\~ lO llE 
IM >i·' li \1\1,\ 1'.·\1\.\ ''XFCU. ,\() ll! IU.FllR\tA I .-\\II'Ll \l,.'.\0 ~O 
I 'O~ I ll lll S,\\,lll ('t t' I IC\ 1 I (Jl.\11/ ll l< J 'n RUA .\1 \I(I'IS 11\ t.S 
l'.\~ 1 .. \RCO S :....'. o,:,un r~.· .. :llr.'o\b pnH 1du ... ,h• 1.'\llllJil:tll,'llh.: .\111plta~:iõ ~h· A n'•n11 

ti~.' l'r~..,~r.ltl1.1 lll.' Ro,:qu.t llfk.,~·;i,l tk l'n:d:•tk:oo li:•si~..·:t:. .1..: SJ;:\;..: 1l'BSJ. f'·''l ..,;t 

n" O\:~ '(f'7l\OOO I I·W07. ..: ll t~.· mb n" 2!ooi'/l'o0fl0:-i. .;tHlf~HIII~o: .~••;tl: 1 1~1 ,·~~~ tb 
St•<.:•o,·l,u i.t .\ lwtÍl'l )l:d dl.' Sau~h.: . 

llu rt·n·him<.·ntu c :\hcrlur:t du'i t'll' clupc:s: C h ~·Jt \ l.'h,r~o.·!' ...... I.IU rl.' .. ·~o.·htdt•.., :a h: 

.: ~ 11h l5min. du db I'' tk junho 1.!....- 2016, M:lldn qul· :o;~o.·:o~~~' púhl t..:a fMI':I .th..:nu;.l 
~.: p dg;ttllt.:llhl s...:l':i 110 m~:'i11HI db. ~~~ 1 1h30min. 1 1 ~1 ,,da t.k r.:lm n-,\!.-i d.1 Pn:k:ilt:,t 
~lunil.'lp:ll. 

:0..1;11~ in(orn1:'"'lh:li: 1.' cúpias: c.Jn Etlirnl I'~<H I •. :L;u !il~·r (lhtitb~ n:t U111 t.l.aJ..: J~ 
( \llllpr:t:o 1.' t.i~·it: t \·~)c-:-.. \l\1 h~'t·;iriu ~ok .;:"p~o·d i .. ·ntc. d..: ... crund:t :1 :'IC'<.I.I kir:t. ~o.l.i;-; 

ll?:h ;b 11h.30mnl, c d.1s J:.h301nin :h- 1111 tu ;\\·l.'nida Ro~.·h,t 11nmh~t. t 1~3. 
kll.·f\tt\~· l-'l·l-:t251 15·l)j. In 11·~~)~ ·l)-1:- ...:n1~ 1 :' .. 
]_i _it __;,_ \11 I r··l I ' "I }_(._I :.b 
0!0v;~ Fsp~.·r: . n~·:l. lO d~,• 11\dio d.: :!()!(,, 

Cr~.·íSWl Z.ulU ... :\1' 

Plt..'Ú:II\1 Muni;.:1l'.tl 

Nova Fárima 

S\ ·~1\JL ,\ DF PEDIDO DF 1\l·i\'OVA(,'.i.O lll l.lt'Ei\(.'1\ 11RI:\ 1,\ 
r-

·"·· :, _. ~1 .. -:~,,..., _ hK·111 p ur:Hitu .1 ;\IE. ('~I' I OI 1''" _(,•)!1 (l! lltl -3r'. lntll.• p\ ;hh·, , 

1 

1

"./lil. 11;1 r..:;Jtl'-'1\ ·r ;1 r~.· t'•l\ it\ ;in de Lk..::h\ 1 ti...- 111::1 .. !..,·.11, n I :\~·US d1 1 o,'ull tl111 1, 1 

ll.tl,uta~·hut;,( .1\:St..' \ l;t r\·; tl I{Jb..:in• a :o..: r lmltl;•a:.tdu .~\' 11n ,(llfl~;lllll.'lllu d:s i\\ ~·tt.,! .. 

~~· ~\.'lllt'lt•• na ... h:,a:~..· do: Su\·,, F.'11u11a !11 _________ _j 

Nova Londrina 

I'I~Et'Jo:l'l'l..' H.\ DO \IU:\IC:I I'IOllE NO\'A t.O."'Iltt ll",\ 
EDITAL RI::SU~tlllO llE I..ICI'I'AÇ.\0 
TOM.\ll.\ t>E l'REÇOS- ~IENOit I'RE('O ."1".1Ji:Jt21J1ú 

OI ,\lud:rlid:ulc: TO~ L\ IM DE I'RE("OS 

40790/201 G 

0:'. (\mlntta,· ~io d"· cmpr"·s•1 ~o:"P'-''-'1<'11/acb :'\' \ GLH~:i\CIA. CO:'\THOI.L 
.\10:\1tTOIC\.\lE:'\TO ~; C:O:\:O.t:lt\"A(' ·\O (),; .\ tt EA~ 1\r:SUt\',\ ll.\S ,\ 
llt·S!'IS,\(',\0 FIN,\1, IH: RESÍ t>UO~ SÚLIDO~ DE FOH~1 ,\i\.\'t'I-:.'111EH 
OS CltiT~:tttOS TÍ':('I\ICOS 1'\H.\ A EFt(''J:: '\CIA llU SI:-.. r:,\, •· 
.\1 .\:1:\liZA~.·,\o IM \'10.\ l.ITIL DO \l r:.(t(O, .\t.\.'\1 •·.'\(,. ·.,, 1,(1 
1.10 .. '\('L\.\ILi"TO .\ i\l ll li : ~rt,\L , I'OSSlt:II.II .\:\IJ•) \ III.'>I'O:it('.\() 
FI'\.\L \ \I!IIE."'TAI \Ct-:,'1/TE .\ll t·:QCi\ll.\ t;OS ttlcSÍ IH OS SÚIIIJO:-. 
COl...: f\1JOS "O :'\ll1i\ICU'IO IH. :'\0\'\ f.(í"IJa( .. "\,\ ..:~ ••ll ·,•nn~.:"·t"'~tk;,..:~. 
1 i\,l~b~ l i\ I ..:~lJial C S\.!'.1:-i :1111.:'\U\. 
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,."""1"'0\' p.t.i/1.{'1 ..;lr.•""ll.~ '·WI\IU1401\l\liUM_.J.. 
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\11/l Ul•'ll• • ... \\ 11 \' \Li olt l lt\/1! 
llf \1 .. ~ 
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Trkf• "'' tCUii ,IHT-!lll • 1~11 1 ~""' 1~111!~1 1-..U 
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l l(h.-.( •;H 

H,~ni\l o \o.Jr.i 

l'l!HFITIIR I 110 ,IJJ I ~JCii'JO llf I'[ \JJJJUI 

~·.~CI.lC'l.I(.AC 

f~tu.out;;.tJIO.I..~>'Inr.m 

HoctU:),I.CW\olliU'N<IJt'K~'X'' 

~ llo (•>h J ,,·o! o•.O:. t••• , ._,.,.~., .:J.'~f'"'('lf"•• 
.._ •• h ~ ;o.__.'"' 1,1"' ti"'';,,,. .. _ ::,..Ni f , ,. o; 
~-·A • ·•&•><..C.-f 1 ..- 1!\oo f•~ollf• _ r ... • _ ..... ~ .. ..., ..... .. ......... -.. . · ... ~~·, .. 
~olo·t~~ •·-·.•;... • 11;..;~·~ ... 1/•'·f .... l'l"""' ,,., I" I 
•l•.SIIVCof.PCI); ob~or.--o:<•CII""C'o Jn i-C'..,..IoOOl 
"-h'! .::C\It..lo(.I.O:.t $t'l•(OO{tç,a(ll~t PXAfoil 
""!o.)"'-'ttiC~.!!J:;,Ilotl•lii:Ct•U~oll;'fOI.CACI.Ot 
HJ;"o'(Q tt tO:\:tuo n TRXJ> et Jt.tJl nu \tlc.IJI.g~ "''Qql ....... ~JCIU'.il~SQitiClll.uM-;f 
I:JIVoi(OW..C:oiiiOI)('(Iolll~ ~o1•6.\li.Ot•-,....._.-. ..... ,. .... ,._, .. ~,_...,,...,.., .. ,--...o 
.. .._ ....... t • .,_,, . ,: ........ . ...~.:,l•l•l l ..... ..,.. ... . 

•a•"Y1•ll,.. I! A•• ~·-~•ll• rn-. .,. • ._."'-"''• .,._ 

~,,_,,.~,, .. ,.. ,,,.~ .. ...... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT 
'0 ~p.. M U 1\1/. 

('/ 
;..o 

ESTADO DO PARANA , :fj • I~--···~) 
CNPJ 77.845.39410001-03 tt rL· ~- •• 

lt\- .J(2 -----·· 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 024/2016 

" -· -· ~Q;-
~lia Ca"\v. 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aguisicão de Materiais de Construção Qara ReQaros em Escola MuniciQal-
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. 
VALOR ESTIMADO- R$-25.000.00 (Vinte e Cinco Mil Reais) ; 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Fonte: !írYt.J / // 

h 
Visto: ~ DATA:09 / 05 / 2016 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

I /,h 

PARA: 

ASSESSOR JURÍDICO -
Inexigível 

Visto: DATA: 

{{ . d)~-0 

Rua Prof. João Farias da Costa, ~/no- Fone (44) 3527-1281 I /363 - CEP 87.330-000 



upaço Municipal Martin Krupek" 

MEMORIAL DESCRITIVO 

REFORMA C/ PINTURA 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LINDOLFO 

FERREIRA DE A VILA-EI 

Rua Bahia, 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 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBJETO; 

O presente memorial tem por objetivo a descrição dos materiais e serviços de 
execução de reforma com pintura da Escola Municipal de Educação Infantil Lindolfo 
Ferreira de Avila, de propriedade do Município de Nova Cantu , na Rua Niterói, s/n° -
Centro CEP 87.330-000, no Município de Nova Cantu, estado do Paraná. 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as Normas Técnicas, 
aplicando-se material de primeira qualidade sendo que a aceitação de qualquer material 
e/ou serviço ficará a critério da fiscalização, podendo, inclusive, a fiscalização solicitar 
ensaios específicos para serviços e/ou materiais. 

1. PINTURA E REFORMA. 

As pinturas e revestimentos serão iniciadas depois de autorizada pela fiscalização, 
com cuidado e perfeição, oferecendo acabamento impecável. Todas as superfícies a 
pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se 
destinem. Deverão ser obedecidas rigorosamente as instruções do fabricante para se 
conseguir a tonalidade desejada. Cada fase parcial de execução dos serviços de pintura 
deverá ficar totalmente concluída e aceita pela fiscalização. 

2- REFORMA 
A reforma compreende os seguintes serviços: manutenção da cobertura existente, 

reparos nos vasos sanitários e reparos nos registros de pressão dos chuveiros, reparos 
nas torneiras em geral, retirar todos os vazamentos nas torneiras e chuveiros, na sala do 
maternal e jardim de infância, reparar as paredes com massa corrida acrílica, fazer 
reparos em todas as paredes e tetos para receber a pintura, pintura em geral. 

3 - MANUTENÇÃO DA COBERTURA 

Executar manutenção geral da cobertura do bloco principal, incluindo a substituição 
de telhas danificadas e reparo em calhas e rufas de modo que esta apresente-se 
estanque e sem infiltração. 

Sobre o volume cilíndrico dos reservatórios de água proceder a remoção de 
impermeabilização existente e a execução de nova impermeabilização com manta 
asfáltica. 

Rua Bahia, 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 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

4 - REFORMA DA ÁREA INTERNA 

A reforma de todas as salas internas e teto proceder o amassamento das paredes 
com massa corrida acrílicas. 

5- PINTURA GRADIL FRONTAL E PORTÃO DE ENTRADA 

Executar pintura nos gradil frontal e portão de entrada. Deverá ser feito ainda 
revisão geral da estrutura do gradil com reparos em soldas e substituição de peças 
danificadas, pintura com esmalte sintético. 

6 - PINTURAS INTERNAS 

Raspagem e lixamento de todas as paredes internas, previsto ainda argamassa 
para reparo em reboco e massa acrílica para reparo em emboço. 

Repintura com tinta látex acrílica de 1 a com duas demãos. 
Repintura com esmalte sintético, duas demãos, com altura de 1,1 Om em todos os 

espaços internos. 
Repintura com tinta látex PVA em laje rebocada. 
As cores para pintura das paredes internas serão indicadas pela Fiscalização. 

7- PINTURAS PORTAS DE MADEIRA. 

Raspagem e lixamento com pintura veniz/esmalte sintético de todas as portas e 
posterior pintura em esmalte sintético se for preciso, com duas demãos. As esquadrias 
não serão pintadas, conservar as mesmas cores existentes. 

8 - PINTURAS EXTERNAS 

Raspagem e lixamento de todas as paredes externas, previsto ainda argamassa 
para reparo em reboco e massa acrílica para reparo em emboço. 

Repintura com tinta látex acrílica de 1 a com duas demãos. 
Repintura com tinta látex PVA em laje rebocada. 
As cores para pintura das paredes externas serão indicadas pela Fiscalização. 

Rua Bahia, 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 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

9- PINTURAS MURO EXTERNO, GRADE E PORTÃO FRONTAL E CALÇADAS 

Repintura de mureta frontal nas duas faces, com tinta látex acrílica 1a. duas 
demãos. 

Repintura de grades da frente e portão com esmalte sintético, com duas demãos. 
Pintura de piso da calçada de acesso e calçadas em volta da escola, com tinta 

específica para piso com o preparo prévio da superfície. 
As cores para pintura das grades, portões e mureta frontal serão indicadas pela 

Fiscalização. 

10 - IMPEZA GERAL DA OBRA 

Após o término dos serviços incluso pintura e reforma, o responsável construtor 
procederá a limpeza do canteiro da obra. As edificações deverão ser deixadas em 
condições de pronta utilização. 

Constitui-se de eliminação de detritos, vestígios de argamassa e substituição de 
eventuais vidros quebrados. Inclui testes de todas as fechaduras, esquadrias, instalações 
hidráulicas e elétricas e finalmente, limpeza geral de todas as superfícies. Todos os 
aparelhos , ferragens, esquadrias de ferro, instalações de água, esgoto e eletricidade, 
deverão estar testados e entregues em perfeitas condições de funcionamento. 

Nova Cantu. O 

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

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



• 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU ' 
SETOR DE PLANEJAMENTO 

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LINDOLFO F. DE AVILA-EI 

LOCAL: RUA NITEROI, S/N° CENTRO 

MUNICÍPIO: NOVA CANTU 

CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ITEM 
SERVIÇO 

R REFORMA C/ PINTURA 

R1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

R1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

R2 REPARO COBERTURA 
R2.1 72101 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS 
R2 .. 2 73938/2 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN 

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFAL TICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA 
R2 .. 3 73753/1 COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO 

ASFALTICA 
R3 REFORMA SANITARIO DO BERÇARIO 

R3.1 73910/3 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO 
ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA 

R3.2 7380211 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE AZULEJO 

R3.3 73925/2 
AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO 

R4 MATERNAL 

R4.1 74134/2 
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 
DUAS DEMAOS 

R4.2 73910/5 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO 
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA 

R5 PINTURA GRADIL EXTERNA 

R5.1 6067 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO 

R6 PINTURA ALVENARIA/ EXTERNA 
R6.1 . Raspaqem e lixamento pintura latéx acril em parede 

R6.2 73954/2 PINTURA LA TEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 

R7 PINTURA LAJE BEIRAL 
R7.1 73750/1 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS 

R8 PINTURA ALVENARIA /INTERNA 
R8.1 . Raspaqem e lixamento pintura latéx acril em parede 

R8.2 74134/1 
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 
UMADEMAO 

R8.3 73954/2 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 

R9 PINTURA LAJE 
R9.1 73750/1 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS 
R10 PINTURA PORTAS DE MADEIRA 

R10.1 73966/1 
PINTURA VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU 
TIJOLO APARENTE, DUAS DEMAOS 

R11 PINTURA CALCADAS CIMENTO A LIZADO E PASSEIO EXTERNO 
PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO CfTINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. 

R11 .1 79500/002 LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE 
LÃ DILUIÇÃO EM AGUA A 20% 

R12 P INTURA MURETA INTERNO E EXTERNO, GRADE E PORTÃO FRONTAL 

R12.1 . Raspaqem e líxamento pintura latéx acril em pared ""' 

R12.2 73954/2 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/E XTEfNO~ , DUAS DEMAOS 

R12.3 6067 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ~O PIES /~ ~RRO 
R13 LIMPEZA DA OBRA ( ' \ ln \ J \ 

R13.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA " }vU 'J,/)I....)Io--'-" 

R14 REFORMA E PINTURA GERAL 
-~ ..... 

X". lUO VIlela ' ~ . 
'jF· 357.~. oj9-Hi 

UD QUANT 

M2 2,00 

M2 140,00 
M2 28,00 

M2 33,20 

UN 1,00 

M2 15,84 

M2 12,00 

M2 54,00 

UN 1,00 

M2 32,50 

M2 335,00 

M2 335,00 

M2 41,30 

M2 403,30 

M2 80,70 

M2 241,90 

M2 241 ,00 

M2 75,60 

M2 166,00 

M2 206,00 

M2 206,00 

M2 47,00 

M2 352,00 

OBJETIVO: REFORMA C/ PINTURA GERAL 

EXECUÇÃO: 

CONTRATO· lO 

CUSTO CUSTO MÃO CUSTO 
TOTAL MATERIAL 

MATERIAL DE OBRA UNITÁRIO 

208,55 32,37 240,92 417,10 

0,00 4,11 4,1 1 0,00 
21,64 23,85 45,49 605,92 

38,24 24,15 62,39 1.269,57 

175,02 77,04 252,06 175,02 

0,00 4,66 4,66 0,00 

22,10 7,62 29,72 265,20 

7,20 6,93 14,13 388,80 

175,02 78,47 253,49 175,02 

6,35 17,98 24,33 206,38 

0,00 1,08 1,08 0,00 

5,25 9,64 14,89 1.758,75 

3,78 5,80 9,58 156,11 

0,00 1,08 1,08 0,00 

3,55 3,57 7,12 286,49 

5,25 9,64 14,89 1.269,98 

3,78 5,80 9,58 910,98 

2,88 4,45 7,33 217,73 

3,72 6,68 10,40 617,52 

0,00 1,08 1,08 0,00 

5,25 9,64 14,89 1.081 ,50 

6,35 17,98 24,33 298,45 

0,20 1,30 1,50 70,40 

10.170,90 

TOTAL MÃO DE 
OBRA 

64,74 

575,40 
667,80 

801,78 

77,04 

73,81 

91,44 

374,22 

78,47 

584,35 

361,80 

3.229,40 

239,54 

435,56 

288,1 0 

2.331,92 

1.397,80 

336,42 

1.108,88 

222,48 

1.985,84 

845,06 

457,60 

16.629,45 

TOTAL (R$) TOTAL ITEM (R$) 

R$ 26.800,3E 

R$ 481,84 
481,84 

R$ 3.920,47 
575,40 

1.273,72 

2.071,35 

682,5 1 

252,06 

73,81 

356,64 

R$ 1.016,51 

763,02 

253,49 

R$ 790,73 

790,73 

R$ 5.349,95 
361 ,80 

4.988,15 

R$ 395,65 
395,65 

R$ 4.612,03 
435,56 

574,58 

3.601,89 

R$ 2.308,78 
2.308,78 

R$ 554,15 

554,15 

R$ 1.726,40 

1.726,40 

R$~ QF,C: ~3,33 
222,48 / -1'1 ... , /'.'\. 

3.067,34 /;. •, t:' (./~\ 
1.143,51 '.?\_~ ~o ~ 

J:<~ _T'., .Q_ 528,111} 

528,00 !lo' ·~~ r:: 
26.800,35 ~ ' • 26.80l1%f 

y, .. ' Pagma \;/ 
•r'' 11&JÓ 

....:.._ -



• 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
SETOR DE PLANEJAMENTO 

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LINDOLFO F. DE AVILA-EI 

OBJETIVO: REFORMA C/ PINTURA GERAL 

LOCAL: RUA NITEROI, S/N° CENTRO 

MUNICÍPIO: NOVA CANTU 

CUSTO TOTAL DO 

f TEM DISCRIMINAÇÃO ITEM 

R REFORMA C/PINTURA % 

R1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 481,84 100% 

R2 REPARO COBERTURA R$ 3.920,47 100% 

R3 REFORMA SANITARIO DO BERÇARIO R$ 682,51 100% 

R4 MATERNAL R$ 1.016,51 50% 

R5 PINTURA GRADIL EXTERNO R$ 790,73 50% 

R6 PINTURA ALVENARIA/EXTERNA R$ 5.349,95 

R7 PINTURA LAJE BEIRAL R$ 395,65 

R8 PINTURA ALVENARIA/ INTERNA R$ 4.612,03 

R9 PINTURA LAJE R$ 2.308,78 

R10 PINTURA PORTAS DE MADEIRA R$ 554,15 

PINTU RA CALÇADAS CIM ENTO ALIZADO E 

Rll PASSEIO R$ 1.726,40 

PINTURA MURETA FACE INTERNA E EXTERNA, 

R12 GRADE E PORTAO FRONTAL R$ 4.433,33 

Rl3 LIMPEZA DA OBRA R$ 528,00 

TOTAL MENSAL 22,34% 

TOTAL ACUMULADO R$ 26.800,32 22,34% 
-

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO 

DIAS 

30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 

481 ,84 

3.920,47 

682,51 

508,26 50% 508,25 

395,37 50% 395,36 

. 35% 1.872,27 35% 1.872,27 30% 1.695,41 

. 50% 197,83 50% 197,82 

. 35% 1.614,21 35% 1.614,21 30% 1.382,61 

35% 808,07 35% 808,07 30% 692.64 

50% 277,08 50% 277,07 

. 50% 863,20 50% 863,20 

35% 1.551,67 35% 1.551,67 30% 1.329,99 

. - 100% 528,00 

5.988,45 25,92% 6.947,66 26,81% 7.184,32 25,00% 6.768,92 0,00% . 0,00% 

5.988,45 48,26% 12.936,11 75,07% 20.120,43 100,00% 26.800,35 100.00% 26.800,35 100,00% 26.800,35 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

upaço Municipal Martin Krupek" 

MEMORIAL DESCRITIVO 

REFORMA C/ PINTURA 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LINDOLFO 

FERREIRA DE A VILA-EI 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

11Paço Municipal Martin Krupek" 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBJETO; 

O presente memorial tem por objetivo a descrição dos materiais e serviços de 
execução de reforma com pintura da Escola Municipal de Educação Infantil Lindolfo 
Ferreira de Avila, de propriedade do Município de Nova Cantu, na Rua Niterói, s/n° -
Centro CEP 87.330-000, no Município de Nova Cantu, estado do Paraná. 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as Normas Técnicas, 
aplicando-se material de primeira qualidade sendo que a aceitação de qualquer material 
e/ou serviço ficará a critério da fiscalização, podendo, inclusive, a fiscalização solicitar 
ensaios específicos para serviços e/ou materiais. 

1. PINTURA E REFORMA. 

As pinturas e revestimentos serão iniciadas depois de autorizada pela fiscalização, 
com cuidado e perfeição, oferecendo acabamento impecável. Todas as superfícies a 
pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se 
destinem. Deverão ser obedecidas rigorosamente as instruções do fabricante para se 
conseguir a tonalidade desejada. Cada fase parcial de execução dos serviços de pintura 
deverá ficar totalmente concluída e aceita pela fiscalização. 

2- REFORMA 
A reforma compreende os seguintes serviços: manutenção da cobertura existente, 

reparos nos vasos sanitários e reparos nos registros de pressão dos chuveiros, reparos 
nas torneiras em geral, retirar todos os vazamentos nas torneiras e chuveiros, na sala do 
maternal e jardim de infância, reparar as paredes com massa corrida acrílica, fazer 
reparos em todas as paredes e tetos para receber a pintura, pintura em geral. 

3 - MANUTENÇÃO DA COBERTURA 

Executar manutenção geral da cobertura do bloco principal, incluindo a substituição 
de telhas danificadas e reparo em calhas e rufas de modo que esta apresente-se 
estanque e sem infiltração. 

Sobre o volume cilíndrico dos reservatórios de água proceder a remoção de 
impermeabilização existente e a execução de nova impermeabilização com manta 
asfáltica. 

Rua Bahia, 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 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

4 - REFORMA DA ÁREA INTERNA 

A reforma de todas as salas internas e teto proceder o amassamento das paredes 
com massa corrida acrílicas. 

5- PINTURA GRADIL FRONTAL E PORTÃO DE ENTRADA 

Executar pintura nos gradil frontal e portão de entrada. Deverá ser feito ainda 
revisão geral da estrutura do gradil com reparos em soldas e substituição de peças 
danificadas, pintura com esmalte sintético. 

6 - PINTURAS INTERNAS 

Raspagem e lixamento de todas as paredes internas, previsto ainda argamassa 
para reparo em reboco e massa acrílica para reparo em embaço. 

Repintura com tinta látex acrílica de 1 a com duas demãos. 
Repintura com esmalte sintético, duas demãos, com altura de 1,1 Om em todos os 

espaços internos. 
Repintura com tinta látex PVA em laje rebocada. 
As cores para pintura das paredes internas serão indicadas pela Fiscalização. 

7 -PINTURAS PORTAS DE MADEIRA. 

Raspagem e lixamento com pintura veniz/esmalte sintético de todas as portas e 
posterior pintura em esmalte sintético se for preciso, com duas demãos. As esquadrias 
não serão pintadas, conservar as mesmas cores existentes. 

8- PINTURAS EXTERNAS 

Raspagem e lixamento de todas as paredes externas, previsto ainda argamassa 
para reparo em reboco e massa acrílica para reparo em embaço. 

Repintura com tinta látex acrílica de 1 a com duas demãos. 
Repintura com tinta látex PVA em laje rebocada. 
As cores para pintura das paredes externas serão indicadas pela Fiscalização. 

Rua Bahia, 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 



11Paço Municipal Martin Krupek" 

9- PINTURAS MURO EXTERNO, GRADE E PORTÃO FRONTAL E CALÇADAS 

Repintura de mureta frontal nas duas faces, com tinta látex acrílica 1a, duas 
demãos. 

Repintura de grades da frente e portão com esmalte sintético, com duas demãos. 
Pintura de piso da calçada de acesso e calçadas em volta da escola, com tinta 

específica para piso com o preparo prévio da superfície. 
As cores para pintura das grades, portões e mureta frontal serão indicadas pela 

Fiscalização. 

1 O - IMPEZA GERAL DA OBRA 

Após o término dos serviços incluso pintura e reforma, o responsável construtor 
procederá a limpeza do canteiro da obra. As edificações deverão ser deixadas em 
condições de pronta utilização. 

Constitui-se de eliminação de detritos, vestígios de argamassa e substituição de 
eventuais vidros quebrados. Inclui testes de todas as fechaduras, esquadrias, instalações 
hidráulicas e elétricas e finalmente, limpeza geral de todas as superfícies. Todos os 
aparelhos , ferragens, esquadrias de ferro, instalações de água, esgoto e eletricidade, 
deverão estar testados e entregues em perfeitas condições de funcionamento. 

Nova Cantu. 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1 280 Fax (044) 3527-1363 

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



• 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
SETOR DE PLANEJAMENTO 

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO INFANTIL LINDOLFO F. DE AVI LA-E l 

LOCAL: RUA NITEROI, S/N° CENTRO 

MUNICÍPIO: NOVA CANTU 

ITEM 
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

SERVIÇO 

R REFORMA C/ PINTURA 

R1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

R1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

R2 REPARO COBERTURA 
R2.1 72101 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS 

R2 .. 2 7 3938/2 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN 
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA 

R2 .. 3 73753/1 COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,6MM, INCLUSO EMULSAO 
ASFALTICA 

R3 REFORMA SANITARIO DO BERCARIO 

R3.1 73910/3 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO 
ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA 

R3.2 73802/1 DEMOLIÇÃO E REMO CÃO DE AZULEJO 

R3.3 73925/2 
AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO 

R4 MATERNAL 

R4.1 74134/2 
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. 
DUAS DEMAOS 

R4.2 73910/5 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO 
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA 

R5 PINTURA GRADIL EXTERNA 

R 5.1 6067 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO 

R6 PINTURA A LVENARIA/ EXTERNA 
R6.1 . Raspagem e lixamento cintura latéx acril em Darede 

R6.2 73954/2 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 

R7 PINTURA LAJE BEIRAL 

R7.1 73750/1 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS 
R8 PINTURA ALVENARIA / INTERNA 

R8.1 . RasDaqem e lixamento pintura latéx acril em parede 

R8.2 741 34/1 
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 
UMA DEMAO 

R8.3 73954/2 PINTURA LA TEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 

R9 PINTURA LAJE 
R9.1 73750/1 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS. DUAS DEMAOS 
R10 PINTURA PORTAS DE MADEIRA 

R10 .1 73966/1 
PINTURA VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU 
TIJOLO APARENTE, DUAS DEMAOS 

R11 PINTURA CALÇADAS CIMENTO A LIZADO E PASSEIO EXTERNO 

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO CITINTA 100 ACRILICA- OBS: INCL. 
R11 .1 79500/002 LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE 

LÃ DILUIÇÃO EM AGUA A 20% 

R12 PINTURA M URETA INTERNO E EXTERNO, GRADE E PORTÃO FRONTAL 

R12.1 . Raspaqem e lixamento pintura latéx acril em parede 

R12.2 73954/2 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXT~NO;>..QUAS DEMAOS 

R12.3 6067 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO rfte;.J ltÚIDR V'- FERRO 

R13 LIMPEZA DA OBRA / ........... 

R13.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA lft n JY\ 
R14 REFORMA E PINTURA GERAL -Mo. .A..J) V ( J 

. I C ivrl IEA 19354-D/PR 
~ ;•·.,::oª~ onaldo Vilelc 

tPr 3 7~16 019 15 

UD QUANT 

M2 2,00 

M2 140,00 
M2 26,00 

M2 33,20 

UN 1,00 

M2 15,84 

M2 12,00 

M2 54,00 

UN 1,00 

M2 32,50 

M2 335,00 

M2 335,00 

M2 41,30 

M2 403,30 

M2 60,70 

M2 241,90 

M2 241,00 

M2 75,60 

M2 166,00 

M2 206,00 

M2 206,00 

M2 47,00 

M2 352,00 

OBJETIVO: REFORMA C/ PINTURA GERAL 

EXECUÇÃO: 

CONTRATO· lO 

CUSTO CUSTO MÃO CUSTO 
TOTAL MATERIAL 

MATERIAL DE OBRA UNITÁRIO 

206,55 32,37 240,92 417,10 

0,00 4 ,11 4,11 0,00 
21,64 23,65 45,49 605,92 

36,24 24,15 62,39 1.269,57 

175,02 77,04 252,06 175,02 

0 ,00 4,66 4,66 0,00 

22,10 7,62 29,72 265,20 

7,20 6,93 14,13 368,80 

175,02 76,47 253,49 175,02 

6,35 17,96 24,33 206,38 

0,00 1,08 1,06 0,00 

5,25 9,64 14,69 1.758,75 

3,78 5,60 9,58 156,11 

0,00 1,06 1,06 0,00 

3,55 3,57 7,12 286,49 

5,25 9,64 14,69 1.269,96 

3,78 5,80 9,58 910,96 

2,86 4,45 7,33 217,73 

3,72 6,66 10,40 617,52 

0,00 1,08 1,08 0,00 

5,25 9,64 14,69 1.081 ,50 

6,35 17,96 24,33 298,45 

0,20 1,30 1,50 70,40 

10.170,90 

TOTAL MÃO DE 
OBRA 

64,74 

575,40 
667,60 

601,78 

77,04 

73,81 

91,44 

374,22 

78,47 

584,35 

361,60 

3.229,40 

239,54 

435,56 

288,10 

2.331,92 

1.397,80 

336,42 

1.106,68 

222,48 

1.985,84 

845,06 

457,60 

16.629,45 

TOTAL (R$) TOTAL ITEM (R$) 

R$ 26.800,35 

R$ 481,84 
461,64 

R$ 3.920 47 
575,40 

1.273,72 

2.071,35 

682,51 

252,06 

73,81 

356,64 

R$ 1.01 6,51 

763,02 

253,49 

R$ 790 ,73 

790,73 

R$ 5.349 95 
361,80 

4.966,15 

R$ 395 65 
395,65 

R$ 4.61 2,03 
435,56 

574,58 

3.601,89 

R$ 2.308,78 
2.308,76 

R$ 554,15 

554,15 

R$ 1.726,40 

1.726,40 

R$ 4.433,33 

222,46 ~ ... r--:---... 
3.067,34 /fíl A\ 

_,, (/~ 
1.143,51 1-. (_ ·r-v 

~. ~n 528,o·a.. 

528,00 < ~'a ~I 
26.800,35 ~ ~ J 'N6.8ao.~ 
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1 

' Pagi~ ~ 
\ 1 de\, ~ 

~, '<.! " \ -----



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
SETOR DE PLANEJAMENTO 

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LINDOLFO F. DE AVI LA-El 

OBJETIVO: REFORMA C/ PINTURA GERAL 

LOCAL RUA NITEROI, S/N" CENTRO 

MUNICIPIO. NOVA CANTU 

CUSTO TOTAL DO 

f TEM DISCRIM INAÇÃO ITEM 

R REFORMA C/PINTURA % 

R1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 481,84 100% 

R2 REPARO COBERTURA R$ 3.920,47 100% 

R3 REFORMA SANITARIO DO BERÇARIO R$ 682,51 100% 

R4 MATERNAL R$ 1.016,51 50% 

R5 PINTURA GRADIL EXTERNO R$ 790,73 50% 

R6 PINTURA ALVENARIA/EXTERNA R$ 5.349,95 

R7 PINTURA LAJE BEIRAL R$ 395,65 

R8 PINTURA ALVENARIA/ INTERNA R$ 4.612,03 

R9 PINTURA LAJE R$ 2.308,78 

R10 PINTURA PORTAS DE MADEIRA R$ 554,15 

PINTURA CALÇADAS CIMENTO ALIZADO E 

Rll PASSEIO R$ 1.726,40 

PINTURA MURETA FACE INTERNA E EXTERNA, 

R12 GRADE E PORTAO FRONTAL R$ 4.433,33 

R13 LIMPEZA DA OBRA R$ 528,00 

TOTAL MENSAL 22,34% 

TOTAL ACUMULADO R$ 26.800,32 22,34% 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

30 % 60 % 

481,84 

3.920,47 

682,51 

508,26 50% 508,25 

395,37 50% 395,36 

. 35% 1.872,27 35% 

50% 197,83 50% 

. ·35% 1.614,21 35% 

. 35% 808,07 35% 

50% 

50% 

35% 1.551,67 35% 

. 

5.988,45 25,92% 6.947,66 26,81% 

5.988,45 48,26% 12.936,11 75,07% 

DIAS 

90 % 120 % 150 % 180 

1.872,27 30% 1.695,41 

197,82 

1.614,21 30% 1.382,61 

808,07 30% 692,64 

277,08 50% 277,07 

863,20 50% 863,20 

1.551,67 30% 1.329,99 

100% 528,00 

7.184,32 25,00% 6.768,92 0,00% . 0,00% . 

20.120,43 100,00% 26.800,35 100,00% 26.800,35 100,00% 26.800,35 
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