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MODELO NO 06
(razáo social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARAçÃO DE SUJErÇÃO AO EDTTAL E TNEXTSTÊNC|A DE FATOS
SUPERVENTENTES TMPEDTTTVOS DA HABTLTTAçÃO

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 002/2013

O signatário da presente, em nome da proponente, em nome da proponente (inserir o
nome da proponente), declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no
Edital de Tomada de Preço em consideração, dos respectivos modelos, adendos, e anexos e
documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador
quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas
e demonstrem integral possibilidade de executar a Obra eiou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos
supervenientes, impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da
proponente nos termos do Artigo 32, & 20, e Artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações e
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(inserir o locat), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, S§
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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MODELO NO 07
(razáo social, endereço, telefone, "Íac-simile", e-mail e CNPJ)

PROPOSTA DE PREçOS

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 002/2013

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa, nossa proposta de preços
relativa à execução (inserir o objeto da licitação), do Lote Unico da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do lote
e de R$ (inserir o valor da proposta) (inserir o valor por extenso).

O prazo de execução do objeto do referido lote é de (inserir o prazo de
execução) meses, contados à partir do 10o (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de
Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade)
(inserir o prazo de validade por extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o
recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02) pela Comissão de Licitação.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade
Tomada de Preços, no 00212013.

Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está sendo
considerados todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros,
inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais
provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou
indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, J§
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MODELO NO 08
(razáo social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

PLANTLHA DE SERVIçOS
E

ESPECTFTCAçOES TECNTCAS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 002/20í3.

MUNICIPIO'. Nova Sanúa Bárbara

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de reservatório em
concreto armado de 800.000 l, reservatório elevado capacidade í00.000 litros e

instalação de rede de energia elétrica, destinado ao abastecimento de água no município
de Nova Santa Bárbara e atendendo ao TC/PAC 073612011.

PROPONENTE: (Ínserir o nome do proponente)

PLANILHA DE SERVI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes n'222, Centro, Z 43.3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, $/
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

ITEM ESPECIFICAÇAO UNID QTDE UNITARIO TOTAL
LOTE 01

CoNSTRUçÃO Oe RESERVATORIO EM CONCRETO ARMADO DE 800.000 L
INCLUINDO MATERIAIS.

1

Construção de 01 (um)
reservatório em concreto armado,
formato circular, com volume de
800.000 litros, compreendendo
fundação, fornecimento e
aplicação de formas, aço
estrutural e concreto, bem como
serviços de impermeabilização,
pintura, calçadas, instalação de
conexões para estravasor de
entrada e saída do reservatorio,
instalação de conexão para
ventilação do reservatorio.
Fornecimento de escada
removível, guarda-corpo de
proteção lateral, escada interna.
conforme projeto e
especificaÇões.

GL 01

VALOR TOTAL R$ 384.792,83

ESPECIFICAÇAO UNID QTDE Unitário TotalITEM
Serviços Preliminares

1.1 Locação da obra 225,00 m2

2.0 Movimento de Terra
2.1 Escavação manual em terra para

alicerce e piso, inclusive carga/descarga 127,50 m3

2.2 Escavação manual de vala para dreno de
fundo e caixa, inclusive carga/descarqa.

I 00 m3

3.0 Fundação
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3.1

Estado do Paraná

Fundação direta com compactação do
terreno e colocação de camada de 5cm
de brita no1 fortemente apiloada em toda
a base da obra

225,00 m'

3.2 Assentamento de manilha cerâmica tipo
dreno, ponta/bolsa DN1 00

65,00 m

3.3 Colocação de camada de brita no 1 em
torno do dreno de fundo 0,4 X 0,3 X 65m 8,00 m'

3.4 Camada de concreto magro, fck 9
Mpa,traço 1.3:6, (e=Scm), lançado em
toda a base da obra.

,2511 m3

4.0 Formas

475,00 m2

4.1 Formas curvas em madeira compensada
resinada (e=1 Smm), inclusive corte,
montagem, reforços, gravatas,
contraventamento e escoramento, com
aplicação de desmoldante e desforma
(paredes).

420,00 m2

4.2 Formas planas em madeira compensada
resinada (e=1 Smm), inclusive rlorte,
montagem, reforços, gravatas
contraventamento e escoramÉ)nto, com
aplicação de desmoldante e clesforma
(pilares,vigas,tampa).

5.0 Estrutura

10.500 kg

5.1 Corte, dobramento e montagem de
armadura de aço CA60 e CA50 para
concreto armado, inclusive arame
(paredes, pilares, vigas).

1.564 kg

5.2 Corte, dobramento e montagem de malha
de aço CA60 para concretc armado,
inclusive arame (lajes de fundo e da
tampa).

5.3 Preparo e lançamento de concreto
estruturalfck 20 Mpa com aditivo
impermeabilizante (sika 1 ou similar)

145,00 m3

6.0 Revestimento
6.1 Revestimento interno da laje do piso e

externo e da laje de cobertura com
argamassa de cimento e areia (chapisco e
emboço) espessura de 3cm, traço 1:3,
com aditivo impermeabilizante (sika 1 ou
similar), conforme especificação anexo.

416,00 m2

6.2 Remoção de rebarbas de concreto e de
pontas de aço para a regularização das
paredes internas e da superfície interna
da laje da tampa com argamassa
semifluída de cimento e areia fina, traço
1:3, com aditivo (SikafixSuper ou similar),
aplicada com feltro, conforme
especificação anexo.

416,00 m2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, $$
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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6.3
lmpermeabilizaçáo das superfícies
internas, das paredes, do piso e da tampa
com aplicação de 3 demãos de Denvertec
100 ou similar (consumo de 2,0k9/m') e 3
demãos de Denvertec 540 ou similar
(consumo de 3,5 kg/m'z), incluso véu de
nylon (malha 1X1mm) entre a 1a e 2a

camada, cocnforme especificação anexo.

617,00 m2

6.4 Acabamento de laje de cobertura com
aplicação de manta impermeabilizante a
base de asfalto e estruturada com
filamentos de poliéster, com uma das
faces revestidas com lâmina de alumínio,
refletiva aos raios solares e altamente
resistentes as intempéries.

216,40 m2

7.0 Pinturas
7.1 Preparo e pintura das paredes externas

do reservatório com tinta acrílica na cor
concreto, 2 demãos

445,00 m2

7.2 Pintura da calçada externa com tinta para
cimentado, cor cinza 38,70 m2

8.0 Complementos externos

8.1 Calçada em concreto simples, largura
0,7m e (e=7cm), acabamento
desempenado.

38,70 m2

8.2
Caixa de alvenaria de tijolos com
chapisco e emboço e tampa de concreto,
para saída do dreno, registro de limpeza
e extravasor (1,0 X 0,8 X 1,0m)

1,00 UND

8.3
Fornecimento e instalação de Tampa
metálica com basculante, porta cadeado
e cadeado 45mm, conforme projeto

1 00

8.4 lnstalação de Conexões em ferro dúctil,
diâmetro DN 200, para extravasor,
entrada e saída de água do reservatorio,
conforme projeto.

1,00 vb

8.5 lnstalação de Conexões em ferro dúctil,
diâmetro DN 100, para ventilação, do
reservatorio, conforme projeto.

í,00 vb

UND
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8.6 Fornecimento e instalação de Escada
removível, guarda corpo de proteção
lateral e escada interna, conforme
projeto.

1,00 Vb

SUBTOTAL R$ 338.154,63

9.0 Administração loca! da obra UND QUANT UNITAR!O TOTAL
9.1 Gastos com Pessoal

9.1 .1 Engenheiro H 48
9.1.2 Cadista H 120
9.1 .3 Encarregado H 300
9.1.4 Mestre de Obra H 480
9.1 .5 Vigia Noturno H 480
9.1 .6 Aiudante de Pedreiro H 480
9.1.7 Pedreiro H 480
9.2 Despesas Adm inistrativas

9.2.1 Energia Elétrica KW/H 5000
SUBTOTAL RS 46.638,20

TOTAL R$ 384.792,83

2 URBANTZAçÃO NA AREA DOS RESERVATORTOS - PATIO DO SAMAE
2.1

Fornecimento e plantio de grama em
placas, inclusive preparo e adubação
do terreno na área do reservatório.

m2 500

2.2 Fornecimento de Portão em ferro, de
duas folhas, com cantoneira e barra de
112", galvanizado, com trinco,
dobradiças e acessorios galvanizados
e pintados, conforme padrão (4,00 X
2,00). Conforme projeto.

und 1

2.3 Cerca de tela galvanizada malha 2"
com mourões de concreto e mureta de
alvenaria de 0,40m de altura, com um
palanque a cada 2,00m e cantos
reforçados e escorados, conforme
projeto.

m 116

SUBTOTAL R$ í7.424,50

ITEM ESPECIFICAÇAO UNID QTDE UNITARIO TOTAL
3 Montagem da estação de recalque de água tratada

3.í
Montagem de 02 (dois) conjuntos moto
bombas de eixo horizontal com motor
elétrico de 10 CV.

unid 2
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3.2

Montagem da tubulação de sucção do
reservatório apoiado e de recalque para o
reservatório elevado (barriletes), em tubos
e conexões de ferro galvanizado em 4
polegadas.

unid 1

3.3

lnstalação do painel elétrico de
acionamento e comando dos conjuntos
moto bombas de 10 CV da estação de
recalque.

unid 1

3.4 Partida e ajustes finais do sistema de
recalque de água tratada. unid 1

SUBTOTAL R$ 15.8OO,OO

!TEM ESPECTFTCAÇAO UN!D QTDE UNITARIO TOTAL

CoNSTRUÇÃO DE ABRTGO PARA O QUADRO DE COMANDO DO pOÇO

4
Construção de abrigo com 3,12 m2 para o
quadro de comando do poço artesiano,
com fornecimento de material e mão de
obra, Conforme projeto.

GL 01

4.1 Seruiços Preliminares
4.1.1 Limpeza manual do terreno m2 80,00
4.1.2 Locação da obra m2 80,00
4.2 lnfra estrutura

4.2.1
Estacas tipo broca f 20cm, 1,5m de
profundidade média com 4 esperas f
10mm.

m 6,00

4.2.2 Abertura de valas para acomodar baldrame m3 1,52

4.2.3 Formas de madeira para baldrame m2 5,97
4.2.4 Aço CA60 f 4,6mm dobrado e montado kg 5,32
4.2.5 Aço CA50 f 1Omm dobrado e montado kg 39,78
4.2.6 Concreto estrutural (1:2'.$ fck 150 Mpa

misturado a mão e lançado para baldrame
m3 0,23

4.3 Elevação da alvenaria
4.3.1 Aplicação de isolante com papel alcatroado

ou pintura com lgol com 2 demãos
m 7,60

4.3.2 Alvenaria de tijolos 6 furos e = 112 vez,
assentados (l=1Scm) com argamassa
mista (1'.4:12\

m2 14,20

4.3.3 Execução de laje em concreto armado,
para base do Quadro com espessura de 7
cm, conforme proieto.

m2 0 36

4 3.4 Colocação de elementos vazados em
cerâm ica, conforme projeto.

m' 2,21



J.
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Estado do Paraná

Porta metálica, com caixilho, guarnição,
fechadura, com trinco, externa, fixada

0?3

435
un 1,00

conforme eto.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova SantaBárbara, lf
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Execução de laje em concreto armado,
para cobertura, com aditivo
impermeabilizante e espessura de 7 cm.

m2 6,44
4.3.6

4.3.7
Alvenaria de tijolos 6 furos e = 112 vez, com
argamassa mista (1 .4.12) para enchimento
no fundo do Quadro , conforme proieto.

m2 1,20

4.4 revestimento
4.4.1 Chapisco com argamassa de cimento e

areia (1:4) m2 6,90

4 4.2 Emboço com argamassa mista de cimento,
cal e areia (1:4:10)

m2 34,84

4.4.3 Reboco com argamassa de cal hidratada
1:1:5

m2 34,84

Piso4.5

m2 3 00
4.5.1 Aterro apiloado manualmente em camadas

de 20 cm.
Lastro em pedra brita apiloada
manualmente e = Scm.

m2 3 00
4.5.2

4.5.3 Lastro em concreto simples traço (1:3:6)
com aditivo hidrofugo lançado e = 5 cm.

m2 3,00

4.5.4 Cimento (1:5) alisado impermeabilizado c/
regularizaÇão de piso.

m2 3,00

4.6 lmpermeabilização
4.6.1 lmpermeabilização de laje de cobertura

com vedapren ou similar, 2 demãos.
m2 6,44

4.7 Pintura
4.7.1 Látex em parede de alvenaria e lajes de

concreto em 2 demãos com selador e
lixamento.

m2 0,46

Esmalte sintético em porta metálica e
portão em 2 demãos, com fundo nivelador
e lixamento.

m2 1 68
4.7.2

4.7.3 lmpermeabilização com silicone de
elementos vazados cerâmicos (cor natural)

m2 15,20

4.8 lnstalação elétrica
un 1,004.8.1 Entrada de serviço

4.8 2 lnstalação de iluminação e foça, incluindo
eletrodutos e acessorios

I 1,00

4.9 Serviços Externos
4.9.1 Calçada em concreto simples e argamassa

regularizada.
m2 7,70

SUBTOTAL R$ 4.562,03
5 URBANTZAÇÃO OE ÁNEE DO POÇO ARTESTANO

5.1
Fornecimento e Pavimentação com
pedrisco e=5cm, inclusive apiloamento
sobre terreno preparado.

m2 80,00
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5.2

Estado do Paraná

Cerca de tela galvanizada malha 2" com
mourões de concreto e mureta de
alvenaria de 0,40m de altura, com 1

palanque a cada 2,00m e cantos
m 36,00

ose conforme eto.
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5.3

Fornecimento e instalação de Portão em
ferro, de duas folhas, com cantoneira e
barra 112", galvanizado, com trinco,
dobradiças e acessórios galvanizados e
pintados, conforme padrão (4,00x2,00)
conforme proieto em anexo.

un 1,00

SUBTOTAL R$ 4.791,35
ITEM ESPEC!FICAÇAO UNID QTDE UN!TARIO TOTAL

6 Montagem hidráulica e eletromecânica do poço tubular profundo
Montagem do (barrilete) na saída do poço
em tubos e conexões de ferro galvanizado
de 4 polegadas e interligação com a
adutora de água bruta tubo PVC defofo
DN-150.

unid 16.í

6.2 unid 1

6.3

lnstalação do painel elétrico de
acionamento e comando do conjunto moto
bomba do poço.

lnstalação do sistema de automação e
telecomando entre o poço e c reservatório
apoiado, com radlo frequência.

unid 1

6.4

Partida e ajustes finais do sistema de
recalque do poço. unid 1

SUBTOTAL R$ 4.750,00
ITEM ESPECTFTCAÇAO UN!D QTDE UNITAR!O TOTAL

7 EXECUçÃO DAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA

7.1

Escavação mecânica de vala em terreno
natural para adutora com 0,70 m de largura
e 1,20 m de profundidadé mínima com
posterior reaterro apiloado em camadas de
0,20 m.

mt 462

7.2
Assentamento de tubo de PVC, JE,
DEFOFO, classe 1 Mpa - DN 200, inclusive
conexões.

252

7.3
Assentamento de tubo de PVC, JE,
DEFOFO, classe í Mpa - DN 150, inclusive
conexões.

M 300

7.4
Montagem da descarga e interligação com
reservatorio de contato, em peças de ferro
fundido com bolsas JE e flanges.

UND 1

M
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SUBTOTAL RS í2.989,42

I Administração local da obra UND QUANT UNITARIO TOTAL
8.1 Gastos com Pessoal

8.1 .1 Engenheiro H 18

8.1.2 Cadista H 72

8.1 .3 Encarregado H 150

8.1.4 Mestre de Obra H 160

8.1 .5 Vigia Noturno H 120

8.1.6 Ajudante de Pedreiro H 160

8.1.7 Pedreiro H 160

Despesas Adm inistrativas

8.2.1 Energia Elétrica KW/H

SUBTOTAL R$ í7.315,20
VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 462.425,33

ITEM ESPECTFTCAÇAO UNID QTDE UNITARIO TOTAL
LOTE 02

CoNSTRUçÃO DE RESERVATORTO ELEVADO CAPACTDADE í00.000 LTTROS
INCLUINDO MATERIA!S.

1

Construção de 01 (um) reservatorio
elevado capacidade 100.000 litros,
com diâmetro externo de 3,20m e
altura de 20,00m, pelo processo de
peças pré moldadas em concreto
centrifugado, compreendendo fundos
e tampa em concreto, bem como
serviços de impermeabilização e
execução de fundação profunda,
fornecimento de material e de mão de
obra, conforme proieto.

GL 0í 16í.735,05 161.735,05

SUBTOTAL R$ 16í.735,05
2 Administração local da obra UND QUANT UNITARIO TOTAL

2.1 Gastos com Pessoal

2.1.1 Engenheiro H 12

2.1.2 Cadista H 08

2.1.3 Mestre de Obra H

2.1.4 Vigia Noturno H 120

2.1.5 Ajudante de Pedreiro H 80

2.1.6 Pedreiro H 80

SUBTOTAL R$ 7.198,20

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 168.933,25

8.2

2500

80
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ITEM ESPECTFTCAÇAO UNID QTDE UNITARIO TOTAL

LOTE 03

CONSTRUçÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

1.1

Projeto aprovado na Copel e execução de uma
torre de transformação, com transformador de
125 KVA, primário de 13,8 KV e secundário de
2201380V, com posto de medição e entrada de
serviço de 3x200 A, na área do poço artesiano.
Com fornecimento de material e mão-de-obra.

GL 1

1.2

Fornecimento e montagem de Padrão de
entrada de energia elétrica trifásica com 50
ampéres, Conforme normas da Copel em baixa
tensão.

GL 1

SUBTOTAL R$ 33.017,39

02 Administração local da obra
2.1 Gastos com Pessoal

2.1.1 Engenheiro H 10

2.1.2 Cadista H 08

2.1.3 Encarregado H 16

SUBTOTAL R$ 1.463,30

R$ 34.480,69

TOTAL GERAL DOS LOTES 1, 2E 3 R$ 665.839,27 (seiscentos ê sessenta e canco
mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos).

(inserir o loca}, (inserir o dia) de (ínserÍr o mês) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro habilitado)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, 45
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MODELO NO 09
(razáo social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARAÇÃO DE CUMPRTMENTO AO ART. 70, tNC. XXXilt DA CF

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 002/20í3.

Prezados Senhores

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituÍdo da proponente (inserir o nome da proponenÍe) declara, sob as penas da Lei, que
não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de
trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze)
anos.

(inserir o loca[), W) de (insenr o mês) de (Ínserir o ano)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal
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MODELO NO íO
(razáo social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

078

RELAÇÃO DE DTSPONTBILTDADE DE VE|CULO, MÁQUTNAS E EQUTPAMENTOS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS N" 002/20í3.

MUNICIPIO: Nova Santa Bárbara
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de reservatório em
concreto armado de 800.000 l, reservatório elevado capacidade 100.000 litros e
instalação de rede de energia elétrica, destinado ao abastecimento de água no município
de Nova Santa Bárbara e atendendo ao TC/PAC 073612011.
PROPONENTE: (inserir o nome do proponente)

OBS: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão disponíveis
(próprios, alugados ou outros) na Obra do Lote. Declaramos ouúrossim, que os veÍculos,
maquinas e equipamentos supra-relacionados seráo disponibilizados na obra na
eventual contratação.

(inserir o local), (!@) de (insenT o més) de (lnserir o ano)

Lote
no

Veicu Io/Maquina/Equipame
nto

Marca
e

Modelo

Forma
Aquisição
(próprio,

alugado, etc)

Ano
Fabricaçã

o

Quan
t.

Estado de
Manutençã

o

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro habilitado)
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ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DA CONSTRUÇÃO

I - RESERVATORIO APOIADO EM CONCRETO ARMADO - 800 m3

1.1- EXECUÇÃO
As etapas da construção do reservatorio compreenderão os serviços de preparo do terreno da
fundação, execução de drenagem, execução de formas, escoramentos, cimbramentos e
andaimes de madeira, dobragem e montagem da armadura e o preparo e lançamento do
concreto. Para estes serviços serão obedecidos os detalhes e orientações do projeto.

1.2 - ACABAMENTOS DAS PAREDES EXTERNAS:

Fazer a remoção das rebarbas de concretagem e, pontas de arames, e regularizar a superÍície
com argamassa semifluída de cimento e areia fina peneirada, traço 1:3, aplicada com feltro
sobre a superfície da parede umedecida.

Apos a cura dessa regularizaçâo, fazer a aplicação de pintura à base de asfalto (IGOL,
NEUTROL ou Similar ) nas paredes ou parte delas que serão reaterradas. Nas partes que
ficarão, expostas, fazer acabamento com pintura acrílica na cor CONCRETO.

1.3. ACABAMENTO DAS PAREDES INTERNAS:
Fazer a regularização conforme item 1.

Apos a cura dessa regularizaçáo, fazer a aplicação em forma de pintura de revestimento
impermeável semiflexível tipo DENVERTEC 100, SIKA TOPO 107 ou Similar, em 03 (três)
demãos cruzadas - consumo de 1,5 kg/m2, obedecendo as especificações proprias de
aplicação do produto.

Sobre este revestimento Íazer a aplicação de impermeabilizante elástico à base de resina
Termoplástica, tipo DENVER LP54 ou Similar, em forma de pintura, com no mínimo 04 (três)
demãos cruzadas - consumo de 3 kgim2, incorporando na segunda demão uma tela industrial
de poliéster.

1 4. ACABAMENTO INTERNO DO PISO DO RESERVATORIO:

Fazer uma regularizaçáo nivelada do piso concretado, com aplicaçáo de uma camada de
argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e SIKA 1, com espessura média de 03 (três) cm,
desempenada.

Sobre esta regularizaçáo fazer a aplicação dos revestimentos impermeabilizantes Semiflexível
e elástico, conforme especificado para as paredes.

1.5 - ACABAMENTO INTERNO DA LAJE DE COBERTURA:

Fazer a remoção das rebarbas de concretagem e aplicação de 02 (duas) demãos de
impermeabilizante elástico.

12.6 - ACABAMENTO EXTERNO DA LAJE DE COBERTURA

Fazer uma regularizaçâo da laje de cobertura com argamassa de cimento e areia traço 1:3,
com caimento de 1o/o do centro para as bordas. Sobre esta regula rizaçáo fazer a aplicação de
manta impermeabilizante à base de asfalto e estruturada com filamentos de poliéster, com uma
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das faces revestidas com lâmina de alumínio, refletiva aos raios solares e altamente resistentes
às intempéries.

2 - ABRIGO QUADRO DE COMANDO

2.0 - CONVENÇÕES:
A obra será executada de acordo com as especificaçoes que se seguem, dentro das normas
de edificações da ABNT, obedecendo aos projetos. Não poderão ser feitas modificações sem
a aprovação do Órgão da Prefeitura Responsável pela Construção.
Os serviços não aprovados pela fiscalização ou que apresentarem defeito de execução,
serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do construtor.

2.1- SERVIçOS rNrCrArS E FUNDAÇÃO:
A locação das estacas será iniciada após a definição do "greide", e deverá ser feita
cuidadosamente, observando especialmente que o nível da viga baldrame indicado no projeto
deverá se referir à parte mais alta do terreno, nas adjacências de cada edifício.
Excepcionalmente, em função das condições locais do terreno, poderá ser adotada solução
especial, desde que, indicada ou aprovada previamente pela fiscalização. A concretagem
deverá ser precedida de especiais cuidados, quanto às condições dos furos ou escavações,
formas, armações e do concreto a aplicar. A face da viga de baldrame deverá ser pintada com
duas demãos de tinta impermeável à base de piche.

2.2- PAREDES:
As paredes internas e externas serão de alvenaria de tijolos de 04, 06 ou 08 furos, assentem
com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:4:12. Todas as fiadas serão perfeitamente
alinhadas, niveladas e aprumadas, devendo as paredes ser levantadas uniformemente,
evitando as amarrações para ligaçÕes posteriores.
Os paramentos deverão ser perfeitamente planos e verticais. A argamassa que se estender
entre os tijolos deverá ter a espessura de 0,50 cm e 1,50 cm, com o cuidado de evitar juntas
abertas. Os pilares para sustentação das vigas e lajes poderão ser executadas quando na
execução da alvenaria, sendo utilizado com amarração.

2.3 - PTSOS:
O enchimento para o piso, será executado com material de boa qualidade, energicamente
compactado em camadas inferiores a 20 cm por vez.
Onde forem previstas tubulaçÕes, o lastro de concreto (contra piso ) somente será executado
apos a conclusão e teste das mesmas, a camada deverá ser perfeitamente nivelada e
regularizada com argamassa de cimento e areia para posterior aplicação dos revestimentos.
Em casos especiais, em que o aterro seja recalcável, quer seja pela sua altura ou composição
(sua ou de sub-leito), a laje de piso deverá ser armada e integrada a estrutura do baldrame.

2.4. LAJE DE COBERTURA
A laje de cobertura será em laje pré-moldada, fornecidas por empresas especializadas,
obedecendo às normas da ABNT, inclusive com fornecimento e recolhimento da ART. A laje
deverá ter contra flecha mínima indicada pelo projeto e cobrimento mínimo de 03 cm.

2.5. COBERTURA
O Madeiramento do telhado será executado com madeira de boa qualidade, sendo que todos
os encaixes de emenda ou de apoio entre as peças de madeira deverão permitir completa
justaposição de contacto, sem interposição de calços. As telhas serão de barro cozido de 1a

qualidade tipo romana.

2.6. ESQUADRIAS E VIDROS
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2.6.1 - PORTAS DE MADEIRA: As esquadrias serão de boas qualidades, beneficiadas e
executadas com o máximo de perfeição. As portas chapeadas, encabeçadas, lisas, tipo verniz.
Todas as faces e topos serão aparelhados e perfeitamente lixados, inclusive os caixilhos.
2.6.2 - JANELAS DE FERRO: Serão de perfilados ou tubulares perfeitamente esquadriados
com ângulos soldados, bem como, esmerilhados ou limados de modo a desaparecerem as
rebarbas. As esquadrias deverão ser assentadas com máximo de cuidado perfeitamente
prumado e nivelado.
As janelas, executadas em perfis metálicos, deverão ser do tipo "Basculante", com exceção
daquelas do Laboratorio, as quais serão tipo "Máximo Ar", com vidros.
2.6.3 - PORTAS DE FERRO: Serão de perfilados ou tubulares perfeitamente esquadriados
com ângulos soldados, bem como, esmerilhados ou limados de modo a desaparecerem as
rebarbas. As esquadrias deverão ser assentadas com máximo de cuidado perfeitamente
prumado e nivelado. As portas serão dotadas de 03(três) dobradiças de ferro e fechadura de
boa qualidade com maçaneta e espelhos cromados. As maçanetas e os espelhos so deverão
ser colocadas após a pintura das esquadrias e portas, exceto a última demão que será
aplicada de modo a não atingir as partes cromadas.

2.7. REVESTIMENTO:

2.7.1- Para melhor a aderência com a camada seguinte, deverá ser chapiscadas com
argamassa de cimento e areia traço 1:4.
2.7.2- EMBOÇO: Deverá ser iniciado apos a completa pega do chapisco, depois de
embutidas todas as tubulações nas paredes e colocados os caixilhos. Deverão ser ásperos e
desempenados para facilitar a aderência do reboco e tornar as superfícies completamente
planas e verticais. A espessura máxima dos emboços deverá ser de no máximo 2,0 cm e os
traços 1'.4'.10 (cimento, cal, areia), nos externos e 1:4:12 no emboço internos. Esse
revestimento será executado em todas as paredes internas e externas. A argamassa deverá
ser perfeitamente homogênea. Nas paredes externas deverá ser feito desempenamento com
cimento e areia fina peneirada, como também nas paredes internas que não forem aplicados
azulejos e nos tetos.

2.7.3 - AZULEJOS: Serão aplicados revestimentos cerâmicos com dimensões mínimas de 20
x 30 cm nas paredes, do piso até o teto, na sala de química, banheiro e laboratorio, devendo
ser bem assentados, obedecendo a uma padronização nas aberturas dos rejuntes, e
rejuntados com cimento branco. Deverâo ser em tons claros e que se harmonizem com a cor
dos pisos.

2.7.4 - PISO CERÂUIICO: Serão aplicados na casa de química, laboratório, circulação,
banheiro e casa de bombas, devendo ser bem assentadas, obedecendo a uma padronização
nas aberturas dos rejuntes, com abertura de aproximadamente 0,5 cm e perfeitamente
rejuntados com argamassa para rejuntamento. Os pisos deverão ser de resistência mÍnima à
abrasão PEI-4, em cor escura, tons de marrom ou cinza, e nas dimensões mínima de 30 x 30
cm.

2.7.5 - SOLEIRAS: Em todas as portas deverão ser assentadas soleiras em "GRANITO", em
tons que se harmonizem com o piso especificado.
Também em todas as janelas deverão ser colocadas soleiras em GRANITO.

2.8- CALçADA: Deverá ser executada em volta da edificação com largura de 0,80 cm e
inclinação de 2o/o, sendo que o acabamento deverá ser com argamassa de cimento e areia fina
peneirada, traço 1 :3, pedeitamente desempenada.

2.9 - INSTALAçOES HtDRÁULICAS E SANTTÁRIAS: Na execução desse serviço deverão ser
seguidos as recomendações e o projeto apresentado, sendo que todos os materiais a serem
fornecidos e aplicados deverão ser de 1a qualidade. Entende-se que fazem partes das
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instalações o .sistema de distribuição de água, esgoto e águas pluviais se houver necessidade,
como também as instalações de louças e metais sanitários.

2.10 - INSTALAçÔES gUÉfRtCAS: Deverão ser executadas por profissionais especializados.
A execução dos serviços deverá ser de acordo com a NB-3 e no que se refere às entradas, aos
regulamentos específicos das companhias concessionárias, em vigor na época. Os pontos de
luz no teto, passarão em caixas metálicas, previamente embutidas nas lajes, por ocasião de
concretagem, exatamente nos locais indicados. Os condutores elétricos terão isolamento e
não terão emendas, exceto nas derivações. Os eletrodutos serão em tubos de PVC rígidos,
específicos para este fim, emendados com rosca e luvas, e embutidos nas paredes e lajes. E
as instalações das lâmpadas, luminárias, interruptores e tomadas devem ser executadas apos
as demãos de pintura.

2.11 - PINTURA INTERNA E EXTERNA:

2.11.1 - MASSA CORRIDA: Será aplicada em todas as paredes internas com exceção das
paredes dos banheiros, casa de química e laboratorio. Também será aplicada massa corrida
PVA em todos os tetos. Como resultado desta aplicação, o aspecto dessa superfície deve ser
completamente plano e homogêneo depois de aplicada e lixada.
2.11.2 PINTURA INTERNA: Será aplicada a pintura em látex PVA cor Gelo no
escritório/almoxarifado, circulação e em todos os tetos. Como resultado desta aplicação o
aspecto dessa superfície deve ser completamente plano e uniforme, com painéis
perfeitamente requadrados e de contornos bem acabados.

2.11.3 - PINTURA EXTERNA: As paredes receberão a aplicação de tinta 100% acrÍlica na cor
Gelo, sendo o resultado desta aplicação uma superfície plana e uniforme, com os painéis
perfeitamente requadrados e contornos bem acabados.

2.11.4 - PINTURA EM MADEIRA: Nas esquadrias de madeira será aplicado verniz a base
de poliuretano, até se obter um bom acabamento - no mínimo 03(três) demãos. Antes da
aplicação lazer a limpeza e o lixamento das superfícies.

2.11.5 - PINTURA DAS ESQUADRIAS DE FERRO:
Nas esquadrias de ferro, que serão pintadas com tinta esmalte sintético cor Cinza Escuro, será
observado o seguinte:

a) Limpeza da superfície com escova de arame de aço ou lixa a esmeril, eliminando
qualquer traço de ferrugem;

b) Aparelhagem com uma demão de tinta à base de oxido de ferro vermelho,
adicionando 15% de oleo graxo;

c) Duas demãos de tinta de acabamento, aplicada a pincel ou pistola com retoques de
massa antes da segunda demão.

2.12- ARREMATES E LIMPEZA:
A limpeza deve ser precedida de eventuais retoques corretivos na pintura e eliminação de
vestígios de tintas e argamassas, como também a eliminação de detritos externos. Seguem-se
arremates com preendendo
substituição de vidros quebrados, cromagens danificadas, além disso serão feitos: lubrificação
e testes das fechaduras, esquadrias, instalações e, finalmente limpeza geral de todas as
superfícies.

4 - MONTAGENS ELETROMECÂNICAS

Estes serviços compreendem as montagens, instalações e acionamentos dos conjuntos de
bombeamento de água constantes do projeto, instalação e acionamento dos painéis de
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automatização, com linhas físicas entre estações de bombeamento e reservatórios, instalação
e acionamento dos sistemas de tratamento de água - cloração e fluoretação, na casa de
química, as montagens mecânicas de tubos e conexões em ferro fundido flangeadas,
assentamento de adutora e outros serviços correlatos necessários para a instalação completa
dos sistemas projetados.
Estes serviços deverão ser executados seguindo as indicações do projeto e obedecendo as
imposições das normas técnicas específicas.

5 - CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO NA ÁREA DOS POçOS

5.'r- FUNDAÇÃO:
Em todo o perímetro da área a ser cercada deverá ser construída uma mureta de alvenaria de
tr.lolos e cinta em concreto armado. Esta mureta deverá ter como fundação, estacas tipo broca
diâmetro de 20 cm e distanciadas a cada 2,0 m e com 1,5 m de profundidade. Na cabeça de
cada estaca uma espera com 4 ferros de % subindo até a cinta de concreto armado. Esta
mureta deverá ser construída de modo nivelado e sua altura mÍnima será de 0,40 m na parte
mais alta do terreno.

5.2 - POSTES DE CONCRETO TIPO ALAMBRADO:
Sobre esta mureta e distanciados a cada 2,0 m, de preferência coincidindo com as estacas,
deverá ser instalado postes de concreto, fixados junto com a concretagem da cinta. Nos postes
dos cantos da área cercada deverá ser prevista a instalação de escoras especificadas.

3.3- ARAME FARPADO:
Todo o perímetro será cercado com arame farpado classe 350, diâmetro 1,6 mm, galvanizado

categoria "A", bem tencionados e com no mínimo 17 fios.

5.4- PORTÃO:
Deverá ser instalado um portão montado em perfis metálicos tipo metalon, com 1.0 m de
largura e altura compatível com a cerca de arame, mas não menor que 2,5 m. Este portão será
fixado através de chumbadores numa coluna de concreto armado.

5.5. ACABAMENTO:
A parte da mureta de fundação que ficam acima do solo deverá ter acabamento em emboço e

reboco.

5.6- P!NTURA:
O portão deverá ser pintado com tinta esmalte sintético na cor cinza escuro, tomando-se antes
o cuidado de se preparar à superfície metálica, removendo-se sujeira e vestígios de ferrugem
por ventura existente.

6 - ASSENTAMENTO DE TUBULAçÃO pene REDE DE DTSTRTBUTçÃO DE ÁcUA E
ADUTORAS

6.1 . OBJETIVO

Este módulo tem por finalidade definir os procedimentos básicos a serem observados na
execução de serviços em tubulações de água.

6.2- CONSTDERAçÕES
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Os elementos de uma canalizaçáo formam um conjunto no qual cada uma das partes tem sua
importância. Assim, um único elemento mal assentado ou uma junta mal executada se
constituirá num ponto fraco que prejudicará o desempenho da canalização inteira.

Desta forma deve-se verificar antes do assentamento se nenhum corpo estranho permaneceu
dentro dos tubos, fazendo a instalação dos tubos com ordem e método, evitando-se
procedimentos que possam danificar a tubulação. Quando da interrupção do serviço tampar as
extremidades do trecho para evitar a entrada de corpos estranho na tubulação. Os
equipamentos de uma tubulação (registros, ventosas) serão aplicados nos locais determinados
pelo projeto, e protegidos Gom caixa de alvenaria conforme detalhe específico.

6.3- ASSENTAMENTO

O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente a abertura da vala. Nos tubos de
PVC a bolsa preferencialmente deve ficar voltada contra o fluxo do líquido.

O fundo da vala deverá ser uniformizado a fim de que a tubulação se assente em todo o seu
comprimento. Quando o fundo da vala for de solo terroso ou rocha interpor uma camada de
terra ou areia, isenta de corpos estranhos e com espessura de 10 cm. Os tubos de PVC que
ficarem expostos em travessias de cursos d'água devem ser revestidos com um tubo camisa
de aço.

Deve ser observado que a abertura da vala seja com uma profundidade que propicie um
recobrimento mínimo de 0,60m,
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zsl06l2at3

tBl§7l2at3 Data Registro

Data Registro

2s10612013

Data Cancelamento

CPF: 427 15L2958 (Looout)

http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessoCompra.aspx 2510612013

TCE-PR I Tribunal de Contas do Estado do Paraná
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EXTRATOS
PROCEDIMENTO LICITATORIO NO 063/2013
pnecÃo euernoNtco No. o2ot2oll
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

ATA DE REGISTRO DE PREçO N0.03'U20'13 - lO No 133

EMPRESA: EXPOOEL BR PRODUTOS MÉDrcOS E HOSPITALARES
LTDA., CNPJ N0 07.938.147/0001-76
VALOR TOTAL R§ 7.930,98 (Sote Mil, Novecentos e Trinta Reais o
Noventa e Oito Contavos); referente aos lotes 8 1 , 85, 90, 91 , 92 93

ATA DE REGTSTRO DE PREçO N0.035/20't3 - t0 No 134

EMPRESA: ECOFARMAS COM, DE MED. LTDA ,

CNPJ/lUF sob o no 85 477 58ô/0001-32
VAIoR TOTAL de R$ 8.585,47 (Oito Mil, Quinhentos e Oitenta ê

Cinco Reais e Quarenta o Sete Centavos), reÍeÍente aos Lotes no 02,

04, 05,06,08, 14, 28,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38,42,43,51, 53, 59,

ô6. 68. 73. 7s, 77, 80, 86, 97, 98, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 127,

129,'130, 131

ATA DE REGTSTRO DE PREçO N". 036/2013 - lD N0 135

EMPRESA: CIRURGICA VITORIA COM. OE MEO. LTDA.,
com registro no CNPJ/[/F sob o no 07 700 24510001 -70
VALOR TOTAL R$ 4.100,36 (Quatro Mil, Cem Reais e Trinta e Seis
Centavos), ÍefeÍente aos Lotes n0 01, 17, 20,21,22,?4,26,27,29,45,
50, 117, 118, 119, 120

ATA DE REGTSTRO 0E PREÇO N". 037/2013 - lD N" 136

EMPRESA: DX INDUSTRIA COM. E EXP. LTDA,,
CNPJ/[,lF sob o no 02.228.938/0001-99
VALOR TOTAL de R$ 1.489,98 (Hum Mil, Quatrocsntos e Oitenta s
Nove Reais e Noventa e Oito Centavos), Íeíerente aos Lotes no 09, 1 1.

ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N0. 038/20'13 - lD N0 137

EMPRESA: ELISVANDIA MATOS DONINI ME, com
registro no CNPi/MF sob o no 13.547.970/0001-53
VALOR TOTAL R§ 17,582,84 (oozêsseto Mil, Quinhontos e Oitonh e

Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos), referente aos Lotes no 03.

07, 10, 1ô, 18, 19, 23, 25, 30, 39, 40, 44.52,54, 57, 58, 62, 63, 64, 67,

70,71,74,76, 78, 79, 88, 89, 94, 95, 99, 100, 111, 116, 121.

ATA DE REGTSTRO 0E PREçO N0. 039/2013 - tD No 138

EMPRESA: EMIGE MAT. ODONTOLOGICOS LTDA ,

CNPJ/MF sob o no 71 505 5ô4/0001-24
VALOR TOTAL de R$ 't4.449,68 (Quatone Mil, Quatrocentos ê

Quaronta e Nove Reais o Sessonta e Oito Centavos), referente aos

Lotes no'12, 13, 15, 41, 46, 47, 48,49, 55, 56, 60, ô1, 65, 69, 72, 82, 83,

84,96, 104, 105, 110, 112,113,114, 115, 122,123,126,128,132, 133.

ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N".040/2013 - tD No 139

EMPRESA: DURAZZO COM. LTDA., CNPJ/MF sob o nO

05 343.038/0001 -80
VALOR TOTAL de R$ 927,00 (Novecentos e Vinte e Sete Reais),
referente ao Lote no 102.

OBJETO: Fornecimento de materaal odontológico, em atendimento a

Secrelaria Municipal de Saúde.
VIGÊNCn: Terá validade de no máximo 12 (doze) meses, a partir da

dala de assinatura do contrato.
OATA DA VGÉNCÁ: 24106/2013

HELDER TEOFILO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

R$ 336,00. 57375t2013

RATIFICACÃ,0

PROCEDIMENTO LICITATORI=O N" 76/2013

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N" 06/2013

ASSUNTO: Adesào a Ata de Registro de Preços para aquisrçáo de

Projetor Proinfo com Lousa Digital, referente ao Pregáo Elelrônico n0

7212011b - SRP do Ministério da Educaçáo - Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educaçá0, coníorme Termo de Compromisso PAR

n" 572112012, Solicilaçáo 27381 e Aulorização do CGPES -
Coordenaçáo Geral de ProgÍamas Especiais, no valor total de R$

5.475,00 (Cinco Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais).

RATIFICO a decisáo do Presidente da Comissào de Licitaçâ0,

designada pelo Decreto 4112013, referente à lNEXlGlBlLl0A0E DE

LICITAÇÁ0 n" 06/2013 para o objeto acima descrito, nos lermos do arl.

26 da Lei Federal n0. 8.666/93, ficando convocada a Empresa DARUMA
TELEC0MUNTCAçÔES E tNF0RMATtCA S/A, CNPJ 45.170.289/0001.

25, parc a assinatura do respeclivo Contrato.

Morretes, 24 de Junho de 201 3.

HELDER TEOFILO DOS SAIVIOS
Prefeito Municipal

R§ 120,00 - 57515/2013

,\\ ts() t)E l,t( l t.\c ,1o
t,trE(;.\() t,Rr:s[.\( l.\l- \'{rJs/t0rJ - srrp

Obicto: \(loisiçào dc nratcriais (l( construçâo c outros pnrâ manutencão tlas
secrrtariâs nrunicipàis,
Tipor l\ícnor preço. por iten.
Rccebirrrcnto dos [iuvclopes: Até ris l2:0{l horâs do dis l2l0'll20l3
lnicio do ['regào: Dia l2l07i201], às If,:00 horas.
I'reço [ráxir]ro: lt§i 532. I 53.93 (quinhcrtos c trintâ e dois mil. ccnto e cinqüenax
e três rcais c nolenta e três centavos)

IúUUitgjSj : prxlcn't<t scr obtidas cnr horiirirr de cxpcdiontc na
Prcíi'rtrrra \1il!rcrpnl rlc \rrra Santir llall)ara- \rto a Rrra \\alticriri Brflcncoun dc
\lorire\ r" IJJ. 1;elo íorrc {0\\ 1.1 .\lí16-8l{x)). I)or Errrarl lgtittiil114ig|1.1;111;5
l4 orr pckr srtc 511511{;,9111514

\ovi Sarlâ llárbara. l5 tX) :() I ]
I ,t,,,rr .i, \. r',rrt,rrrlrer ,lu \, rz.r

I'onâriâ n' 05ó,'20 I I

.\\'rso l)!: t.tct1,,\Çio
pRe«;Ào pnescx<:tlt, n." olelzoll - snp

()hlcto ('rrrtrrtaçriodcnriorlcrrhracspecralrzadapararnanrrtcrçàodcrraspirblicas

l)it\ rr[úr]tt(las a(nu pcdrrr rrrcgrrlrr
l ilxr \lcrt,r l)rcç() l)()r lrnc
l{ccchirnrnto dos cnlelol)cs: \rr' as I I .l(} hL[rs dr) dra | () 07 ]{) 1.1

lnicio do l'rcgão: l)ia l0/07/201J às l,l:00 horas.
Preço \lúrinro; R$ I 7.2011,1)l) (dezesscte nril e duzentos reais).

&&Jl1l111[11Íi841!lg111lüf11§ gtler'l' ser ohti(|il\ crrr horiiri(r tle crpcdtenlt
rra Í)rel'citura \ltrnicipal cle itora Sarrta lJár'bara, "ito à Ilua \\allrcdo Bitlerrcurrr
dc \loracs n" 122. pelo íbncr (0rr .13. 32(ú-8100). ou por Llrrail: lld14çeúÀp5L
r,lIj{lIJ}. 5 r r c }ulü.!Àb.!Í.sNtr

\()! ir Sanla ÍJrirl)üra- l5'(X) l0 I :i

Edrrrrilo \ltrrtanher dc Souza
ll egoerro

l'of,arra r) ()56':01 I

A\ t§o t)E l,t('n'A(.'À()
PRE(;ÀO PRCSti\('tA1- \" r'J7/20r3 - SRp

ObjcÍo: Locisâo dc equipâmcnto l)âra Prestaçào tlc serliços dc huras máquina.
'l ipo: \Ícnor preço. por itenr
l{ee(l!inl(Ot(, rl0r cnrrlopcr: \la I i rl_ l{il i.t\ I i lr) lt,!lt.
lnicio rlo Prcgào: l5 trl lUl.À ar li.()0 lroras
Prcço \lárimo: R$ I I 1.000.0(l (crtrto c onze mil reais),

t11li5l3l1[g1g1141lü!1111lllgit: poderio:er obtidas er:r horiirro clc er[redicute rra

l)rü,cillrrá \lurrrcrpitl dc \(l\a Sailti Ilarbara- srtrr i Ru0 \\rllicdo lilrrlcncou( d!'
\lorrcs rr" 1ll. pclo lirnc ({)\\.1: ll(}í)-81()0). poÍ Írrnarlrlgtlruúl
U! ou l)çl(r srrc llllàJli!41;;11ll,ll

\or ir Sartlir Íiarbrrrt. l5 l)6 -10 I.i
Erluardrr \ lonlrnlter rlc Srrrrza

l,rcuocltr)
l'eflflilr n (J5() 2() I I

\\ t§() t)E l.t('tT.\(.io
I()M]\D.\ Dt- r'l{LL0 \" 002/201J

Ol)jctr,: ( r,n t râtasào d c cm I rcsa cspr*irlizad a para coosaruçtro de rcsrn {tório
cnr concrrt() arrnrdo rlc 8Íl{1.000 l. rescrlatório clevado capacitlade 100.000
litros t inslalnção de rerle rle errrgi{ cléírics. dtsÍinad0 a0 thastecimento rle
águartontunicipiorle\ora§antallárbaraealenrlendoroT(/PA( {)?J6/21)ll.
l ipo \lcrrrr prcçr,. pr lrlc
Ílcccbur)cul(' dos cn\elLrl)cs .\té llt/07/21)lJ às l.l:J0 horas.
.,\berttrra dos cnrclopss l8/07/201J às ll:00 horas.
t'rcço l\1á\rro: It$ 6ó5.8J9.27 (seisrcntos c sessenlâ e cinco mil. oiíocentos e
trinta e nove reais e vintc e sete centavos).

IttÍ dÍel§Cllül: poderào scr obtidas enr hrrrário de expediente
na l,l'efeiluru \lunicipal de Nova Santa Bárbara. sito rlr Rua §hlliedo Biflencoun
rlc \lomr-s n'221. pcltt l<rnt' {()xr 4l -1266-3100). orr por cnrarl ltiltaggiàJ§!.
!J&lu s, tc lllllJitlurJltLltr

\o\a Srnlr tJarharil. l5 06 201 1

Cdlrxr(lo llonlânhcr tlc Souza
l,rcstdc|lc dir ( !Il)rs\ii() dc I te[ilçi't(r

l)ortarrarr 0152012
R$ 408,00 - 57404t2013

I Ortigueíra

t,Rt_r't:n ( t{À \ll \t( il\t_ DE oRil(;t li,iltt
\\ tso t)]. ( ()\l-t\t ll).\Dt:

Pl{t(;.iO l,RE§E\( lA 1. n" t)77ll J r nrcnor l}Ícço por itcm )

Objeto: I{egistro de Preços ptua aquisiçào de uniÍbnnes. destinados aos setores
rnunici pais.

Rcalizrçio: dra l(l/l|7/2()ll às 09:f0 horas,

\ola ()\ I rltlrrr crrLottlranr-.c rlrrporrrrcrs ii eonsrrlta !rittlilll|il!illc na.crlc dir

lrrr'lcrlrrra Iq2- ltot'!ill,9Jl]gJtç1!r+!+!r br ltutlaçao \larrrre: rrtli'rrrtaçr'res pclo
lelcti)nc {ll) lll--l-lSli Orlrgucrrrr-l)r l) dc tunh() (l( l(rll

\t..\R( t.\\F D.\ ( Rt l
l,regoeira \lunicipnl

R§ 96,00 - 57617t2013

ao!rr,ro l{ar,!rc r*\.e! .rr
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gÊtuib no Posto Municipal de Saúdc, confome libemçilo de reusos
oriundos do Minislério da Saúde, atEvés da proposu de aquisiçào de
medicamentos n' 09,270.482000/1 100-04. Outru infomações pode-
rào seÍ obtidas âtnvés do Depammenlo de Liciraçào do Municipio.

Novâ PÍata do lguaçu-PR, 2lt de junho dc 2011.
JANETE DE CASTRO

Prcgocim

Cnpj.: 17.61 1.62910001-70
Objero: Aquisiçào de Gêneros Alimcnricios Vindos Dteramcme da
AgÍicultun FamiliaÍ. Nos Temos do Aíigo lt da Lei 11.947/2009.
Valor: R$ 77.597,00 (Sct€ntâ e Sete Mil e Quinhentos e Noventa c
Sete Roais).
Assinatum: l0 de Abril 2013
Foro: Comarca de Rebouças

^vtso 
DE PRoRRoc^ÇÂo DE Lrcrr^ÇÃo

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. 26/2013 de
28t06/2013.

r. Do oBJETo DA -LtctTAÇÀo: cqtfiRÂTAÇÀo DE
EI\,,IPRESA PARA REALIZAÇOES DE PLANTOES MEDICOS DU-
RANTE A SEMANA (DIURNO,E NOTURNO) E EM FINAIS DE
SEMANA, COM CARGA HORARIA DE 12 IIORAS. NO ÀTEN.
DIMENTO DA "CASA DE SAUDE" DO MUNICIPIO DE SA}.ITA
IZABEL DO OESTE - PR, r'ARÂ UV PERTO.DO DE 12 (DOZE)
MESES, COM RECUE.SOS DA rJNtÀO E PRóPRrOS.

2. PRIÇO MAXllvlo TOTAL: R$ 420.000,00 (Quruocenros
c Vinte Mil Reais).

3. DÀTA DE ABERTURA: No dia 17107/2013 às 15:10
horas.

4. LOCÂL DA ÀBERTURÁ| Sala de Rcuniôes dâ Prcfeirura
Municipal dc Santa lzabcl do Oeste, Esbdo do Pamná, com a Co-
missão Pemancnte de Licitaçào. O Ediul e anexos podcÍào scÍ re-
timdos gmtuitamente e dirchmeste com a Comissão Pemanqnte de
Licitaçào na hefeitun Municipal, localizada à Rua Acácia, 1317, em
horário de expedienre (7:30 às ll:10 homs c 13:00 às 17:00 hoÍd),
de segunda a sexta-fcim. Infomações sobÍe o edital e ônexo: 4ó 3542
1360 e âtÍavés do email janete.fomal@gmail.com.

TOMÂD^ DE PREÇO§ N.2912013

O MUMCiPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE ESIAdO dO
Pâraná, poÍ seu Prefeito Municipal, SenhoÍ MOACIR FIAMONCIM,
c a Comissão Pemânenlc dc Licibçào, noú6da pclâ PoÊaÍia de n"
9.360/2013 dc 02,l9ll/2013, no uso de suas atribuições legais, faz
saber e TORNA PUBLICO aos intercssdos, que cncontm-se abeno o
presente Edital de Licitâção, na modalidade TOMADA DE PREÇOS,
tipo MENOR PREÇO, CLOBAL, quc será regido pcla Lei Federal de
n' 8.666 dc 2l de junho de l99J e suas posterioÍcs altcmçõcs e
legislaçào conelata, pam a finalidadc abâixo spccificadâ:

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS |f 29/2013 de
28/06t2013.

I, DO OBJETO DA LICITACÀO: CONTRATACÀO DE
EMPRESA PARA REALIZAÇÔES DE i'LANTÔES MÉDICOS DU.
RÂNTE À SEMANA (DIURNO € NOTURNO) E EM FINAIS DE
SEMANA, COM CÂRGA HORÁRIA DE 12 IIORÁS, NO ATEN-
DIMENTO DA "CASA t]E SAUDE'DO MUNICIPIO DE SANTA
IZABEL DO OESTE. PR, PARA UM PERIODO DE 12 (DOZE)
MESES, COM RECURSOS DA I.JNIÀO E PRÔPRIOS.

2. PREÇO MAXIMO TOTAL: R$ 420.000,00 (QualÍocentos
e Vinte Mil Reais).

3. DATA DE AtsERTURA: No dia 17107/2011 âs ló:10
hoÍas.

4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de Reuniões da Prcfcitura
Municipal de SanE lzôbel do O*tc, Eshdo do Pamná, com ! Co-
missào Pcmanente dc Licitaçào. O Editrl e anexos podeÍâo scr Íc-
limdos gmtuibmenie e dirotamente com a Comissào Pemanente de
Licitaçào nâ PÍcfcituÊ Municipal, localizada à Rua Acáciâ, 1317, sú
horário de expediente (7:10 às ll:10 hoÍas e 13:00 às 17:00 hoÍas),
de sgunda a sexb-fsim. Infomaçõs sobÍe o qditsl s ancxo:46 3542
1360 e atÍavés do email janete.fomâl@8mil.com.

Santa lzabcl do Ocstc-PR. 2lt do junho dc 2013.
MOACIR FIAMONCINI

Pret'cito

PREFEITURA MUMCIPAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS
MATERIAIS E LICITAÇÔES

_ 
^vrsg 

DE LrctT^ÇÃo
PREC^O ELETRONICO N' I22120I3 . SERMALI

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS pam fomccimento de caÍgN de
gases mcdicinais, com cquipamento em regimc de comodato ne-
cessáÍios ao Hospital e Malemidade Municipal Sâo José dos Pinhais
e Hospihl AÍilio Talamini.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: l2107/2013 às 09h00min.
INICIO DA DISPUTA: lz07l2011 às l0h30min.
INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES: O ediral complero podeÍá
ser examinodo e âdquirido atsavés do sile ww.caixa.goubr Oufas
infonnações podcÍão seÍ obtidas na Divisão de Liçitaçào da PrcfeituÍa
Municipal do Sào José dos Pinhais, sito na Rua Passos Olivcira n'
I l0l - CcntÍo, no horário comprcendido das 08h30min às l2h00min
e das llhoomin às l7hlomin, ou pclo t€lefone (41) 113l{694

Sio Josc dos Pinhais-PR, 27 de Junho do 2011.
NELSON CONÇALVES

Secrctário

PREFEITURA MUT{ICIPAL DE SÀO MIGUEL
DO IGUAÇU

- ^vtso 
DE LtctT^ÇÀo

PRECAO PRESENCTAL N'IOO/20I3 . PMSMI

PROCESSO N" t65/20t3
O Municipio de Sào Miguúl do lguoçu - Pr, TORNA PÚ-

BLICO aos inleressados que em confomidade com a Lei Fcdeml no
8.666/93 c 10.520/02 c surs chcmçõcs postcriores. que sc encontra
disponivcl pôra ÍetiÍâda, o edital do PÍegào Prcsencial, objetivando a
conralaçio dc empresa especializada pâÍa o fomccimento de equi-
pamentos fumegadorcs, fomecimento dos mâteriais e pâm construção
de cerca tipo I, adequaçào e casçalhamento de estÉda ruml c tcr-

Objelo: Aquisiçào dc marriais de coNmÇão e outos pam manu-
renção das screbds municipais.
Tipo: MenoÍ prcço, poÍ irem.
R4ebimenlo dos Envelopes: Até às 12:00 homs do dia 1210712013.
lnicio do Prcgào: Dia lU07/2013, às 13:00 hor6.
Prcço mâximo: R$ 532.153,91 (quinheotos e rinta e dois mil, cento
e cinqtlmb e tÍês Íeais e novená e três centavos).
Infomsções Complcmentars: podeÍão ser obtidu em honirio dc
expcdionte na PrefeituÍa Municipal de Novo Sânh Bárbara, silo à Ruo
WalfÍedo BiÍencout de Momes no 222, pclo fone: (oxx 43.3266-
8100), por Emsil: liciocao@nsb.pígovbr ou pclo site
wwnsb.prgov.br

PRECÃO PRESENCIAL N" 3712013 - SRP

Objetor Locaçào de cquipamenlo pam prslação de sewiços de horu
máquina,
Tipo: MenoÍ pÍeço, por item.
Recebimgnb dos envelopes: Até 15/07/2013 Às l3:J0 hons.
Inicio do pregào: 15/0?/2013 às 14:00 homs.
Preço Mâximo: RS I 11.000,00 (ccnto e oEe mil r@is).
lnfomações Complemdkes: poderào seÍ obridm em horário de
expedienre n6 PÍefeiturâ Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua
Walfrcdo BitmcouÍl de MoBcs n'222, pelo fone: (oxx 43. 32ó6-
8100). poÍ Email: licibcao@nsb.prgov.bÍ ou pclo site
ww.mb.prgovbr

TOM^D^ DE PREÇOS N.2/2013

Objclo: Conmbçio de empresa espeçiâlizada pôm çonslruçào dc
rcseilatório eln concrelo amado de 800.000 l, rcsewatório elevado
capâcidade 100.000 liüos e instalaçào de Íede de encÍgia eléÍica,
destinâdo âo abast{imento de água no municipio dc Nova Santa
Bárbara e atendçndo ao TC/PAC 073í2011.
Tipo: MenoÍ prcço, por lote.
Reçebimgnto dos envelopes: Alé lE/07/2013 às ll:30 homs.
AbeÍura dos cnvelope§; 18/07/2011 às 14:00 hoÍõ.
PÍeço Máximo: RS ó65.839,27 (seiscenbs e sessenta c cinco mil,
oitocentos e trinb e nove Í€ais e vinte e sete cenhvos).
Infomôções ComplcmenbÍ§: podeÍào seÍ obtids em hoúrio de
expcdiente na Prefeirura Municipal de Nova Sanb BárbaÍa, sito à Rua
WâlfÍedo Biftencouí de Momes no 222, pelo fone: (oxx 43. 3266-
8100), ou por email: liciucao@nsb.prgov.br Site wwnsb.prgov.br

Nova Santa Bárbara-PR, 25 dc junho dc 2013.
EDUARDO MONTANHER DE SOUZA

PÍesidc[tc da Conissào dc Licirnçào

PREFEITURA MUMCIPAL DE PORECÂTU

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contmio n' 84/ll. Contntantc: PÍefeituB do Municipio de Porecatu.
Contmbda: D Câmm MeÍccaÍiâ ME. Objcto: lote I materiais dc
consumo (gên6os alimolicios), pam a S@. Ass. S@ial com Í&u6os
do PAIF. Valor R§ 6.216,00 Vigência:0ó meses. AssinaNÍ!:
25t06tx011.

ConlEro no 85/13. ContÉlante: PrefeituÉ do Municipio de PoÍecatu.
Contmhda: IÉci MaÍcionillia CavalheiÍo ME. Objcio: lote 2 m!-
teriais de comumo (unifomes), paÍa a Sec. Ass. Social com recuBos
do PAIF: Vigência: 0ó meses. AssinatuÍa: 2510612013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

EXTRATO§ Df, INSTRUMENTOS CONTRÀTUÀIS

PÍocesso )f 2812011
Favorccido: Coopsmliva dos AgriçultoÍes FamiliaÍes de Rio Aal
Cnpj.: 17.611.62910001-70
Objeto:,{quisição de Gênercs Alimenticios Vindos DiÍsramente da
Agricultum FamiliaÍ, Nos Tennos do Artigo 18 da Lei 11.94712009.

Dispensa de Licihçào
PÍoc6so M 28/2011
ExtEto dc ContEto 5712013
ContÉhnte: PrefeituÍâ Municipol de Rio Azul.
Cnpj.:75.963.2561000 I -0 | .

Fâvorsido: Coopcmtiva dos Agricultores Familides de Rio Aal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SANIA BARBARA

_ 
^vtsos 

DE LrcrT^ÇÃo
PRIC^O PRESENCIÀL N. 35/2013 - SRP

A Prefeiora Municipal dc Rio Aal, Estado do Pamná, vem
por meio deste, PRORROGÁR a dâb de abenur. do edital. Pregào
Prescncial, SISTEMÁ DE REGISTRO DE PREÇOS, n': 48/2011, do
iipo menoÍ pÍeço por lote,,cujo objcto é â AQUISIÇÁO DE 4.000
TONELADAS DE CALCAzuO DOLOMITICO PARÂ SER UTI.
LIZADO NO MTJNICIPIO DE RIO ÀZUL, A,SER RETIRADO NA
MINA PELOS AGRICULTORES BENEFICIARIOS DO PROCRA-
MA, COM RECURSqS DO MINISTÉRIO DÀ AGRICULTURÂ,
ATRAVES DO CONTr'ENIO 759841/2011, ficando a data ds abúuÊ
paÉ o diâ 12 de julho de 2013, às l3h e 30 min.

O Editôl e demais infomaçõcs encontraÍ-se-ão disponiveis
aos intcÍessados na sede da PÍefeituÉ Municipal de Rio Aal, a Rua
Guilhemc Pereim,4t2, em Rio Azul - PaEná, no honário das 09:00
às I l:10 c das ll:00 ás 17:00 horu, a parir do dia 28 de junho de
20l].

Rio Azul-l'R, 24 dc junho de 2011.
LEOCLIDES DE GRACIA VIÀNNA NETO

Prcgociro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

4vrso DE LrctT^ÇÂo
PREG^O PRESf,,NCt^L N. 46/2013

O MUNICiPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO
PARÁNA, toma público que faÍá rcalizar, às l6:00 homs do dia ll de
julho du 2013, nâs dep.ndéncid dx PÍefeituE Municipô|, siE a Rua
Rio Gmndc do Sul,975 em Salto do Lonra, Parani, Brmil, PREGAO
PRESENCIAL pan AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE IN-
FORMATICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS. Critério dc Julgamen-
to: MenoÍ PÍcço por ltem. A Pasta Técnica, com o intciro tcor do
Edital c scus Íespectivos modclos, adendos c ancxos, poderá ser
cxãminnd! no cndeÍeço acimr indicado a panir do dia 26 de junho dc
2013, no hoúrio comercial.

lnfomações adicionais, tlúvidas c pedidos de esclarccimento
devcÍâo scÍ diígidos à Comissôo dc Licitaçâo no endeÍcço acima
mencionado - Telefonc (046). fax 3538-1177

Sallo do Lonrru-PR,26 Jc junho dc 2011.
MAURICIO BAU

Prcfcito

PREFEITURA MI.JNICIPAL DE SANTA IZABEL
DO OESTE

^vtsos 
DE LtctTAçÃo

TOM^DA DE PRIÇOS N'24/2013

O MI.NICÍPIO DE SANTA IZÀBEL DO OESTE EStAdO dO
Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor MOACIR FIAMONCIM,
e a Comissào Pemanentc de Licitaçào, nomeada pela Poíaria de n'
9.360/20f3 de 02l0lll20l1, no uso de suas âtribuiçôes lcgais, foz
saber e TORNA PUBLICO aos intcresudos, quc encontm-sc abe(o o
pÍesente Edital de Licitaçào, na modalidade TOMADA DE PREÇOS,
tipo MENOR PREÇO, CLOBAL, que seú regido pela Lei Fcderal de
n" E.666 de 2l dc junho de 1993 e suas postcrioÍes shrmções e
legislaçào corelata, pam a finalidade abaixo cspecificada:

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS M 24tz0t3 de
2t/06t20t3.

, I. DO OBJETO DA LICITAÇÀO: CONTRATAÇÀO DE OI
MEDICO (A) PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE
DA FÂMILIA (PSF), PARA UM PERIODO PE I2 (DOZE) MESES,
COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E
PRÓPRIOS.

2, PREÇO MAXIMO TOTALT R§ 144.000,00 (Cento e Qua-
Ícnta e Quatrc Mil Rcais).

3. DATA DE ABERTURA: No dia 17107/2013 às 14:30
hoÍ6.

4. LoCAL DA ABERTURA: Sala dc Reuniões dâ PÍefeitura
Municipal de Santa lzabel do Ocslc, Esàdo do Pamná, com a Co-
missào Pcnnanentc dc Lichâçào. O Editcl u rnexos poderào ser rc-
limdos gmtuitamenre c direumeítc com c Comissào Pemancnrc d§
Liciraçào na Prefeirum Municipal, localizâda à Rua Acácia, 1317, em
horário rlc expediente (7:30 às ll:10 homs e 13:00 às 17:00 horõ),
de segunda a sexo-feira. lnfomaçôes sobÍe o edital e anexo: 46 3542
1360 e atÍavés do emril janete.fomal@gmail,com.

TOM^D^ DE PREÇOS N'26/2013

O MI.JMCiPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE EStAdO dO

PaÍanil, poÍ seu PÍefcito Municipal, ScnhoÍ MOACIR FIAMONCINI,
e a Comissào Pcmanonte dc Licitaçào, nomcadÂ pela Ponaria de n'
9.160/201.1 dc 0u0ll/2013, no uso dc suas alribuições lcgais, faz
saber e TORNA PUBLICO aos intcresodos, que cncontm-ss abeno o
prescntc Edital dc Licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS,
tipo MENOR PREÇO, GLOBAL, que seÍá rcgido pcla Lci FcdcÍal dc
n" 8.666 dc 2l dc junho de 1993 e suas postcriores rltemçôes c
legislaçào cotrclâtâ, pam a finalidado abaixo especificada:

E$e documenb pode *r veÍificado no mdeÍeço elerónico hrp://\M.in.gd.td{Miiddejúnl,
pelo código 0003201 3070100261t

Documcnfo assinado digihlmentc confome MP nt 2.200-2 de 2410812001, que inslitui a

InfÍaestruturô dc Chaves Públicas Bmsilcim - ICP'Brsil.

\





Novâ Santa Bârbâra.25106/201 3.
Eduardo ÍtlontanheÍ do Souzâ - PíêgGlÍo Poíarlâ n' 0561201í

Avrso oE LlcrÍAçÀo pneoÃo pResENctAL N' 037120 t3 - sRP
Obioto: LocâÉo dô squipâÍn€nto psÍâ pGstâgâo dê silkic de hoíar máquinâ.
Tipo: M€nor preço, por itêm.
Recebim6nlodc envelopes:Até'lí07/2013 â3 í3:30 hoÍâs:
lnicio do prêgão: 15/072013 às l4:00 hoÍs.
Preço Máximo: RS í í 1 .ff)o,00 (crnto 6 oEâ mll rseis).
lníomações Complomentârês: pod€râo seí obtidâs om horário da êxpêdlente na

Prsfêlturà Municipâl dê Nova Saííâ Báóaía, sito à Rua WelÍr3do Bittoncautl do Moraas
n' 222, palo lme: (0u 43. 326&81 00), por Emil: liclt câo@Bb.pngw.bÍ oo pdo §te
ww.nsb,p(gov.br.

Nova Santa Bârbara, 25N6t2O 1 3.
EdurÍdo Montânh.r de Souza - PrcgoelÍo PóúsÍ18 n'05ô/il0íl

AV|SO DE LIGITAçÂO TOMADÁ OE',PREçO N' 002/2fi3
Obieto: ContÍataÉo ds êmpresa 6peciâlizãda pâíâ construçâo'dâ Í*êwatóiio em

conseto armado de 800.000 l, Íasepalôíio Bl€vado caPaciíJade 100.000 litÍo6 6
instalação da ràdo d6 oneÍgia êlátrie. dstinado ao abaslóctnsnto ds águe no Íruàiclpio
de Nova Santa BáÍbarâê atêndandoaoTC/PAC07362011,Tlpo: Menúpr€ço, poÍlôt!,

Rrebim€nlo dc sNolopcs:Atá í810712013 às 13:30 hü43.

. Porttíi í'015r20t2

PUBLICAçÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA OE REGIS.TRO DE
pREcO N.. 00512013 - P]úNSB REFERENTE AO PREGÂO

pRESENO|ÂL il. í/U2013 - PUNSA
OBJETO -AquisiÉo ds matêíiais para manutânÉo das vias públicas pavimêntadâs

ÊJ asÍâlto. VALIDAOE DAATA:'l 4/0V201 3 à 1 3/03/20Í 4.
FORNECEDOR: CASAOOASFALTo olSTR|B. lND. E CoM. OEASFALTO LÍOA
CNPJ sob o no 06.218.782,0001-16 Rodovi€ BR 376, lotss Mt7-À3-1,
P6rqu€ lndustriâ|. Gleb€ PatrimônioMsÍialva Máriâlvâ -Paíená
ESPECIFICAÇÀO OO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

PUBLICAçÃO TRIME§TRAL DO EXTRÀTO
PRESENCIAL.N'9'20í3 -006/2013 - PlrlNSB REFERENÍE

cênlÍo.
OBJETO E REGISÍRAOOS
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8gESTADO DO PARANA

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Administração de Material 'DEAM

sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIçOS

fr
CMS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

CeÉificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.o

Emitido em

Fornecedor

Endereço

GapitalSocial

-riituação do Cadastro

Documentacôes a Vencer

40299t2013

1210712013 Documento válido por 15 dias.

05.200.790/0001-72 - coNSTRUTORA L.F.T LTDA

Rua Joaquim Teixeira Leite, 248 - CASA

CEP: 86061-300 Londrina-PR

R$ 600.000,00

REGULAR

CNAEiNat. Jurídica

206-2

Documento

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

N.o Emissão Vencimento

201306201
247311477 2010612013
6598

19t07 t2013

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE Descrição da Atividade

^40-0/00 Construção de edifícios

4299-5101 Construção de instalações esportivas e recreativas

Linhas(s) de Fornecimento

Situação da Habilitação

Sem Pendência

Sem Pendência

Código

801

Descrição

Edificações

Sócio Consta como Fornecedor Empresas em que consta como sócio Empresas em que consta como
dirigente

024.793.349-02-
LUIS FELIPE
FAGUNDES DE
TOLEDO

05.200.790/000 1 -72-coNSTRUTORA L. F.T
LTD

05.200.790/0001 -72-coNSTRUTORA L.F.T
LTDA(Sócio-Ad ministrador

o24.641 .009-43-
Luis Fernando
Fagundes de
Toledo

05.200.790/0001 -72-coNSTRUTORA L. F.T
LTD

05.200.790/000 1 -72-coNSTRUTORA L. F.T
LTDA(Sócio-Administrador

^t

\

&
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W
ESTADO DO PARANA

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Administração de Material - DEAM

sistema GMS - GESTÃO DE MATER]AIS E SERVTçOS

09

GMS
ffi

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Gompleto

CertificadoN.o 4029912013

Vínculos de Dirigentes

(Continuação)

Dirigente Consta como Fornecedor
Empresas em que consta como sócio Empresas em que consta como

dirigente

024.641.009-43-
Luis Fernando
Fagundes de
Íoledo

05.200.790/0001 -72-coNSTRUTORA L.F.T
LTD

05.200.790/0001 -72-coNSTRUTORA L. F T
LTDA( Sócio-Ad ministrador

05.200.790/0001 -72-coNSTRUTORA L.F.T
LTD

05.200.790/0001 -72-coNSTRUTORA L. F.T
LTDA(Sócio-Administrador

793.349-02-
IS FELIPE
,GUNDES DE

q

@- A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço:
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado

- Certificado emitido gratuitamente.

Obs. &
Emitido em 1210712013 CELEPAR - lnformática do Paraná Página 2 de 2
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' Construtora LFT Ltda EPP
. Rua Joaquim Teixeira Leite, n' 248 - Jardim ltamaraty

CEP: 86061-300
Londrina - Paraná
Fone. (43) 3356-4000
E-mail. lftobras ma il m
CNPJ: 05.200.79010001 -72

091

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL DE TOMADA DE PREçOS No 002/2013.

O signatário da presente, o senhor Luis Fernando Fagundes de Toledo,

representante legalmente constituído da proponente Construtora L.F.T Ltda EPP, inscrita no

CNPJ sob o n.o05.200.79010001-72, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro

pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perrgosos ou

insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Londrina, 1B de julho de 2013

C
L.ç]. LÍDA.

ep n Legal
e Toledo

§
uís Fe and
Rg. 7.036. 1 30-2lSSP/PR

d

w

construtora

Ruo Jooquim Teixeiro Leife, 248 - Jardirn ltomoroty
CEP aóOó'l -3OO - Londrino - Poronó

Fone/Fox: (43) 3356- 4OOO
E-moil : lflobros@gmoil.com

LFT

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 70. INC. XXXIII DA CF

^Prezados Senhores

a,
K
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CONSTRUTORA L.F.T. LTDA

CNPJ : n" 05.200.79010001 -7 2

NIRE = 412,0484752,8

LUIS FERNANDO FAGUNDES DE TOLEDO, brasileiro,
casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido
na cidade de Londrina, Estado do Paraná, em 15 de iunho
de 1977 , empresário, residente e domiciliado nesta cidade
de Londrina, Estado do Paraná, sito á Rua Ttjuca, 246,
Jardim Higienópolis, CEP 86015-230, portador da Cedula
de ldentidade Civil RG n' 7.036.130-2-SSP-PR e do
CPF/MF n" 024.641.009-43.

LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO, brasileiro,
casado em comunhão parcial de bens, natural de
Londrina-PR, nascido em 15 de junho de 1977,
Engenheiro Civil, residente e domiciliado nesta cidade de
Londrina, Estado do Paraná, sito á Rua Ulrico Zuimglio, no
'100, apto 902. Gleba Fazenda Palhano, CEP 86055-620,
portador da Cédula de ldentidade Civil RG n' 7.036.134-
5-SSP-PR e CREA no 50621615556/D e do CPF/MF sob
o n'024.793.349-02.

Sócios componentes da sociedade que gira sob o
nome comercial de "CONSTRUTORA L.F.T. LTDA.",
com sede e foro nesta cidade de Londrina, Estado do
Paraná, sito á Rua Georgetown, no 325-8, Parque
Guanabara, CEP 86050-130, com Contrato Social
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do
Paraná sob n" 412,04847 52,8 por despacho em sessão
de 26 DE JULHO DE 2002, RESOLVEM pelo presente
jnstrumento, proceder às seguintes alteraçÕes:

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes
que não colidirem com ás disposiçôes do presente instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sede da sociedade que era na Rua Georgetown, no 325-
B, Parque Guanabara, CEP 86050-130, fica transferida para a RUA JOAQUIM
TEIXEIRA LEITE, NO 248 - JARDIM ITAMARATI - LONDRINA _ PARANA, CEP -
86061-300.

E

PAG t
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Quarta Alteração de Contrato Social
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CONSTRUTORA L.F.T. LTD]\r:,ew
CNPJ : n' 05.200.79010001 -72

NIRE = 412,0484752,8

Quarta Alteração de Contrato Social

Ct-ÁUsula TERCEIRA: A vista das modificaçóes já realizadas e em consonância
com o que determina o art.2.031 da Lei n. 10.40612002, os sócios RESOLVEM, por

este instrumento, atualizar e consolidâr o contrato social, tornando assim sem eÍeito,
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:

LUIS FERNANDO FAGUNDES DE TOLEDO, brasileiro, casado
sob regime de comunháo parcial de bens, nascido na cidade de
Londrina, Estado do Paraná, em 15 de jünho de 1977,
empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina,
Estado do Paraná, sito á Rua Tijuca, 246, Jardim Higienópolis,
CEP 86015-230, poitador da Cédula de ldentidade Civll RG n"
7.036.í30-2-SSP-PR e do CPF/MF n" 024.641.009-43.

LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO, brasileÍro, casado em
comunhão parcial de bens, natural de Londrina-PR, nascido em
15 de junho de 1977, Engenheiro Civil, residente e domiciliado
nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, sito á Rua Ulrico
Zuimglio, no 100, apto 902. Gleba Fazenda Palhano, CEP
86055-620, portador da Cedula de ldentidade Civil RG n'
7.036.134-5-SSP-PR e CREA n" 506216't5556/D e do CPF/MF
sob o n'024.793.349{2.

Sócios componentes da sociedade que gira sob o nome comercial de
"CONSTRUTORA L.F.T. LTDA.", com sede e foro nesta cidade de
Londrina, Estado do Paraná, sito á Rua Joaquim Teixeira Leite, no 248.
Jardim ltamarati, CEP 86061-300. com Contrato Social devidamente
arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n"
412,0484752,8 por despacho em sessão de 26 DE JULHO DE 2002,
RESOLVEM pelo presente instrumento, proceder às seguintes
alteraçóes

Clausula Primeira: A sociedade
"CONSTRUTORA L.F.T. LTDA."

gtará sob o nome comercial de

§Cláusula Segunda: A sociedade tem a sua sede e foro sito á Rua Joaquim
Teixeira Leite, n' 2,{8, Jardim Itamarati, CEP 86061-300.

W
PAC 2 -" l)
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CONSTRUTORA L.F.T. LTDA

CNPJ: n" 05.200.79010001 -72

NIRE = 412,0484752,8

Quarta Alteração de Contrato Social

Cláusula Terceira: A sociedade tem por objeto mercantil o ramo de "lndústria
da Construção Civil, Jardinagêm e sanêamento de Fundo de Vale"

Cláusula Quarta: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando
suas atividades em 01 de agosto de 2002.

Cláusula Quinta: , O capital social no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais),
divididos em 600,000 (Seiscentas mil ) quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada
uma, fica assim distribuidos entre os sócios:

SÓCIOS UOTAS CAPITAL

làs

LUIS FERNANDO FAGUNDES DE TOLEDO
LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO
TOTAL

300.000
300.000
600.000

R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 600.000,00

Cláusula Sexta: As quotas são indivisiveis e não poderão qer cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdades de condiçôes, de preço e de direito de preferência para
a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a
altêração contratual pertinente.

Cláusula Sétima: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçáo do capital social,
nos termos do Artigos 1056 e 1057, da lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2003.

Cláusula Oitava: A administração dos negócios da Sociedade será exercida pelos
sócios, LUIS FERNANDO FAGUNDES DE TOLEDO e LUIS FELIPE FAGUNDES
DE TOLEDO, isoladamente, por prazo indeterminado, conforme indicado na forma
deste instrumento, com os poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e
passivamente, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso da denominação social.
estando dispensado de caução, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauçóes
de favor, ou assumir obrigações se.ia em Íavor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizaÇão
dos outros sócios.

Cláusula Nona: Ao término do exercÍcio social, em 31 de Dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboraçáo do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados
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