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MUNICÍPIO DE CASCAVEL

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Lei nº 5.571, de 23 de julho de 2010
Secretaria Municipal de Comunicação Social
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MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2019

Pregão Eletrônico nº 015/2019 – Processo de Compras nº 043/2019. 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, Estado do Paraná, com sede à Rua 
Pernambuco, nº. 1843, inscrita no CNPJ sob nº. 77.865.632/0001-42.
DETENTORA: ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ 
nº. 10.906.818/0001-21, estabelecida à Rua Osvaldo Cruz, nº. 2063, Centro, Cascavel-PR, CEP 
85.801-200, representada neste ato pelo Sr. ESTACILIO JOSÉ CARDOSO, portador da cédula de 
identidade RG nº. 3.544.847-0 SSP/PR e do CPF nº. 498.824.499-72.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a substituição da
marca do item 39 (Pilhas Recarregáveis, tamanho AA, tecnologia Pilha Ni-MH recarregável, 
capacidade típica mínima de 2.550mAh e capacidade mínima de 1.2450 mAh, 1,2V, cicloS de vida 
mínimo de 500 recargas. Conjunto de 4 (quatro) unidades) da Ata de Registro de Preços nº 24/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUBSTITUIÇÃO DA MARCA: Pelo presente termo aditivo, fica 
substituída a marca do item 39, da Ata de Registro de Preços nº 024/2019, da marca PANASONIC 
para a marca PHILIPS.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais 
cláusulas e condições estabelecidas na ata de registro de preços inicial, firmada entre as partes.
FIRMADO EM: 06 de abril de 2020. 
ASSINATURAS: Alécio Natalino Espínola

Estacilio José Cardoso
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3ª PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2019

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 025/2019 - PROCESSO N.º 064/2019
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ sob nº. 77.865.632/0001-42.
CONTRATADA: RTBY ARMARINHOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 26.668.746/0001-61, 
estabelecida à Rua Otília Guilhermina Pscheidt, nº. 388, Bairro Universitário, CEP 85.819-434, 
Cascavel/PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Pinturas, para 
manutenções do prédio da Câmara Municipal de Cascavel – PR, no sistema de registro de preços, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme abaixo:

Item Qtd Descrição / Especificações mínimas Valor
unitário

Valor
total

01 1500 m² Serviço de Pintura com tinta acrílica em paredes, 
pisos e tetos (alvenaria, pilares, gessos, 
divisórias, calçadas de paver, etc.), sendo 
somente a pintura, uma ou mais demãos 
conforme a necessidade do local, sem os 
serviços de correção da superfície.

R$ 9,34 R$ 14.010,00

02 1350 m²

Serviço de correção/preparação de paredes, 
pisos e tetos, com acabamento em Pintura com 
tinta acrílica em paredes (alvenaria, pilares, 
gessos, divisórias, calçadas de paver, etc.), 
observando os seguintes procedimentos: a) 
preparar a superfície a ser pintada, raspando, 
lixando, limpando ou escovando a superfície, de 
modo a remover toda e qualquer sujeira, mancha 
decorrente de fungos ou outras causas, remoção 
de papeis de parede, adesivos ou painéis 
quando necessário; b) corrigir todas as 
imperfeições existentes na superfície, utilizando 
massa apropriada, argamassa ou gesso, 
conforme o caso, inclusive em paredes novas; c) 
antes de aplicação de fundo selador, remover 
toda e qualquer sujeira, pó ou traços de mofo; d) 
aplicar fundo preparador, selador ou 
impermeabilizante de acordo com a 
necessidade; e) pintar a superfície na cor a ser 
determinada pela Administração, aplicando duas 
ou mais demãos cruzadas em tinta acrílica de 
primeira qualidade, dependendo do tipo de 
superfície.

R$ 9,79 R$ 13.216,50

03 30 m²

Serviço de Pintura com tinta esmalte sintético em 
todo tipo de superfície compatível com o produto, 
podendo ser esquadrias metálicas internas e 
externas, estrutura de placas, corrimão, portas, 
janelas, grades, tampas elétricas, hidráulicas e 
de incêndios, observando os seguintes 
procedimentos: a) preparar as superfícies a 
serem pintadas, corrigindo as imperfeições, 
raspando, lixando, escovando, retirando toda e 
qualquer oleosidade e ferrugem; b) utilizar 
ferramentas apropriadas e de primeira qualidade; 
c) em sequência, quando necessário, aplicar 
“primer” à base de zarcão, óxido, ferro ou 

R$ 16,40 R$ 492,00
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Edição Disponível Gratuitamente: http://www.cascavel.pr.gov.br

cromato de zinco; d) pintar a superfície na cor a 
ser determinada pela Administração, aplicando 
duas ou mais demãos cruzadas de tinta esmalte 
sintético de boa qualidade.

04 30 m²

Serviço de Pintura com aplicação de verniz em 
portas, batentes, vistas, lambris e rodapés; 
observando os seguintes procedimentos: a) 
preparar as superfícies a serem pintadas, 
raspando, lixando, escovando; b) corrigir todas 
as imperfeições existentes na superfície a ser 
pintada, utilizando massa apropriada, quando for 
o caso; c) pintar a superfície a ser determinada 
pela Administração, aplicando duas ou mais 
demãos cruzadas de verniz ou selador;

R$ 14,81 R$ 444,30

05 30 m²

Aplicação de grafiato sendo que para a execução 
desse serviço deverá ser observado os seguintes 
procedimentos: a) preparar a superfície a ser 
aplicado o grafiato, raspando, lixando ou 
escovando quando necessário; b) corrigir todas 
as imperfeições existentes na superfície a ser 
aplicada, utilizando massa apropriada, 
argamassa, gesso e 
tinta/selador/impermeabilizante de fundo quando 
necessário; c) pintar a superfície na cor a ser 
determinada pela Administração, aplicando duas 
ou mais demãos.

R$ 15,94 R$ 478,20

06 30 m²

Aplicação de textura, lisa ou hidro-repelente, 
sendo que para a execução desse serviço 
deverá ser observado os seguintes 
procedimentos: a) preparar a superfície a ser 
aplicada a textura, raspando, lixando ou 
escovando quando necessário; b) corrigir todas 
as imperfeições existentes na superfície a ser 
aplicada, utilizando massa apropriada, 
argamassa, gesso e 
tinta/selador/impermeabilizante de fundo quando 
necessário; c) pintar a superfície na cor a ser 
determinada pela Administração, aplicando duas 
ou mais demãos.

R$ 11,84 R$ 355,20

VALOR GLOBAL: R$ 28.996,20 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte 
centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.16.00.00.00 – Manutenção e conservação de bens 
imóveis.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação de seu extrato.
FIRMADO EM: 02 de outubro de 2019.
ASSINATURAS: Alécio Natalino Espínola

Reginaldo Aparecido da Silva
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