
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
CONCORRÊNCIA N° 01/2016
COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Objeto: Execução de calçadas nos próprios públicos contemplando serviços de
terraplenagem, meio fio, instalação de piso com bloco intertravado de concreto, instalação de
piso podotátil direcional e de alerta, instalação e realocação de sinalização viária, realocação
de bueiro e plantio de grama.

Comunicamos aos interessados na Concorrência nO01/2016 que se encontra à disposição, nos
termos do § 3°, do art. 109, da Lei nO8.666/93, o recurso administrativo da licitante Ellano
Artefatos de Concretos Ltda, sob protocolo nO2016/15033, contra sua inabilitação.

Cascavel/PR, 15 de abril de 2016.
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Marly Rocio Correa
Diretora Dl3pto de Compras Licitação
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EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
N° 26/2012 - SEMED
Dispensa por Justificativa nO26/2012 - Locação de espaço para funcionamento provisório da
Escola Municipal Pmfessor Ademir Correa Barbosa.

CONTRATANTE: MUNiCíPIO DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nO 76.208.867/0001-07, com endereço à Rua Paraná, 5000, Centro,
Cascavel/PR, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Edgar Bueno.

CONTRATADA: UNIVEL - UNIÃO EDUCACIONAL DE CASCAVEL, associação de caráter
educacional, cultural e assistencial sem fins econômicos, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
80.882.772/0001-33, com endereço à Avenida Tito Muffato, 2317, Santa Cruz, Cascavel,
Paraná, representada pelo Sr. Renato da Silva.

OBJETO: Renova-se o prazo do presente contrato por 12 (doze) meses, contados a partir do dia
23 de março de 2016 e aditar a cláusula segunda em R$ 41.423, 13 (quarenta e um mil
quatrocentos e vinte três reais e treze centavos), referente ao percentual de 10,961194% (um
zero virgula nova meia um um nove quatro), conforme variação do IGP-M entre os meses de
fevereiro de 2015 ao mês de janeiro de 2016, passando o valor mensal do aluguel de R$
31.492,26 ( trinta e um mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) para R$
34.944,19 (trinta e quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos),
perfazendo o valor anual de R$ 419.330,25 (quatrocentos e dezenove mil trezentos e trinta reais
e vinte e cinco centavos)

FIRMADO EM: 01 de abril de 2016.

ASSINATURAS: Edgar Bueno
Renato da Silva
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