
MUNiCíPIO DE CASCAVEL
TOMADA DE PREÇOS N° 34/2015 - SEMA

Objeto: Execução de ponte no Lago Municipal.
O processo foi julgado fracassado, em razão da única empresa participante Borenge
Engenharia e Construções Ltda ter sido inabilitada.
Cascavel/PR, 06 de julho de 2016.

..--
c-= s:>
Rocio Correa
Cepto de Compras
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N° AQUISIÇAO OBJETO CONTRATADA VALOR SECRETARIA

DIRETA TOTAL

Adriano Varg.as de R$
Alencar 3.000,00

Inex.gibilic:lade Contratação de Arthur de Souza R$ Secretaria
N° 45/2016 profissionais da área de Ponte 3.500,00 Municipal demúsica para ministrarem f--L:....e-=a.::.;n~=:d.-ro-.-H-.e-n-n-·-q-u-e---+---=:...:..:..R.:.,..$.:;....~~-ICultura

oficinas 1'1027° Festival Mer'ino Monbach 3.500,00
de Música de Cascavel AdaHeDomingues R$

dos Santos 3.000,00

Bruno Soares R$
Santos 3.000,00
Donizete Bonifácio R$

3.000.,.00

MUNiCíPIO DE CASCAVEL
TOMADA DE PREÇOS N° 3412015 - SEMA
Objete>: Execução de ponte no Lago Municipal.
O processo foi julgado fí'aC;l$$;ldo, em razãQ
Engenharia e Construções Uda ter sido inabilitada.
Cascavel/PR, 06 de julho de 2016.

da única empresa partiCipante Borenge

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NQ
92/2012 - SEMED
Dispensa por Justificativa n° 36/2012 - Locação de imóvel para funcionamento de uma Unidade
de Educação Infantil.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CASCAVEL, pessoª Jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o n° 7ô.20a.8ô7/0001~07, com endereço à Rua Paraná,SOOO, Centro. Cascavel/PR,
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Edgar Bueno.

LOCADORA: ESCOLA ÁGUIA FELIZ ~ ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1° GRAU LTDA - ME.
pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o na 82.434.309/0001-54, com endereço
á Rua Flor da Serra, 1024, Guarujá, Cascavel, Paraná, representada pela Sra. Cleuza De Souza
Barbosa

OBJETO: Aditar a cláusula tercerra do valor em R$ 15.320,63 (quinze mil trezentos e vinte real.s e
sessenta e três centavOs), referente ao percentual de 10,6419% (déz inteiros.séis mil
quatrocentos e dezenove milésimos por cento), conforme· variação do IGP-M entre os meses de
junho de 2015 ao mês de maio de 2.016. passando o valor dOalugUel mensal de R$ 11.997. Q9
(onze mil novecentos e noventa e sete reais e nOve centavos) para R$ 13.273,81 (treze mil
duzentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos) totalizando R$ 159.285,71 (cento e
cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), para. o período.

FIRMADO EM: 06 de julho de 2Q16.

ASSINATURAS; Edgar Bueno
Cleuza De Souza Barbosa
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