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MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Departamento de Compras 
Divisão de Licitação 

ar 

MIJNIt11,10 DE 

CASCAVEL 
SECRETARIA DE 
ADmINISTRACÃO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°19212016 

O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 
sob n° 76.208.867/0001-07, com endereço na Rua Paraná, n° 5000, Centro, Cascavel/PR, 
CEP 85.810-011, representado por seu Prefeito Sr. EDGAR BUENO, brasileiro, empresário, 
portador da Cédula de Identidade RG n° 865.953-2/PR, inscrito no CPF sob n° 118.174.459-
87, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado CONTRATANTE e de outro 
lado como CONTRATADA a empresa ELETROCAF COMÉRCIO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
10.906.818/0001-21, com endereço à Rua Osvaldo Cruz, n°2045, Centro, Cascavel/PR, CEP 
85.801-200, neste ato representada pela Sra. BEATRIS CECILIA TOMIELLO CARDOSO, 
nacionalidade brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG n° 4.261.332-0, inscrito no 
CPF sob 	n° 588.936.879-68, residente à Rua Jacarandá, n° 429, Parque Verde, 
Cascavel/PR, CEP 85.807-660, têm justos e contratados as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 
O objeto do presente contrato é a Aumento de carga, adequação elétrica e instalação de 
pontos para ar condicionado na Escola Municipal Micheline Kicula Sochodolak. 

Parágrafo Único — Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os 
fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no 
Edital de TOMADA DE PREÇOS N.° 04/2016, juntamente com seus anexos, projetos, 
cronograma, planilhas e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 
A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta e regime de 
empreitada por preço unitário, recaindo sobre a contratada a responsabilidade pelo serviço 
executado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
O valor para a execução dos serviços é de R$ 51.068,39 (cinqüenta e um mil, sessenta e oito 
reais e trinta e nove centavos), (em moeda corrente nacional), sendo R$ 18.819,61 (dezoito 
mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), correspondente a mão de obra e 
R$ 32.248,78 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos) de 
material, daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL. Os custos estão previstos em 
planilha constando no processo acima citado e arquivada no mesmo. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
Pelos serviços prestados a Contratada receberá o valor total de R$ 51.068,39 (cinqüenta e um 
mil, sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), sendo. 
a) será retido ao INSS 11% (onze por cento). A aliquota será calculada conforme 

legislação vigente. 
Tomada de Preços n.° 04/2016 
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b) a primeira medição será liberada mediante apresentação de ART de execução da obra, 
devidamente recolhida e quitada. 

c) os pagamentos serão liberados mediante apresentação das notas fiscais acompanhadas 
das medições e dos seguintes documentos: 

- relação dos funcionários da obra; 
- GPS por matrícula; 
-FGTS; 
- GEFIP ou SEFIP. 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 

d) para liberação dos pagamentos será exigido do contratado os seguintes documentos: 
- CND (Certidão Negativa de Débito do INSS); 
- CRF (Certificado de Regularidade do FGTS); 
- Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais; 
- Certidão Quanto ã Dívida Ativa da União. 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 

e) para liberação da última parcela será obrigatória a apresentação dos seguintes 
documentos: C.C.O. (Certidão de Conclusão de Obra). 

Parágrafo Primeiro — Ficam estabelecidos como fiscal de contrato a servidora Andressa Hirt, 
matrícula n° 21.822-7, como suplente o Engenheiro Eletricista Luiz Gustavo Lazzarin, CREA 
PR-116.546/D matricula 24.616-6 ambos lotados na Secretaria Municipal de Educação e 
como fiscal da obra o Engenheiro Eletricista Ricardo Cortina Benassi, CREA n° 83.572/D, 
matricula 27.958-7 lotado na Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas, responsável 
pela análise do avanço físico real dos serviços e o cronograma, verificando o exato 
cumprimento das obrigações da CONTRATADA no período de medição, quanto a quantidade, 
qualidade e ao prazo previsto para a execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a 
CONTRATADA entregará a correspondente nota fiscal na Secretaria Municipal de Educação. 

Parágrafo Segundo — O pagamento será em até 15 (quinze) dias após a apresentação da 
nota fiscal acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente 
recolhida e quitada. Será retido ao INSS 11% (onze por cento), sobre o valor correspondente 
a mão de obra. A aliquota será calculada conforme legislação vigente. 

Parágrafo Terceiro — Não gerarão direito a reajustes e atualizações monetárias os serviços 
que forem entregues com atrasos imputáveis á CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO 
As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta do seguinte recurso 
financeiro: (item 12.1 do edital) 

Código Reduzido: 292 
Funcionai 
Programática: 

71123615421693339039160000000000 

Órgão: 7 - Secretaria Muni de Educação 
Unidade: 1 - Secretaria Muni de Educação 

Tomada de Preços n.°  04/2016 
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Ação: 2169 - Realizar a Manutenção da Estrutura Física das Unidades Escolares 
Vinculo: 104- C/331-8 - CX. ECON - 25% de lmp. Vinc. à Educação Básica - 
Subelemento: 3339039160000000000- Manutenção e conservação de bens imóveis 
Recurso: Estadual - Não 

Federal - Não 

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE 
O preço estabelecido não sofrerá reajuste, exceto quando a contratação ensejar duração 
superior a (01) um ano, nos termos do art. 3° da Lei 10.192/2001 (Lei do Plano Real). 

Parágrafo Único — Em caso de reajuste será aplicado o índice INCC DI/FGV, sobre o saldo 
remanescente dos serviços. 

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS 
O prazo máximo para a execução do serviço é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir 
da emissão da Ordem de Serviço pelo fiscal de obra, conforme item 11.1 do edital. 

Parágrafo Único — O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 
da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DA OBRA 
Parágrafo Primeiro - Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela 
solidez e segurança da obra/serviços, em conformidade com o Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA NONA - DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 
convencionados. 
Parágrafo Primeiro - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado; e 
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à garantir execução do contrato. 

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) atender na integra o disposto no Termo de Referência. 
b) prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 
c) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes 

da execução do contrato; 
d) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

e) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas 
na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais; 

f) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho; 

Tomada de Preços n.° 04/2016 
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g) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução 
do contrato, devidamente recolhida e quitada; 

h) assegurar durante a execução da obra ou serviços, proteção e conservação dos 
serviços executados; 

1) executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua 
responsabilidade; 

j) permitir e facilitar à fiscalização a inspeção do local da obra a qualquer dia ou hora, 
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, desde 
que pertençam seus fiscalizadores a Prefeitura Municipal de Cascavel ou a terceiros 
por ela credenciados ou designados; 

k) manter em todos os locais de serviços um seguro sistema de sinalização e 
segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as 
normas de segurança do trabalho; 

I) comunicar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a conclusão da obra em partes ou no todo; 

m) constitui obrigação da contratada, quando do término da obra, a apresentação do 
C.C.0 (Certidão de Conclusão de Obras) ; 

n) será por conta da Contratada o seguro de responsabilidade civil geral no valor 
condizente com as condições, potenciais de riscos e peculiaridades dos serviços a 
serem executados. 

o) a obrigatoriedade da contratação mínima do percentual de 30% (trinta por cento) de 
mão de obra entre os moradores domiciliados no município de Cascavel/PR, em 
atendimento a Lei Municipal n.° 5.387/2009. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES 
Parágrafo Primeiro - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
conseqüências previstas em lei, bem como as previsões contidas no instrumento convocatório 
e minuta do contrato. 

Parágrafo Segundo - Constituem motivo para rescisão do contrato: 
a) O não cumprimento de cláusulas, especificações, projetos e prazos; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas, especificações, projetos e prazos; 
c) A lentidão no seu cumprimento, levando a SESOP (Secretaria de Serviços e 

Obras Públicas)/Fiscalização, a presumir a não conclusão da obra e ou serviços, 
nos prazos estipulados; 

d) O atraso injustificado no início da obra e ou serviços, sem justa causa e prévia 
comunicação à SESOP; 

e) A paralisação da obra e ou serviços, sem justa causa e prévia comunicação à 
SESOP; 

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com 
outrem, a cessão ou transferência total ou parcial do contrato, fusão, cisão ou 
incorporação, que afetem a boa execução deste, exceto se autorizada pela 
SESOP; 

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução; 

Tomada de Preços n.° 04/2016 
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h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas no Relatório de 
Vistoria; 

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da contratada; 
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, 

a juízo do Município, prejudique a execução do contrato; 
I) A dissolução da sociedade; 

Parágrafo Terceiro - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e ampla defesa. 

Parágrafo Quarto - A rescisão do contrato poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados no 

item 19, subitem 19.2 do edital, bem como, em caso de descumprimento da 
cláusula décima, parágrafo segundo deste contrato. 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 
administrativo, desde que haja conveniência para o Município; 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

Parágrafo Quinto - A rescisão amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

Parágrafo Sexto - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da contratada, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a 
devolução de garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão 
e pagamento do custo da desmobilização. 

Parágrafo Sétimo - A rescisão unilateral acarretará as seguintes conseqüências, sem 
prejuízos das sanções previstas neste instrumento: 

a) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, 
por ato próprio do Município; 

b) Perda ou execução da garantia contratual, para ressarcimento do Município e 
dos valores das multas e indenizações a ele devidos; 

c) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 
causados. 

Parágrafo Oitavo - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo Município caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à penalidade definidas acima. 

Parágrafo Nono - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à 
multa de mora, na forma prevista neste item DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E 
PENALIDADES. 

a) A multa moratória não impede que o Município rescinda unilateralmente o contrato 
e aplique as outras penalidades previstas neste item; 

Tomada de Preços n.° 04/2016 
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b) A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, 
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente; 

Parágrafo Decimo - Pela inexecução total ou' parcial, bem como pelo atraso injustificado na 
execução do contrato, o Município poderá aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de 2% (dois por cento), por ocasião da medição mensal, aplicável sobre o 

saldo da importância não faturada e prevista no cronograma físico e financeiro 
proposto para este período, acrescida dos eventuais resíduos de parcela(s) 
anterior(es); 

c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o 
prazo para a conclusão do objeto contratado até o limite de 20%, quando poderá 
ocorrer a rescisão do instrumento; 

d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor total do contrato nos casos 
de rescisão unilateral do contrato e no caso de recusa injusta em iniciar os 
serviços, bem como no caso de recusa injustificada em assinar o contrato dentro 
do prazo estabelecido pelo Município; 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar ou 
subcontratar com o Município de Cascavel, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município; 
g) As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas 

conjuntamente. 
h) Se o contrato estiver gravado com cláusula de reajustamento, as multas também 

serão reajustadas. 
i) Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá a contratada pela diferença, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou será cobrada judicialmente. 

j) As multas previstas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, contados da comunicação oficial. 

Parágrafo Décimo Primeiro - Quando ocorrer atrasos no pagamento de contas decorrentes 
das contratações, será aplicado o índice oficial (IGPM ou outro índice que venha a substituído) 
para atualização monetária, nos termos do Artigo 40, XIV, alinea "C" da Lei 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados na art. 
78 e seguimentos da Lei n.° 8.666/93. 

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8666 de 21 
de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

Tomada de Preços n.° 04/2016 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, será 
feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de 
documentos ou cartas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VIGENCIA 
O presente contrato terá vigência de (item 11.1.1 do edital) 240 (duzentos e quarenta) dias, 
podendo vir a ser prorrogado a critério e no interesse do CONTRATANTE, e será contado a 
partir da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão resolvidas à luz da Lei n.° 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por 
si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na 
presença das testemunhas abaixo. 

Cascavel /PR, 29 dp dezembro de 2016. 

TESTEMUNHAS: 

Tomada de Preços n.° 04/2016 
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 192/2016 — SEMED 
Tomada de Preços n°04/2016 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.208.867/0001-07, com endereço à Rua Paraná, n° 5000, 
Centro, Cascavel/PR, CEP 85.810-011, representado por seu Prefeito Municipal Sr. Edgar 
Bueno. 

CONTRATADA: ELETROCAF COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.906.818/0001-21, com endereço à 
Rua Osvaldo Cruz, n° 2045, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.801-200, neste ato representada 
pela Sra. Beatris Cecilia Tomiello Cardoso. 

OBJETO: Aumento de carga, adequação elétrica e instalação de pontos para ar condicionado 
na Escola Municipal Michalina Kicula Sochodolak. 

VALOR: R$ 51.068,39 (cinqüenta e um mil sessenta e oito reais e trinta e nove centavos). 

VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias 

FIRMADO EM: 29 de dezembro de 2016. 

ASSINATURA: Edgar Bueno 
Beatris Cecilia Tomiello Cardoso 

I
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 192/2016 — SEMED 
Tomada de Preços n°04/2016 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob no 76.208.867/0001-07, com endereço à Rua Paraná, n° 5000, 
Centro, Cascavel/PR, CEP 85.810-011, representado por seu Prefeito Municipal Sr. Edgar 
Bueno. 

CONTRATADA: ELETROCAF COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.906.818/0001-21, com endereço à 
Rua Osvaldo Cruz, n° 2045, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.801-200, neste ato representada 
pela Sra. Beatris Cecilia Tomiello Cardoso. 

OBJETO: Aumento de carga, adequação elétrica e instalação de pontos para ar condicionado 
na Escola Municipal Micheline Kicula Sochodolak. 

VALOR: R$ 51.068,39 (cinqüenta e um mil sessenta e oito reais e trinta e nove centavos). 

VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias 

FIRMADO EM: 29 de dezembro de 2016. 

ASSINATURA: Edgar Bueno 
Beatris Cecilia Tomiello Cardoso 

(CETTRANS 

CETTRANS — COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO — 
INFORMA que, em cumprimento ao disposto na Resolução 574/2015 do CONTRAN 
(Conselho Nacional de Trânsito) que alterou o § 2° do art. 12 da Resolução 
404/2012 do CONTRAN, na qual é facultado ao órgão autuador publicar o extrato 
resumido de edital no Diário Oficial, sendo obrigatória a publicação na íntegra do 
edital no seu sítio na internet, as notificações de autuação e imposições de 
penalidade de multa de trânsito, estão sendo publicadas a partir de 01/02/2016 no 
endereço eletrônico: http://www.cettrans.com.br/paqina.ohp?id=105,  site oficial da 

Cettrans. 

IPMC 

EXTRATO DO CONTRATO N°016/2016 - TOMADA DE PREÇOS N° 003/2016/IPMC 
CONTRATANTE: IPMC — INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 
81.269.169/0001-43, com endereço a Rua Presidente Kennedy, n° 114, Centro, CEP 85810-040, 
Cascavel/PR, representado por seu Presidente, Sr. ALISSON RAMOS DA LUZ. 
CONTRATADA: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 11.340.009/0001-68, com endereço a Rua 
XV de Novembro n° 204, 1° andar, Centro, CEP 11010-150, cidade de Santos, Estado de São 
Paulo, neste ato representada pelo Sr. MARCO ANTONIO RODRIGUES MARTINS. 
OBJETO: prestação de serviços técnico profissionais de consultoria e assessoria financeira em 
investimentos nas aplicações do Instituto De Previdência Dos,Servidores Públicos Do Município De 
Cascavel. 
VALOR: O valor total para a execução do serviço é de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
VIGÊNCIA: o presente contrato tem sua vigência de 12 (doze) meses e será contado a partir do dia 02 de 
janeiro de 2017. 
FIRMADO: em 21 de dezembro de 2016. 
ASSINATURAS: Alisson Ramos da Luz; Marco Antonio Rodrigues Martins. 



06 de/bato "1017 	pl. ti dito 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Na 1324/2016 -SEMED 
CONCORRENCIA N' 15/2015 

CONTRATANTE- 	O 	MUNICIPIO 	DE 	CASCAVEL 	Inscrito 	no 	CNPJ/MF 	sob 	n'' 76.206.057/0001-07, com onderaço no Rue Perene), o' 5000. Centre, Cmfeavel/PR, CO? 
95.810-011 neste ato representado por seu Prefeito Sr. Edgar Buena. 

CONTRATADA: ENGEBRAX SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA, banda 
no CNPJ n• 13.415.580/0001-06. ealsbelecIda á Avenida Gualap6 ri' 2944, sala 03. Jardim 
Oasis, CEP 07.043-000. Metingel/PR. representada neste ato pelo Sr. Rogério Penteado De 
Some. 

OBJETO: Contratagfie de empresa para axeCunalb de 80r91090111 geológico a PerCo•MO 
(SPT) 	rn terrenos da Prefeitura do Camaro'. 

Item Cficte Unte Omedglo do serviço Preço 
unitário 

R$ 	I  

Paço 
Total 
R$ 

01 lo UNO 
Sondagem molege• ir parou-a/4o (SPD. com  
&agem., de 03h20. amdandla, profundidade ds 
eté 	16 	melro.. 	tom 	modal/90o 	(ligações 
lareelindsa 	de 	água. 	ama, 	semear-te 	da 
equipamentos e pessoa, eanstruglo de abrigo) • 
laudo técnico 

Z&XXOCI 36.400.00 

02 311 UNO 
sondeorn Reelegida á prosa° (SPTI. com  •manelo da 01 furo nelltlanal. profundidade do olá 
15 mama. sem maInzaglo cern laudo técnico 

960.06  ae..„0„, 
V lar total R$ 72.500.00i/intenta a doia ma e oulninan - reate) 

VIGÊNCIA: 06 (sel 1 mmiela 

FIRMADO EM: 20 da dezembro do 2010. 	. 

ASSINATURA: Edgar Buem 
Rogério Perdoado Da Souza 

- 
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 072017 

SETOR DE ISSON 

Pelo premiada edital. o Fisco Munlebal de Cascavel com fundamento no sino ”. afino 
31, § 	1"; artigo PO, I • VI, § 	la e 20; iarUgo 103. I a III da Lei Complementar 01/2001, 
CONSIDERANDO que Mo foi posalml • infimanto pessoal ao contribubte ou seu Representante 
Legal e nem por remetas de aviso Na postei (AR). INTIMA a empresa: C. VAZ RODRIGUES & 
CIA LTDA ME insonte no CNP. 10.273.2011/0001411 e Cadastro Municipal: E1.003$28, • 
comparecer no Paço Municipal no prazo de 10 (dez) dias • partir da data da pubibaMo para 
DAR CUMPRIMENTO, nos termos da Lel, referente ao TIAP -Termo da Inicio da Açáo Fisead - 
Artigo 944. LC 01/2001 no 01/2017, referente ao Processo •ob Protocole n' 2017/54. 

PublIgueoe. 
, 

Cascavel. 2 de gmelre do 2017 

agrem 	Agoaúni FM 	ot 	ne/o 
Analista de Tributo* 
Matricaub n. 213.405-3 

eerk/NtS1~~.~/YTM 
O ••• landov da ao • Pdgina fade 30 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NP 192/2010 -551450 
Tornada de Preços rP 04/2010 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE CASCAVEL. pessoa judaico do Muita ~rico Interno. 
Inscrito no CNPJ/MF aab ri' 76.200.687/0001-07. com  endereço O Rua Peronó. rd/ 6030. Centro, CamaveVPR. CEP 65.610-011, mpramentedo por mu Prefeito Municipal Sr. Edgar 
BUOn0. 

CONTRATADA: ELETROCAF COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP, pesam jurídica de direito privado, Inscrita no ONP.M117  sob no 10.900.818/0001-21, com endereço • Rue! Osvaldo Cruz. na 2040. Centro. Cascavel/PR, CEP 85.801-200, neste Mo repreeentecle 
Pala Sra. Balda Ceoilla Tombe° Cerdoso. 
OBJETO: Aumento da coroa. ecloqUeçA0 Máidee e Inatalmlo de ponto• para ar oondidenado na Escola Municipal Micheline Kleule SeChOdolek. 

VALOR: RI 51.008.30 (cinqUenter e iam nlIl nemanta e Mo mais e trinta e nove centavo.). 
VIGÊNCIA: 240 (duzentos o quarenta) Oral 

FIRMADO EM: Seda Onombro de 2010. 

ASSINATURA: Edgar gemo 
BeaMs Ceada Tombe° Cardoso 

CE1TRANS - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 
INFORMA BUO, Orn Cumpdmonto 00 disposto na ~CIMO 574/2015 do CORTEJAR 
(Conselho Nacional de Trânsito) que alterou o 6 2° do a& 12 da %Boina° 
409/2012 do CONTRA" na qual facultado ao órgão eutuedor pubecer o extrab 
resumido de edital em Mario Onda', sendo obrigatório a pubhceotto na integra do 
edital no seu selo na Internet, OS n06E96;666 de autuação e Impoolgões de 

penalidade de multa de trânsito, estão sendo pudicacias Pedi de 01/022016 no 
endereço eletrônico: baplAway centena oonthdoacilno Oho17lde105. site ~Ah da 
Courane. 

EXTRATO DO CONTRATO N.010/2016 - TOMADA DE PREÇOS N 003/2016/IPMC 
CONTRATANTE: IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES P1211003 DO 
MUNICIPIO DE CASCAVEL. pessoa jurídica de Mello público Intorno. insulta no CNPJ eob o ri°. I  81.289.169/0901-43 com endereço a Rua Presidente Kennedy, n 114. Cenho, CEP 55810.040. 
Cammorri/PR'reprelaantad0 por seu Presidente, Sr. ALISSON RAMOS DA LUZ. 
CONTRATADA: CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES mOeiLIARioS LTDA, pessoa 
jurldlca de direito privada, inscrita no CNPJ/MF sob n.. 11.340.000/0001-65, com endereço e Rua 
XV de Novembro si 204, I' andar, Centro. CEP 11010450, cidade de Santos. Estado de Sio 
Paulo, neste ate representada peb Sr. MARCO ANTONIO RODRIGUES MARTINS. 
OBJETO: prentectio de serviços Nimbo profieslonals de consultoria e assoa/toda financeira em 
investimentos nas apikações do Instituto De PrevIckanda Doe Servidores Públicos Do muniolplo De 
Cascavel. 
VALOR: O valor total para a exeouçâo do senriço • de RI 8.000,00 (selo MI reais). 
VIGÊNCIA, o pimenta tontreno tem sua Njénola de 12 (doze) messe e seri condado o partir do alo 02 de 
janeiro da 2017. 
FIRMADO: em 21 da dezembro de 2016. 
ASSINATURAS: Alimon Ramos da Luz; Marco Antonio Redrigue• Mastins. 

E. 
Of 	da 3017 

I 	2 12.CU I 

19 	14.433 OANIELE MINE ~SM 

nascei A00fRADMINI$111ATIVO  
MATOIcULA 	 NOME  

10.141 mAAIZA MOMO,. mar voemo 
10.040 65(10010 CARLOS MACHA00 
10391 MOSCA HELENA TAMLIN4 
17.408 DANOU SC et..4111 COMUA 
tese Mirre MANIA FERNANDO,  

15.570 LIMOSA/MI LUIZ 
, 10.216 CLWA MARIA FOGOZILLO OUVEI•A 

9.531 ib.& Mmo 00u. 
9,340 morrA MONA r011$9.120 

12422  mArro OS FATIMA ALIES i4N01.110.1Arrolm 
Man CONE to/811111 

9222 MO1110111 VOCHOSKJ KOUP4101 
11.754 I47I1104 ANGELA *INATO 
11.943 MARTA somem Dr SOVO 
5.245 MAMO" namedirACASAROCO moremos 

10.190 poro miou GAUM 
10.170 MIRIAM FERNANOUSANTA OTAAINA 
11.927 cuia ONMEDDLA 
11599 nome 0.0111UA 5014049 
11.124 MANAMELOA DA SILVA 
5.1100 PJCIMARA MENDES remiro 

17.084 Mie GONCALvES SOMO 
17.4111 30/415 MARIO1511114129 
2.029 MUSA 00131204119 SOUSA 
9.719 CamitEN émulArrA IDALGO 
0.151 EDINAt. finENO VA SILVA 

10MS VANILSE DA Seve Seireeirou 
10122 104121M4EITO DOS ANJOS 

9.553 004111 Armem* coroo stveairro 
10.942 ANTONIO Abe1SON M.OR 
17.472 airom Comum) 
5.013 MAllo ires OAL 90SCO 

DOU Mia JOSE POUTO 
9.994 ama aaa.• SUEM° tiONIEZ 

17.152 5n4ORA MARA vAsA/A 
leige MARIA ANOSA AIARCAL C454101TO 
13,553 MAMA Orou DOS SANTOS 
00.296 Mann Lona DE UMA 
10,430 CArtmrecrA A/Amaro DE UME O* 
OMR SOIANGE 01 FATirAA /*Dior/ Dr VASCONCELOS 

03.234 roma^ °amam ba Novos zoam 
17.210 JOSE conors'amsorn 
12.504 ROSANODA. urnorr1 UvelA 0 

PONTUICSO ACUMULA 

34).076 
27320 
27.347 
07,530 
27.1m 
26171 
/6.119, 
25.274. 

24 CO 
20411. 
24.654) 
23391, 

25.677r; 

24.328.7 
21.043.5 
22,729,1 
22. 293,6 
22.240.6 
12 D29,12 
21.660.0 
21.534.11 

20 
22, 
22 
20 
24 
23 
25 
77 
25 
20 

31 
32 
33 
ad 
35 
le 
37 
31 
39 
40 
dl 
42 
42 
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