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CASCAVEL  Secretaria dAdollnIgneção 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCÃO DE OBRA N°40/2016 

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, 
Cascavel/PR; representada por seu Prefeito Sr. LEONALDO PARANHOS DA SILVA, 
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 4.181.988-0, inscrito no CPF 
sob n° 498.725.759-91, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado 
CONTRATANTE e de outro lado como CONTRATADA a empresa ECOLUX 
ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob no 01.101.142/0001-08, com endereço à Rua São Bento, n° 72, Capoeiras, 
Florianópolis/SC, CEP 88.090-725, neste ato representada pelo(a) Sr(a). FERNANDO 
PERARDT, nacionalidade brasileira, portador(a) da Cédula de Identidade RG n° 
3.737.442-7 SSP/SC, inscrito no CPF sob n° 029.717.369-38, residente à Rua Antonio 
José Duarte, n° 260, Apto 202, Coqueiros, Florianópolis/SC, CEP 88.080-120, celebram 
entre si õ presente termo de aditivo, decorrente do processo licitatório modalidade 
Concorrência n° 19/2015, têm justos as seguintes cláusulas; 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
Prorroga-se o prazo de execução do presente contrato por 03 (três) meses a partir de 23 
de março de 2017 conforme consta na requisição de aditivo contratual n° 348/2017 da 
Secretaria de Serviços e Obras Públicas, anexo ao processo. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
Ficam inalteradas .e em pleno vigor as demais cláusulas previstas no Contrato originário. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
E, por estarem justos, assinam o presen 	ça das testemunhas abaixo para que 
surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Cascavel/ R, 15 de . arço de 2017. 

MUNICÍPIO E CASCAVEL 
LEONALDO PÁ NHOS DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL ii 
I 1 1110.11arir--,..~."0114-,41  

ECOLUX ENGENH -1A E LUMINAÇÃO LTDA. 
FERNANDO PERARDT 

TESTEMUNHAS: 
1- 



J55 5 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA N° 
40/2016 — SESOP 
CONCORRÊNCIA N° 19/2015 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ/MF sob n° 76.208.867/0001-07, á endereço na Rua Paraná, n° 5000, Centro, Cascavel/PR, 
representado por seu Prefeito Sr. Leonaldo Paranhos da Silva. 
CONTRATADA: ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.101.142/0001-08, com endereço à Rua São Bento, n° 72, Capoeiras, 
Florianópolis/SC, CEP 88.090-725, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Fernando Perardt. 
OBJETO: Prorroga-se o prazo de execução do presente contrato por 03 (três) meses a partir de 23 
de março de 2017 conforme consta na requisição de aditivo contratual n° 348/2017 da Secretaria de 
Serviços e gbras Públicas, anexo ao processo. 
FIRMADO EM: 15 de março de 2017. 
ASSINATURAS: Leonaldo Paranhos da Silva 

Fernando Perardt 
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MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
Aviso de análise de amostras 

Pregão Eletrônico n.° 305/2016 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material de Limpeza e Higienização em atendimento 
as necessidades das Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil e demais 
unidades da Secretaria Municipal de Educação - período de 06 (seis) meses. 

Em atendimento ao item 8.17.7, do edital, do pregão em epígrafe, comunicamos que no dia 
21/03/2017, às 8h3Omin, será realizada a análise das amostras do Pregão Eletrônico 305/2016, no 
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação - Rua São Gabriel esquina com Ademar de 
Barros n° 443 — Bairro São Cristóvão, fone: 45 3223-4712, com exceção do item 25, que será 
analisado no Setor de Engenharia de Segurança do Trabalho, localizado no 1° andar da Prefeitura 
de Cascavel, rua Paraná, 5000, Centro, fone: 45 3321-2061. 

Dir Compras 

Cascavel/PR, 16 de março de 20 

Pregoeiro 

    

    

  

MUNICIPIO DE CASCAVEL 
Imirjo 	• 	• 	• • • & • .• 	• • 

O Municntio de Cascevel (PR), de garantia da ~Bolado deste documento, desde 
mal vlavallsado elmés do ate hnoSNetwecasuvelAngov.tx Cennleado ICP - BRASIL 

Executivó 
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EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 040/2017— SESAU 
Pregão Eletrônico n°310/2016 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 09.051.532/0001-22, com endereço à Avenida Brasil, n° 
7482, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.801-001, representado pelo Secretário de Saúde Sr. Rubens 
Griep. 
CONTRATADA: DENTAL OPEN — COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ n°  08.849.206/0001-00, estabelecida na Rua 24 de maio, n° 412 — Sala 201, Bairro 
Rebouças, Curitiba/PR, CEP 80.220-060, representada neste ato pela Sra. Ana Paula Sampaio 
Pisseti. 
OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos em atendimento às Clínicas Odontológicas e as 
Unidades e Serviços do Município. 
VALOR: R$ 26.898,86 (vinte e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos). 
VIGENCIA: 04 (quatro) meses. 
FIRMADO EM: 13 de março de 2017. 
ASSINATURAS: Rubens Griep 

Ana Paula Sampaio Pisseti 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA N° 
40/2016 — SESOP 
CONCORRÊNCIA N° 19/2015 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ/MF sob n° 76.208.867/0001-07, á endereço na Rua Paraná, n° 5000, Centro, Cascavel/PR, 
representado por seu Prefeito Sr. Leonaldo Paranhos da Silva. 
CONTRATADA: ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.101.142/0001-08, com endereço à Rua São Bento, n° 72, Capoeiras, 
Florianópolis/SC, CEP 88.090-725, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Fernando Perardt. 
OBJETO: Prorroga-se o prazo de execução do presente contrato por 03 (três) meses a partir de 23 
de março de 2017 conforme consta na requisição de aditivo contratual n° 348/2017 da Secretaria de 
Serviços e Obras Públicas, anexo ao processo. 
FIRMADO EM: 15 de março de 2017. 
ASSINATURAS: Leonaldo Paranhos da Silva 

Fernando Perardt 



oc .cAsc..vei alp••• 61 -MD 551. [adora Atm do 	Krocireeir 

 

2.7 - Pás.. 2. I 

dedo:idade: propicia ao Poder Público extinguir a permilmilo. quando a PerrnIssioná-
da, em razão de sua inadimplância, der motivo a fato conassiv0. doloso ou como violação das o-
brigaçõos cortinadas por torça Omite Decoto: ou 

III- quando o interesse público °agir. 
Parágrafo fanico. O. direitos advindos Casto Decreto revertar-sováo à Administração Públi-

ca Mucicipol. Independentemente de pagamento ou Indeclzação é PermIssionárle, quando da re-
vogação da ~missa° outra eventualidade de sua descaraclerizzlçée. 

Art. r Este Decreto entra em vigor na data de eira publicação, COM efeitos retroativos a 
01/01/2017. 

Art r Este Decreto entra om vigor na data de sua qublicoção. 
Art. IP Rosnadas as disposIções em ctArtio4-' 

te Gabine do 	Iro Mu cal, 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°030/2017 - SEMED 
Pregão Presencial N°077/2016 
CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE CASCAVEL, inscrito no CNPJ/MF sob nu 76.208.867/0001-07. 
com  endereço na - Rua Paraná, n• 5000. Corara, Caticavel/PR, CEP 65610-011 neste ato 
representado por su Prefeito Sr. Leoneekf o Parenhoi da Silva. 
CONTRATADA: P. I. SILVA 3. ROSA LTDA - ME, Inscrita noCNPJ 	20.763.022/0001.10, 
estabelecido 9 Rua Canos Bartolorneu Cancel. n" 351, Dobro Cancelo, CaseaveVPR, CEP: 85.811-
280. representada nesta aio pelo Sr. Antonio da Rosa. 
OBJETO: Aquisição de tampo de granito e rode pé (CM/liados), cru atendimento às Ese2119 
Municipais. Centros Municipais de Edgar:C.00 Infontil e domais setores da Secretaria de Educação. 

FUNDETEC ERRATA 
A Fundação para o Desenvolvimento Cientlaco o Tecnológico - FUNDETEC ri 
Publicação do Extrato do Ate de Registro de Preço, referente ao Pregão P 

'• de Preço ra. 31/20113 - Processo n". 56,20113. publicada no dia lado me 
22. da Edição °relataria ro". 1753 - AMO VIII: 

ONDE SE LÊ: r PUBLICAÇÃO do Extrato da Ata de REMOVO de Preços n". 10/2016 - P 
Registro de Preço n. 4/2016 - Processo nu. 412016 
Objeto: AquIsiçâo de material* de expediente. 

e 
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ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

. em Dr LM-Oen ar laor de Mn 	1 .  

1 	ATOS DO PODER EXECUTIVO 	- 

DECRETO N't 13.355 DE 10 DE MARÇO DE 2017 	 , 
DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO DE BEM MÓVEL A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOL- 

. CIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO • FUNDETEC E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 	• 
O Prefeito Munkoipal de Cascavel. Estado do Parenta, no uso das atribuições que lhe São 

conferidos polo art. 58. Inciso IV. e il r do art. 169 da Lol Orgânico do Cascavel e considerando o 
protocolo n° 7879/2017 e a necessidade da Fundação para o Desenvotarnento Cientifico e Tec-
nológico - FUNDETEC. 

DECRETA 
" Artl• Fica autorizada a permissão do PEJO de 04 aparelhas doar condlclonado Orb O9  P5  

trimanlos ia 15-10222. 16-10223, 15-10224, 15-10388 e 15.10389, para a Fundação para o De-
. senvoMmento Cientifico a Tecnoklgico - FUNDETEC. 

Art. r Os movias deSeritea no an. 10  deste Decreto serão clamados pernas fins Contudo- 
mola da Fundação pare DesenvoivImento Cientifico e TeCn01611100 - FUNDETEC. 

- 	Ars 3. A PerrnIssionader fica °Criando a: 
. 	1- 	utilizar o bem móvel exclusivamente para a finallitede a qual está sacio ponteado o -• 

troo: 	 . 	 k 	' 
, 	ii- 	Imo proceder a venda, [maça° ou sublocação. IDOM:rla OU carakcer outra garantia 
OU ~anela a terceiros: 

liS zelar e mentor o Per°. sob suas expensas. promovendo a sua manutenção prevonti- 
voe corretiva. revisões, reparos o aubsittuições do peças quando noocssitelo para coa haja pedal-
ta condição de uso e conservação do bem: 

IV. responsabillzaree por quaisquer ônus ou desposas que venham .a recair sobre o 
bem durante o período da permlsoâo do uso: 

V. faseará o bem ao Municiplo nas mesmo condições em que foi permitido, assumindo 
S Inteira resoontrablklado pelos danos que porventura venham Socorrer por ato culposo ou dolo. 
co do seus propostos: 

VI- não lazer qualquer afteraçáo ou adaptação no bern, salvo com prévia e expressa au. 
torizaçâo do Município e com sua ~Caçoo Nardo" não podendo a Permtsolonaria Invocai dIrOl-
MS A Indonizaçâo ou retenção dela decorrentes: 

VII- garantir e segurança dó móvel partenoarao ao parrimOnlo público no sentido estrIto 
de inibir furtos, roubos e depredacems: 	. 

VIII- atender e Informar imediabornento ao Poder Público Municipal situações que requei-
ram sOlmgroo emeMeneialO ou quakoquor 000rdiridas relacionados ao móvel cedido: 

IX- responsabilizar-se pelos danos ODUSted09 por terceiro,: 
X. 	responsaNazar-so por qualquer prejuízo OrilMade dOlOSII eli culposarnente por si e 

sei..ro prepoclos ou runcionários ao aoetvo patrimonial: 
Xl. responsabilizar-se por despesas decorrentes das mentiu:Os retomas (Vou adapta-

ções realizados peto Perrniffsionárla incorporando do pleno direito ao bem 001.1.3 da perrnissao, 
caso não sela passível destaca-Ia após revogado a pemassao: 

XII- responsabilizar-se pela guarda, proteção e conservação do móvel e tombem celas 
mocadas e despesas necessárias ao (Mi cumprimento desta ~MOO. sem direito a ressarcimento: 

XLII- prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação referente ao Objeto deste De-
coto quando solicitado polo Munklplo, assegurando as condições necessethas ao acompanha. 

. 	monto, supervisão fiscalização e avaliação de acama° e dos resultados esperados peta parca. 
da: 

XIV- restituir o móvel livra e desembaraçado, no prazo rato supeddr 030 (tante) dias. In-
dependentemente de qualquer onsvklõncia judicial ou extrajudicial no hipótese de revogação des-
te Decrete: 

XV- reSPOIMOloillzas-se per derretia ~Penas inerentes ao bem. 
Au. .• O móvel, objeto da presente permissão de uso, revertera ao patrimônio do Municí-

pio, noz secantes cacos: 
I- 	rascarão consensual: quando, por mútuo acordo, as partes pt,teclpqlrl a extinção da 

relação juridice, revertendo ao MunicIpb os direitos conoadidos, sondo pFpces.as parido tatue. 
• rei ou decisão 'mace.: 

- . 
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;EXTRATO DO CONTRATO OE AQUISIÇÃO N°040.12017  -SESAU 	• 	" 
Pregão Efetrônico rti 310/2016 . 	.. 	 . 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 	DE CASCAVEL peSSOa "juridica do direito 
cibato Interno. Inscrito no CNPJ/MF sob ni• 09.051.532/0001-22. Com  endereço 11 Avenida Brasa O 
7482, Centro. CesooveUPR. CEP 851301-001, representado peto Secootado do Saúde Sr. RUPWIS 
GrleP. 
CONTRATADA: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LIDA - EPP, 
Inscrita no CNPJ n°00.848.206/0001.00. estabelecido na Rua 24 de maio. n° 412 - Sala 201, Balrro 
Rebota:CS. Curitiba/PR. CEP 80.220-060, representada neste ato pela Sra. Ana Paulo Sampaio 
PIsseti. 	 , 
OBJETO: Aquisição da materiais odontalógicos em atendiment0 as Ciffacao Odontokgicas e as 
Unidades e Serviços do Municiais. 
VALOR: Fts 28.898,86 (vinte a selo mil e oitocentos e novonte e oito facts e oltenta e seis oentavos). 
NAGENCIA: 04 (quatro) metes. 
FIRMADO EM: 13 de março de 2017. 	• 
ASSINATURAS: Rubens Griep 

Ana Paula Sampaio Mama 

EXTRATO DO SEGUNDO. TERMO ADM.° AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA 340 
40/2018 - SESOP 
CONCORRÊNCIA 340 10/2015 
CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE CASCAVEL, pessoa kirfdica de direito público interno. inscrtto 
no CNPJ/MF sob a° 76.208.857/0001-07, á endereço na Rua POMO: ri. 5000, Centro. Cascavel/7>R, 
representado por sou Prefeito Sr. Leonardo ParanhoS da Silva. 
CONTRATADA: ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA., pessoa Caraça de direito privado. 
Inscrita no CNPJAAF sob n°01.101.142/0001.00, com endereço ft Rua São Ciento, 00 72. Capoeiras. 
FlorlanópolisfSC, CEP 88.090.725. neste ato representada pelo(o) Sr(a). Fernando Perardt. 
OBJETO: Prorroga.se  o prazo do execuplio do presente controlo pai 03 (três) rneses a partir de 23 
de marga de 2017 conlomm consta na requislçao de adarvo conuatual re" 348/2017 da Secretaria da 
Serviços e Obras Públicas, anexo ao processo. 
FIRMADO EM: 15 de março de 2017. 
ASSINATURAS: Leonatdo Pararmos da Uva 	 - 

Fernando Morar& 	. 	,r 	4 
F 

MUNICIPIO DE CASCAVEL 
- Aviso do omiti.° do amostras 

Prima* Eletrônico n.305/20113 	 . 
Objeto: Registro de Preços paru aquisição de Material da Limpeza e HIgienizaCteo Oro atondirnento 
as necessklaCM elas Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil o demais 
unidades da Secretaria Municipal de Educação • perlado de 06 (seis) meses. 

Em atendimento ao item 8.17.7. do editai. do pregão ern apfgrafe, comunicamos que no dia 
21/03/2017. as 8h30mIn, será realizada a analise das amostras do Pregão Eletrônico 305/2016. no 
Almokartfado da Socrotorta Municipal de Educação - Rua São Gabriel esquina com Ademar CO 
Barros to" 443 - Bairro São Cristóvão, fone: 45 3223-4712. com  exceção do kern 25. quO Sera, 
anaMado no Setor de Engenharia de Segurança do Trabalho, localizado no le andar da Prefeitura 
de Cascavel. rua Paraná, 5000, Centro, fone: 45 3321-2061. 

. 	 . 
" Cascavel/PR, 16 do marçO de 20 

------- -"-"'Ll --7""-  - Emerson 	r 	te 
Da 	o 	Compra, 	r 	 Pregoeiro 

• 

cloro os casas 
I 	I. 	"U'aliMgeb~•~Jiilffileti  • Ao 	se rzar Aos 	Cadrne 1 Ap. • 

(Ida moça 4. 201 

MUNICIPIO DE CASCAVEL 	 ' 	. 
AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS c" 01/2017 
(Miem: Manutenção na rede do esgoto da Escola Juscolino Kubitscheck, Abertura: 
04/04/2017 as 14 hom. Valor nutixime: RS 42.500.84, Critério de julgamento: globc 
texto 	do 	edital 	poderá 	ser 	baixado 	no 	Me 	cascavel.atende.not. 	tritorrnoç 
alexandrabGicascavelpsgOv.br  ou Cravos do telefono Coar46 3321-2228. 	. 

Cascavel/PP...1 	inalle0 de 2017. 	. 	„. 	,. ... 	, 	 , 

- 
IIIM.,:áls. Hen 	 
. o 	r • -f• 	"mas*" 	 Proold 	 ries da Llolla 

.. 

I ACESC 	-- 

ACESC 
PREGÃO PRESENCIAL 02/2017 
RESULTADO 
Objeto: Aquisição de materiais para construção, tintas, ferramentas, material hiOrou 
e elétrico para cerviços e serem executados nos Conitérks Municipais, no registre 
preços por 12 (doze) meses. Empresas VOrteladOrara: GUARDIANO CONSTRUTC 
LTDA,C1E.. que apresentou proposta para o lote 01 no valor total de RS 51.001 
(cinquenta. um  mil roais), para o lote 03 o valor total de R5 11.300,00 (onze rr 
trezentos mala), para o lote ita o vaiar total de RI 34.000,00 (Cinta e quatro 
reais). e no lote 06 o valor total de R5 9.700,00 (novo rell e setecentos rezas 
emprese FERRAGEM SUL AMÉRICA LTDA, que apresentou proposta para o loa 
com o valor total de RI 28.996.60 (vinte e ofto 0111.  novecentos o noventa e, 
reata • sessenta centavos), para o lote 05 o valor total de R5 3.999,90 (tréa 
novocantoo e noventa o novo reais o noventa centavos), a empresa LADO( 
COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. - ME apresentai proposta para o loto 07 cornos 

' 	total de RS 51.900,00 (cinquenta o um nal • novecentos reais):  a °morosa ELE1 
' 	CAF COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. apresentou proposta para o 

08 com o valor total de R5 33.879,80 (sinta e três miLollocenica o setenta • n 
„ 	reais e oitenta centavos), es empresa LAGU 	• ISTRIBUIÇADloTPA. apicoo 

proposta no iole 09 o valor total de R$ 23. 	• 	(visto • 00.-mil. duzehtos e Mn 
sirto roais). Cascavel, ledo Março de 201 	 • 

. 	• '.. 

11,  • . - • 	herrn. 
/6- rinpirients da ACESC 

7. 
,,,---- 
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