
Município de Capanema - PR 

PORTARIA N° 7.777, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020.  

Nomeia Comissão Permanente de 

Abertura e Julgamento de 

Licitações. 

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais, 

RESOLVE 

Art. 1 Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a presidência da 

primeira, para constituírem a Comissão Permanente de Abertura e 

Julgamento de Licitações, realizadas pela Secretaria Municipal de Finanças, 

da Prefeitura Municipal de Capanema, para o período de 01/01/2021 a 

31/12/2021. 

Jeandra Wilmsen 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Andrea Marize Weschenfelder Paeze 
Rubens Luis Rolando Souza 

Art. 2° A presente portaria entrará em vigor na data de 01/01/2021, 

ficando nessa data revogada a Portaria n° 7.537 de 16/12/2019. 

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, 

aos oito dias do mês de dezembro de 2020. 

Arnéfrico Bellé 

Prefeito Municipal 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 Fax:46-3552-1122 
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Município de Capanema - PR 

Capanema PR, 03 de maio de 2021 

Assunto: Tomada de Preços 

DE: Adelar Kerber 
PARA: Americo Bellé 

Senhor Prefeito: 

— 

	

	 Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, 

MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA 

CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER 	N° 

5424/2019/SNDRU/CGOA/MDR, REFERÊNCIA 59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

Os valores máximos de cada item foram definidos através de Planilha Orçamentária 

confeccionada pelo Engenheiro Civil, e anexada a esse Projeto Básico. 

S--,3„.  O custo total máximo estimado para esta aquisição é de R 37.15 , 1 rezentos e 
«, ... 

Trinta e Sete Mil, Cento e Cinqüenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavo 

Respeitosamente, 

Adelar Kerber 
Secretário Municipal de Viação, 

Obras e Serviços Urbanos 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



Município de Capanema — PR 

Departamento de Engenharia 

MEMORANDO INTERNO 16 /2021  

A/C: 
Sra Roselia kriger Becker Pagani 

Pregoeira/ Membro da Comissão Permanente de Abertura e 
Julgamento de Licitações. 

Segue em anexo a esse memorando interno, os projetos 

básicos referente, as pavimentações poliédricas nas Ruas, Ermindo 

Kremer, Tupi, Maranhão, no Bairro São Cristóvão e Rua Rio Grande 

Do Norte no Bairro Santa Cruz no Município de Capanema-Pr. 

Através do mesmo encaminhamos com reajustes nas tabelas e 

projetos para uma nova licitação para suprir a TP 21/2019, na qual 

foi realizado a rescisão, ou seja, o cancelamento do contrato. 

Capanema 08 de Abril de 20 

Secret 

ro Guilherme Alexandre 
REA: 178638/D 

d 	anejamento e Gestão de Projetos 

Processo: 1006/2021 
09/04/2021 	Hora: 11:10 

Assunto: 
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA 

Req uerente: 
GUILHERME ALEXANDRE 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 Página 1 de 1 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br  
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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

r-:-...n.-..7wív.ção a Tomada de Preços no 21/2019, Contrato Adminiutrativo 
sk4 l'›n'›n 	r'r!',ITPATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCÃO DE 

PA;.‘";iviEl-,;TAçAD POLIEDRiCA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL 
NAS RUAS ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA 
RIO GRANDE DO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, EM 

• 
ATENDIMENTO AO PARECER N° 524/ 2019/ SNDRU/CGOA/MDR, REFERENCIA 

MiNiSTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Acato o 
Parecer Jurídico n° 17/2021 pela rescisão amigável. 

Solicito ao Setor de Licitações para que tome as devidas Providências no 
sentido da elaboração da Rescisão. 

Capanerna, 20 de janeiro de 2021 

Arnérieed3elié 
Prefeito Municipal 
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TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA E EMPRESA MIESTER E MELLO 
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA 

O MUNICÍPIO DE CAPAN EMA, inscrito com o CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, sediada na 
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLÉ e do 
outro lado a Empresa MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 31.901.755/0001-90, situada a ACESSO A PR 484, SN - CEP: 
85780000 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, neste ato representada pelo(a) Sr(a)JORGE 
SANTIAGO DE MELLO, inscrito no CPF n° 453.460.119-00, residente e domiciliado em RUA 
MARCELO TOLENTINO, 163 - CEP: 85780000 - BAIRRO: CENTRO, na qualidade de 
CONTRATADA, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, referente ao 
Processo Licitatório Tomada de preços 21/2019, Contrato n° 84/2020, resolvendo rescindir o referido 
contrato, mediante as cláusulas e Condições Seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA RESCISÃO PARCIAL 
• Tendo em vista o Contrato de Aquisição de Bens n°84/2020, referente a TOMADA DE PREÇOS 

21/2019, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 

DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM 

PLUVIAL NAS RUAS ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO NO BAIRRO SÃO 

CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE DO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 524/2019/SNDRU/CGOA/MDR, 

• REFERÊNCIA 59553.001458/2017-27 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL., ., 

as partes resolvem por comum acordo e fundamentado no Parecer Jurídico n° 17/2021 da Procuradoria 

Jurídica do Município, rescindir o contrato, baseado no item 24.1, "c" do Edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA SANÇÃO: 
Como medida de reparação ao Município de Capanema, a Empresa Contratada concorda em proceder 

o pagamento da multa contratual, no percentual de 5% sobre o valor do contrato n° 84/2020, cujo 

valor poderá ser deduzido de medição pendente de pagamento ou da Apólice de Seguro Garantia 

acostada no Processo Licitatório. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Com o pagamento da Multa Contratual, o Município de Capanema outorga 

quitação das obrigações contratuais assumidas pela empresa Miester e Mello Terraplanagem e 

Construtora Ltda, nada mais podendo requerer em virtude da rescisão contratual. 

• CLÁUSULA TERCEIRA — DA RENÚNCIA DE DIREITOS 

Avenida Governador Pedro Viriato Pango' dc Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:0.6)3532-1321 
CAPANFMA - PR 
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A Empresa Miester e Mello Terraplanagem e Construtora Ltda renuncia o direito de ação em que se 

funda qualquer discussão extrajudicial ou judicial relativa a revisão do contrato n° 84/2020, a 

discussão relativa a presente rescisão amigável, compreendido qualquer pedido nulidade ou 

anulabilidade da presente rescisão amigável, 

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos contraentes, 
em duas vias de igual teor e forma. 

Capanema-PR, 20 dc janeiro dc 2021. 

4,(00-' 
AMÉ 	O 	 .;LP:Fx;E SANTIAGO 1:1w. MELLO 
Prefeito Municipal 	 Representante Legal 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 	 MIESTER E MELLO 
Contratante 	 TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUTORA LTDA 
Contratada 

Avenida Govcrrhador Pedro Viriato Pangot rk Sonata, 1080 Ceou-o 85700-000 
Fone:116)8552-1321 
CAPANFMA - PR 



Sr AMERICO BELLE e do outro lado a Empresa MIESTER 
E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA. in- 
scrita no CNPJ/MF sob o 	31.901.755/0001-90. situada a 
ACESSO A PR 484, SN - CEP' 85780000 - BAIRRO: PARQUE 
INDUSTRIAL, neste ato representada pelo(a) Sr(a)JORGE 
SANTIAGO DE MELLO, inscrito no CPF ri° 453.460 119-00, 
residente e domiciliado em RUA MARCELO TOLENTINO, 163 
• CEP. 85780000 BAIRRO CENTRO, na qualidade de CON-
TRATADA, têm justo e firmado entre si este Tenro de Rescisao 
Contratual. referente ao Processo Licilatório Tomada de preços 
14/2019. Contrato n° 37/2020, resolvendo rescindir o referido 
contrato. mediante as cláusulas e Condições Seguintes: 

Capanema-PR 20 de janeiro de 2021 
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O MUNICiP10 DE CAPANEMA, inscrito com o CNPJ sob o 
n° 75 972 760/0001-60. sediada na Av Pedro \anato Pangot de 
Souza. n° 1080 na cidade de Capanema /PR. na qualidade de 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Munia- 

pai, Sr AMERICO BELLÉ e do outro lado a Empresa MIESTER 
E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA. inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.° 31.901 755/0001-90. situada a ACESSO 
A PR 484 SN - CEP 85780000- BAIRRO. PARQUE INDUS-
TRIAL. neste ato representada pelo(a) Sr(a)JORGE SANTIAGO 
DE MELLO, inscrito no CPF n°453.460,119-00, residente e dom-
iciliado em RUA MARCELO TOLENTINO. 163 CEP. 85780000 
- BAIRRO. CENTRO, na qualidade de CONTRATADA, têm justo 
e firmado entre soeste Termo de Rescisão Contratual, referente 
ao0111101110~11111111111111i- 	ViEWillaINONINNISEINIEU ontrato 
84/,'-lk. resolvendo rescindir o referido contrato, mediante as 
cláusulas e Condições Seguintes' 

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO E DA RESCISÃO PAR-
CIAL 
Tendo em vista o Contrato de Aquisição de Bens n°84/2020. 
referente a TOMADA DE PREÇOS 21/2019, cujo o objeto é 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EX-
ECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS ERMIN-
DO KREMER, TUPI, MARANHÃO NO BAIRRO SÃO CRIS-
TóVA0 E RUA RIO GRANDE DO NORTE NO BAIRRO SANTA 
CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO 
AO PARECER N° 524/2019/SNDRUICGOA/MDR, REFERÊN-
CIA 59553.001458/201727 MINISTÉRIO DO DESENVOLVI-
MENTO REGIONAL., . as partes resolvem por comum acordo 
e fundamentado no Parecer Juridico n° 17/2021 da Procurador-
ia Juridica do Município. rescindir o contrato. baseado no item 
24 1 "c" do Edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA SANÇÃO- 
Corno medida de reparação ao Município de Capanema. a Em-
presa Contratada concorda em proceder o pagamento da mul-
ta contratual, no percentual de 5% sobre o valor do contrato n° 
84/2020. cujo valor poderá ser deduzido de medição pendente 
de pagamento ou da Apólice de Seguro Garantia acostada no 
Processo licitatório. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Com o pagamento da Multa Contratual, o 
Município de Capanema outorga quitação das obrigações con-
tratuais assumidas pela empresa Miester e Mello Terraplanagern 
e Construtora Lida, nada mais podendo requerer em virtude da 
rescisão contratual. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RENÚNCIA DE DIREITOS 
A Empresa Miester e Mello Terraplanagem e Construtora Ltda 
renuncia o direito de ação em que se funda qualquer discussão 
extrajudicial ou judicial relativa a revisão do contrato I° 84/2020. 
a discussão relativa a presente rescisão amigável, compreen-
dido qualquer pedido nulidade ou anulabilidade da presente re-
scisão amigável. 
Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo. 
os representantes dos contraentes, em duas vias de igual teor 
e forma. 

Capanema-PR. 20 de janeiro de 2021 
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TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E EMPRESA MIESTER 
E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito com o CNPJ sob o 
n° 75.972.760/0001-60, sediada na Av Pedro Vinato Pangot de 

ORGAO DE DIVULGAÇÃO 
DOS ATOS OFICLAIS DO 

	
QUINTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2021 EDIÇÃO 0653 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 

!, p`` 3 3 9 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA RESCISÃO PAR-
CIAL 
Tendo em vista o Contrato de Aquisição de Bens n'37/2020, 
celebrado entre as partes em 04/06/2020. referente a TOMA-
DA DE PREÇOS 14/2019, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVI-
MENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA • RUA MATO GROSSO ENTRE AS RUAS VIOLETA E AV. INDE-
PENDÊNCIA EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CAS-
TILHO-AUTOS 0001349-29 2003.8 16.0061- CTA 71051-7 , as 
partes resolvem por comum acordo e fundamentado no Parecer 
Juridico n° 19/2021 da Procuradoria Jurídica do Município. re-
scindir o contrato, baseado no nem 24.1 "c' do Edital, 

CLAUSULA SEGUNDA- DA SANÇÃO- 
Como medida de reparação ao Município de Capanema, a Em-
presa Contratada concorda em proceder o pagamento da mul-
ta contratual, no percentual de 5% sobre o valor do contrato ri° 
37/2020. cujo valor poderá ser deduzido de medição pendente 
de pagamento ou da Apólice de Seguro Garantia acostada no 
Processo natatório • PARÁGRAFO ÚNICO. Como pagamento da Multa Contratual. o 
Município de Capanema outorga quitação das obrigações con-
tratuais assumidas pela empresa Miester e Mello Terraplanagem 
e Construtora Ltda, nada mais podendo requerer em virtude da 
rescisão contratual 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RENÚNCIA DE DIREITOS 
A Empresa Miester e Mello Terraplanagem e Construtora Ltda 
renuncia o direito de ação em que se funda qualquer discussão 
extrajudicial ou judicial relativa a revisão do contrato n° 37/2020, 

• a discussão relativa a presente rescisão amigável. compreen-
dido qualquer pedido nulidade ou anuiabilidade da presente re-
scisão amigável 
Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo. 
os representantes dos contraentes. ern duas vias de igual teor 
e forma 
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Município de Capanema - PR 

PROJETO BÁSICO 

LORGÃO INTERESSADO 

1.1.Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos 

2.OBJETO 

2.1. 	CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA 	EM 	EXECUÇÃO 	DE 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES 	NAS RUAS "ERMINDO 

KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE 

NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER 

N° 5424/2019/ SNDRU/CGOA/MDR, REFERÊNCIA 59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO 

DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

3.RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1.Adelar Kerber 

4.JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

4.1.Justifica-se a realização do presente certame para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES 	NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO 

CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA PR". 

4.2.0s valores máximos de cada item foram definidos através dos menores preços obtidos 

entre três orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que seguem em anexo 

a este Termo de Referência. 

5.DEFINI ÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 
Lote: 1 	Lote 001 

Item Código do 
produto/ 
serviço 

Nome do produto/serviço Quant 
idade 

Unidad 
e 

Pré-gb, 'Preço 
máximo t 

/ 	.. 
máximo 
total 

1 60860 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NAS RUAS " 
`ERMINDO KREMER, TUPI, 
MARANHÃO, NO BAIRRO SAO 
CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO 
NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR 

1,00 UN 337.15 	,91 ;37.155,91 

TOTAL 337.155,91 

6.CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DO OBJETO 

6.1.A empresa vencedora terá o prazo de 180(cento e oitenta) dias para execução da obra de 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHAO, 

NO BAIRRO SAO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, 

MUNICÍPIO 	DE 	CAPANEMA 	PR, 	EM 	ATENDIMENTO 	AO 	PARECER 	N° 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 



Município de Capanema - PR 

5424/2019/SNDRU/CGOA/MDR, REFERÊNCIA 59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL., o período de vigência será de 180(Cento e oitenta) dias. 

6.2. O prazo de execução dos serviços terá início 10° (décimo) dia a partir da Ordem de 

Início da Obra, deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico. 

7.PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1.0 Contrato terá validade de 12 (doze) meses 

8.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1.A Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, 

NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, 

MUNICÍPIO 	DE 	CAPANEMA 	PR, 	EM 	ATENDIMENTO 	AO 	PARECER 	N° 

5424/2019/ SNDRU/CGOA/ MDR, REFERÊNCIA 59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL., será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e 

avaliada por Erik Takashi Kurogi, Crea/PR134983/D, Engenheiro Civil. 

Capanema, 03 de Maio de 2021 

Adelar Kerber 

Secretário Municipal de Viação, 

Obras e Serviços Urbanos 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA -PR 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

CREA-PR 
Página 1/1 

ART de Obra ou Serviço 
1720211725475 

RNP: 1712614738 

Carteira: PR-134983/D 

RegistroNisto: 61239 

CNPJ 75.972.76010001-60 

   

de 

 

de 

    

Local data 

ERIK T .851.819-66 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - CNPJ: 75.2.760/0001-60 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/an  
Impresso em: 09/04/2021 10:56:33 

www.crea-pr.org.br 
	

CREA-PR 

1. Responsável Técnico 

ERIK TAKASHI KUROGI 
Título profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa Contratada: DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO - EIRELLI - ME 

2. Dados do Contrato 

Contratante: MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 

CENTRO - CAPANEMA/PR 85760-000 

Contrato: (Sem número) 	 Celebrado em: 29/03/2021 

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

3. Dados da Obra/Serviço 

RUA ERMINDO KREMER, RUA TUPI, RUA MARANHÃO E RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N 

SÃO CRISTOVÃO E SANTA CRUZ - CAPANEMA/PR 85760-000 

Data de Início: 29/03/2021 	Previsão de término: 29/04/2021 

Finalidade: Infra-estrutura 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

4. Atividade Técnica 
Elaboração 

[Projeto] de infraestrutura para vias urbanas 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

Coordenadas Geográficas: -25,657097 x -53,813019 

CNPJ: 75.972.760/0001-60 

	

Quantidade 	Unidade 

	

6199,43 
	

M2 

7. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

8. Informações 
- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br. 

-A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 

www.crea-pr.org.br  ou www.confea.org.br  

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. 

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br  

Central de atendimento: 0800 041 0067 

CREA-PR 
Code.. Reglonel de [nem... 

Valor da ART: R$ 88,78 	Registrada em :08/04/2021 
	

Valor Pago: R$ 88,78 
	

Nosso número: 2410101720211725475 



1 
• 

Grau de Sigilo 

//PUBLICO  CAIXA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
(SELECIONAR) 

J 
IN° OPERAÇÃO 	IN° SICONV I PROPONENTE TOMADOR 	

!APELIDO 
EMPREENDIMENTO 	 DESCRIÇÃO DO LOTE 

O 	 - 	CALÇAMENTO - RUA RIO GRANDE DO NORTE, ERMINDO KRE O 

Plvtv3.0.4 

Item Descrição 	 Valor (R$) Parcelas: 
1 	I 	2 	3 

06/21 	07/21 	1 	08/21 

4 

0911 

8 8 

11/21 

7 

12/21 

8 

01/22 02122 

10 

03/22 

11 

04/22 

12 

05/22 .._ 	— 
1. PAVIMENTAÇÃO POLÉDRICA 337.155,91 % Período: 119f1V..9°~', .1_8,20%W_ 17,63% 

1.1. RUA ERMINDO KREMER 56.616,88 % Período: .003,30%1Z  

1-1T2. RUA TUPI 	 81.380,82 % Período: _ 	_ _ Jili1'004.00%M 
 

11.3. RUA MARANHÃO 	 118.875,88 % Período: ille.501;009 50 

11.4. RUA RIO GRANDE DO NORTE 	 100.300,53 % Período: I illa 8:4M.11 0.08.41 

Total: R$ 337.155,91 

Período: 

%: 18,79% 18,20% 	17,83% 17,83_% 14,87% 14,87% 
Repasse: - - - 

Contrapartida: 58.818,88 81.380,82 	59.437,94 59.437,94 	50.150 27 50.150,28 t 
- — 

_ 
Outros: 

Investimento: 
- 	 - - 

58.818,88 	61.380AI2 1 59437,94 59.437,94 50.160,27 50.150,29 . 

Acumulado: 

% 
Repasse. 

18,79% 	34,99%' 	52,82% 70,25% 85,13% 100,00% 
- 

Contrapartida: 56.518 88_ 
- 

. 117.979.50 	171.417,44 238.855,38 287.005,85 337.155 91 
Outros: - 

Investimento: 56.81888. 11,7279,50 i 177.417A4 238.855,38 287.005,65 	337.155,91 I 

CAPANEMA/PR 
Local 

segunda-feira, 5 de abril de 2021 
Data 

Américo 
".,ato Municipal ERIK TAKASHI 

KUROGI:047851 

81966 

Assinado deforma digital 
por ERIK TAKASHI 
KUROGI:04785181966 
Dados: 2021.04.05 14:14:04 
-03'00' 

Responsável Técnico 
Nome: ERIK TAKASHI KUROGI 
CREA/CAU: 134983/D 
ART/RRT: 



PMv3.0.4 

CAIXA PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) [
Grau de Sigilo 

#PUBLICO   

N° OPERAÇÃO 
0 

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR 
0 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
OLCALAMENTO - RUA RIO GRANDE DO NORTE, ERMINDO KREMER, TUPI E MARANHÃO 

LOCALIDADE SINAPI 
CURITIBA 

DATA BASE 
03-21 (N DES 1 

1DESCRIÇÃO DO LOTE IMUNICIPIO / UF 
O CAPANEMAJPR 

BOI 1 
22,00% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

o 
u 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$) 

BDI 
(%) 

Preço Unitário 
(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(RE) ..L. 

- - _-__---. 3377155!91t  
1. 
1_1. 

PAVIMENTAÇÃO POLÉDRICA 
RUA ERMINDO KREMER 

337.155,91 
56.818,88 

- 
-- 

1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 	 788,80 

1.1.1.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
'N. 22', ADESIVADA, DE '2,0 X 1,125* M 

M2 2,25 280,00 	BDI 1 341,60 	768,80 RA 

1 1 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 	 487,92 

1.1.2.1. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 785,23 0,08 	BDI 1 0,10 	 78,52 RA 

1.1.2.2. SINAPI CO2 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 60,00 5,32 	BOI 1 6,49 	 389.40 RA 
1.1.3. PAVIMENTAÇÃO • 36.180,81 

1.1.3.1. SINAPI 100578 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 

M2 785,23 1,65 	BDI 1 2,01 	1.578,31 RA 

1.1.3.2. SINAPI -I 8081 
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM) 

M3 198,31 24,43 	BOI 1 29,80 	5.850,04 RA 

1.1.3.3. Composição CO1 M2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POUÊDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGILA E COMPACTACÃO 

785,23 20,13 	BDI 1 24,68 	19.285,25 RA 

1.1.3.4. SINAPI 93594 TXKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 

35,34 1,26 	BOI 1 1,54 	 54,42 RA 

1.1.3.5. SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USD VIÁRIO). AF_06/2016 

M 203,31 33,91 BOI 1 41,37 	8.412,59 RA 

1:1.4. DRENAGEM • 18.838,28 I  

1.1.4.1. SINAPI 102279 

ESCAVAÇÃO  MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF 02/2021 

M3 	 46,40 5,10 BDI 1 6,22 	288,61 RA 

1.1.4.2 SINAPI 93379 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPA 	DE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M' / POTÊNCIA 88 HP), 
LARG 	DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1' 
CATEGI 	EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/20 

M3 30,01 	 15,44 BDI 1 18,84 	 565,39 RA 

1.1.4.3. SINAPI 92212 

TUBO DE 	... NCRETO PAR •  3'''• DÊS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO  •.  600 MM, J 	A RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NI , 	:. 	TER-- 'ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF  12/20 - 	NIINI 

M 58,00 169,56 BOI 1 208,88 	11.997,88 RA 

1.1.4.4. Composição C3 

BOCA DE ....e -O .: 	'  4.  ' 	ANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERAMIC  •  •s&ACI 9.• 	, ; 	''STIDO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3 E TAMPA  DE C* • ; -- TO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,97X1X1,2 
M 

UN. 3,00 1.580,98 BDI 1 	 1,928,80 	5.786,40 RA 



CAIXA PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) 
Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

N° OPERAÇÃO N° SICONV PRDPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
O O 0 CALÇAMENTO - RUA RIO GRANDE DO NORTE, ERMINDO KREMERJUPI E MARANHÃO 

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE (DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF 	 BDI 1 	I BDI 2 BDI 3 
CURITIBA 03-21 (N DES.) 0 CAPANEMA/PR 	 22,00% 0,00% 0,00% 

2 
a 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$) 

BDI 
(%) 

Preço Unitário 
(com BDI) (R$) 

Preço Total 
1 	(R$) 

4,  

1.1.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

M2 

.::__ 	.... 

BDI 1 

• c _,337.155,81 
1.563,27 

505,02 RA 0,64 646,80 789,10 1.1.5.1. SINAPI-1 34723 
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA 

1.1.5.2. SINAPI CO3 POSTE DE AÇO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 3.00 289,14 BDI 1 352,75 	1.058,25 RA 

1.2. RUA TUPI - 	81.360,82 
1.2.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 	 98,27 

1.2.1.1. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 982,67 0,08 BDI 1 0,10 	 98,27 RA 

1.2.2. PAVIMENTAÇÃO - 	41.479,00 

1.2.2.1. SINAPI 100578 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 

M2 982,67 1,65 BDI 1 2,01 	1.975,17 RA 

1.2.2.2. SINAPI-I 6081 
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM) 

M3 245,67 24,43 BDI 1 29,80 	7.320,97 RA 

1.2.2.3. Composição CO1 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGILA E COMPACTAQÃO 

M2 982,67 20,13 BDI 1 24,56 	24.134,38 RA 

1.2.2.4. SINAPI 93594 
TRANSPORTE COM CAMINI4i0 BASCULANTE DE 10 1.1*, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 

TXKM 14,74 1,26 BDI 1 1,54 	 22,70 
- 

RA 

1.2.2.5. SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 

M 194,00 33,91 BDI 1 41,37 	8.025,78 RA 

1.2.3. .. . 	18.220,28 

1.2.3.1. SINAPI 102279 

_.- 

DRENAGEM
- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA 
AF 02/2021 

M3 24,00 5,10 BDI 1 6,22 149,28 RA 

RA 

RA 

RA   

1.2.3.2. SINAPI 93379 

REATE - ' • MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPAC.Il DE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M' / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARG 	DE 0,8A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1' 
CATE  e  4  '  '  EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF  04/20 

M3 15,52 15,44 BDI 1 18,84 292,40 

1.2.3.3. SINAPI 92212 

TUBO DE ii ONCRETO PARA 	DES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO 'il E 600 MM, JU 	RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NIVEL gE INTERFE 	CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF 12/2015 ...--:-- 

M 30,00 189,56 BDI 1 206,86 6.205,80 

1.2.3.4. Composição C3 

BOCA DE L 	O 	. • -'- 	ANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICO MAC 	-  4111D0 EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3 E T 	* 	... 	z. TO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,97X1X1,2 
M. 

UN. 8,00 1.580,98 BDI 1 1.928,80 11.572,80 

PMv3.0.4 2 / 5 
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1 

CAI PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) 
Grau de Sigilo 

#PUBLICO  

N° OPERAÇÃO 
0 

N° SICONV 
0 

PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDI MENTO 
O CALÇAMENTO - RUA RIO GRANDE DO NORTE, ERMINDO KREMER TUPI E MARANHAO 

LOCALIDADE SINAPI 
CURITIBA 

DATA BASE 
03-21 (N DES _I 

DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO! UF ! 
OICAPANEMA/PR 

BDI 1 	
I_

BDI 
22,00% 

2 
000% 

1 BDI 3 
000% 

O 

o 
ta.1 

Item 	Fonte Código Descrição 	 Unidade Quantidade 
Custo Unitário 
(sem BDI) (Ri) 

BDI 
1(%) 

Preço Unitário 
(com BDI) (R$) 

Preço Total 
(RE) 

RA 

1.2,4. _ 

1.2.4.1. M2 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.563,27 
337.155,91 

505,02 

- 

SINAPI-1 34723 
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA 

0,64 646,80 BOI 1 

BDI 1 

789,10 

1.2.4.2. 	 SINAPI CO3 POSTE DE AÇO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 3,00 289,14 352,75 	1.058,25 RA 

1.3. RUA MARANHÃO • 118.876,88 
1.3.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA . 	 644,4 

1.3.1.1. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 2.031,53 0,08 BOI 1 0,10 	203,15 RA 

1.3.1.2. SINAPI CO2 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 52.59 5,32 BDI 1 6,49 	341,31 RA 
1.3.2. - - ' - . DRENAGEM . 	28.353,<L8 

RA 

RA 

RA 

RA 

1.3,2.1. SINAPI 102279 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF 02/2021 

M3 48,40 5,10 BOI 1 6,22 	288,61 

1.3.2.2. SINAPI 93379 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M' / POTÊNCIA 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1' 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF  04/2018 

M3 30,01 15,44 BOI 1 

	

18,84 	565,39 

	

206,86 	11.997,88 

 . 

	

1.928,80 	13.501,60 

1.3.2.3. SINAPI 92212 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO  E ASSENTAMENTO. 
AF  12/2015 _ 

M 58,00 189,58 BDI 1 

1.3.2.4. Composição C3 

BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, REVESTIDO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3 E TAMPA DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,97X1X1,2 
M. 

UN. 7,00 1.580,98 BDI 1 

1.3.3. PAVIMENTAÇÃO ç "S.,. • 	89.3 	53 

1.3.3.1. SINAPI 100578 
REGULARItAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PFtEDOM 	NTE ARGILOSO. AF 11/2019 

M2 2.031,53 1,85 B011 2,01 	4.083,38 RA 

1.3.3.2. SINAPI-I 8081 
ARGILA 	 PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 10A) 

M3 507,80 24,43 BDI 1 29,80 	15.134,82 RA 

1.3.3.3. Composição CO1 
EXECUÇ O  N  PAVIMENTO EM PEDRAS POUÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGILA ÉNÇ OMPACT  e,. 

M2 2.031,53 20,13 B011 24,58 	49.894,38 RA 

1.3.3.4. SINAPI 93594 
TRANSPORTE C 	CAMI..  11,.  BASCULANTE DE 10  AP,  EM VIA URBANA 
EM LEITO NATU 	UNI. • ' 	TXKA1.. AF 07/2020  

TXKM 91,42 1,26 B01 1 1,54 	140,79 RA 

PMv3.0.4 
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CAI TA PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Orçamento Base para Licitação • (SELECIONAR) 

o 
ir 
(.1 

OI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
CALÇAMENTO - RIJA RIO GRANDE DO NORTE, ERMINDO KREMER, TUPI E MARANHÃO 

IMUNICiP10 / UF 	 BDI 1 	BDI 2 	BDI 3 
O CAPANEMA/PR 	 22,00% 	0,00% 	0,00% 

I
N°  OPERAÇÃO 	 SICONV 	¡PROPONENTE / TOMADOR 

LOCALIDADE SINAPI 	(DATA BASE 	DESCRIÇÃO DO LOTE 
CURITIBA 	 03-21 (N DES.)  

PMv3.0.4 4 / 5 

Item 	Fonte Código Descrição 	 Unidade Quantidade 
Custo Unitário 
(sem BOI) (R$) 

BDI 	Preço Unitário 
(%) 	(com BOI) (R$) I  

Preço Total  
(R$) 

L 

i 

M 	 486,83 

• '-• 	• 

33,91 

' 

BDI 1 	 41,37 

3_3_55M4 

20.14016 1.3.3.5. SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

1.3.4. SINALIZAÇÃO VERTICAL i 	- 2"41 

1.3.4.1. SINAPI-1 34723 
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA 

M2 1,04 648,80 BDI 1 789,10 820,66 

1.3.4.2. SINAPI CO3 POSTE DE AÇO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 5,00 289,14 BOI 1 352,75 1.763,75 

1.4. RUA RIO GRANDE DO NORTE -me.- 	. 100.300,83 
1.4.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA • 240,60 

1.4.1.1. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFiCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 2.400,00 0,08 BDI 1 0,10 240,00 

1.4.2. PAVIMENTAÇÃO - 98.597,11 

1.4.2.1. SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 

M2 2.400,00 1,85 BOI 1 2,01 4.824,00 

1.4.2.2. SINAPI-1 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM) 

M3 600,00 24,43 BDI 1 29,80 17.880,00 

1.4.2.3. Composição CO1 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POUÉDR1CAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGILA E COMPACTAQA0 

M2 2.400,00 20,13 BDI 1 24,56 58.944,00 

1.424. SINAPI 93594 
14 TRANSPORTE COM CAMIN,0 BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURALIUNIDADE: T)0(84), AF 07/2020 
TXKM 108,00 1,26 BDI  1 1,54 168,32 

1.4.2.5. SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 367,00 33,91 BDI 1 41,37 15182,79 

1.4.3. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 3.083,42 

1.4.3.1. SINAPI-1 34723 PLACA DE SINAUZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA 

M2 1,20 648,80 BDI 1 789,10 948,92 

1.4.3.2. SINAPI CO3 POSTE DE islIr PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 	 6,00 2139,14 BDI 1 352,75 2.118,50 

RA 

[para elaboração deste orçamentoMram utili 	ss os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 

RA 

RA 

RA 

RA 

RA 

RA 

RA 

RA 

Encargos sociais: 

Observações: 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 



CAI X-11 PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) 

Grau de Sigilo 

//PUBLICO  

N° OPERAÇÃO 
0 

N° SICONV  PROPONENTE / TOMADOR 
0 

'APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
OICALÇAMENTO - RUA RIO GRANDE DO NORTE, ERMINDO KREMER, TUPI E MARANHÃO 

LOCALIDADE SINAPI 
CURITIBA 

DATA BASE 
03-21 (N DES.) 

'DESCRIÇÃO DO LOTE F 
O

IMUNICÍPIO / U
CAPANEMA/PR 

BOI 1 	I 
22,00% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0 00% 

          

          

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 
(com BDI) (R$) 

Preço Total 
(R$) 

          

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. 

CAPANEMA/PR 
Local 

  

Responsável Técnico 
Nome: 	ERIK TAKASHI 
CREAICAU: 134983/D 
ARTIRRT: 

KUROGI 
segunda-feira, 5 de abril de 2021 

  

Data 

   

     

o 

rr 

,co Be ERIK TAKASHI 
KUROGI:04785181 
966 

Assinado de forma digital por 
ERIK TAKASHI 
KUROGI:04785181966 
Dados: 2021.04.0514:15:44 
-03'00' 
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Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçament 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

Observações: 

r. 

U o c .'.;?±!,..3 

CAI YA Quadro de Composição do BDI Grau de Sigilo 
#PUBLICO 

N° OPERAÇÃO 	IN° SICONV 	 'PROPONENTE TOMADOR 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE 

CALÇAMENTO - RUA RID GRANDE DD NORTE, ER MINDD KREMER, TUPI E MARANHÃO / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% 
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00% 

BDI 1 

TIPO DE OBRA 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas 

Itens Siglas 
% 

Adotado 
Administração Central AC 4,01% 

Seguro e Garantia SG 0,40% 
Risco R 0,56% 

Despesas Financeiras DF 1,11% 
Lucro L 7,30% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00% 
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 22,00% 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 
(1+AC + 5 +R + G)*(1 + DF)*(1+1)  

BDI 	 - 1 
(1-CP-15.5-CRPB) 

CAPANEMA/PR segunda-feira, 5 de abril de 2021 

 

 

Local Data 

     

 

Responsável Técnico 
Nome: 	ERIK TAKASHI KUROGI 
CREA/CAU: 134983/D 
ART/RRT: 	 O 

d%siitn:id000 .1EeRitokrma 
ERIK TAKASHI 
KUROGI:0478 TKAKASH,'  u 	04785181,, 

5181966 	Dados: 2021.04.05 
14:1426 -03'00' 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: 

Pavimentação com Pedra Irregular — Rua Rio Grande do Norte, Rua Tupi, 

Rua Ermindo Kremer e Rua Maranhão 

PROPONENTE/TOMADOR: 

Prefeitura Municipal de Capanema 

• 	
1. INTRODUÇÃO 

Este memorial tem como objetivo descrever as características do projeto, 

especificar os materiais e equipamentos que deverão ser utilizados, os procedimentos 

de execução dos serviços de engenharia, informações sobre controle tecnológico, 

critérios de aceitabilidade para recebimento e critérios de medição dos serviços. 

O calçamento será do tipo pavimento flexível de pedras irregulares. cravadas de 

topo por percussão, justapostas, assentadas sobre subleito preparado com 

rejuntamento de argila. Deverá ser executado de forma que se obtenha seção 

transversal convexa (abaulada) para que as águas pluviais se desloquem com facilidade 

e rapidez, sempre observando declividade mínima de 4% em relação ao eixo da pista. 

Todo o equipamento deverá ser inspecionado pela Fiscalização, devendo 

receber aprovação dela, sem a qual não será dada a autorização para  • IC Cl Os 

serviços. 

A fiscalização pode exigir diversos tipos de ensaios para comprovar 

condições da execução dos serviços. 

É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a 

ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danifica-

los. 

2. SERVIÇOS 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

A Placa de obra deverá ser executada conforme modelo fornecido pela Prefeitura 

Municipal. 



1.) 
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REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0 26 M3  / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 

DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE ia  CATEGORIA EM  

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF  04/2016  

O material a ser utilizado deverá ser puro, isento de pedras ou materiais 

orgânicos. 

O reaterro das valas deverá ocorrer posteriormente ao assentamento da 

tubulação. Deverá ocorrer apiloamento, em camadas de 0,20m da base de 

assentamento até a geratriz superior do tubo. No restante do reaterro a compactação 

deverá ocorrer de modo a estabilizar o solo e prevenir recalques na calçada a ser 

executada. 

BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, REVESTIDO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 

E TAMPA DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,97X1X1,2 M.  

As bocas-de-lobo serão executadas de acordo com o modelo detalhado em 

projeto, em alvenarias de blocos de concreto ou tijolo maciço, com 0,20m de espessura 

assentados com argamassa de cimento e areia no traço em volume 1:3. A seção livre 

interna, quadrada, deverá ser de 0.97 x 1,22m e a altura variável de modo a respeitar 

as inclinações e cotas das tubulações. 

Tampa de Concreto: A tampa de concreto tem por finalidade reter materiais e 

objetos evitando a obstrução das tubulações, bem como possibilitar o livre trânsito de 

pedestres. Serão executadas em concreto armado com 0,05m de espessura com caso 

para possibilitar a limpeza. 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PL  

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 	 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF  12/2015  

A tubulação será assentada nas cotas indicadas no projeto, sobre vala 

compactada, paralelamente a abertura da vala no sentido da jusante para a montante, 

com a fêmea sempre voltada para montante. As juntas da tubulação deverão ser 

seladas com argamassa de cimento e areia no traço em volume 1:4. 

2.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL COM PINTURA REFLETIVA INCLUSIVE 

POSTE E INSTALACAO  



000 

Deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, em 

material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico 

(poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 

As placas deverão ser fixadas em local visível. preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. 

Seu tamanho não deve ser menor que o das demais placas do empreendimento. 

2.2 PAVIMENTAÇÃO 

REGULARIZAÇÃO 	E 	COMPACTAÇÃO 	DE 	SUBLEITO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO  

Após atingido o Greide, deverá se proceder a regularização e compactação do 

subleito. Deverá ser realizada escarificação até 0,20m abaixo da plataforma de projeto 

e posterior compactação, com controle do teor de umidade até o grau de compactação 

de 100%. 

Os equipamentos básicos para a execução da regularização do subleito são 

motoniveladora pesada, equipada com escarificador; carro-tanque irrigador; trator 

agrícola; grade de discos; rolos compactadores compatíveis com o tipo e as condições 

de densificação especificadas; pá carregadeira; caminhões basculantes; 

A capacidade de suporte do subleito da via deve ser de CBR 

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO URBANO 

O meio fio deverá seguir o modelo conforme detalhe constante em pranç a, 

podendo ser pré-moldado ou moldado in loco. O concreto a ser utilizado dev 

fck 	15 MPa. 

Os meios fios deverão ser executados (conforme projeto) em amOp 

via a fim de melhorar o travamento e aumentar a durabilidade dos serviços. 

A sua colocação deverá manter a regularidade de prumo, a concordância com 

as marcações de alinhamento e nível previamente estabelecidas no projeto. 

As valas para o assentamento dos meios fios deverão ser abertas ao longo do 

subleito preparado, obedecendo rigorosamente o alinhamento, perfil e dimensões do 

projeto. O fundo das valas deverá ser regularizado e apiloado. 

O material resultante da escavação deverá ser depositado na lateral, fora da 

plataforma. 



Os meios fios laterais de contenção deverão ser assentados no fundo das valas, 

de forma que não apresentem falhas nem depressões para a face superior e que 

assumam alinhamento e nível do projeto. 

COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

A camada que receberá e distribuirá os esforços oriundos do tráfego e sobre a 

qual será assentado o revestimento de pedras irregulares compreende a execução de 

um colchão de terra argilosa pura, espalhada manualmente, devendo atingir espessura 

mínima de 25cm, coincidente com a superfície de projeto do calçamento. 

A camada de terra argilosa (colchão) deverá obedecer e respeitar sempre os 

marcos topográficos, as indicações de cotas e caimentos da seção transversal. 

A superfície rasada de terra deve ficar lisa e completa. Caso seja danificada 

antes do assentamento deverá ser reconstituída e rastelada. 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGILA E COMPACTAÇÃO 

A pedra irregular não apresenta uma forma constante, como o próprio nome 

indica, e, portanto, pretende-se em cada tipo de jazida limitar o campo de variações, de 

maneira que no seu conjunto a superfície pavimentada apresente uma determinada 

homogeneidade. 

Quanto às dimensões das pedras algumas medidas deverão ser observadas, 

tais como: seção de topo circunscrito variando de 0,05 a 0,10m e altura de 0,13 a 0,15m, 

obtida a partir de maciços rochosos extraídos de pedreiras indicadas no projeto ou 

fiscalização. 

As pedras deverão ser assentadas com as faces de rolamento cuidado 	elite 

escolhidas, entrelaçadas e bem unidas, de modo que não coincidam as juntas a inhaS, 

observando-se um espaçamento entre as pedras não superior a 1,50 

Sobre o colchão de argila será feito o piqueteamento dos panos, com 

espaçamento de 1,00m no sentido transversal e 4,00m a 5,00m no sentido longitudinal, 

de modo a conformar o perfil projetado. Dessa forma, as linhas mestras formam um 

reticulado, o que facilita o assentamento e evita desvios em relação aos elementos do 

projeto. Nesta marcação verifica-se a declividade transversal e longitudinal. 

Após, segue-se o assentamento das pedras, executado por cravação com as 

faces de rolamento planas cuidadosamente escolhidas. 

No processo de cravação, realizada com martelo, as pedras deverão ficar 

entrelaçadas e unidas de modo que não coincidam as juntas vizinhas e que o 

travamento seja garantido. Não serão admitidas pedras soltas, sem contato direto com 
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as adjacentes, nem travamento feito com lascas, que terão a função apenas de 

preencher os vazios entre as pedras já travadas. 

Concluído o revestimento poliédrico, este deve ser coberto com uma camada de 

espessura mínima de 3cm de argila, o qual deverá ser bem espalhado a fim de 

preencher todos os vazios. 

Depois do espalhamento da argila, deverá ser realizada a compactação com rolo 

compressor liso de 3 rodas ou do tipo tandem, de porte médio, com peso mínimo de 10 

toneladas, ou ainda com rolo vibratório. 

A rolagem deverá ser realizada no sentido longitudinal, progredindo dos bordos 

para o eixo da pista e deverá ser uniforme, executada de forma que, cada passada do 

rolo sobreponha metade da faixa já rolada, até completa fixação do calçamento (até que 

não haja movimentação das pedras pela passagem do rolo). 

Não deverá ser permitido tráfego durante a execução da obra. Somente após a 

rolagem poderá ser permitido trânsito tanto de animais como de veículos. 

Quaisquer irregularidades ou depressões que venham surgir durante a 

compactação, deverão ser corrigidas substituindo ou recolocando as pedras. 

Na ocorrência individualizada de pedras soltas, estas deverão ser substituídas 

por peças maiores, cravadas com auxílio de soquete manual. 

Deverá ser espalhada sobre a superfície de rolamento nova camada de 2cm de 

rejuntamento para rolagem final. 

2.2 DRENAGEM PLUVIAL 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA  

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVA(  

HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SQ10 Db 1A  

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021  

Os trabalhos de escavação por meios manuais ou mecãnicos serão sempre 

operados em conformidade com as declividades e cotas projetadas. 

A escavação das valas para assentamento da tubulação deve ocorrer 

gradualmente, de acordo com o assentamento da tubulação, ou seja, a vala deverá ser 

aberta no mesmo dia em que ocorrerá o assentamento. 

O depósito temporário do material escavado deverá respeitar a distância 

mínima da abertura da vala igual à sua profundidade. 

A largura da vala será o próprio diâmetro da tubulação_ 
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A implantação deste projeto deverá ser acompanhada por um técnico habilitado. 

Conforme o manual brasileiro de sinalização vertical de regulamentação, as 

sinalizações têm por finalidade transmitir aos usuários as condições, proibições, 

obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. Para as sinalizações verticais 

presentes neste projeto, deverão ser aplicados os seguintes critérios abaixo: 

PADRÃO MÜNSELL DE COR 

COR 
PADRÃO 

MÜNSELL(PM) 
UTILIZAÇÃO NOS SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO 

VERMELHA 7,5 R 4/14 
fundo do sinal R-1; 

 
orla e tarja dos sinais de regulamentação em geral. 

PRETA N 0,5 símbolos e legendas dos sinais de regulamentação 

BRANCA N 9,5 
fundo de sinais de regulamentação; 

letras do sinal R-1 
R- red - vermelho 

N - neutral (cores absolutas) 

RETRORREFLETIVIDADE E ILUMINAÇÃO 

De acordo com o manual brasileiro de sinalização vertical, os sinais de 

regulamentação podem ser aplicados em placas pintadas, retro refletivas, luminosas 

(dotadas de iluminação interna) ou iluminadas (dotadas de iluminação externa frontal). 

Em vias urbanas recomenda-se que as placas de "Dê a Preferência" (R-2) e de 

"Velocidade Máxima" (R-19) sejam, no mínimo, retro refletivas. 

(4—) 	 MATERIAIS DAS PLACAS 

A tinta a ser utilizada neste projeto para a pintura das placas será fei 

eletrostática. De acordo com o manual brasileiro de sinalização vertical, para a 

segurança das vias, não deve ser utilizada tinta brilhante ou películas retro refletivas do 

tipo "esferas expostas". O verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semifosca. 

SUPORTE DAS PLACAS 

Para este projeto o suporte para a fixação das placas deverá ser confeccionado 

em aço galvanizado, e a fixação da placa no suporte, serão feitas através de braçadeiras 

de aço. Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na 

interpretação do significado do sinal, e nem constituir obstáculos à segurança de 

veículos e pedestres. 



POSICIONAMENTO DA PLACA NA VIA 

Conforme o manual de sinalização vertical, as placas de sinalização devem ser 

colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93° a 95° em relação ao sentido 

do fluxo do tráfego. 

93° a 95° 

93' a 95' 

Nas vias urbanas, aborda inferior da placa colocada lateralmente à via, deve ficar 

a uma altura livre entre 2,00 a 2,50 metros em relação ao solo. 

"DÊ A PREFERÊNCIA" (R-02) 

Assinala ao condutor a obrigatoriedade de dar preferência de passagem ao 

veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar, devendo para tanto reduzir a 

velocidade ou parar seu veículo, se necessário. 

SINAL 
COR 

FORMA CÓDIGO 

R2 

FUNDO BRANCA 

ORLA VERMELHA 

VIA 

LADO 
MÍNIMO 

(m) 

ORLA 
MÍNIMA 

(m) 

Urbana 0,75 0,10 

Rural (estrada) 0,75 0,10 

Rural (rodovia) 0,90 0,15 
Áreas protegidas por 
legislação especial 

0,40 0,06 

A placa deve ser colocada antes da interseção no lado direito da via/pista, o mais 

próximo possível do ponto de parada dos veículos, respeitados os critérios de 

colocação. 



u 

"VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" (R-19) 

Regulamenta o limite máximo. de velocidade em que o veículo 

pode circular na pista ou faixa, válido' a partir do ponto onde o sinal é colocado. 

FORMA COR 
D .1 ) FUNDO BRANCA 

SÍMBOLO PRETA 
TARJA VERMELHA 
ORLA VERMELHA  
LETRAS PRETA 

VIA 
LADO 

MÍNIMO 
(m) 

TARJA 
MÍNIMA 

(m) 

ORLA 
MÍNIMA 

(m) 
Urbana 0,40 0,40 0,04 

Rural (estrada) 0,50 0,50 0,05 
Rural (rodovia) 0,75 0,75 0,08 

Áreas protegidas por 
legislação especial 

0,30 0,30 0,03 

A placa deve ser colocada à direita da via/pista, perpendicular ao sentido de 

tráfego, exceto em vias cujas características físicas inviabilizem esta utilização. 

3. OBSERVAÇÕES FINAIS 

No término da obra deverá ser efetuada a limpeza geral e a desmo 

sendo a obra entregue em perfeitas condições de uso. 

Toda dúvida existente na compreensão das especificações de servi 

dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevale z 	• que estiver 

determinada nos Projetos específica, neste Memorial e na falta de orientações de algum 

tipo de material ou serviço, a fiscalização municipal terá supremacia e autoridade para 

identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orçamento anexo. 

Devem ser observadas todas as normas de execução contidas no manual do 

DNIT, NBR e demais normas correspondentes_ 

A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos serviços, 

fornece EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários, recolher leis 

sociais referentes aos funcionários que trabalharem na mesma, e possuir responsável 

técnico pela EXECUÇÃO com fornecimento de ART — Anotação de Responsabilidade 

Técnica. 



A empresa deverá manter na obra o Diário de Obras, no qual serão registradas 

sodas as ocorrências relevantes durante o andamento dos serviços. 

Toda e qualquer modificação do tipo de material e serviço constantes dos 

documentos que integram o projeto, somente poderão ser executados com autorização 

expressa do Engenheiro Fiscal do Município. A utilização dos materiais para a 

construção da presente obra fica sujeita a fiscalização e aprovação prévia do município, 

através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalização e medição dos serviços 

ficarão sob sua responsabilidade. 

O trânsito será liberado somente após o recebimento da obra pelo corpo técnico 

da Prefeitura Municipal. 

Capanema, março de 2021. 

Assinado de forma 
ERIK TAKASHI digital por ERIK 

KUROGI:0470 TAKASHI 
‘") KUROGI:04785181966 

5181966 	Dados: 2021.04.05 
14:14:57 -03'00' 

Erik Takashi Kurogi 

Engenheiro Civil 

CREA-PR: 134.983/D 

• 

• 



Contrato: 

Objeto: 

Empresa: 
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RUA RIO GRANDE DO NORTE, RUA ERMINDO KREMER, RUA TUPI E RUA 

MARANHÃO 

9 

8 

7 

6 

Z't 
O 
1— 5 
11J 

4 

Cf 
3 

2 

1 

1 	2 	 3 	 6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 

PERÍODO EM MESES 

ERIK TAKASHI 	Assinado de forma digital por ERIK 
TAKASHI KUROGI:04785181966 

KUROGI:04785181966 Dados: 2021.04.05 14:15:24 -03'00' 



4  hu.  

fiksenvdiver 	 HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA  
gestão e planejamento 

- Contrato: Empresa: 

GRANDE DO NORTE, RUA ERMINDO KREMER, RUA TUPI E RUA MARANHÃO Objeto: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RUA RIO 

ITEM 
CÓDIGO 

DISCRIMINAÇÃO 
CBO 

PREV QUANTIDADE PREVISTA NO PERIODO 

60 	90 	120 	150 	180 	210 

DE DIAS 

REAL 30 240 F270 300 330 380 

1 Ajudante 7170-20 
PREV 4 4 4 4 4 4 
REAL r 

2 Almoxarife 4141-05 PREV  
REAL 

3 Apontador 4142-05 
PREV 
REAL 

4 Armador 7153-15 
PREV 

 
REAL  

5 Auxiliar de Escritório 4110-05 
PREV 
REAL - 

6 Auxiliar de Topografia 3123-20 PREV 
- REAL 

7 Azulejista 7165-10 
PREV 
REAL 

8 Bombeiro Hidráulico 7241-10 PREV  
REAL 

9 Carpinteiro 7155-05 
PREV 
REAL 

10 Eletricista 9511-05 PREV REAL 

11 Encarregado Geral, Mestre de Obras 7102-05 

Página 02/03 



.• 
Eleserriolver 	 HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA 	 4  • r'' 
gestão e planejamento 

_,, 	110 	• 	L 

Contrato: j Empresa: 	 I 

Objeto: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RU/ RIO GRANDE DO NORTE, RUA ERMINDO KREMER, RUA TUPI E RUA MARANHÃO 

DISCRIMINAÇÃO 
CÓDIGO 	PREV QUANTIDADE PREVISTA NO PERIODO DE DIAS 

ITEM CBO REAL 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330. 360 

2142-05 
PREV ̂  1 1 1 

 
1 1 1 

12 Engenheiro Civil 
REAL 

7151-20 
PREV 1 1 1 1 1 

13 
_ 

Operador de Máquina 
REAL 

7152-10 
PREV  14 Pedreiro 
REAL . ww , / 

7166-10 
PREV I I 

15 Pintor REAL 1 I ,..> 	4. 

16 Serralheiro 7244-40 
PREV 

- 
REAL — 

3121-05  
PREV 

17 Edificações Técnico em 
REAL 

do Trabalho 3516-05 
PREV  18 Técnico em Segurança 
REAL I 

3123-20 
PREV 1 1 

19 Topógrafo 
REAL l 

f.174-20 
PREV 

20 Vigia REAL 

PESSOAL 
PREV 8 7 	7 7 	1 7 71 0 0 	I O O O O TOTAL DE P4AL O O 	O O 	1 	O O O O O O O 

C;; 
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LEGENDA: 

Data 
Março/2021 

Erik iiaÍ as4ii Kurogi 
Envenheiro CM/ 

OREM—PR: 1.34.983,43 

Prefeitura Municipal d 	nema 
M,&lco &1 

Prefeito Municipal 

Calçamento á Executar 

Calçamento Existente 

Obra 
Pavimentação Poliédrica 

Local 
Rua Errnindo Kremer, Rua Tupi e Rua Maranhão - 

Proprietário 
Prefeitura Municipal de Capanema 

Titulo 
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

• 
o live r 

gestão c planejamen 

Referência 

- LOCALIZAÇÃO 
- PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO 

DETALHES 
QUANTITATIVOS 

sp. p/ pra jeto: 

Desenha 

Erik Takashi Kurogi  

Escala 
Indicada 

Representante Tomador: 

Prancha 

02/04 



I 1x1/16 

Data 
Março/2021 

$ Prefeitura unicipal de C 
Amorico BelAf 

Prefeito Municipal 

boca ae Loau; 	=Auqu;ieLizg l  

Boca de Lobo: ( Existente ) 

11,1 	01 

Dissipador de Energia: (A Executar) 

' 01 

Curvas de Nivel de Metro em Metro 

Obra 
Pavimentação Poliédrica 

Local 
Rua Erminio Kraemer, Rua Tupi e Rua Maranhão - Capanema/PR 

Proprietário 
Prefeitura Municipal de Capanema 

Título 
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

Desenho 

Erik Takashi Kurogi 

Escala 
Indicada 

O 

esenvolver 
festão e planejament 

Prancha 

O 1 /04 

Referência 

-DRENAGEM 
- TERRAPLANAGEM 
- DETALHES 
- QUANTITATIVOS 

Resp.p/ projeto 	1  II 

	

Erik I 	Kurogi 
Engenheiro Civil 

CREA—PR: 134.983/0 

Representante Tomodor: 

ma 



Desenho 

Erik Takashi Kurogi 

Data 
Março/2021 

Escala 
Indicada 

Obra 
Pavimentação Poliédrica 

Local 
Rua Errnindo Kremer, Tupi, Maranhão e Rio Grande do Norte - Capanema/PR 

Proprietário 
Prefeitura Municipal de Capanema 

Titulo 
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

Prancha 

03/04 

Referência 

- PLANTA PARCIAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 
- QUANTITATIVOS 

E er 
e 

_iesenvoliver 
istao e planejament 

Resp.p/ projeto: 

Erik Takasfii Kurogi 
Engenheiro Civil 

CRER-PR: 134.983/1) 

Representante Tomador: 

Prefeitura T nicipal d 
ArnArico Belld 

Prefeito Municipal 

nema 

 

OC 

 



LEGENDA: 

Obra 
Pavimentação Poliédrica 

Proprietário 
Prefeitura Municipal de Capanema 

Titulo 
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

Data 
Março/2021 

Resp.p/ projeto: 	I Representante Tomador: ' 

Erik 'ri a ashi Kurogi 
Enonheiro CM! 

CRER-PR.: 134.518-VD 

Prefeitura Munia' 	Capanema 
AmMeo 

Prefeito 

Calçamento á Executar 

Calçamento Existente 

Desenho 
Erik Takashi Kurogi 

Escala 
Indicada. 

es~nvo 
gestão e planejamento 

Local 

Rua Rio Grande do Norte - Capanema/PR 

Prancho 

04/04 

Referencia 

LOCALIZAÇÃO 
PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO 
DETALHES 
QUANTITATIVOS 



3 À elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta 

4 Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima. 

Atenciosamente, 

contrato; 

U O O C-u 

Município de Capanema - PR 

Capanema - PR, 03 de maio de 2021 
Assunto: Tomada de Preços 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 
Departamento de Contabilidade; 
Procuradoria Jurídica; 
Presidente da Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações. 

Aprovo o Projeto Básico e Preliminarmente à autorizo a tramitação do processo 
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, 
TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO 
SANTA CRUZ MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 
5424/2019/SNDRU/CGOA/MDR, REFERÊNCIA 59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, deverá tramitar pelos setores competentes com vistas: 

1 À indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente a despesa; 

2 - À elaboração de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatório, indicando a 
modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame; 

AmBellé 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 
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Município de Capanema - PR 

Capanema PR, 03 de maio de 2021 

Assunto: Tomada de Preços 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atenção ao oficio datado de 03/05/2021, objeto: CONTRATAÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, 

MARANHAO, NO BAIRRO SAO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA 

CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER 	N° 

5424/2019 /SNDRU/CGOA/ MDR, REFERENCIA 59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL., informamos a existência de previsão de recursos 

orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do Certame, ,'se do que 

o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária abaixo descrita 

Valor Orçado Inicialmente R$ 337.155,91 (Trezentos e Trinta e SetF ií, Cento e 

Cinqüenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos). 

Dotações ____---- 	1. 	1 .2 

Exercíci Conta Funcional programática Fonte Natureza da Grupo da ronte 
o da 
despesa 

da 
despesa 

..› de 
recurso 

despesa 

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercício 

2021 1931 08.002.15.451.1501.1151 869 4.4.90.51.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2021 1931 08.002.15.451.1501.1151 869 4.4.90.51.00.00 Do Exercício 

Respeitosamente, 

• cornar Wa 
Téc. Cont-CRC;-PR-046483/0-2 

CPF: 723.903.959-53 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 



(0037 Município de Capanema - PR 

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 08/2021 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

1. PREÂMBULO 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e 
Serviços, mediante a Comissão de Licitação, designada pela Portaria n° 7.777 de 08/12/2020, 
publicada no 	Diário Oficial Eletrõnico do Município de Capanema PR, Edição 630 de 
09/12/2020, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local 
indicados, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, 
na forma de Execução Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preço Global, de acordo com 
as condições deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n° 8.666/93, a 
Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15. 

1.1. Da sessão pública: Os envelopes contendo a proposta e a documentação deverão 
ser entregues até às 8h30m do dia 28/05/2021, e serão abertos no dia 28/05/2021, às 
8h30m, na sala da Comissão Permanente de Licitações da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA, situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO -
CAPANEMA - PR. 

1.2. Para maior transparência nos atos administrativos, a Sessão Pública poderá ser 
gravada pela Administração Municipal, através de equipamento áudio visual próprio. 

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcrição: 
a) Projeto Básico; 

b) Carta credencial anexo 01; 

c) Declaração Unificadas anexo 02; 

d) Atestado de visita anexo 03; 

e) Declaração de responsabilidade técnica - anexo 04; 

f) Carta proposta de proposta - anexo 05; 

g) Demonstrativo analítico do BDI - anexo 06; 

h) Termo de renúncia- anexo 07; 

i) Declaração de Aceitação da Responsabilidade- anexo 08; 

j) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - anexo 09; 

k) Declaração de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico 

para execução do objeto da licitação - anexo 10; 

1) Cronograma de utilização do aparelhamento - anexo 11; 

m) Minuta do Contrato- Anexo 12 

n) Modelo Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 13 

o) Orçamento Quantitativo- anexo 14 

2. DO OBJETO 
2.1. A presente licitação tem por objeto a execução, sob o regime de empreitada por preço 

global, tipo menor preço, da seguinte obra: 

Local: NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHAO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVAO 
E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



0•3333 Município de Capanema - PR 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO 
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO 
DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 5424/2019/SNDRU/CGOA/MDR, 
REFERÊNCIA 59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

Área de Construção: Conforme Orçamento Quantitativo (anexo 14) 
Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta)dias 
Prazo de Vigência: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 
Capital social Mínimo: 33.715,59 (Trinta e três mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e 

nove centavos) 
Preço Máximo Global: R$ 337.155,91(Trezentos e Trinta e Sete Mil, Cento e Cinqüenta e Cinco 

Reais e Noventa e Um Centavos) 

Obs: A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto básico, especificações técnicas, 

memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, não sendo admitida 

qualquer alteração ou substituição dos materiais e técnicas empregadas na execução da obra sem 

a anuência prévia e expressa do Departamento de Engenharia. 

2.2. O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada macro item, deverá respeitar o 
percentual pre-estapeleciao na tapeia apaixo. 

ITEM DESCRIÇÃO — MACRO ITENS PERCENTUAL DO 
VALOR GLOBAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,21% 
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RUA ERMINDO KREMER 0,134% 
3 PAVIMENTAÇÃO RUA ERMINDO KREMER 10,40% 
4 DRENAGEM RUA ERMINDO KREMER 5,50% 
5 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA ERMINDO KREMER 0,45% 
6 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RUA TUPI 0,02% 
7 PAVIMENTAÇÃO RUA TUPI 12,30 
8 DRENAGEM RUA TUPI 5,40 
9 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA TUPI 0,45 
10 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RUA MARANHÃO Q15 

DRENAGEM RUA MARANHÃO 7,80 
11 PAVIMENTAÇÃO RUA MARANHÃO 26,50 
13 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA MARANHÃO 0,75 
14 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RUA RIO GRANDE DO NORTE 0,06 
15 PAVIMENTAÇÃO RUA RIO GRANDE DO NORTE 28,98 
17 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA RIO GRANDE DO NORTE 0,90 

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o preço 
global da proposta não poderá ultrapassar o preço máximo estabelecido no item 2.1, sob pena de 
desclassificação. 

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1. A despesa com a contratação da obra, estimada em R$ 337.155,91(Trezentos e Trinta e 

Sete Mil, Cento e Cinqüenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos), valor que correrá a conta da 
seguinte Dotarão Orçamentária: 
Dotações 

Exercíci 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercício 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 
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2021 1931 08.002.15.451.1501.1151 869 4.4.90.51.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2021 1931 08.002.15.451.1501.1151 869 4.4.90.51.00.00 Do Exercício 

4. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL 
4.1. O edital poderá ser impugnado: 

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública; 

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (três) úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública. 

4.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova 

data para realização do certame. 

4.3. Até a data marcada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá 

solicitar à Administração elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às 

condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto. 

4.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

4.5. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão de 

Licitação deverão ser autuados no processo licitatório e estar disponíveis para consulta por 

qualquer interessado. 
4.6. Qualquer impugnação ao presente edital deverá ser protocolizada ju 	'rotocolo 

da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, endereçada ao Setor' icitações 
do Município, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnaçã  jr = data de 
recebimento da correspondência, a qual deverá respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste 

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
5.1. Poderão participar desta licitação os interessados do ramo peri im-r:le ao seu objeto, 

devidamente ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

5.1.1. Caso haja interesse de participação nesta licitação, a licitante deverá 

realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitações do Município 

de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os 

seguintes documentos: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório 

de seus administradores, ou; inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, ou; a ata 

de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 

arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede. 

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com 

data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias; 

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciários - (INSS 

Instituto Nacional da Seguridade Social); 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 



, t , r\r\L, 
••,. 

Município de Capanema - PR 

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando a situação regular; 

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais 

obrigatórios referentes a esta licitação. 

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos 

digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente deverá assinar um Protocolo 

de Retirada do Edital, que será anexado ao Processo Licitatório. 
5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal será realizado por meio da divisão de 

Licitações do Município. 
5.3. Não poderão participar desta licitação: 

a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da 

licitação. 

b) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país; 

c) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7° da Lei n° 

10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar 

de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei n° 

8.666/93); 

d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 

8°, V da Lei n° 9.605/98; 

e) Empresas declaradas inidõneas para licitar ou contr 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que sej 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

1) Empresas em processo falimentar, em processo con 

judicial ou extrajudicial; 

g) Empresas de que sejam proprietários, controlado 

Senadores (cfr. art. 54, II da Constituição); 

h) Empresas proibidas de contratar com o 	Público nos termos do art. 12 da 

Lei n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); 

i) Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9° da Lei 

n° 8.666/93. 
5.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação 

do licitante. 

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 

EQUIPARADOS 
6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-

se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
instituído pela Lei Complementar n° 123/06. 

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 

4.800.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, 

§ 4°, VI da Lei Complementar n° 123/ com alterações da Lei Complementar n° 155/2016, 

receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n° 123/06 às ME/ EPP. 

6.1.2. A pessoa física ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos 

pelo art. 3° da Lei Complementar n° 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei 

Complementar n° 123/06, às ME/ EPP. 
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6.2. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar n° 
123/2006 independe da habilitação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado 
para a obtenção do regime tributário simplificado. 

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3° da Lei 
Complementar n° 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, 
deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar 
(Art. 11 do Decreto n° 6.204/07). 

6.4. A declaração acima exigida deverá ser entregue juntamente com a documentação de 
habilitação. 

7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1. Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do 

licitante deverá apresentar-se à Comissão de Licitação para efetuar seu credenciamento como 
participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e 
do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão. 

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos 
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular 
com firma reconhecida, ou documento equivalente. 

73. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem 
ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros. 

7.4. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, 
deve ostentar os poderes específicos para formulação de propostas e para a prática de 
todos os demais atos inerentes a licitações, devendo vir acompanhado dos documentos de 
constituição da empresa ou do registro como empresário individual. 

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2021, o reconhecimento de 

assinatura no instrumento de procuração particular, poderá ser realizado perante a 

Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou cópia autenticada em 

cartório, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, 

CNH, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Passaporte e Cédula de identidade 

Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada 

no documento apresentado. 
7.5. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 
7.6. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante. 
7.7. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 

não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o seu 
representante de se manifestar durante a sessão. 

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 
8.1. Os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no 
anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021, ÀS 8h30m DO DIA 28/05/2021, (RAZÃO SOCIAL DO 

LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 
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ENVELOPE N° 02 PROPOSTA DE PREÇOS 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021, ÀS 8h30m DO DIA 28/05/2021, (RAZÃO SOCIAL DO 

LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

8.2. O envelope 01 deverá conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual 

deverá ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as 

folhas deverão, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverão estar rubricados 

por elemento credenciado da proponente, no caso de cópias, estas deverão estar devidamente 

autenticadas por tabelião, ou por servidor membro da comissão permanente de licitação. 
8.3. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar 

de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes 
da abertura da sessão pública. 

8.4. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, 
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR 

TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021, AS 8h30m DO DIA 28/05/ 2021, (RAZÃO SOCIAL DO 

LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de preços e documentos de 
habilitação deverão ser protocolados no Protocolo-Geral do Município (junto ao 
Departamento de Tributação no Paço Municipal) até a hora marcada no Preâmbulo deste 
edital para abertura da sessão pública, quando não encaminhados via correio. 

8.5.1. A sessão pública não será iniciada enquanto houver empresas na fila do 

protocolo dos envelopes. 

8.5.2. Após o início da sessão, não poderão participar certame as empresas que 

não tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5. 

8.5.3. Considera-se o início da sessão a manifestação do Pregoeiro, declarando 

aberta a sessão pública, devendo constar na Ata o efetivo horário da abertura e a 

justificativa para eventual atraso. 
8.6. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão 

efeitos como proposta. 
8.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas neste Edital. 
8.8. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir 

relacionados: 

8.8.1. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

b.1) Os documentos deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores. 

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

e) No caso de cooperativa: 

e.1) A ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede; 

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

e.3) O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da 

assembleia que os aprovou; 

e.4) Os editais de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; 

e.5) A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a 

contratar o objeto da licitação; 

o No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

g) Para qualquer tipo de empresa: Certidão simplificada de registro do comercio -

Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em ata nã "íinterior a 90 

(noventa) dias da data prevista para apresentação do 	opes, salvo 

sociedade simples; 

8.8.2. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - PJ, com data de 

emissão não superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com 

data superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissão Permanente de 

Abertura e Julgamento de Licitações 	poderá consultar o site: 

http://www.receita.fazenda.zov.bripessoaluridica/cnpj/cnpfreva/cnplreva  sol  

icitacao.asp para averiguar se houve alterações. (se não houver alterações a 

empresa não será desclassificada) 
b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando a situação regular, expedido pela Caixa Econõmica Federal; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da 

Dívida Ativa da União e Receita Federal); 
c.1) A aceitação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União está condicionada à verificação da correspondente 
autenticidade nos seguintes endereços eletrõnicos: www.receita.fazenda.gov.bre 
wvvw.pgfn.fazenda.gov.br. 

d) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da sede 
da licitante; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidão Negativa de Tributos 
Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante); 

8.8.3. RELATIVA À REGULARIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA: 
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a) certidão negativa de falências ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data não anterior a 

90 (noventa) dias da data prevista para apresentação dos envelopes; 

b) Comprovação de capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor total estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita 

relativamente à data da apresentação da proposta, por meio de Certidão emitida 

pela Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. 

8.8.4. RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11 

(validade 180 dias contados da data de sua emissão). 

8.8.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Registro ou inscrição,  no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, da empresa licitante e de seu(s) 

responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem 

registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Paraná, deverão ser providenciados 

os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato. 

b) Comprovação da capacitação  téc co- rofissional, mediante 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida ptf CREA ou CAU da região 

pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) r ponsável(is) técnico(s) e/ou 

membros da equipe técnica que participarão da o..• +üe 'demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica ART ou o Registro de Responsabi l 	e Técnica RRT, relativo à 

execução dos serviços que compõem a contratação, especifica - 	o que tange ao presente 

certame, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA; 

b.1) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 

1.7(' elencados deverão pertencer ao quadro permazie 	do licitante, na data prevista par 

entrega da proposta, entendendo-se como tal, pará ins deste Edital, o sócio que comprove seu 

vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços 

com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 

futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; 

b.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros 

da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal 

condição através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da 

integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados 

em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão 

domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 

1971; 

b.3) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem 

poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração. 
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b.4) A comprovação referente ao item b.1 poderá ser comprovada na hora da 

sessão junto com os documentos de habilitação ou na data da assinatura do contrato. 

c) Comprovação da capacitação técnico-operacional,  mediante 

apresentação de um atestado fornecido por pessoa fisica ou jurídica de direito público ou privado, 

em nome do licitante, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior 

relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

> PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA , com quantitativos mínimos de 

50% da área objeto da presente licitação, vedado o somatório 

de atestados.  Ou seja, somente será admitido o quantitativo 

mínimo de 50% da área objeto da presente licitação em um único 

atestado (3.099,71 m3).  

d) Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por 

intermédio de seu responsável técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais 

onde será realizada a obra, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução. 

d.11 A vistoria ocorrerá conforme agendamento que feito através do 

telefone 46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou membro  

da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.  

d.1.1) Caso a empresa não queira fazer a visita 	- 'á que 

preencher a Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13 

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante le:-P everá possuir 

formação na área de engenharia, devido à complexidade do objeto desta li. 	o, bem como 

estar devidamente identificado, apresentando documento de identida.. ci e documento 

expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização vistoria. 

e) Declaração na qual a Licitante manife 	sua total compreensão e 

conhecimento dos termos contidos na Especificação Técnica deste Edital, conforme Modelo 

Anexo 8 deste Edital. 

1) Indicação do Responsável Técnico ou da Equipe de Profissionais 

Responsáveis Técnicos que participarão da construção da obra, conforme Anexo 04- (Declaração 

de Responsabilidade Técnica). O responsável técnico deverá opor assinatura de aceite na 

exigência constante acima. 

g) Declaração formal (Anexo 10) de que disporá, por ocasião da 

contratação, das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como do anexo 11, contendo o 

cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos. 

8.9. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (DECLARAÇÕES/OUTROS): 

a) Modelo de Declaração Unificada; 

b) Documentos facultativos: 

b.1) Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A 

empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar n° 123/2006, de 
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14/12/2006, deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação, no envelope 

"A", a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 9). 

b.2) Termo de Renúncia 

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão a 

Comissão da Licitação quanto a habilitação, deverá apresentar o respectivo documento nos 

exatos termos do anexo 07, o qual deverá ser entregue juntamente com a documentação de 

habilitação). 

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 01) poderão ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, ou 
cópia simples que poderá ser autenticada pelos membros da Comissão ou Funcionário do Setor 
de Licitações, no decorrer da sessão desde que o original esteja na posse do representante 
credenciado, ou ainda por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive 
expedidos via Internet. 

8.11. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes 
deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão 
expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 
90 dias contados da data da abertura da sessão pública. 

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de desclassificação (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14). 

8.13. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME/EPP, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial cor .esponderá ao momento 
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorro • . 11, is por igual período, 
critério da Administração, para a regularização da documentação, p. 	ento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com feito de certidão negativa 
(art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/ 14); 

8.14. A declaração do vencedor do certame acontecer= 	emento imediatamente 
posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regu 	o fiscal para a abertura 
da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07); 

8.15. A não regularização da documentação, no prazo previsto,adm 9plicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art,../81 da i rt° 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescent , para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação. 

8.16. O proponente que não cumprir com o, L:.-, posto no item 08 e seus subitens será 
desclassificado. 

9. DA PROPOSTA 
9.1. Deverá ser apresentada uma carta proposta de preços conforme Anexo 05, impressa 

por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta deverá ser 
elaborada considerando-se que o objeto será executado pelo regime de empreitada por 
preço global a preços fixos e sem direito a reajustamento e deverá conter: 

a) Razão social, endereço completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da 

proponente. 

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva 

assinatura. 

c) Data. 

d) Preço global e unitário do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em 

algarismos e por extenso, com demonstração dos valores correspondentes à mão-de-obra e 

material. 

e) Prazo de execução do objeto em dias. 
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1) Prazo de validade da proposta no mínimo 05 (cinco) meses contados a partir da 

data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitação. 
9.1.1. Planilha de Serviços conforme descrito no projeto básico - Deverá ser apresentada 

uma planilha de serviços datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e 
entrelinhas e deverá conter: 

a) Razão social. 
b) Município e objeto. 
c) Data. 
d) Discriminação dos serviços, unidades de medida, quantidades, preços unitários, 

preços parciais, preços subtotais e preço global, com no máximo duas casas após 
a vírgula. 

1) Demonstração dos valores correspondentes à mão-de-obra. 
g) Páginas numeradas. 
h) Nome, RG e assinatura do responsável legal pela Empresa, bem como o nome, 

número do registro no CREA e assinatura do responsável técnico. 

	

9.1.1.1. 	Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarão incluídos todos os 
custos com a mão-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, 
instalações provisórias necessárias, bem como os encargos sociais, 
fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas de 
tributos incidentes sobre os serviços, não se admitindo qualquer 
adicional. 

	

9.1.1.2. 	No preço proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, está 
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma 
reivindicação para pagamento adicional será considerada. Todavia, 
caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo, 
devidamente justificada, será descontado do valor ap aditivo o 
percentual equivalente do Risco na composição 	BOI, que será 
calculado sobre o valor global da obra, 	 ; hipótese de 
superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis 	nsequências 
incalculáveis, verificados durante a execução da ob hipóteses, que 
devidamente justificadas, não sofrerão descontos 	percentual de 
"risco" 

	

9.1.1.3. 	A Composição Analítica do BDI devera ser apresentada conforme 
modelo (Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e lucros 
(ou benefícios). 

	

9.1.1.4. 	O BDI - Com Desoneração da folha de pagamento máximo admitido 
nesta licitação é 26,44%, devendo cada licitante preencher sua 
planilha de Composição Analítica do BDI. 

9.1.2. Cronograma físico-financeiro - Deverá ser apresentado um cronograma 
financeiro, conforme o Projeto Básico, devidamente preenchido com o respectivo 
equilíbrio físico-financeiro constando o nome, número do RG e assinatura do 
responsável legal pela empresa, bem como o nome número do registro no CREA e 
assinatura do responsável técnico. 

	

9.2. 	Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

	

9.3. 	A apresentação da proposta na licitação será considerada como prova de que a 
proponente examinou e concordou com todas as especificações e demais elementos da 
Licitação, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, 
informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes 
de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitação lhe permitiram 
preparar proposta de preços completa irrevogável e integralmente satisfatória. 
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9.4. Independentemente do valor unitário apresentado pela proponente para cada item 
constante da planilha de preços, o preço global da proposta não poderá ultrapassar 
o Preço Máximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificação.  

9.5. 

	

	A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de 
executar os serviços nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

9.6. 

	

	Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos 
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto, vez que tais 
tributos fazem parte da discriminação do BDI - Benefícios de Despesas Indiretas. O 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido CSLL , que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos 
na proposta apresentada. 

9.7. 

	

	As propostas terão validade de 60 (sessenta) Dias contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

9.8. 

	

	Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

9.9. 

	

	Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada. 

9.10. Após a abertura da sessão, somente serão aceitas alterações formais, que não apresentem 
alteração da proposta, observadas as exceções previstas neste edital. 

9.11. Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais 
e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que 
se mencione em um e se omita em outro será considerado ,.n:ecificado e válido. 

10. DA SESSÃO PÚBLICA 
10.1. A abertura dos envelopes contendo a document 	-a-bs Iii,ição e a proposta de preços 

será realizada em sessão pública, da qual será lavrada 	circunstanciada assinada 
pelos membros da Comissão de Licitação e pelos repres 	es legais das licitantes 
presentes. 

10.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supereiiente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será ;,ti tomaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horárin e local anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação em contrário. 
10.3. Aberta a sessão, a Comissão de Licitação receberá, de uma só vez, os envelopes contendo 

a proposta e a documentação de habilitação. 
10.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, a Comissão de Licitação 

poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Consulta ao portal do TCE/ PR quanto aos impedidos de licitar 
(http: / / servicos . tce . pr. gov. br/ tcepr/ municipal/ ail/ ConsultarlmpedidosWeb. aspx); 

b) CNAE (http: / /www.cnae. ibge. gov. br) 
c) SICAF; 
d) Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www. portaldatransparencia. gov. br/ ceis); 
e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido 	pelo 	Conselho 	Nacional 	de 	Justiça 
(www.cnj. jus. br/ improbidade_adm/ consultar_requerido. php). 

10.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU n° 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. 
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art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário). 

10.6. Constatada a existência de vedação à participação no certame, a Comissão de Licitação 
reputará o licitante inabilitado. 

10.7. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação 
exclusiva para ME / EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de 
efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da 
Comissão de Licitação poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal 
(www.portaldatransparencia.gov.br), na seção "Despesas — Gastos Diretos do Governo 
Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos valores 
das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em 
primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo 
permitido como condição paras esse beneficio. 

10.7.1. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, 
o Presidente da Comissão de Licitação indeferirá a aplicação do tratamento 
diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das 
penalidades incidentes. 

10.8. Não ocorrendo o descumprimento das condições de participação, serão identificados os 
licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação. 

10.9. Caso necessário, a Comissão de Licitação poderá suspender a reunião para analisar os 
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que 
voltará a se reunir. 

10.10. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão de Licitação, de forma motivada, 
indicará os licitantes inabilitados em razão de falha ou omissão na documentação. 

10.11. A inabilitação de qualquer licitante será sempre fundamentada e registrada na ata da 
sessão. 

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direi 	recorrer, serão 
imediatamente abertas as propostas de preço dos licitantes habilitad 

10.13. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, a Comissão de Lici çãr. suspenderá a 
sessão e marcará nova data para abertura dos envelopes contendo ,1:s rop :stas de preço. 

10.13.1.0s documentos de habilitação e os envelopes lacrados conh•ndo as propostas serão 
rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Cj missão de Licitação e ficarão 
guardados na respectiva Seção. 

10.14. Após o final da fase de habilitação, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados não 
serão devolvidos. 

10.15. Os envelopes n° 02 ficarão à disposição das empresas inabilitadas pelo período de até 10 
(dez) dias úteis contados do encerramento da fase de habilitação, após o que serão 
destruídos pela Comissão de Licitação. 

10.16. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes do certame. 

10.17. A intimação do julgamento da habilitação e das propostas dos licitantes será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos 
licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação 
direta aos interessados e lavrada em ata. 

10.18. Após a fase de habilitação, não caberá: 
10.18.1.Desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pela Comissão de Licitação. 
10.18.2.Desclassificação do licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em 

razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento. 
10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissão de Licitação examinará as propostas 

apresentadas quanto às suas especificações e compatibilidade do preço em relação ao 
valor estimado para a contratação. 

10.20. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada na ata da sessão. 
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10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão de Licitação poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de 
nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou 
desclassificaram. 

10.22. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes. 

10.23. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não 
harmonização ou irregularidade de natureza secundária, formal que não constitua um 
desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer 
outra proponente. 

10.24. A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma físico-financeiro poderá 
ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar 
o ato, devendo tal fato ser registrado em ata. 

10.25. A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e 
cronograma físico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no 
preenchimento serão efetuadas as devidas correções. 

10.26. No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, 
prevalecerá o último a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro 
grosseiro e óbvio, ou ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso) a 
proposta será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado. 

10.27. Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta. 
10.28. Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço 

unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro 
grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o 
preço unitário será corrigido. 

10.29. Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços 
e o preço global analisado, prevalecerá este. 

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o per • , ntpal máximo admissível 
estabelecido, a diferença entre o valor proposto pela.exponente e o máximo 
admissível será remanejado para a última parc 	 ama físico-financeiro. 

10.31. A Comissão de Licitação fará a conferência do cromo " 1 a físico-financeiro e 
procederá a correção se constatado erro, desequilíbrio .1:m1:i:13-financeiro e/ou a 
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A 1 plels correção de erro, 
desequilíbrio físico-financeiro e/ou de ajuste não aca ta " desclassificação da 
proposta. 

10.32. O cronograma físico-financeiro corrigido deverã• ser aceito expressamente pela 
proponente. Caso a proponente rejeite a correção, a sua proposta será 
desclassificada. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
11.1. O critério de julgamento será o de menor preço global. 
11.2. Será desclassificada a proposta final que: 

a) Contenha vícios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o 

presente edital; 

b) Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Básico; 

c) Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital; 

c.1) A proposta poderá utilizar custos unitários diferentes daqueles fixados neste 

Edital, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma 

físico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de 

referência utilizado. 

d) que apresentar preços e vantagens baseadas nas ofertas das demais 

proponentes; 
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e) que apresentarem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

f) que não aceite correção do cronograma físico-financeiro; 

g) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, após 

procedimento para apurar a viabilidade técnica e econõmica do preço global proposto, quando 

for razoável concluir que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço da sua oferta. 

11.3. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja 

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor orçado pela Administração, ou 

b) Valor global orçado pela Administração. 

11.3.1. Nessa situação, previamente à desclassificação da proponente, lhe será facultado, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a comprovação da viabilidade dos preços constantes 

em sua proposta, por meio de composição detalhada dos preços unitários, 

comprovando que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, 

conforme parãmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de 

desclassificação. 
11.4. Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por 

cento) do menor preço a que se referem as alíneas "a" e "b" do item 11.3, será exigida, 
para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença entre o 
valor resultante do item 11.3 e o preço global analisado. 

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE 
12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame não se enquadrarem os requisitos do 

item 6 deste edital, far-se-á sorteio na mesma sessão de julgame 
12.2. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de co atação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 
12.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas presp•ntadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou a 	'V dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o emp_i.!. pi-oceder-se-á da seguinte 
forma: 

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

12.3.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 12.2.1, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito; 

12.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 

12.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicarão 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa 
de pequeno porte. 

13. DOS RECURSOS 
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13.1. Dos atos da Administração serão admitidos os seguintes recursos: 
13.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, 

ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitarão do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação; 

d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 
1) 	Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere 

o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93; 

g) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 
13.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso 
hierárquico. 

13.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do 
ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do(a) Prefeito(a) Municipal, 

13.2. A interposição de recurso será comunicada aos demais licitantes, que poderão impugná-
lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

13.3. O recurso será dirigido à Comissão Permanente de Licitação, por intermédio do Presidente 
da Comissão de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado. 

13.4. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento 
do recurso. 

13.5. Os recursos interpostos em razão de habilitação ou inabilitação de licitante ou do 
julgamento das propostas terão efeito suspensivo, podendo autoridade competente, 
motivadamente e presentes razões de interesse público, atrib 	eficácia suspensiva aos 
demais recursos. 

13.6. Durante o prazo de apresentação do recurso, se 	 o  • 
4 
acesso do licitante aos 

autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação n,Ucessária à instrução do 
recurso. 

13.7. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista o h rtantes interessados, 
o prazo para recurso será suspenso. 

13.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação aggfxas d 	tos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor. 

14.2. Após a adjudicação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias. 

14.3. Previamente à formalização da contratação, a Comissão Permanente de Licitação poderá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível proibição de contratar com o Poder 
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação. 

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a 
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação, para assinar 
o contrato ou retirar o instrumento equivalente. 

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATAÇÃO E DA CESSÃO 
15.1. A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual. 
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15.2: É vedada a subcontratação total ou parcial do seu objeto, bem como a associação do 

contratado com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, de 

qualquer encargo, obrigação ou direito relativo ao objeto desta licitação. 

16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
16.1. O contrato terá vigência de 180(Cento e oitenta) dias. 
16.2. O prazo de vigência de contrato é maior do que o prazo para a execução da obra devido à 

necessidade de realizar medições, pagamentos e prestação de contas, entre outros 
procedimentos. 

16.3. Na hipótese de necessidade de aditivo de prorrogação contratual, será discriminado o 
novo prazo de vigência do contrato e o novo prazo para execução da obra. 

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL 
17i. A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura do termo de Contrato de 

Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, 
que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais. 

17.1.1. A apresentação da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, é 
condição para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa 
proponente vencedora não comprovar a formalização da garantia de execução ou da 
garantia adicional, o contrato de empreitada não poderá ser firmado, sob pena de 
responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, além de solidariedade de 
obrigações e concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o particular 
beneficiado e o(s) Agente(s) público(s) que firmarem o instrumento em conjunto. 

17.2. O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4). 

17.3. O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, 	o 5. er, deverá ser 
efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da 91tr g' 8.666/93, à 
escolha das licitantes vencedoras: 

b) seguro garantia; 

c) fiança bancária. 

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caução em d mheiro, o . epósito deverá 
ser feito em Instituição Bancária Oficial, em conta a ser indicada pelo Município de 
Capanema, a qual será devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 40  do art. 
56 da Lei n° 8.666/ 1993. 

17.5. Se a opção de garantia for pelo seguro garantia: 

a) seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência do contrato, 

acrescido de 90 (noventa) dias; 

b) a apólice deverá indicar o Município de Capanema como beneficiário; 

c) a apólice deverá conter cláusulas de atualização financeira, imprescritibilidade, 

de inalienabilidade e de irrevogabilidade. 
17.6. Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter: 

a) prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de 

90 (noventa) dias; 

b) expressa afirmação do fiador que, como devedor solidário, fará o pagamento ao 

Município de Capanema, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não 

cumpra suas obrigações; 
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c) renúncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos 

arts. 827 e 838 do Código de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o 

beneficio de ordem na vigência do contrato administrativo; 

d) cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e 

de irrevogabilidade. 
17.7. Se a opção for pelo título de dívida pública, este deverá: 

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 

de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil; 

b) ser avaliado por seu valor econõmico, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda. 
17.8. Não serão aceitos seguro garantia ou fiança bancária que contenham cláusulas contrárias 

aos interesses do Município de Capanema. 
17.9. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Edital, a não prestação de garantia 

exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando 
sua imediata rescisão. 

17.10. Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas 
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da 
alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da 
garantia de execução, se assim o desejar. 

17.11. A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando: 

a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de Contrato de 

Empreitada; 

b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo 

licitador da obra. 
17.12. A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por 

requerimento mediante a apresentação de: 
a) termo de recebimento definitivo; 

b) certidão negativa de débitos expedida pelo I. 	- 	(e ao objeto contratado 

concluído; 

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações defin va de. água e/ou energia 

elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, 	rante execução do objeto, 

são de inteira responsabilidade da contratada. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
18.1. Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mão-
de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a 
perfeita execução da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a: 

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 
18.1.2. Elaborar e disponibilizar à CONTRATANTE os projetos executivos 

desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos 
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 
compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer 
impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de maneira a 
abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as 
suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena 
compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos: 

a) A Contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia do 

Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, um cronograma de 
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dimensionamento de mão-de-obra, isto é, relação nominal de todo o pessoal técnico que irá 

executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado 

ao cumprimento do cronograma físico da obra. 

b) A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções 

desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando 

o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações 

exigidas pelas mútuas interferéncias entre os diversos projetos; 

c) O projeto executivo deverá ser apresentado no prazo de 30 dias, contados 

a partir da assinatura do contrato. 

d) A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada ensejará a 

aplicação das multas previstas neste edital, bem como, na hipótese de haver necessidade de 

aditivos contratuais por inconsistências encontradas entre o projeto básico e a execução da obra, 

verificadas após o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao "risco", da 

composição do BDI apresentado pela empresa, será descontado do valor final de um possível 

aditivo. 

	

18.1.3. 	Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei 
n° 6.496, de 1977; 

	

18.1.4. 	Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico 
especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto 
no Projeto Básico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

	

18.1.5. 	Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível 
de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de ti os os dados, 
documentos e elementos de informação pertinentes à tecnolog 	e concepção, 
desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer 	 aplicação da 
obra; 

	

18.1.6. 	Assegurar à CONTRATANTE: 

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desen 	idos, inclusive 

sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser re 	, logo após o 

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo 	TRA ANTE distribuir, 

alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, 

da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução 

do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

	

18.1.7. 	Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 

especificações que integram o Contrato, no prazo determinado. 

	

18.1.8. 	Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local 

dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e 

disciplina. 

	

18.1.9. 	Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações 

constantes no Projeto Básico. 
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18.1.10. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 

memorial descritivo. 

18.1.11. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências 	outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em 

relação ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execução 

da obra, para possibilitar a sua fiscalização. 

18.1.12. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico 

e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais 

defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado 

da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo 

se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

18.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. 

18.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de 

caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens,  àçi. CONTRATANTE, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos rrl ivia pública junto à obra. 

18.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 ( t e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se 	- 	lé al dos serviços. 

18.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informação solici -fio a la CONTRATANTE ou 

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a o u. que tempo, ao local dos 

serviços, bem como aos documentos relativos à xecuçáo da reforma. 

18.1.17. Paralisar, por determinação da CONTRATA . 'TE, qualquer trabalho que não 

esteja sendo executado de acordo com'&boa técnica ou que ponha em risco a 

segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

18.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

18.1.19. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de 

trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados. 

18.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a 

sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos 

determinados por lei. 

18.1.21. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas 

as redes hidrossanitárias, elétricas e telefónicas. 
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18.1.22. Promover a guarda, manutenção e vigilãncia de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 

18.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia 

recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual EPI's; 

18.1.24. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto 

capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

18.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Administração; 

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Administração; 

18.1.27. Prestar os serviços dentro dos parãmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e 

tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislação; 

18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos 

serviços, fora das suas especificações; 

18.1.29. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e 

assumindo o ónus decorrente; 

18.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circuns 	ias detectadas 

por seus empregados quando da execução dos serviç■ s, ■ e . prejudiquem ou 

possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou com: 7...m ter à integridade 

do patrimônio público; 	
F„ 

18.1.31. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem me. 3o p. rcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer d. pr- 	ões a que está 

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Proj 	Básico ou neste contrato; 

18.1.32. Manter, durante o período de vigência do i • ,ri(rato, todas as condições que 

ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório; 

18.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 

comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios 

dos empregados utilizados na execução dos serviços. 

18.1.34. Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos para 

a execução da obra; 

18.1.35. Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações 

técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações 

necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se 

responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para 

uma proposta de preços completa e satisfatória; 

18.1.36. Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS. 

18.2. 	A CONTRATANTE obriga-se a: 
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18.2.1. 	Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 

	

18.2.2. 	Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na 
forma prevista na Lei n° 8.666/93; 

	

18.2.3. 	Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que 
acarrete em interrupção na execução do Contrato; 

	

18.2.4. 	Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 

	

18.2.5. 	Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 

	

18.2.6. 	Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato; 

	

18.2.7. 	Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

	

18.2.8. 	Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância 
das normas ambientais vigentes; 

	

18.2.9. 	Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, 
especialmente do Projeto Básico e seus anexos; 

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

19. DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
19.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, 
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o 
CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surg -  com relação ao presente 
Contrato. 

19.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não ex. i a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução É contrato. 

19.3. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto -•, nos termos do art. 618 
do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamé" dos serviços, podendo o 
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-lo._ ql .  ido contrariarem a boa 
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificaçõe..../técnr ;::z e/ou memoriais. 

19.4. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de s alização e segurança em todos 
os locais de serviços, principalmente nos de trabalho 	vias públicas, de acordo com as 
normas de segurança do trabalho. 

19.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, 
CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual 
condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso 
concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo 
Civil, especialmente a denunciação da lide, se for o caso. 

19.6. A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos 
serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual 
e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis. 

19.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito 
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de 
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a 
CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título. 

20. DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



u O 0 3J 
Município de Capanema - PR 

20.1. A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita através de profissionais 
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalização procederá mensalmente a 
medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o 
andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. 

20.2. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades 
previstas, se for o caso. 

20.3. A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, 
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE: 

a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto da presente Licitação; 

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; 
20.4. A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE 

para representá-la na execução do contrato. 
20.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das 

especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, 
Boletim ,Diário de Ocorrências BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e 
rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar 
reservados para o manuseio da fiscalização. 

20.6. A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização 
prévia da fiscalização. 

20.7. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, 
vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente 
refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de 
quaisquer õnus financeiro para o CONTRATANTE. 

20.8. Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou 
má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com 
as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou mem* is, não se referindo 
aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correr-o por cor. ta a CONTRATADA as 
despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou su'i 	1„114,,,, o 4 o material rejeitado. 

20.9. A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no pr-.- o esultado dos testes 
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execuç 	testes são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 

20.10. A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de • 	amento um ao outro. 
A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescer 	iscutir os problemas 
potenciais. 

20.11. Toda a comunicação entre as partes deverá ser<! --or escrito. A notificação tornar-se-
á efetiva, após o seu recebimento. 

20.12. A fiscalização será realizada pela Secretaria de Planejamento do Município, por meio de 
Engenheiro Municipal. 

20.13. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma 

a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste. 

20.14. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, nas 

Especificações, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais 

que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / serviços em 

questão e seus complementos. 

20.15. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
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inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja 

caracterizada a omissão funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei 

n° 8.666/93. 

20.16. Compete especificamente à Fiscalização: 
20.16.1. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das 

obras/ serviços; 
20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigações 

da Contratada constantes do Contrato; 
20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas 

Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicáveis; 
20.16.4. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela 

Contratada; 
20.16.5. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada; 
20.16.6. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 
20.16.7. Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que 

porventura venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma; 
20.16.8. Relatar oportunamente à Contratante, ocorrências ou circunstâncias que 

possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a 
terceiros; 

20.16.9. Dar à Contratante imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de 
penalidades contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato. 

20.17. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos 

de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspecto-, quando for o caso: 

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a'ficação dos prazos 

de execução e da qualidade demandada; 
- - b) Os recursos humanos empregados, em funçáõ 

profissional exigidas; 

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizado 

de e da formação 

le2ida; d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução esta 

e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do,  contrato; e 

f) A satisfação do público usuário. 

20.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverã 

comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 

contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 

20.19. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, 

quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93. 

20.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, 

sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação 

de sanções administrativas, previstas neste instrumento convocatório e na legislação 
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vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 

da Lei n° 8.666/93. 

20.21. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, 

durante a execução do contrato, somente será admitida, a critério da Contratante, 

mediante a comprovação de experiência equivalente ou superior do substituto proposto. 

20.22. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a 

Contratada, sua equipe e a Fiscalização, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no 

sentido do cumprimento do Contrato. 

20.23. Reserva-se à Contratante o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar 

comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos equipamentos e da 

mão-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenização, 

seja a que título for, aplicando-se as penalidades cabíveis. 

21. 	DO PAGAMENTO 
21.1. Os pagamentos serão efetuados em parcelas correspondentes às medições mensais a 

serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma físico-financeiro, 
considerando os preços unitários constantes da Planilha de Quantidades, todos 
aprovados pelo Departamento de Engenharia do Município. 

21.2. Após a aprovação das medições,  o pagamento será realizado no prazo de até 15 
(quinze) dias,  mediante depósito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a 
respectiva emissão e aceitação da nota fiscal e apresentação das guias de recolhimentos 
do INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA. 

21.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidões e documentos vencidos, 
que tenham sido apresentados na ocasião da habilitação ou junto ao Cadastro de 
Fornecedores do Município de Capanema. Os pagamentos somente serão efetivados caso 
a CONTRATADA apresente situação regular. 

21.4. Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade do fornecedor não 
gerará para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigação de 
reajustamento ou atualização monetária do valor devido. 

• res pelo órgão 
CONCEDENTE, em decorrência do Convênio especificado no 	2 deste edital, 

21.5. Os pagamentos somente serão efetuados após o repasse 

não gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilida. y  em obrigação de 
reajustamento ou atualização monetária do valor devido caso CONCEDENTE não 
repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima. 
21.5.1. Todavia, para evitar prejuízo à CONT ADA, verificando o 

CONTRATANTE que o órgão CONCEDENTE• não repassou as verbas 
necessárias ao pagamento da respectiva Parcela até o 30° (trigésimo) dia 
após a medição realizada, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA do 
fato, facultando a esta a suspensão da execução da obra, até a liberação 
do pagamento. A opção pela suspensão da execução da obra deve ser 
formalizada por escrito e anexada ao processo licitatório.  

21.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e 
comprovação dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes órgãos: 

a) CREA, por meio da ART de Execução da Obra Anotação de Responsabilidade Técnica; 

b) ISS do Município de Capanema; 

c) INSS, através da matrícula da obra; 

d) Prefeitura Municipal, através do Alvará de Construção da obra; 

21.7. Na ocasião do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada deverá apresentar na 
tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior: 
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a) Comprovante de medição realizada pelo Departamento de Engenharia do Município, 
devidamente assinada pelo Engenheiro responsável pela fiscalização da obra; 

b) Certidões de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo 
mês do pagamento. 

21.8. A liberação da última parcela estará condicionada à elaboração do Termo de  
Recebimento Provisório das obras e/ou serviços contratados, o qual será lavrado 
em até 15 (quinze) dias após a notificação da conclusão da obra realizada pela 
CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentações:  

a) 	Comprovação de regularidade trabalhista e previdenciária da obra; 

c) Certificado de vistoria e conclusão da obra efetuado pelo Departamento de 

Engenharia do Município; 

d) Termo de Recebimento Provisório da obra; 
21.9. Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual ou de 

execução incorreta da obra, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, 
sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais. 

21.10. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 
Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, 
sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos 
decorrentes. 

21.11. O pagamento poderá ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de 
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital. 
21.11.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob 
pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão 
do contrato. 

21.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstãncia que impeça a liquidaçã,. da despesa, o pagamento 

ficará pendente até que o contratado providencie as medidas s‹ eadoras. Nesta hipótese, 

o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da ‘rtuação, não acarretando 

qualquer õnus para a Contratante. 

21.13. A Administração somente efetuará o pagamento após a 	ência das seguintes 

hipóteses, sendo facultada a adoção de apenas uma delas; 

21.13.1. Mediante a comprovação da quitação dos tributos refe ntes à aquisição ou 

prestação de serviço contratado; ou 

21.13.2. Mediante retenção diretamente sobre o valor devido ao contratado do 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), caso o referido tributo incida na 

contratação, bem como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos 

termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 

21.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz 

jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

21.15. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas 

e/ou indenizações devidas pelo contratado. 

21.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de 

processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla 

defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



u O O 

Município de Capanema - PR 

21.17. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 

contrato. 

22. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
22.1. O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) 

dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços 
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de 
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará 
quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA. 
22.1.1. 	O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
22.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar 
e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 
22.2.1. 

	

	Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as 
eventuais pendências verificadas. 

22.2.2. 	A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição 
de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam 
vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

22.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar form.' lizado até 60 
(sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão e - ifica nte designada 
pelo CONTRATANTE formada por três servidores efetivos. Decor 	-e prazo, sem  
qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão) colif erada(s) como 
recebida(s) definitivamente. 

22.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contra de:/.% será lavrado 
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências d— c: L' ação quanto 
às pendências observadas, e somente após solucionadas t as 2 Z• reclamações 
porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fi i ecedores de materiais 
e prestadores de serviços empregados na execução do conti...<5.. 

22.5. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime iCONTRATADA, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 
força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

23. DAS SANÇÕES 
23.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro 
do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidõneo; 
1) 	Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaração falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 
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23.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 
a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 
b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Capanema 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos; 

23.3. 	Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 

Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa: 
23.3.1. Advertência por escrito; 

23.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia 

consecutivo que exceder à data prevista para a conclusão da obra, contado do 10° (décimo) dia 

a partir da Ordem de Início da Obra; 

b) b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia 

consecutivo de atraso na colocação de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, 

contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra; 

c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execução incorreta da 

obra, quando impossível a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os serviços, 

sem prejuízo das glosas parciais ou totais realizadas nas medições da Fiscalização; 

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por ação, 

omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer disp)sição do Edital, cláusula ou 

condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste tem, aplicada em dobro na 

reincidência; 

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor • 

ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, 

sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execu 

de 15 (quinze) dias, da data da notificação, sem prejuízo de outr.:J.s 

1) 	Multa de 20,0% sobre o valor do contra to, 

contrato pelos seguintes motivos: 

I 	quando a contratada falir, -or dissolvida ou por superveniente 

incapacidade técnica; 

II - quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por 

parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de prorrogação 

contratual deverá obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, sob pena de 

nulidade; 

III quando houver inadimplência de cláusulas e condições contratuais 

por parte da CONTRATADA e desobediência das determinações da fiscalização; 

IV demais hipóteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93. 

23.3.2.1. A aplicação das sanções previstas neste edital, não exime a 
CONTRATADA de ressarcir à CONTRATANTE por outros eventuais 
prejuízos causados que ultrapassem o valor das multas previstas 
neste instrumento. 
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23.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

23.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

23.4. 	As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

23.5. 	As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que 

lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e 

subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

23.6. 	A multa será descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração. 

23.7. 	A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

23.8. 	As demais sanções são de competência exclusiva do Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação. 

23.9. 	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em ish ração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem com 	dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

23.10. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máxi¥1. d 30 (trinta) dias, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pe au rYdade competente, 

ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente. 

23.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

23.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

24. 	DA RESCISÃO DO CONTRATO 

24.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos; 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, nos prazos estipulados; 

d) O atraso injustificado no início e na finalização da obra; 

e) A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
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1) A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas neste edital e no contrato; 

g) A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da 

Administração e autorização em contrato. 

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do 

art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

j) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

k) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

1) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

m)Razões de interesse público de alta relevãncia e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

n) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação 

do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

o) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que t talizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçõ(. pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 	vistas, assegurado ao 

contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspen - :. 	rimento das obrigações 

assumidas até que seja normalizada a situação; 

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos -v't 
	

la Administração 

decorrentes da obra, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em 	d• lamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao c949tratado o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja ik6'rmalizada a situação; 

q) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 

execução da obra, nos prazos contratuais; 

r) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato; 

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 

24.2. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

25. 	25.DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
25.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta. 

25.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
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26. DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
26.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento 

quando eivado de vício insanável. 
26.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
26.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

Administração. 
26.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade 

dos atos que diretamente dependam ou sejam consequências do ato anulado. 
26.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicará expressamente os atos a que ela se estende. 
26.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 

jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já 
produzidos. 

26.7. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado 
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos 
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a 
responsabilidade de quem lhe deu causa. 

26.8. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público 
ou aos demais interessados. 

27. DAS ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES DE SERVIÇOS E REAJUSTE 

27.1. Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras/ serviços, 

seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do 

CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizará por escrito, 

ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras/ serviços para melhor 

adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no :%A-  figo 65, da Lei 

8.666/93, com alterações posteriores. 

27.2. Caso venha a ser necessário nas obras/serviços contratada a 	17ação de serviços 

adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será de ido com base nos 

preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente 4io SEOP, ou outra 

tabela recomendada pelos órgãos fiscalizadores, ou se for o caso custo praticado no 

mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Ewri nharia, observadas as 

condições da proposta da CONTRATADA, formalizan(1.,,  o respectivo aditamento ao 

Contrato Primitivo. 

27.3. No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço Correspondente somente será 

expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido 

às formalidades legais. 

27.4. Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 

acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, 

fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE. 

27.5. O aditivo de prorrogação da execução da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a 

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme  

o cronograma físico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os 

fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execução, sob pena de  

aplicação das penalidades cabíveis.  
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27.6. Todos os fatos que ensejam a suspensão ou paralisação da obra devem 
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual será juntada ao processo 
licitatório. 

28. DO FORO 

28.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Capanema-

PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

29. DISPOSIÇÕES FINAIS 

29.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 

da sua proposta. 

29.2. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da 

futura execução da obra. 

29.3. É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive com 

a fixação de prazo de resposta, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar desde a realização da Sessão Pública. 

29.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. 

29.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Município de 

Capanema-PR. 

29.6. Qualquer impugnação, recurso, ou troca de documen .0- relacionados a este Edital 

deverão ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitu = unicipal de Capanema, ou 

remetida via postal, endereçada ao Setor de Licitações ."114 nicípio, considerando-se a 

data de recebimento da correspondência para verificação 	tempestividade dos atos, 

respeitando-se os prazos previstos neste edital. 

29.7. O Setor de Licitações prestará todos os esclarecimenti J!,; solici ti os pelos interessados 

nesta licitação, estando disponível para atendimento !Jf segunda a sexta-feira, no horário 

de expediente, na Av. Governador Pedro Viri, i(i Parigot de Souza, 1080, centro 

Município de Capanema PR. 
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ANEXO 01 

CARTA CREDENCIAL 

(local e data) 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 08/2021 

Senhores 

O abaixo assinado 	 , portador da carteira de identidade n° . ..., na qualidade 

de responsável legal pela proponente 	 vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria 

que o senhor . 	...... , carteira de identidade n° 	 , é a pessoa designada por nós 

para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e proposta 

de preços, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos 

recursais a que se referir a licitação em epígrafe. 

Atenciosamente. 

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHEC,IMENTO DE FIRMA), e 

carimbo do CNPJ da empre 

Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2021, o re 	ento de assinatura no 

instrumento de procuração particular, poderá ser realizad 	t a Pregoeira e Equipe de 

Apoio, desde que apresentado, via original ou cópia autenti 	cartório, de Documento 

Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de 	NH, Carteira de Trabalho 

e Previdência Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo 

admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado. 

ANEXO - II 
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MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

(papel timbrado da licitante) 

Á pregoeira e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná 

TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021 

Pelo presente instrumento, a empresa 	  CNPJ n° 
	

com sede na 
	 , através de seu representante legal infra-assinado, que: 

1) Declaramos, para os fms do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854/99, que 

não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores 

de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá 

informar tal situação no mesmo documento). 

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidõnea para licitar ou contratar com 

Administração Pública. 

3) Declaramos para os devidos fms de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados 

por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) 	  

Portador(a) do RG sob n° 	  e CPF n° 	  , cuja 

função/cargo é  	(sócio administrador /procurador / diretor / etc), responsável pela 

assinatura do Contrato. 

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou, unção pública impeditiva de 

relacionamento comercial com a Administração Pública. 

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com inco~Èade cora as autoridades contratantes ou 

ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma 	ula Vinculante n° 013 do STF 

(Supremo Tribunal Federal). 

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futuya referi.• •• • este processo licitatório, 

bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: 
E-mail: 
Telefone: () 

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de 

Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

Nomeamos e constituímos 	o 	senhor(a) 	 , 	portador (a) 	do 	CPF/ MF sob 

n.°  	para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao TOMADA DE 

PREÇOS N° 08/2021 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, 

seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato. 

	 de 2021. 
Local e Data 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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ANEXO 04 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI 

À Comissão de Licitação 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 08/2021. 

r 

Município de Capanema - PR 

ANEXO 03 

ATESTADO DE VISITA 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 08/2021 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, 

NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 

5424/2019/SNDRU/CGOA/MDR, REFERÊNCIA 59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

Declaramos que o engenheiro 	 , CREA/CAU n° 	da empresa 	  

responsável técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra 

objeto do Tomada de preços em epígrafe. 

(Local e Data) 

(nome, RG/CREA e assinatura do responsável pelo Licitador) 

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, 

caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

Nome Especialidade CREA/ CAU n° 
Data do 

registro 

Assinatura do 

profissional 

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro 

técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis 

Trabalhistas vigentes. 

(local e data) 

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 
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ANEXO 05 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

(Identificação da Proponente razão social, endereço, telefone e CNPJ, etc. ) 

(Local e data) 

À Comissão de Licitações 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 08/2021. 

Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços 

para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃL 

POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, - 

NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 

5424/2019/SNDRU/CGOA/MDR, REFERÊNCIA 59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ 	), 
sendo R$ ..... (....) referentes à mão-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material 	 

O prazo de execução do objeto da licitação é de 180 (centro e oitení ) dias, contados a partir 

do 10° dia após a assinatura do contrato. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 	  mese no mínimo 180 (cento e 

oitenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimé ropostas pela Comissão 

de Licitações. 

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos to, , os custos diretos e 

indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais 	mo 	ateriais, aparelhos, 

equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, = cargos sociais, administração 

lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra. 

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas 

brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a 

integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos. 

Atenciosamente. 

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 
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ANEXO 06 

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO BDI 
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ANEXO 07 

TERMO DE RENÚNCIA 

À Comissão de Licitações 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 08/2021 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preços n° 

08/2021, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela 

Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não 

pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, 

RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao pr?(;-

respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passancle.-

se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados. 

(local e data) 

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa ) 

ANEXO 8 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSAS IDADE 

	 , CPF n° 

	  declara que é conhecedor das condi - 

, CREA/CAU n° 

onstantes no Tomada de 

Preços n° 08/2021 e que aceita participar da 	•  ipe Te! nica da Empres," 

, CNPJ n° 	, para a CONTRATAÇÃO W  

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE l'AVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO 

CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 5424/2019/SNDRU/CGOA/MDR, 

REFERÊNCIA 59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

Cidade 	 , 	de 	 de 2021 

(nome, RG e assinatura do declarante) 
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ANEXO 9 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, 

que a empresa 	 (denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o n° 

	 , é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos 

termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência 

como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços n° x/2021, realizado 

pelo Município de Capanema PR. 

/_ /2021 

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa 
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ANEXO 10 

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL 

TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

Referência: 

Município de Capanema - PR 

Tomada de Preços N° 08/2021 

	  , inscrita no CNPJ/MF n° 	  , por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a) 	  , portador(a) do documento de identidade RG n° 

	  , emitido pela SSP/ , e do CPF n° 	  , DECLARA, sob as penas da lei 

para fins do disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos 

mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação. 

Acabadora de Asfalto; 

Rolo Pneumático; 

Rolo Chapa ou Tandem; 

Caminhão Espargidor; 

Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado; 

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços 

Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pe 

execução da obra objeto deste certame licitatório, não pós 

contratos que cumulativamente possam necessitar de tais 

consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de ex 

igentes na data da Sessão 

al estão disponíveis para 

outros compromissos ou 

mentos e pessoal, e 

ciuç o desta obra. 

de 2021 

(Assinatura do representante legal ) 

Nome e RG/CPF 

Cargo 

Carimbo do CNPJ 

OBS.: Todas as declarações deverão ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente 

e carimbada com o número do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissão 

é de responsabilidade do Município de Capanema - PR. 
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ANEXO 11 
CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021 
PROPONENTE 
MUNICÍPIO/LOCAL 
OBJETO ARA 

CONSTRUÍDA 
LOTE PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
DISPONÍVEIS 

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) 

30 60 90 	120 150 180 210 240 
1 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 
2 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 
3 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 
UTILIZAÇÃO 4 
QUANTIDADE 

5 UTILIZAÇÃO 
QUANTIDADE 
UTILIZAÇÃO 6 
QUANTIDADE 

7 UTILIZAÇÃO 
QUANTIDADE / 

8 UTILIZAÇÃO <.. 
QUANTIDADE \''--4/- / 

9 UTILIZAÇÃO  
QUANTIDADE / 	,X 

,---- 	(7..  

----- 

Local e data. Carimbo, nome, RG 
Assinatura do 

Responsável Legal 

Carimbo, nome, RG 
Assinatura do 

Profissional- CREA/CAU 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 



000 CAL.,›)  

Município de Capanema - PR 

ANEXO 12 

MINUTA CONTRATO N° 08/2021 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A 

EMPRESA 	  

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execução de Obra, sem vínculo empregatício, 

um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Sou2 

1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/OOXX-60, a seguir denominai 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO BELLÉ. De outro 

a empresa 	 , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	, neste ato representada pelos 

Sr(a) 	 inscrito 	no 	CPF 	n° 	residente 	e 	domicilia 

em 	 ,doravante denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente Contr., n 

termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condiçõ 

estabelecidas na licitação realizada na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021, que fazem par 

integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. O objeto do presente contrato é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS 

"ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE 

NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMAi:PR. EM ATENDIMENTO 

AO PARECER N° 5424/ 2019/ SNDRU/ CGOA/ MDR, REFERÊNCIA 19.553.001458/2017-27-

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, sol .::,„Le.g_ inae fie empreitada por preço 

	

global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, espec-iti-c 	técnicas e demais peças 

e documentos referentes à licitação Tomada de Preços 08/2021. 

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para tork),  os fins de direito, 

obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expir ssas n;. !..,.tal de Tomada de 

Preços N° 08/2021, juntamente com seus anexos e a proposLi da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

2.1. O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por extenso). 

2.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais 

de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

2.1.2. O valor global deste contrato não será reajustado, salvo nas hipóteses 

previstas em lei. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo 

discriminada: 
Dotações 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Exercíci 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercício 
2021 1931 08.002.15.451.1501.1151 869 4.4.90.51.00.00 De Exercícios 

Anteriores 
2021 1931 08.002.15.451.1501.1151 869 4.4.90.51.00.00 Do Exercício 

3.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício 

subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

CLAUSULA QUARTA DO t_6CÁL, DO PRAZOL.DA DISCRIMINACA,0 DO SERVIÇO 

4.1. As obras serão executadas nos locais e na forma descritos no projeto básico dos 

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificações que 

acompanham o edital. 

4.2. O prazo para a conclusão da obra é de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, 

4.2.1. O prazo de execução dos serviços terá início 10° (décimo) dia a partir da 

Ordem de Início da Obra e deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no 

projeto básico. 

4.3. Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem 

de Início da Obra e deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto 
básico. 

4.4.Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá i.ponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantiPd s estimadas e 

qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da 	a, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

4.5.Somente será admitida alteração do prazo quando: 

-a-----------"----'  a) houver alteração do projeto e/ou e especific .o..!..5 técnicas pelo 

CONTRATANTE; 

b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste 

Contrato, por atos do CONTRATANTE; 

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer 

subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 

CONTRATANTE; 

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução; 

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente 

justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 

f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham 

influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado; 

g) houver atraso na conclusão da obra devido à hipótese de suspensão da 

execução, nos termos do subitem 20.5.1, do edital. 
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h) outros casos previstos em lei. 

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os 

deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes 

de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas 

não poderão ser alegados como decorrentes de força maior. 

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e 

justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra 

empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não 

cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1. O prazo de vigência do Contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 

contados a partir da data da assinatura deste instrumento contratual. 

5.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de 	 

e encerramento em 	/,... 	/ 
5.3. O prazo de vigência de contrato é maior do que o prazo para a execução da obra devido 

à necessidade de realizar medições, pagamentos e prestação de contas, entre outros 

procedimentos. 

5.4. Na hipótese de necessidade de aditivo de prorrogação contratual, será discriminado o 

novo prazo de vigência do contrato e o novo prazo para execução da obra. 

CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento' 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfei 

demais atividades correlatas, obriga-se a: 

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme 

6.1.2. Elaborar e disponibilizar à CONTRATANTE 

dos materiais e dos 

execução dos serviços 

modelo; 

os! projetos executivos 

e 

desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos 

e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer 

impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de maneira a 

abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as 

suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena 

compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos: 

6.1.2.1. A Contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia 

do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, um 

cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é, relação nominal de todo o pessoal 

técnico que irá executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc.,  

devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma físico da obra.  

6.1.2.2.A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções 

desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando 
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o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações 

exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos; 

6.1.2.3.0 projeto executivo deverá ser apresentado no prazo de 30 dias,  

contados a partir da assinatura do contrato.  

6.1.2.4.A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada 

ensejará a aplicação das multas previstas neste edital, bem como, na hipótese de haver 

necessidade de aditivos contratuais por inconsistências encontradas entre o projeto básico 

e a execução da obra, verificadas após o prazo mencionado no subitem anterior, o 

percentual referente ao "risco", da composição do BDI apresentado pela empresa, será 

descontado do valor final de um possível aditivo.  

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARrs 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 

1977; 

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico 

especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto 

Básico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível 

de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e 

elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em 

suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra; 

6.1.6.Assegurar à CONTRATANTE: 

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 

inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, 

alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

6.1.6.2.0s direitos autorais da solução, do projeto, de sua,: - specificações 

técnicas, da documentação produzida e congéneres, e de todos os d.".í is p o uto s gerados na 

execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros su 	• tra dos, ficando 

proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONT'ter' 	, sob pena de 

multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

6.1.7.Promover a organização técnica e administrativa dos 	"çIs, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e es - caçs que integram 
o Contrato, no prazo determinado. 

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços 

sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

6.1.9.Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações 

constantes no Projeto Básico. 

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e 

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 

memorial descritivo. 

6.1.11.Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro 

preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 
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executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 

à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto, mantendo tal 

documento no local de execução da obra, para possibilitar a sua fiscalização.  

6.1.12.Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, 

bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, 

ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

6.1.13.Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 

da construção civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente — CONAMA. 

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por 

uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito 

ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos 

serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que 

ocorridos em via pública junto à obra. 

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou 

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como 

aos documentos relativos à execução da reforma. 

6.1.17.Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não 

esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que poni !! em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros. 

6.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previde 	s, fiscais 	comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salários devi 	osi  empregados e encargos 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos e acid'r.•rites de trabalho e outras 

obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratado,. 

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidente!, !-!obre este Contrato, bem como sobre 

a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados 

por lei. 

6.1.21.Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitárias, elétricas e telefónicas. 

6.1.22.Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo 

o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com 

fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's; 

6.1.24.Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, 

preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Administração; 
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6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Administração; 

6.1.27.Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 

com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços, fora das 

suas especificações; 

6.1.29.Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 

procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o õnus decorrente; 

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas 

por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a 

prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimõnio público; 

6.1.31.Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto 

nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato; 

6.1.32.Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que 

ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório; 

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 

comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na 

execução dos serviços. 

6.1.34.Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos 

para a execução da obra; 

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as espeçi icações 

técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informaç,,.s nece na sobre 

qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente 7 - =pre. «ntação 

da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória; 

6.1.36. Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CÕNTRATANTE 

7.1, A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1 Cumprir fielmente as disposições do Contrato demais documentos da 

licitação; 

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, 

na forma prevista na Lei n° 8.666/93; 

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que 

acarrete em interrupção na execução do Contrato; 

7.1.4, Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias; 
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7.1.6.Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à 

observãncia das normas ambientais vigentes; 

7.1.9.Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 

Básico e seus anexos; 

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS VEDAÇÕES  

8.1. É vedado à CONTRATADA: 

8.1.1. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, bem como a associação do 

contratado com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, de qualquer 

encargo, obrigação ou direito relativo ao objeto desta licitação. 

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

8.1.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato. 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDIÇÕES  

9.1. O prazo e a forma do pagamento estão previsto 

9.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA 

do edital. 

acordo com os seguintes 

procedimentos: 

9.2.1. Ao final de cada etapa da execução col rat alj conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentar, a medição prévia dos serviços 

executados no período, através de planilha e memória d cálculo detalhada, inspecionada e 

aprovada pela fiscalização. 

9.2.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 

totalidade. 

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à 

previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição 

prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor 

respectivo. 

9.2.4. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 

medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos 

serviços executados. 

9.2.5. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 
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9.2.6. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime 

de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 

executados. 

9.2.7. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da 

medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de 

cálculo detalhada. 

9.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos 

neste Edital. 

9.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da 

conformidade da Nota Fiscal/ Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços 

efetivamente executados. 

9.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execução dos serviços identificada pelo Departamento de Engenharia ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu 

resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

9.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será 

observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

9.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 

em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela • TRATADA, ou por 

outro meio previsto na legislação vigente. 

9.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que con 	o emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

9.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer 	a que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido 	rdada no contrato. 

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 

moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 

pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a 

seguinte fórmula: 

EM =IxNx VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6 / 100) 

365 

N - Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 
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VP Valor da Parcela em atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

10.1. O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) 

dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela 

CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o 

seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. 

A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por 

parte da CONTRATADA. 

10.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

10.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras 

executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e 

relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

10.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais 

pendências verificadas. 

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cab?o à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam samildas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento provisório. 

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Co 	 a. sçar formalizado até 60 

(sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão espec t mente designada pelo 

CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do on -3tante, a(s) obra(s) 

será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou ser., ]çOS retratados será lavrado 

desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da çotização quanto às 

pendências observadas, e somente após solucionadas tod zas reclamações porventura feitas 

quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores cie materiais e prestadores de serviços 

empregados na execução do contrato. 

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO  

l 1. A fiscalização se dará conforme o item 20 do edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE 

12.1. Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das 

obras/serviços, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério 

do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizará por escrito, ficando 

obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
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supressões que se fizerem necessários nas obras/ serviços para melhor adequação técnica, 

obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações 

posteriores. 

12.2.Caso venha a ser necessário nas obras/serviços contratada a realização de serviços 

adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base nos preços 

unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente no SEOP, ou outra tabela 

recomendada pelos órgãos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde 

que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condições da proposta da 

CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

12.3.No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço Correspondente somente será 

expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido às 

formalidades legais. 

12.4.Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 

quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, 

fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE. 

12.5.0 aditivo de prorrogação da execução da obra é de iniciativa da CONTRATADA,  

a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o  

cronograma físico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos 

alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execução, sob pena de aplicação das 

penalidades cabíveis.  

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensão ou paralisação da obra devem 

necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual será juntada ao processo 

licitatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital. 

• 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ->DOS MATERIAIS, VEICULOS. MÁ 	E EQUIPAMENTOS 

14. 1.0s materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem 	regados nos serviços 

decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e se 	e primeira qualidade, 

cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedi 	iprego daqueles que 

julgar impróprios. 

14.2. Sempre que dos documentos de licitação 	 D  •= n rem características determinadas 

em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que eles devem 

ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que 

se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas 

especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o 

CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

14.3. Em nenhuma hipótese será admitido emprego de servidores públicos 

municipais bem como equipamentos, veículos e máquinas públicas na execução da 

presente obra, sob pena de rescisão contratual e apuração quanto à improbidade 

administrativa de agentes públicos.   

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO 
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15.1. A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança 

individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo 

adequado de equipamento de proteção individual EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso 

dos EPIs. 

15.2. O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, 

obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA. 

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade 

quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 

3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 

18. 

15.4.Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança 

necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos 

na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, 

de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77. 

15.5. O CONTRATANTE estará autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do 

não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas 

como justificativa por atraso na execução da obra. 

15.6. Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do 

responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de 

terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

16.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade : .r danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços t.r.• contratados, inclusive 

acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando: éONTRATANTE de todas 

as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrai•  

16.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exc i responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contra.  

16.3.A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto dest4iconto, nos termos do art. 

618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andai' .r nto dos serviços, podendo o 

CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los guando contrariarem a boa técnica 

ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais. 

16.4A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em 

todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as 

normas de segurança do trabalho. 

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 

reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 

assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a 

CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de 

intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da 

lide, se for o caso. 

16.6. A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 

assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços 
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contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à 

aplicação das penalidades cabíveis. 

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito 

praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento 

de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser 

responsabilizada por eles a nenhum título. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MEDIDAS'ACAUTELADORAS  

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/ 99, a Administração Pública poderá 

motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma 

de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

18.1. Os motivos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 24 

do edital. 

18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa. 

18.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18.4.Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" "q" do item 23.1, do edital, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados 

que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

18.5. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

18.6.A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução dos 

valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes 

do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas 

neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS ,CIVIISSOS 

19. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláu 	s deste Contrato serão 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas a L n° 8.078/90, na Lei 

Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem 	 der ais egulamentos e normas 

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, inc ependentemente de suas 

transcrições. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
20.1. Em atendimento a Lei Federal no 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem 

observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
Para os propósitos desta clausula, definem-se as seguintes práticas: 

"Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público 

no processo de licitação ou na execução de contrato; 
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"Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo 

de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

'Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 

mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos; 

"Prática Coercitiva": Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 

processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 

'Prática Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas ao representantes do organismo financeiro 

multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática 

prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 

exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre 
um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por 
prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em 
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um 
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 
participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.  

20.3. Considerando os propósitos das clausulas acima, o licitante vencedor 
como condição para contratação deverá concordar e autorizar que, na hipótese 
do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o 
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam 
inspecionar o local de execução do contrato e todos os .4ocumento, contas e 
registro relacionadas a licitação e execução do 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DOS CASOS OMISSO.  
21.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cla i las deste Contrato serão 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas n: 	i n° 8.078/90, na Lei 
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos de I ràgi:lamentos e normas 
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, i dm:i . dentemente de suas 
transcrições. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DA PUBLICAÇÃO 
22.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial do Município 

será providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do 
quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA • DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS  
23.1. A troca eventual de documentos e correspondências entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA será feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA DO FORO 
24.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Comarca de 
Capanema PR. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza. 1080 Centro 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema - PR 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes 

a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só 

Município de Capanema - PR, XX de XXXX de 2021. 

	

Américo Bellé 	 Contratada 

	

Prefeito Municipal 	 Representante legal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 
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Município de Capanema - PR 

ANEXO 13 
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

Tomada de Preços n° 08/2021 
Objeto: 
Nome da Empresa: 
CNPJ n°: 
Endereço Completo: 
Fone: 
E-mail: 

O representante técnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do representante), 
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais 
e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este 
fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 
evenças técnicas e ou financeira para com a contratante. 

Xxxx, xx de xxx de 2021 

Nome, n° CREA/CAU e assinatura do Resp avel Técnico 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 
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ANEXO 14- ORÇAMENTO QUANTITATIVO 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 
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Município de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

PARECER JURÍDICO N° 122/2021 

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitações. 
ASSUNTO: Análise prévia a Tomada de Preços n° 08/2021. 

EMENTA: ANÁLISE PRÉVIA DA LICITAÇÃO. MODALIDADE 
TOMADA DE PREÇOS. OBRA PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS 
"ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO 
CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE DO NORTE NO BAIRRO 
SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA, EM ATENDIMENTO 
AO 	PARECER N° 5424/ 2019 / SMDRU / C GOA/ MDR, 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. PROCESSO 
NUMERADO COM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. OBJETOS E 
JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DA 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL. 

1. CONSULTA: 
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela portaria n°. 

7.777/2020, encaminha para análise desta Procuradoria Jurídica o Processo 

Licitatório de modalidade Tomada de Preços n° 08/2021. 

denota-se do processo licitatório que o objeto é a contratação de 

empresa para execução da obra pública de pavimentação poliédrica com 

pedras irregulares nas ruas "Ermindo Kremer, Tupi, Maranhão, no Bairro São 

Cristóvão e Rua Rio Grande do Norte no Bairro Santa Cruz, Município de 

4110 

	

	Capanema, em atendimento ao parecer n° 5424/2019/SMDRU/CGOA/MDR, 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME condições e 

especificações contidas no edital e seus anexos. 

Constam no processo administrativo: 
I) Portaria n° 7.777/2020 - fl. 01; 

II) Solicitação de autorização para abertura de licitação - fl. 02; 
III) P. Básico, Memorial Descritivo, Projetos, Planilhas fls. 03/34; 

V) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 35; 

VI) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 36; 

VII) Minuta do edital e anexos - fls. 37/97. 

É o relatório. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
	

Pági. 1 áe 4 
Fone:46-3552-1321 - ramal 222 - Fax:46-3552-1 122 

procuradoria.roinanti(acapanema.pr.gov.br  

CAPANEMA - PR 
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Munidpio de Capanema - PR 

Procuradoria Municipal 

2. PARECER: 
Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, 

nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não 

cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e 

da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos 

produtos entendidos como necessários. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação 

jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e 

recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário 

público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em 

recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se 

motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 9.784/99. O cumprimento ou 

não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da 

autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de 

descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de 

fundamentação dos atos administrativos. 

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto é, os 

requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, 

os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa 

• plausível para tanto. 

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos 

técnicos dos objetos da contratação pretendida pela Administração não 

constitui tarefa afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional 

poderemos adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente na 

descrição dos objetos ou na justificativa da contratação. Ante as questões 

acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à 

legalidade do feito. 

Au. Pedro Vitiato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 222 - Fcvc:46-3552-1122 

procurador a. rornantkdrapanema.pr. gou. br 

CAPAIVEMA - PR 



Destarte, limitando-se a examinar a presen dos 
acima mencionados, em razão de se tratar de documento téc 

d. mentos sa 

. 	.É rifica-se 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 222 - Faz:46-3552-1122 

procuradoria.romanti(ocapanerna.prqou.br  
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria Municipal 

2.1. Da licitação: do cabimento da modalidade tomada de 
preços 

No tocante à escolha da modalidade tomada de preços, os 
fundamentos estão assentados no art. 23, I, "b" e II, "b", da Lei 8.666/93. 

Conforme a legislação vigente, por esta modalidade de certame a 
Administração escolhe entre os possíveis interessados do ramo de que trata o 
objeto da licitação, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, que comprovem possuir requisitos mínimos de 

• qualificação exigidos no edital. 

Nesse prisma, verifica-se que o valor máximo delimitado pela 
Administração para o pagamento do objeto do certame é de R$ 337.155,91, 
justificando a realização de licitação pela modalidade tomada de preços. 

2.2. Do Projeto Básico 
Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado, para caracterizar obra ou serviço ou 
complexo de obras ou serviços. É imprescindível para realização de qualquer 
obra ou serviço de engenharia. 

Portanto, toda licitação de obra ou serviço realizada em qualquer 

• modalidade de licitação deve ser precedida da elaboração de projeto básico. 
Estabelece a Lei de Licitações que o projeto básico deve estar anexado ao ato 
convocatório, dele sendo parte integrante. 

Além de ser peça imprescindível para execução de obra ou 
prestação de serviços, o projeto básico é documento que propicia a 
Administração conhecimento pleno do objeto que se quer licitar, de forma 
detalhada, clara e precisa. Permite ao licitante ter acesso a informações e 
elementos necessários a boa elaboração da proposta, mediante regras 
estabelecidas pela Administração a que estará sujeito. 
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Procuradoria Municipal 

que o Projeto Básico atende aos requisitos legais, fornecendo subsídios claros 

e suficientes para que os licitantes elaborem as suas propostas. 

2.3. Das minutas de edital e do contrato 
A análise das minutas de edital e de contrato foi conduzida à luz 

da legislação aplicável ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, que 

regulamente a Tomada de preços, bem como a Lei Complementar Federal n° 

123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte. 

No tocante à minuta do edital, verifica-se que foram preenchidos 

os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93. Adequada, também, a 

minuta do contrato constante do Anexo 12, em que detalha o objeto, as suas 

peculiaridades, bem como prevê as cláusulas essenciais dispostas no art. 55, 

da Lei 8.666/93. 

Mesmo não estando a Administração obrigada a exigir prestação 

de garantia (art. 56, da Lei 8.666/93), mas considerando que diversas 

empresas locais e regionais, que normalmente têm participado das licitações 

de obras já se encontram compromissadas com a execução de diversas outras 
obras deste segmento perante esta Municipalidade, s.m.j. a Procuradoria 

recomenda a inclusão na Minuta do Edital e Anexos da exigência da prestação 

de garantia de execução, nas modalidades descritas nos incisos I a III do citado 

art. 56, da Lei 8.666/93. 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente 

à publicação da minuta de edital em apreço, bem como de seus anexos, ora 

rubricados com o intuito de identificar a documentação examinada. 

Ademais, importante salientar a necessidade de publicação 
deste edital no portal eletrônico do Município de Capanema, em 
atendimento à Lei Federal 12.527/2011.  É o parecer. 

Capanema, 05 de maio de 2021. 

Rornanti Ezer Barbosa 
Procurador Jurídico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 
Romanti Ezer Barbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Capanema PR, 06 de maio de 2021 
Assunto: Tomada de Preços n° 08/2021 

DE: Prefeito Municipal 
PARA: Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações 

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo AUTORIZO a 
licitação sob a modalidade Tomada de Preços, que tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHAO, NO BAIRRO SA0 
CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 5424/2019/SNDRU/CGOA/MDR, 
REFERÊNCIA 59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL., 
nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

A Comissão de Licitação é aquela nomeada pela Portaria n° 7.777 de 08/12/2020, 
publicada no Diário Oficial Eletrõnico do Município de Capanema PR, Edição 630 de 
09/12/2020. 

Sobre a recomendação jurídica do Parecer Jurídico n° 122/2021 onde o Procurador 
Jurídico recomenda a substituição do Fiscal do contrato por Servidor competente , justifico que 
no momento o Município de Capanema não possui em seu quadro permanente de pessoal, uma 
pessoa que pudesse atuar como Fiscal desse Contrato, a pessoa indicada é contratado através 
de uma empresa terceirizada, trata-se de uma pessoa muito competente, com conhecimento 
nessa área e capaz de atuar como Fiscal desse Contrato. 

Encaminhe-se ao Setor de Licitações para as providências necessárias. 

Aménco Bellé 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 



AVISO DE LICITAÇÃO — TOMADA DE PREÇOS 
N°8/2021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, toma 
público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Preços n° 8/2021 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO 
KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO 
CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO 
BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR 
Valor da Licitação: RS 337.155,91 Trezentos e Trinta e Sete 
Mil, Cento e Cinqüenta e Cinco Reais e Noventa e Um 
Centavos). 
Abertura das propostas:08:30 horas do dia 28/05/2021 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080— Capanema Paraná —
Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima 
citado em horário normal de expediente e no site 
www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 06/05/2021. 
Américo Bellé- Prefeito Municipal 

• 

O G0103 
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De: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quinta-feira, 6 de maio de 2021 15:52 

Para: 	 'Ana Paula Mazotti' 

Assunto: 	 RES: DOCUMENTOS TP 08/2021 

Anexos: 	 TP 08-2021.zip 

O ARQUIVO ESTÁ EM ANEXO, SÓ NÃO SE ESQUEÇA QUE SE VOCÊ NÃO SE FAZER SEU CADASTRO NÃO 

PODERÁ PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO. 

De: Ana Paula Mazotti <ana .  mazotti@hotmail.com> 

Enviada em: quinta-feira, 6 de maio de 2021 15:40 

Para: Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: DOCUMENTOS TP 08/2021 

tarde, 

Solicito a documentação técnica da Tomada de Preço 08/2021. 

Att, 

Ana Paula Mazotti 

Enviado do Email para Windows 10 



 

OD 0 1 0 

SEXTA-FEIRA, 07 DE MAIO DE 2021 - EDIÇÃO 0724 
1,74r.i." ir*  ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO 
14Z kid..:1151' DOS ATOS OFICIAIS DO 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS 
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 
LEI MUNICIPAL N2 1.648/2018 

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Andrea Marize Weschenfelder Paeze 
- Secretaria de Administração 

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati 

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Paraná 
Prefeito Municipal: Américo Bellé 
Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan 
Secretária de Administração: Andrea Marize Weschenfelder Paeze 
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretária da Familia e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes 
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti 
Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus 
Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre 
Secretário de Saúde: Jonas Welter 
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br  
Capanema Paraná 
Vereador: Ercio Marques Schappo Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice • Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 12  Secretário 
Vereador: Delmar C. Balzan - 22  Secretário 
Vereador: Cladir Sinesio Klein 
Vereador: Dirceu Alchieri 
Vereador: Geancarlo Denardin 
Vereador: Valdomiro Brizola 
Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes 

ATOS LICITATORIOS  
PORTARIA N° 7.863, DE 06 DE MAIO DE 2021. 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico n° 22/2021. 

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório 
está de acordo com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a Lei 
n°8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu 
artigo 43; 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Eletrôni-
co n° 22/2021, objeto AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DIVERSOS, 
CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, PARA USO DOS PROFISSION-
AIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1° da Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, 
apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por Item; 
Fornecedor Item Produto/Serviço Marca Quantidade Preço 
BACELAR & 
BACELAR 
LTDA 

1 CAMISA MODELO SOCIAL FEMININO, ESLIM, 
CONFECCIONADA COM AS MEDIDAS DE CADA 
SERVIDOR, SENDO AFERIDAS AS MEDIDAS 
EM LOCO PELA EMPRESA. CONFECCIONADA 
EM TECIDO DE POLIESTER COM ELASTANO. 
MANGAS 3/4, COM ACABAMENTO EM OUTRA 
COR, APLICAÇÃO DE BORDADO DE I• QUALIDADE 
NA MANGA ESQUERDA COM A BANDEIRA DO 
BRASIL TAMANHO 3 CM X 6 CM E APLICAÇÃO DE 
BORDADO DE I• QUALIDADE NA MANGA DIREITA 
COM A BANDEIRA DO MUNIdP10, TAMANHA 
3 CM X 6 CM. A PARTE POSTERIOR COM UMA 
PREGA NAS COSTAS. A PARTE. FRONTAL COM UMA 
COSTURA EM V SAINDO DA GOLA ATE O FINAL DA 
CAMISA. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS NA PAR-
TE FRONTAL, MODELO INTERNO, DISFARÇADO 
COM UMA PREGA PARA COLOCAÇÃO DE CANETA. 
APLICAÇÃO DE BORDADO DE 1• QUALIDADE DO 
BRASÃO DO MUNICIPIO NA PARTE FRONTAL, 
ALTURA DO BOLSO DO LADO ESQUERDO. GOLA 
MODELO ESPORTE FINO, COM ACABAMENTO 
INTERNO EM OUTRA COR (MESMA COR DO 
ACABAMENTO DA MANGA). FECHAMENTO COM 
BOTÕES. AS CAMISAS DEVERÃO SER CONFECCIO-
NADAS NAS CORES BRANCA, AZUL MARINHO E 
AZUL CELESTE. 

PROPRIA 350,00 63.6257 

BACELAR & 
BACEI.AR 
LTDA 

2 CAMISA MODELO SOCIAL MASCULINO, F.SLIM, 
CONFECCIONADA COM AS MEDIDAS DE CADA 
SERVIDOR, SENDO AFERIDAS AS MEDIDAS EM 
LOCO PELA EMPRESA. CONFECCIONADA EM 
TECIDO DE POLIESTER COM ELASTANO. MANGAS 
LONGA, COM ACABAMENTO EM VIÉS DE OUTRA 
COR NO PUNHO E FECHAMENTO COM 2 BOTOES. 
APLICAÇÃO DE BORDADO DE I• QUALIDADE NA 
MANGA ESQUERDA COM A BANDEIRA DO BRASIL. 
TAMANHO 3 CM X 6 CM E APLICAÇÃO DE BORDA-
DO DE 1• QUALIDADE NA MANGA DIREITA COM 
A BANDEIRA DO MUNICIPIO, TAMANHA 3 CM 
X 6 CM. A PARTE POSTERIOR COM UMA PREGA 
NAS COSTAS. A PARTE FRONTAL DEVERÁ POSSUIR 
DOIS BOLSOS MODELO INTERNO. DISFARÇADO 
COM UMA PREGA PARA COLOCAÇÃO DE. CANETA. 
APLICAÇÃO DE BORDADO DE I• QUALIDADE O0 
BRASÃO DO MUNIU PIO NA PARTE. FRONTAL, 
ALTURA DO BOLSO DO LADO ESQUERDO. GOLA 
MODELO ESPORTE FINO. COM  ACABAMENTO 
INTERNO EM OUTRA COR (MESMA COR DO 
ACABAMENTO DA MANGA), FECHAMENTO COM 
BOTÕES. AS CAMISAS DEVERÃO SER CONFECCIO-
NADAS NAS CORES BRANCA, AZUL MARINHO E 
AZUL CELESTE. 

PROPRIA 120.00 69.00 

Art. 3° Valor total dos gastos com a Licitação modalicade 	Pregão 
Eletrônico N 	22/2021, é de R$ 30.549,00 (Trin a Mil, Quinhentos e 
Quarenta e Nove Reais). 
Art. 4° Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em con-
trário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná cinco 
dias de maio de 2021 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°165/2021 
Pregão Eletrônico N° 022/2021 
Data da Assinatura: 06/05/2021. 
Contratante: 	 Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 BACELAR & BACELAR LTDA 
Objeto:AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DIVERSOS, CONFECCIONA-
DOS SOB MEDIDA, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR.. 
Valor total: R$ 30.549,00 (Trinta Mil, Quinhentos e Quarenta e 
Reais) 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

Nove 

que 
AVISO DE LICITAÇÃO — TOMADA DE PREÇOS N0  8/2021 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público 
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realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Preços n° 8/2021 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARA-
NHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO 
NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CAPANEMA 
PR 
Valor da Licitação: R$ 337.155,91 Trezentos e Trinta e Sete Mil, Cento e 
Cinqüenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos). 
Abertura das propostas:08:30 horas do dia 28/05/2021 
l.ocal: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. 
Parigot de Souza, 1080— Capanema — Paraná — Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em 
horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 06/05/2021. 
Américo Bellé- Prefeito Municipal 



UTI MÓVEL 
AVISO DE LICITAÇÃO — TOMADA DE PREÇOS 
N°8/2021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna 
público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Preços n° 8/2021 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
FM EXECUÇÃO DF PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES NAS RIJAS "ERMINDO 
KREMER. .11111. MARANHÃO. NO BA [RR() SA0 
CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO 
BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR 
Valor da Licitação: RS 337.155.91 Trezentos e Trinta e Sete 
Mil, Cento e Cinqüenta e Cinco Reais e Noventa e 1:02 
Centavos). 
Abertura das propostas:08:30 horas do dia 28/05/2021 
Local: Setor de LicitaçÕes da Prefeitura Municipal de 
Capanema, Av Parigot de Souza, 10W— Capanema — ['arma —
(:entro 
Demais infortnaçeies poderào ser obtidas ao endereço acima 
citado em horário normal de expediente 	?ate 
wwvv.capanema.prgov.br. 
Capanema-PR, 06/05/2021. 
Américo Bellé- Prefeito Municipal 
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Mimitipio dc Capan.no - 

Na última sexta-
-feira (07/05), a Ad-' 
ministração Municipal 
de Capanema recebeu 
uma Ambulância UTI 
Móvel. 

Esta ambulância é 
fruto de emenda par-
lamentar do Sr. De-
putado Nelson Luer-
sen, a qual teve R$ 
170.000,00 originados 
desta emenda, e R$ 
29.000,00 de contra-
partida municipal. 

A UTI Móvel é um 
veículo 	preparado 
para socorrer casos de 

emergência e urgência 
para que seja possível 
assegurar o Supor-
te Avançado de Vida 
(SBV) aos pacientes 
que apresentam pato-
logias graves e riscos 
iminentes de vida. 

Os tripulantes da 
ambulância com UTI 
fazem o Atendimen- 
to 	Pré-Hospitalar 
(APH) e acompanham 
o paciente para que 
o mesmo receba um 
atendimento hospita-
lar adequado, quando 
houver necessidade. 

Administração Mu-
nicipal de Capanema 
agradece todo o em-
penho e dedicação dos 
deputados estaduais e 
federais, que sempre 
estão atuando de for-
ma enérgica junto a 
este município. 

Estendemoseste 
agradecimento ao Se-
cretário de Saúde Beto 
Preto e ao Governador 
Ratinho Júnior, por 
atender esta impor-
tante solicitação que 
beneficiará nosso povo 
capanemense. 
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N9  86, segunda-feira, 10 	aio de 2021 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
TOMAOA DE PREÇO N9  2/2021 

Objeto: Recuperação de Estradas Vicinais no Município de São Mamede P8, 
nos termos do Convénio n.9  882237 • MDR.Empresa: Brlcks Construtora EIRELI, CNP1 
37.452.665/0001-46.Valor Global de R$ 410.S34,77 (Quatrocentos e Dez Md Quinhentos e 
Trinta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos). 

São Mamede PB, 6 de maio de 2021 
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA 

Prefeito Constitucional 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N. 2/2021 

Objeto: Recuperação de Estradas Vicinais rio Município de São Mamede PB, 
nos termos do Convênio ne 882237 MOR. Empresa: 8ricks Construtora EIREII, CNPJ r+.<,  
37.452.665/0001.46Valor Global de RS 410.534.77 (Quatrocentos e Dez Mil Quinhentos e 
Trinta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos), 

São Mamede - P8, 6 de maio de 2021. 
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nu 2/2021 

Torna público que fará realizar através da CPL., sediada na Rua Dirson Andrade, 
103 Centro SertScazinho/PB, as 09h 28/05/2021, licitação modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de 
Construção Civil, para dar continuidade a empreitada: Construção do Centro de Referência 
de Assistência Social - CRAS do município de Sertãozínho/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal ns 8.666/93. 	Complementar 0n 
123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08h as 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Tel:(83)991765042 Whatsapp. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com.  Edital: 
sertaozinho.pb.gov.br/;  www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho/PB, 7 de maio de 202 1. 
VALDEY JÚNIO XAVIER CARDOSO 

Prebdente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO 
TOMAOA DE PREÇO Na 3/2021 

A Comissão Permanente 	Licitação da Prefeitura de SUME 	P8, TORNA 
PÚBLICO, para ris fins e efeitos do disposto rio 4 3k do AH 1109 da Lei  nO 8.666/93, p 

empresa Constolau Construções E Serviços EIRELL interpôs recurso administrativo em face 
a TOMADA DE PREÇO 	00003/2021, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, 
para, querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, Apresentar Impugnação ao Recurso 
Interposto, conforme faculta o § 3a do artigo 109, da lei Federal na 8.666/93 e suas 
alterações, contados desta publicação. ficando os autos do recurso e do procedimento 
licitatório com vista franqueada aos interessados. 

Sumé PB, 6 de Maio de 2021. 
OIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA 

Presidente da Comissão de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELÊ 

EXTRATOS OE CONTRATOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico uru 
03/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de _cabeie: FONTE:03.001 Secretaria 
Administração, Finanças e Planejamento AÇÃO:04 122 000S 2080 MANUT. DAS ATIVIDADES 
DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS ELEMENTO OE DESPESA:3.3.90.30 FONTE:05.001 Secretaria 
Municipal de Educação AÇÃO:04 306 0011 2103 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. 
PRÓPRIO/ 12 306 0011 2028 MANUTENÇÃO OA MERENDA ESCOLAR • PNAE/PNAC ELEMENTO 
DF DESPESA:3.3.90.30 FONTE:06.001 Fundo Municipal de Saúde AÇÃO:10 301 0022 2076 
MANUTENÇÃO DO PAB ATENCAO BASICA EM SAUDE. VIGENCIA: ate o Final do exercido 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Zabelê e. CT N. 
00014/2021 06.05.21 - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARIAVEIS LEDA • R$ 217.301,00: 
CT Na 00015/2021 • 06.05.21 - ANDRESSA OAYANNE DA SILVA NUNES - R$ 207.360,00. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nn 
04/2021 DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de ..zabele. FONTE:06.001 Fundo 
Municipal de Saúde AÇÃO:10 301 0022 2076 MANUTENÇÃO DO PAB ATENCAO BASICA EM 
SAÚDE /10 301 0022 2076 MANUTENÇÃO DO PAB • ATENCAO BASICA EM SAUDE ELEMENTO 
DE DESPESA:3.3.30.90 FONTE:03.001 Secretaria Administração. finanças e Planejamento 
AÇÃO:04 122 0005 2080 MANU'I'. DAS ATIVIDADES DA SE.C. DE ADM. E FINANÇAS ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.30.90 FONTE:05.001 Secretaria Municipal de Educação AÇÃO:12 306 0011 
2028MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC / 04 306 0011 2103 MANUTENÇÃO 
MERENDA ESCOLAR REC. PRÓPRIO ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30 FONTE:07.001 
Secretaria Municipal de Ação Social AÇÃO:08 244 0019 2090 MANUTENÇÃO DO SERV. DE 
CONVIVÊNCIA E FORT VINCUL05 - SCFV / 08 244 0019 2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIOAOES 
DO CRAS / 08 122 0018 2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMITI DA SECRETARIA 
ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30. VIGÊNCIA: ate o miai do esercicio financeiro ue 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Zabelé e: L i PoP 00016/2021 06 05 21 
ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES R$ 441.360,00. 

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Na 3/2021 

Nos termos do relatorio final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado 
parecer da Assessoria Juridica, referente ao Pregão Eletrônico no 03/2021, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licItatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANDRESSA OAYANNE OA SILVA NUNES - R5 207.360,00; 
I.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA R$ 217.301,00. 

2abelé P8, 5 de Maio de 2021. 
SEBASTIÃO DALYSON DF LIMA NEVES 

Prefeito 

PREGÃO ELETRÔNICO Na 4/2021 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficiai e observado 
parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico ris 04/2021, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE CARNES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES R$ 441.360,00. 

Zabelé PB, 5 de Maio de 2021 
SEBASTIÃO DALYSON DE LIMA NEVES 

Prefeito 

0 	Este documente pode ser verificado nn endereço eletrônico 
htto,ilwww. In gov br/autentloldede html. OP. CMNn n,W702105100070.1 
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ESTADO 00 PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA 

AVISO DE UOTAÇÃO 

TIPO MENOR PREÇO PROCESSO UCITATÓRIO Na 27191/2021 TOMADA DE PREÇOS Na 1/2021 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de Construção 
Civil para REVITALIZAÇÃO ESPORTIVA NA PRAÇA DO MARANHÃO, incluindo fornecimento 
cie meteria! e disponibilização de mão de obra e equipamentos. nos termos estabelecidos 
no Edital e seus Anexos. "Contrato de repasse OGU Nº 899317/2020 - Operação 1071432-
/1 Revitalização esportiva na Praça Maranhão" VALOR MÁXIMO: O preço total manieto é 
de R$ 473.268,46 (quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e 
quarenta e seis centavos). DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Departamento 
de Licitações e Compras, sito na Rua Pedro Druszcz, ns 160, sobreloja - Centro -
.Araucária/PR até Si 13:30 do dia 28 de maio de 2021 e a abertura se dará no mesmo dia 
e local às 14 horas. O Edital completo está disponível no site https://araucaria.pr  gov.br  nu 
no Departamento de Licitações e Compras, das 9h00 às 12600 e das 13h00 as 16600 
Informações pelo telefone (41) 3614-1400 Ramal: 1.71.6 ou através do e-mail: 
cplose@taraucaria.pr.gov.br.  085: As empresas que não apresentarem o Certificado de 
Registro Cadastral do Município de Araucária, Impreterivelmente deverão observar e 
atender a parte final do subitem 8.2.1.2. do Edital. 

Araucária, 6 de maio de 2021. 
AIRTON MOREIRA PINTO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras 
e Serviços de Engenharia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO R.P. Na 45/2021 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPIMESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DE MATERIAL. 
HOSPITALAR PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE 
COVID PARA AVALIAÇÃO DE QUADRO DE 1-11ITOXIA SILENCIOSA. 
ABERTURA/DISPUTA: 20/05/2021 • 08:30 horas. Valor Máximo Estimado RS 209.880,00 
Autorização: Mauricio R. Rivabem - Prefeito Municipal de Campo Largo - Pr. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão retirar o edital na Av, Padre 
Natal Pigatto, 925 - bloco 
07, no horário de expediente ou pelo site www.campolargo.pr.gov.hr 	empresa 
licitações: svww.licitacoecô.com.br. 

Campo Largo, 7 de abril de 2.021. 
WCIANO ERICO DA SILVA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA OE PREÇOS Na 8/2021 

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizara 
Processo Licitatdrio, nos termos a seguir: Modalidade: TOMADA DE PREÇDS n98/2021. Tipo 
de Julgamento: Menor preço Por Item. 

Objeto: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO OE 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, 
TUPI, MARANHÃO. NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO 
SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. R$ 337.155,91 Trezentos e Trinta e Sete Mil, 
Cento e Cinqüenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos). Abertura das propostas: 8H30 
do dia28/05/2021. Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot 
de Souza, 1080- Capanema • Paraná - Centro 	demais informações no site 
www.ca pa nema. prgov.br  

AMÉRICO BELLE 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Ns 6/2021 

Objeto: Modernização Parcial do Pátio de Iluminação Pública do Município de Cascavel pela 
substituição de luminárias existentes por luminárias de tecnologia LED e materiais elétricos 
Sessão Pública: 11 de junho de 2021 as 14h0Ornin. Local; www.gov.br/compras. 11450 N 
987493. Tipo: Menor Preço. Valor Total da Licitação: R$ 16.296.188,04. 

O Edital de licitação e demais documentos relativos ao certame estão 
disponíveis para acesso a qualquer hora e por qualquer Interessado no Portal do Cidadão 
do Município de Cascavel: https://cascavel.atendóriel. 

Em 7 de maio de 2021 
EMERSON MARCANTE 

Presidente 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N9  89/2021 

Tipo: Menor Preço. Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, 
para fornecimento e acompanhamento aos 32 (trinta e dois) programas que a Secretaria 
de Assistência Social presta atendimento. Sessão Pública: 21 de maio de 2071 às 
091100min. Local: www.gov.br/cornpras. UASG N.s 987493. Tipo: Menor Preço. Valor Total 
da Licitação: R$ 241.926,25 O Edital de licitação e demais documentos relativos ao 
certame estão disponíveis para acesso a qualquer hora e por qualquer interessado no 
Portal do Cidadão do Município de Cascavel: https://Cascaveletende.net. 

Em 7 de maio de 2021 
CAETANO KESSLER 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Na 24/2021 

A Prefeitura de Castro comunica que o edital de licitação do Pregão 

Eletrônico ns 024/2021 publicado em 27/04/2021. no DOU na página 240, seção 3 

teve alteração no Edital, item 12, na descrição do subitern 12.1 o prazo de execução 

de para entrega dos produtos será de 60 (sessenta( dias. O edital e demais 

informações encontram-se a disposição dos interessados na Superintendência de 

Suprimentos, sito a Praça Pedro Kaled no 22, Centro. 

Castro, 7 de maio de 2021. 

TARCÍSIO JOSÉ DE QUADROS 

Pregoeiro 

209 	 Documente assinado digitalmente conforme MP ne 2.200-2 de 24/08/2001, 
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11/05/2021 	 Mural de Licitações Municipais 

• 

TCEPR 

Registrar processo licitatório 

 

Informações Gerais 

 

Município CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

 

   

-Os campos Ano,N° e Modalidade devem ser iguais aos informados (à informar) no SIM-AM 

Modalidade* Tomada de Preços 

N° licItação/dispensa/inexigibilidade* 8 

	  Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito 	  

A licitação utiliza estes recursos? Cl 

Número edital/processo' 8 

Descriçáo do Objeto* "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SA0 CRISTOVÃO E RUA 

RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 5424/2019/SNDRU/CGOA/MDR, 

REFERÊNCIA 59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

Forma de Avalição - Selecionar - 	 V 

Dotação Orçamentária*  0800215451150111511920449051 

Preço máximo/Referência de preço - 

R$"* 

Data de Lançamento do Edital 

Data da Abertura das Propostas 

337.155,91 

10/05/2021 

28/05/2021 

Há item eyd,!,!vns nora  EPP/ME,  Não 

Há 	 ;.• 	 • 	•• • 	" • 	Não 

 

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? Não 

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? Não 

CPF: 63225824968 (1,Qgout) 

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/aml/RegistrarProcessoCompra.aspx 	 1/1 
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MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 12/05/2021 
	

Edital n°: 8 
	

Tipo Tomada de preços 
FORNECEDOR: 

L B ENGENHARIA LTDA - EPP 
04.351.798/0001-77 
ROD PR 281, 1200 - CEP: 85670000 - BAIRRO: 
PARQUE INDUSTRIAL CIDADE/UF: Salto do 
Lontra/PR 

E-MAIL: lbengenharialicitacoes@gmail.com  TELEFONE: (46) 9117-7677 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO 

DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 08), 
devidamente preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as 

condições do Edital. 

Assinatura do fornecedor 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 



pmcp_apoiolicitacaol 
	

0[-}0111 

De: 	 pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br> 

Enviado em: 	 quarta-feira, 12 de maio de 2021 08:05 
Para: 	 'Ibengenharialicitacoes@gmail.com' 

Assunto: 	 ARQUIVOS TP 8/2021 

Anexos: 	 EDITAL.pdf; TP 08-2021.zip; protocoloLB.ENGENHARIA.pdf 

Bom dia, 

Segue em anexo Edital, Pasta Técnica e protocolo da Tomada de Preços n° 8/2021. 

Favor devolver protocolo assinado. Obrigada! 

Att, 

Amanda Machado 

Setor de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

46 3552 1321 

• 

• 



MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 12/05/2021 
	

Edital n°: 8 
	

Tipo Tomada de preços 
FORNECEDOR: 

VALTAIR DE BRAZ EIRELI 
31.228.204/0001-08 
R CRISTOVAO COLOMBO, 3880 BAIRRO SAO 
JOSE - CEP: 85770000 - BAIRRO: CIDADE/UF: 
Realeza/PR 
VALTAIR DE BRAZ 
967.935.629-91 

E-MAIL: juancorreauffs@gmail.com  TELEFONE: 46999114528 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 08), devidamente preenchida e 
de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condições do Edital. 

Assinatura do fornecedor 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 

L y\itrt-c.-Q,b9 



0,00113 
pmcp_apoiolicitacaol 

De: 	 pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br> 

Enviado em: 	 quarta-feira, 12 de maio de 2021 11:11 

Para: 	 'Juan Corrêa' 

Assunto: 	 ARQUIVOS TP 8/2021 

Anexos: 	 EDITAL.pdf; TP 08-2021.zip; protocoloVALTAIR.pdf 

Bom dia, 

Segue em anexo Edital, Pasta Técnica e protocolo da Tomada de Preços n° 8/2021. 

Favor devolver protocolo assinado. Obrigada! 

Att, 

Amanda Machado 

Setor de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

3552 1321 



Assin ra do fornecedor 

/ 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 14/05/2021 	Edital ti': 8 	Tipo Tomada de preços 
FORNECEDOR: 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA 
84.840.503/0001-65 
R OTAVIO KISCHNER, 1339 - CEP: 85760000 -
BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Capanema/PR 

E-MAIL: esc.saggin4@hotmail.com  TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 08), devidamente preenchida e 
de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condições do Edital. 

1 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 



000115 

Município de Capanema - PR 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em 
participar do referido certame, a retificação do Edital da TOMADA DE PREÇOS N° O 
8/2021, com a alterações descritas a seguir. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO 
KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO 
NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR 

No Edital item 9.1.1.4 Onde Lia-se: 

9.1.1.4. O BDI - Com Desoneração da folha de pagamento máximo 
admitido nesta licitação é 26,44%, devendo cada licitante 
preencher sua planilha de Composição Analítica do BDI. 

Leia-se: 
9.1.1.1. 

	

	O BDI - Sem Desoneração da folha de pagamento máximo 
admitido nesta licitação é 22,00%, devendo cada licitante 
preencher sua planilha de Composição Analítica do BDI. 

Os demais itens permanecem inalter os 

e a, 20 de maio de 2021 

Américo Bellé- Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 



apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br 
	 0116 

De: 	 apoiolicitacaol@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quinta-feira, 20 de maio de 2021 11:00 
Para: 	 'juancorreauffs@gmail.com' 
Assunto: 	 ERRATA 

Anexos: 	 ERRATA 01.pdf 

Bom dia, segue em anexo ERRATA da TP 8-2021 

Att 

Maricy K. de Oliveira 

Setor de licitações 

Prefeitura de Capanema 

1 



apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br 
	

00117 
De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON©mailseryer2.softsul.net> 
Enviado em: 	 quinta-feira, 20 de maio de 2021 11:00 
Para: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00098.txt 

The original message was received at Thu, 20 May 2021 10:59:44 -0300 from 
238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<juancorreauffs@gmail.com> (relayed to 

non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows 	<juancorreauffs@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 



apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br 
	 0 )011 8 

De: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quinta-feira, 20 de maio de 2021 10:57 

Para: 	 'Ibengenharia01@gmail.com' 

Assunto: 	 ERRATA 

Anexos: 	 ERRATA 01.pdf 

Bom dia, segue em anexo ERRATA da TP 8-2021 

Att 

Maricy K. de Oliveira 

Setor de licitações 

Prefeitura de Capanema 



apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br  

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 

Enviado em: 	 quinta-feira, 20 de maio de 2021 10:57 

Para: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00104.txt 

The original message was received at Thu, 20 May 2021 10:57:15 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<lbengenharia01@gmail.com> (relayed to 

non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows 	<lbengenharia01@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 

1 
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apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br 
	 00 --''120 

De: 	 apoiolicitacao1@capanenna.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quinta-feira, 20 de maio de 2021 10:55 

Para: 	 'colussitictac01@gmail.conn' 
Assunto: 	 ERRATA 

Anexos: 	 ERRATA 01.pdf 

Bom dia, segue em anexo ERRATA da TP 8-2021 

Att 

Maricy K. de Oliveira 

Setor de licitações 

Prefeitura de Capanema 

• 



apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net> 
Enviado em: 	 quinta-feira, 20 de maio de 2021 10:55 
Para: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00116.txt 

The original message was received at Thu, 20 May 2021 10:55:09 -0300 from 
238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<colussitictac01@gmail.com> (relayed to 

non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows 	<colussitictac01@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 

1 



apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br 
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De: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quinta-feira, 20 de maio de 2021 10:50 

Para: 	 'ozieldeoliveirarza@gmail.com' 

Assunto: 	 ERRATA 

Anexos: 	 ERRATA 01.pdf 

Bom dia, segue em anexo ERRATA da TP 8-2021 

Att 

Maricy K. de Oliveira 

Setor de licitações 

Prefeitura de Capanema 



X.-- 	 0&.0123 
apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br 	 t 

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsulnet> 
Enviado em: 	 quinta-feira, 20 de maio de 2021 10:50 
Para: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00134.txt 

The original message was received at Thu, 20 May 2021 10:50:19 -0300 from 
238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<ozieldeoliveirarza@gmail.com> (relayed to 

non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows --- - <ozieldeoliveirarza@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 

• 

• 

1 
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ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS 
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018 

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Andrea Marize Weschenfelder Paeze 
Secretaria de Administração 

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati 

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema Paraná 
Prefeito Municipal: Américo Bellé 
Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan 
Secretária de Administração: Andrea Marize Weschenfelder Paeze 
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretária da Familia e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes 
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti 
Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus 
Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre 
Secretário de Saúde: Jonas Welter 
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br  
Capanema Paraná 
Vereador: Ercio Marques Schappo Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice • Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário 
Vereador: Delmar C. Balzan 2º Secretário 
Vereador: Cladir Sinesio Klein 
Vereador: Dirceu Alchieri 
Vereador: Geancarlo Denardin 
Vereador: Valdomiro Brizola 
Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes 

ATOS LICITATORIOS 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas 
interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital 
da TOMADA DE PREÇOS N° 0 8/2021, com a alterações descritas a 
seguir. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARA-
NHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO 

NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CkVANEMA 
PR 

No Edital item 9.1.1.4 Onde Lia-se: 

9.1.1.4. 0 BDI • Com Desoneração da folha de pagamento máximo ad-
mitido nesta licitação é 26,44%, devendo cada licitante preencher sua 
planilha de Composição Analítica do BDI. 

Leia-se: 
9.1.1.1. O BDI — Sem Desoneração da folha de pagamento máximo ad-
mitido nesta licitação é 22,00%, devendo cada licitante preencher sua 
planilha de Composição Analítica do BDI. 

Os demais itens permanecem inalterados. 

Capanema, 20 de maio de 2021 

Américo Bellé- Prefeito Municipal 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas 
interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital 
da TOMADA DE PREÇOS N° O 9/2021, com a alterações descritas a 
seguir. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IR-
REGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS TERRITÓRIO DO 
ACRE, OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS E PROLONGAMENTO 
ATÉ A ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE DE TRÊS ANGICOS, 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. EM ATEN-
DIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 

No Edital item 9.1.1.4 Onde Lia-se: 

9.1.1.4. O BDI • Com Desoneração da folha de pagamento máximo ad-
mitido nesta licitação é 22,00%, devendo cada licitante preencher sua 
planilha de Composição Analítica do BDI. 

Leia-se: 
9.1.1.1. 0 BDI Sem Desoneração da folha de pagamento máximo ad-
mitido nesta licitação é 22,00%, devendo cada licitante preencher sua 
planilha de Composição Analítica do BDI. 

Os demais itens permanecem inalterados. 

Capanema, 20 de maio de 2021 

Américo Bellé- Prefeito Municipal 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas 
interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital 
da TOMADA DE PREÇOS N° O 9/2021, com a alterações descritas a 
seguir. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IR-
REGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS TERRITÓRIO DO 
ACRE, OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS E PROLONGAMENTO 
ATÉ A ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE DE TRÊS ANGICOS, 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. EM ATENDI- 

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

SEXTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2021 - EDIÇÃO 0734 

010.124 

or. 



'Município de Capaneina • PR 

J.' Taro Acha° ao Contrato th" 132/2019. Ice amar ai 
Mak., de um Ia& a $111N1C1210 DE QPAralPEA -
PARANÁ r dr outro tido o raptem FUNDACAO DE 
PUAQUISAS EUIRESTAIS DO PARARA 

Pelo rtemanto intonoanto pankular que Amar do um Iodo, MI;NICIPIO DE 
CAPANEMA PR. honn. no Cad... Na oral de P.A,. Nendota 4221011 lob o e 
25.972.74110011.60. tomo com arpam:oda pelo INtitito Mimo E440,1 
norammte drognada IIII1121101A, Arroba AMORICO NEUF.. Ntraonnte deoitoada 
CONTRATASTE. o eto ataco loba emproa. FINDACAD DE PISQ1.11BAS FLORESTAIA  
IR, PARARA. pisoai jU/itlica de.  dorna ;mesto, ,ituann a RUA ALMIRANTE 
TAMANDAIIE. 199$ CEIN AN210110 	 munira no CNP,: ao:, o ir 
7N045.104/0001.11. oeste ato por ara ropreoenunle legal JOÁO CANIDO oA/ZZEL 
LEONARD DA SUA. CIII42E 510109.87 ao Mo a,atiotin durava. &mamada 
OBITNATAIM, asando aa panas tatjelma ao reanima daa ler 	8.600/9.2 e .3/ 
Mtermleu Adrteuentea, anal= o pmeme Contrato, em  datrerem do EdIud 
Norao, Inodatibilslado A 12/2019, med1anto a acolotes climanlas e ontdione, 

CLÁUSTILAPIDEITIA Gocionce Ontem. Mimoso em 12012019, apieto do Etlimr 
de Scitceene ModalaNde Pmcotao InenIzioNdedr n' 1222119. mire ar parles acima 
akmikkfa,elkh. pica 03111111/ 40 DE 01~0 PARA FURAR 1~ DI 
RCVISAD 00 DIABO DEM* MOACIDAL - PDS 00 110111Ch10 DE CAPODIA 
Pt. aia kokkhaandade ema Yendea,n0,1 duni,Aa horda ,to 11203/2021. 111s 

prazo de Viyk ardo Comraln 437:21,9 07211!)121. 

CLÁUSULA SEGUIDA. ata deluda clauctIo do 00,000 otigncirio. 010 atiugidto pai 
..toe Termo, lalortutstu ia-Jordan, 

per ama atarem kratmloa Aroma o monco em 02 (dual eia dr qual leoa e • 

Município dc CUHwlema -111 

ATIRO 2,1 RREIRICACÁO DO EDITAI. 

O !Mei,. Municprd Aehieo Dek, ionto público, a toda, m empem, irwraud.avm  
parca:Irma do rafando ~ante, a ~kl d.7. &Mar dá TOMADA DE PREÇOS IB 
9241221. com  a uherooSea Oram,. a aegutr. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM 
PLUVIAL NAS RUAS TERRITOIDO DO ACRE, OTAVIO ITIANCESCLI DE MTPS: 
F. PROLONGAMUITO ATi A ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE DE ARES 
W1E:E.R, ZONA RURAL Dl) MUNICIPIO TIF, CAPAIPALA 22R. EM 
ATENDIMENTO AO TAC.M.PÚBLIEO/CANTILHO.AUTOS 0001349-
299.:1003 8.16.0061- CIA 71051.7 

Na 121Oal :Ara 0.1.1a fiado Loa, 

9.1.14. O BDI • Com Draonergio da falha de pacamento miik.ton 
admitido nesta lidarmo 	devendo cada licitante 
procarber tua planilha de Camposkeio Analitioa da BD1. 

O BOI - era Defoneraçáo da falba de pai/mamata Inimiza 
admitido *esta Ileitaçáo é 12,000, devendo nada heittote 
preencher coa plimilho de Compoeiçáo Analitiea do BOI. 

/Iria  

Capprmna, 10 de man do 2021 

.Ando Delk • Prenoto Monicamil 

mormeMmammtatma M1r...71.141z.110.0cm•4191.411 

~IBM, PR 

Município de Capuienia • PR 

:W100 DE RETIFICAÇ AO 1X2 150101, 

O Patins Mun4NtlAraftito &II. torna piaba., e Ido. ,aproa:- NArresndelm ex 
peutopr relendo ,,ame. a eetifaaio do F4411 da TOMADA DE PREÁ» te' O 
1122021 mar a Urrado!. &ardia. arguir. 

OBJETO' CONTRATACAO DO EMPRESA E8FECK/O1DA EM 0,91)101.0 9411A 
h40CLiC,,10 DF: REFORMO ,111100 AO mun.. 	RADDE EP.RTRM. 00 hIllakillit/ 119 
CAititi34T PR 

Sn Ihilkal date 9.1.14 Onde Goa.' 

9,1.1.4. O BOI - Com Desomeençáo da (olha de papmente fiai» 
admIlido ,esta Ikeitaeào é 22.94",, doando rodo  ta 
peeeckeher mia pia:adiu de C omposkçao AaJil,ce de SOL 

Laa.aa 
0, , I. 	O B91 - Sem beleoetaaio da folha de paimmorto mamam 

admitido Desta heitaçáo é 93,54,, devendo cada lieltante 
preeoeher sua planilha de Compoalcio Aaaliklea do BOI. 

cn dran,a lona perramn,:m 

Gq.p.mp.. 40 dr maio de 2021 

.anSikico Bone. PrefeltolAtitticip.ii 

f4•44.4. 
CY/MDYI.PR  

OPORTUNIDADE sucEsso 

Sucesso Matriz Planalto, semanalmente cadastra pessoas 

interessadas em vagas para área de produção. Para se inscrever, os 

interessados podem comparecer até a empresa, 

(Vila Pérola Km 48, SM, Interior, Planalto - PR), de segunda a 

sexta-feira das 08:30 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 11:00 hs, 

para preencher uma ficha de pretensão 

e serem incluídas no Banco de Dados da Empresa.  

Para fazer o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais 

(RG, CPF, Carteira de Trabalho). 

Todas as oportunidades da empresa estão 

disponíveis para Pessoas com Deficiência e 

Aprendizes. 

Sucesso Matriz Planalto 

Vila Pérola Km 48, SM, Interior, Planalto - PR 

Capanema 26 de maio de 2021 'F=CaparM Edição 609 

Caparonna • PE. lido ma./ do 2011 

AntRICO 
	

JoAo cacos OARIELLZODORO 
Pai:m Mister 
	

DA 911NA 
riep,,,day 

FUNDACAO DE 98~8 
PLORESTAIO DO PARARA 

awafgaaam*Nla‘toloaapek Man ,* 
	

atl 
F.:4044.1M 

CAPAMIA• 

Município de CApuxma • PR 

AVISOU REI IFICAÇAD EDITAL 

O Prefeito Municipal Adrian Bdlo, !c... publico, todda as empata inormÁNttn em 
politeun do M(.1.1 motins:, a :tad:nen-a/ do Mirar do TOMADA DE PRESOS ar 0 

191/1.1 

912021, toma alfaolas &Iam o al;I:ir .  

oro CONTRATAÇ10 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
Pd91h19.HTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM 
PLUVIAL Na RUAS TERRITÓRIO DO ACRE, OTÁVIO FRAtiLlStX) DE MATTOS 
E PROLONGAMENTO ATE A ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE DE TRES 
ANOKOS, ZONA RURAL IN) MUNICIPIO DE CM'ANEMA PR. EM 
ATENDIMENTO AO TACO POBLILD/CASTILDO-AUTOS 1070134E 
29,1003S. I 6.0061. CTA 710514 

No Edind Neta 9 1.1.4 (Ando Uniu, 

%LM. O RUI a- Com Deaoneraçao da folha de paios«. 	ima 
admitido oeste heitikaao o 32,90%. devendo nada Ileitaata 
mak-achar sue planilha de Compaakedo Analitica do BOI. 

O BUI - Sem Dekonataçáo a rolha de potaoareto máxima 
admitido 114.1. Bei... é 12230%. devendo cada &Reata 
preencher ano planilha da Compmelçáo Analitiea do BOI 

denmia Or. r,(11,11,11, 

Capone.,. N2 de nano de. 2011 

tombam Prk-  PASSe Duflicir,M 

AN.9.0ar.oloProa**PoroPtit,a •:anc• toa 
Atwomeatert 

CAPAIWIA • PR 

Munidpio dr Capam= - PR 

AVISO DE WEIN:AÇA() DO EDITAL 

O PreteiwM.Rtipal ARPRico fku, n.o MINE" moda to mornas iataaaadaaem  
parOnpar do amando com.e, a .ificocao do blItal da TOMADA DE PRESOS !C O 
/22021. ora a Itreatka dem.cittu amua 

OBJETO: CONISATACÁO DF. EMPRESA ESPEC!ALIZglA EM NECUÇÀQ DE 
pArimorrAcio POLIED210A (2D12 PEDRAS IRREGULARES IAS RIAS 'CRY20D0 
iatemia TUN. NAPA)IAO. NO um) 0,0 1.31151Y40 E RUA 480 GRANDE 00 
NORTE NO BROMO SOPA CRER. MUNKIPIO DE CAPANEMA PR 

No &Lutam 01 1 e Onde liar 

9.1.1.a. O BOI Can, besoneraçiek da fon,* de papasnenta oxialmo 
admitido netta limitado i 20,44.4, devendo rodo lialtaate 
preeocher mia planilha de Composich Analítica da RUI.  

14 
801 - Sem Damoetação da tulha de ~menta mesmo 

admitido meato lidem-ao é 22.00%, devendo coda licitante 
pfeenehet 51111 plaallha de Compoakdo Amditlea do DOI. 

UI, danai, item permanecem maltado, 

Copra,. Al de una dr 7071 

AnkR,» 	Avfmto Idinnemd 

rdnkna are,sa0aimn.,Aa tia kat•ecom•armate 
nacsake.M.,  

COMUA • PR 



düra do fornecedor 

r.i5,4.; I ktváb er á PREFEIT CRA. dev.iznitmu ■ 41ini.14.4w Mln do cshimenio do Edital de licitaço, 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 20/05/2021 	Edital n°: 8 	Tipo Tomada de preços 

FORNECEDOR: 

 

Oziel De Oliveira Urbanização 
33.444.569/0001-03 
Rua Sete Quedas, 3418 - CEP: 85770000 -
BAIRRO: Padre Josimo C1DADE/UF: Realeza/PR 

 

E-MAIL: TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços Nc' 08), devidamente preenchida e 
de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condições do Edital. 



apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br 
	 0'90127 

De: 	 licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 terça-feira, 25 de maio de 2021 13:55 

Para: 	 'pmcp_apoiolicitacaol 

Assunto: 	 ENC: Pasta técnica TP 08/2021 

Anexos: 	 cnpj (2)-1.pdf; ATO CONSTITUTIVO.pdf 

De: Marlon Awada <marlon.awada@gmail.com> 

Enviada em: terça-feira, 25 de maio de 2021 13:44 

Para: licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: Pasta técnica TP 08/2021 

Boa tarde, conforme solicitado por telefone, encaminho anexos documentos para o envio da pasta técnica e tabelas 

da tomada de preço 08/2021 



0.0128  
apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 terça-feira, 25 de maio de 2021 14:43 

Para: 	 'marlon.awada@gmail.com' 

Assunto: 	 TP 8-2021 

Anexos: 	 TP 08-2021.zip; EDITAL.pdf 

Boa tarde, de acordo com o EDITAL a empresa poderá fazer o cadastro até 3 DIAS ANTES DA LICITAÇÃO, por isso a 

empresa NÃO poderá participar da TOMADA DE PREÇOS 8-2021. Mas se a empresa quiser os arquivos segue eles em 

enexo. 

Att 

Maricy K. de Oliveira 

Setor de licitações 

Prefeitura de Capanema 

Li 

1 



CREDENCIAMENTO 

EMPRESA 

LB ENGENHARIA 

LTDA- EPP 



tqft›,.s. TM 

0'0130 

Procuração Extrajudicial para participar de Licitação 

OUTORGANTE: 

L. S. ENGENHARIA LTDA, firma estabelecida na Av. Nicolau Inácio Nº 960, Centro, Salto do Lontra 

— Paraná, na cidade de Salto do Lontra, Estado Do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 

04.351.798/0001-77, com seus atos arquivados na junta Comercial sob nº 20157670163, neste 

ato representada por seu sócio gerente Leandro Baú, nacionalidade Brasileiro, estado civil 

Casado, profissão Engenheiro Civil, CPF nº 946.030.739-68, Cédula de Identidade nº 5.151.664-

8, órgão expedidor SESP-PR residente e domiciliado na Av. Nicolau Inácio, nº 1826, na cidade de 

Salto do Lontra, Estado de Paraná. 

OUTORGADO: 

Fábio Roberto Soranso, nacionalidade Brasileiro, estado civil solteiro, profissão Engenheiro Civil, 

CPF nº 095.599.139-05, Cédula de Identidade Nº 10.226.276-0 órgão expedidor SESP-PR 

residente e domiciliado na cidade de Salto do Lontra, na rua Urubici, nº 27, Estado Paraná. 

OBJETIVO e PODERES: 

Pw.  este instrumento particular e na melhor forma de direito, a outorgante nomeia e constitui 

seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial de promover a participação da 

outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de 

propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, 

rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantálas, receber as importâncias 

caucionadas ou depositadas, transigir, desistir, assinar atas e praticar todos os atos necessários 

ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador com poderes 'ad judicia' e 

substabelecer com ou sem reserva de poderes. 

Este documento será válido por 05 anos. 

Salto do Lontra, 15 de maio de 2018. 

• 

-OUTORGANTE 

_ v - 	- 	:E Ye):, 
E • 

'refeltura Municipal de Capaneme, 
Certifico que este documento é cópia fiei 
do originai. 

Capanerna  °ir?  / 	 

'• 	• 1 - ESC 	Cgi' 

s nésZarJatu:s ;1.3rse 
k-.) :>k),Roa kis OUTORGADO 



Nome 
FÁBIO ROBERTO SORANSO 

Filiação 
DALS/A WARWILING SORANSO 
ODACIR VALENTIM SORANSO 

NaStimento CPF 
14/01/1995 095.599.139-05 

Naturalidade 
SALTO DO LONTRA PR 

Tipo Sang 	Titulo de Eleitor 
.102248060604 

F6m>. t  
Assinatura do Profissional 

 

Dor de Identidade Nacionalidade 
102262760 SESPPR/PR BRASILEIRA 

PIS/PASEP 

Nome 

FÁBIO ROBERTO SORANSO 

era ac Registro nu Crea-PR 

2.V06/2017 

ENGENFiFi.R0 Limo4Registro Nac orlai 
1/11,W900U 

Date de ErrIsséc 
• rrr,i.ron, 

e./•"...— 

..• . . 
vaie como Documento aa 

u."6". 	 6206 de 07/05/75. 
al 	tem Fé Pablica, conforme o § 2. do art. 56 da Le, n• 5190 de 

CREA-PR 

Prefeitura Municipal de Caparier 
Certifico que este documento é cópia fie! 
do originai. 

Capanema, 	ir()  

• 

trittilt.1.1111 
Registro Crea Nt" 
PR-162728/D 

L 
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HABILITAÇÃO 

EMPRESA 

• LB ENGENHARIA 

LTDA- EPP 

• 



0133 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 12/05/2021 Edital n°: 8 Tipo Tomada de preços 
FORNECEDOR: 

L B ENGENHARIA LTDA - EPP 
04.351.798/0001-77 
ROD PR 281, 1200 - CEP: 85670000 - BAIRRO: 
PARQUE INDUSTRIAL CIDADE/UF: Salto do 
Lontra/PR 

E-MAIL: lbengenharialicitacoes@gmail.com  TELEFONE: (46) 9117-7677 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO 

DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 08), 
devidamente preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as 

condições do Edital. 

F04.351.798/0001-77-1  
LB ENGENHARIA 

LTDA. 
Av. Nicolau Inácio, 960 

1°Andar - Centro 
85670-000 - Salto do Lontra - PR 

Leand Baú 
CREA-P 7.7041D 

CPF • 94 	311.739:fia______ 

 

lufinau Ir..] do fornecedor 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 

t 



- 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
L B ENGENHARIA LTDA 

CNPJ/MF N.° 04.35t798/0001-77 
NIRE 412.0452626-8 

0\001 3 4 

1) LEANDRO BAÚ, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de 
bens, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 05/11/1974, engenheiro 
civil, inscrito no CPF/MF sob nº 946.030.739-68, portador da carteira de 
identidade RG n°. 5.151.664-8 SESP PR, residente e domiciliado na Avenida 
Nicolau Inácio, n° 1826, Centro, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000. 
2) LUCIANE ELY BAU, brasileiro, casada sob regime de comunhão parcial 
de bens, natural de Coronel Freitas - SC, nascida em 13/06/1984, 
empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 038.859.569-85, portadora da 
carteira de identidade RG n° 14.098.257-1 SESP PR, residente e domiciliada 
na Avenida Nicolau Inácio, n° 1826, Centro, Salto do Lontra - PR, CEP 
85.670-000. 
Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de 
L B ENGENHARIA LTDA, com sede na Rodovia PR 281 n° 1200, Bairro 
Parque Industrial II, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000, registrada na 
Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41204526268-6 em 19/03/2001, e 
última alteração contratual sob n° 20196030137 em 02/10/2019, inscrita no 
CNPJ sob n° 04.351.798/0001-77, resolvem por este instrumento particular 
alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas clausulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — Pelo presente instrumento o sócio remanescente Sr. 
LEANDRO BAU, faz a aquisição de 25.000 (vinte e cinco mil) quotas no valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), da sócia LUCIANE ELY BAU, sendo pagos 
integralmente na data de assinatura deste ato. 
CLÁUSULA SEGUNDA — Efetuada assim a aquisição das quotas de capital expressas na 
cláusula anterior, retira-se neste ato da sociedade LUCIANE ELY BAU, dando através 
deste documento devidamente assinado, completa e total quitação de suas quotas, 
retirando-se da sociedade devidamente paga de seus haveres, nada mais tendo a 
reclamar por si ou seus herdeiros nesta data, ou futuramente. 
CLÁUSULA TERCEIRA — Efetuada assim a aquisição e venda das quotas de capital, 
passa o sócio remanescente Sr. LEANDRO BAU a ter totalidade do capital social, a 
saber, 500.000 (quinhentas mil quotas), no valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), subscritas e integralizadas, em atos anteriores, em moeda corrente do País, pelos 
sócios e distribuídas da seguinte forma: 
SOCIO (%) QUOTAS VALOR 
LEANDRO BAU 100.00 500.000 500.000,00 
TOTAL 100.00 500.000 500.000,00 

CLAUSULA QUARTA — Nos termos do artigo 1052, §1, da Lei 10.406/02 a Sociedade 
permanecerá Limitada Unipessoal, sem necessidade de recompor seu quadro societário. 
CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem \ 
por objeto social a exploração do ramo de: Construção, reformas, manutenções e 
alterações de edifícios de qualquer natureza; Fabricação de estruturas pré moldadas de 
concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de estruturas metálicas; Obras '\) 

\HY 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
L B ENGENHARIA LTDA 

CNPJ/MF N.° 04.351.798/0001-77 
NIRE 412.0452626-8 

de terraplenagem, operações de escavação; Transporte, depósito e compactação de 
terras, necessárias a realização de uma obra; Escavações diversas para construção civil; 
Obras de urbanização, construção de vias urbanas, ruas, praças, estacionamentos e 
calçadas; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de redes de abastecimento de 
água, coleta de esgoto e construções correlatas; Serviços de engenharia passa a partir 
desta data a ter o seguinte objeto: Construção, reformas, manutenções e alterações de 
edifícios de qualquer natureza; Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto 
armado, em série e sob encomenda; Fabricação de estruturas metálicas; Obras de 
terraplenagem, operações de escavação; Transporte, depósito e compactação de terras, 
necessárias a realização de uma obra; Escavações diversas para construção civil; Obras 
de urbanização, construção de vias urbanas, ruas, praças, estacionamentos e calçadas; 
Construção de rodovias e ferrovias; Construção de redes de abastecimento de água, 
coleta de esgoto e construções correlatas; Serviços de engenharia; Fabricação de 
artefatos de cimento para uso na construção. 
CLÁUSULA SEXTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes no contrato 
social primitivo que não colidirem com disposições do presente instrumento. 
CLAUSULA SÉTIMA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Resolve por este 
instrumento de contrato, o sócio consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito 
a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo, passa a ter a 
seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO 
L B ENGENHARIA LTDA 

CNPJ/MF N.° 04.351.798/0001-77 
NIRE 412.0452626-8 

1) LEANDRO BAÚ, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de 
bens, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 05/11/1974, engenheiro 
civil, inscrito no CPF/MF sob n2  946.030.739-68, portador da carteira de 
identidade RG n°. 5.151.664-8 SESP PR, residente e domiciliado na Avenida 
Nicolau Inácio, n° 1826, Centro, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000. 
Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de 
L B ENGENHARIA LTDA, com sede na Rodovia PR 281 n° 1200, Bairro 
Parque Industrial II, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000, registrada na 
Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41204526268-6 em 19/03/2001, e 
última alteração contratual sob n° 20196030137 em 02/10/2019, inscrita no 
CNPJ sob n° 04.351.798/0001-77; resolvem por este instrumento particular 
consolidar seu contrato de acordo com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade 
girará sob o nome empresarial L B ENGENHARIA LTDA e terá sede e domicílio na 
Rodovia PR 281 n° 1200, Bairro Parque Industrial II, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-
000. 

0135 
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CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A sociedade terá por objeto a exploração 
do ramo de: Construção, reformas, manutenções e alterações de edifícios de qualquer 
natureza; Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob 
encomenda; Fabricação de estruturas metálicas; Obras de terraplenagem, operações de 
escavação; Transporte, depósito e compactação de terras, necessárias a realização de 
uma obra; Escavações diversas para construção civil; Obras de urbanização, construção 
de vias urbanas, ruas, praças, estacionamentos e calçadas; Construção de rodovias e 
ferrovias; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas; Serviços de engenharia; Fabricação de artefatos de cimento para uso na 
construção. 
CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 15/03/2001 e seu prazo de duração 
é por tempo indeterminado. 
CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor de R$ 1,00 
(um real), cada uma, subscritas e integralizadas, em atos anteriores, em moeda corrente 
do País, pelos sócios e distribuídos da seguinte forma: 
SÓCIO (%) QUOTAS VALOR 
LEANDRO BAU 100.00 500.000 R$ 500.000,00 
TOTAL 100.00 500.000 R$ 500.000,00 
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS S CIOS: A responsabilidade de 
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 
CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento 
dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito 
de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas 
postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou 
renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 60 (sessenta) dias, 
contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. 
Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará 
na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja 
exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 
CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a LEANDRO BAU com os 
poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa 
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e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições 
financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais 
atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 
§ 1.°- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
§ 2.°- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados. 
CLÁUSULA NONA - RETIRADA DE PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum 
acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições 

• regulamentares pertinentes. 
CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício 
social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de 
sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e 
demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaborada sem 
conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios 
dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem 
na sociedade. 
Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, 
proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a 
reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o 
art. 1.059 da Lei n.° 10.406/2002. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando for o caso. 
Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do 
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 
dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base 
na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O 
Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade. 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
— Declara sob as penas da Lei que a empresa se enquadra na condição de EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro de Salto do Lontra - PR para o 

• exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, 
renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente alteração, 
em única via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e 
sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos. 
Salto do Lontra - PR, 11 de Fevereiro de 2021. 

LEANDRO BAU 	 LUCIANE ELY BAU 

(j) 
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ASSINATURA ELETRONICA 

Certificamos que o ato da empresa L B ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF Nome 

LUCIANE ELY BAU 03885956985 

94603073968 LEANDRO BAU 

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2021 14:11 SOB N° 20210838167. 
PROTOCOLO: 210838167 DE 12/02/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101038710. CNPJ DA SEDE: 04351798000177. 
RIRE: 41204526268. COM  EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2021. 
L B ENGENHARIA LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 
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JUNTA COMERCIAL 

DO PARANÁ 

Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

Empresa11Fácil  Àkr if 

Protocolo: PRC2106380283 

Data de Ato Constitutivo 	Início de Atividade 
19/03/2001 	 15/03/2001 

ome Em 	L B ENGENHARIA LTDA 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

NIRE (Sede) 
41204526268 

CNPJ 
04.351.798/000147 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta  Junta Comercial e  são vigentes na data da sua expedição. 

Endereço Completo 
Rodovia PR 281, N° 1200, PARQUE INDUSTRIAL II - Salto do Lontra/PR - CEP 85670-000 

eto Social 
ONSTRUCAO, REFORMAS, MANUTENCOES E ALTERACOES DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE 

MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM, OPERACOES DE ESCAVACAO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTACAO DE TERRAS, NECESSARIAS A REALIZACAO 
DE UMA OBRA, ESCAVACOES DIVERSAS PARA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS DE URBANIZACAO, CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS, 
PRAGAS, ESTACIONAMENTOS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO 
DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS SERVICOS DE ENGENHARIA, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
PARA USO NA CONSTRUCAO. 

Capital Social 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Dados do Sócio 
Nome 
LEANDRO BAU 

CPF/CNPJ 
946.030.739-68 

Participação no capital 	Espécie de sócio 	Administrador 	Término do mandato 
R$ 500.000,00 	 Sócio 	 S 

Dados do Administrador 
Nome CPF 	 Término do mandato 
LEANDRO BAU 946.030.739-68 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 

5/02/2021 20210838167 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE Status 
CONTRATO/ESTATUTO SEM STATUS 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
	 0140 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/04/2021, às 08:50:28 (horário de Brasília). 
Se impressa verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código 5SGZAZEO. 

111111111111 
PRC2106380283 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral 

#-) 	1 de 1 
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.REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
04.351.798/0001-77 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
19/03/2001 

NOME EMPRESARIAL 
L B ENGENHARIA LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
L B ENGENHARIA 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

II 	42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
ROD PR 281 

NÚMERO 
1200 

COMPLEMENTO 
***Ie..*** 

CEP 
85.670-000 

BAIRRO/DISTRITO 
PARQUE INDUSTRIAL II 

MUNICÍPIO 
SALTO DO LONTRA 

UF 
PR 

ENDEFWV.) n_ETRÔNICO TELEFONE 
(46) 9117-7677 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/08/2005 - 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 06/05/2021 às 09:47:53 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 
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Imprimir 

CAXA 
CAIXA ECON MICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	04.351.798/0001-77 

Razão Social:i. B ENGENHARIA LTDA 

Endereço: 	AV NICOLAU INACIO 960 / CENTRO / SALTO DO LONTRA / PR / 85670- 
000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:11/04/2021 a 08/08/2021 

Certificação Número: 2021041106050340486289 

Informação obtida em 06/05/2021 09:44:18 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  



27/01/2021 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

031.43 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: L B ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 04.351.798/0001-77 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:22:44 do dia 27/01/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/07/2021. 
Código de controle da certidão: 5004.430D.832E.2487 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná O 0144 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 023766453-98 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.351.798/0001-77 
Nome: L B ENGENHARIA LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 14/07/2021 - Fornecimento Gratuito 	---"/ 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
wwvv.fazenda.pr.gov.br  

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (16/03/2021 17:49:12) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO * 04  RA 

CUPJ: 76.205.707/0001-04 ESTADO DO PARAM 
Secretaria da Fazenda - Departamento de Tributação e Cadastro Técnico 

CERTIDÃO NEGATIVA 

CADASTRO..: 29500 
NOME 	• L.B. ENGENHARIA LTDA 
CNPJ/CPF..: 04.351.798/0001-77 
ENDEREÇO..: ROD. ROD.PR  281/INDUSTRIAL II , 	1200 	ITAIPU 
MUNICIPIO.: SALTO DO LONTRA UF: PR 

FINALIDADE: Licitação 

Iii

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos 
órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro Mobiliário de atividades do sujeito 
ssivo acima identificado, é CERTIFICADO que NÃO CONSTAM pendências referente a 
ibutos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. 

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, 
mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na 
Internet, no endereço <http://www.saltodolontra.pr.gov.br/>. 

Certidão emitida com base na Lei Municipal. 
Emitida em: 06/05/2021. 
Válida até: 05/06/2021! 
Código/Ano da certidão 
	

961/2021 
Código da certidão 	 • 279166260279166 

Certidão emitida gratuitamente. 

ili
TENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO. 
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SALTO DO LONTRA/PR, 14 de Abril de 2021, 14:49:22 

JUNIOR' HENRI 

0146 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE SALTO DO LONTRA 
FÓRUM DES. LUIZ VIEL 

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
RUA CURITIBA, N° 435 BAIRRO COLINA VERDE 

SALTO DO LONTRA/PR • 85670000 

TITULAR 

VALDECIR MARTINS MAFRA 

JURAMENTADOS 

MARIO CESAR MAFRA 
JUNIOR HENRIQUE FORMAIO 

Certidão Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuição Civel, referente a Ações de Insolvencia, Falência, Concordata, e ou 
Recuperação Judicial e Extrajudicial, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO 
CONSTAR nenhum registro em andamento contra 

LB ENGENHARIA LTDA 

CNPJ 04.351.798/0001-77, no período compreendido desde 01/08/1986, data de 
instalação deste cartório, até a presente data. 

Prefeitura 
Municipel e 

Caparienla 
ei 

Certifica quo este documento cO0a fi 

oric,:;,,noi. 

Caparcerria,  

Página 0001/0001 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: L B ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 04.351.798/0001-77 
Certidão n°: 14888380/2021 
Expedição: 06/05/2021, às 09:49:45 
Validade: 01/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que L B ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 

1111 	
no CNPJ sob o n° 04.351.798/0001-77, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

111, 	INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

LY 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a 
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Certidão n°: 39215/2021 	 Validade: 24/07/2021 

Razão Social: L B ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 04351798000177 

• 
Num. Registro: 38436 	 Registrada desde : 21/08/2001 
Capital Social: R$ 500.000,00 
Endereço: RODOVIA PR 281, 1200 PARQUE INDUSTRIAL II 
Município/Estado: SALTO DO LONTRA-PR 	 CEP: 85670000 
Objetivo Social: 
Construção, reformas, manutenções e alterações de edifícios de qualquer natureza; 
Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 
Fabricação de estruturas metálicas; Obras de terraplenagem, operações de escavação; 
Transporte, depósito e compactação de terras, necessárias a realização de uma obra; 
Escavações diversas para construção civil; Obras de urbanização, construção de vias 
urbanas, ruas, praças, estacionamentos e calçadas; Construção de rodovias e ferrovias; 
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; 
Serviços de engenharia; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção. 
Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s) 
profissional(is) responsável(is) técnico(s). 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Responsável(eis) Técnico(s): 

1 - LEANDRO BAU 
Carteira: PR-57704/D 	Data de Expedição: 23/08/2000 
Desde: 16/05/2002 Carga Horária: 4: H/D 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 70  do CONFEA 

2 - FÁBIO ROBERTO SORANSO 
Carteira: PR-162728/D 	Data de Expedição: 23/06/2017 
Desde: 28/07/2017 Carga Horária: 4: H/D 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 280  
Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 70  da Lei no 
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto no 23.569/1933 e do art. 70  
da Res. no 218/1973 do Confea". 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 70  
Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 70  da Lei n\ 

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojundica.asp?SESSA0=52a0940c94d74f47a7f2d4b584ec44618,CODREGTO=4695888,DEPT0=5... 1/2 
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5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do aQ. 0149 
da Res. no 218/1973 do Confea". 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° do CONFEA 
Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 70  da Lei n° 
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art. 70  
da Res. n° 218/1973 do Confea". 

Para fins de: LICITAÇÕES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 102492/2021, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de 
seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Emitida via Internet em 30/03/2021 14:32:42 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. 

https://creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSA0=52a0940c94d74f47a7f2d4b584ec44618,CODREGTO=4695888,DEPT0=5... 2/2 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro. 

Certidão no: 39228/2021 	 Validade: 26/09/2021 

Nome Civil: LEANDRO BAU 

• Carteira - CREA-PR No :PR-57704/D 
Registro Nacional 1704993474 
Registrado(a) desde 23/08/2000 

Filiação : NEURI JOÃO MERLIN BAU 
MARLENE LUIZA BAU 

Data de Nascimento 05/11/1974 
Carteira de Identidade : 51516648 
Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR 

CPF : 94603073968 

• 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
Data da Colação de Grau : 07/08/1999 	 Diplomação : 09/08/1999 
Situação : Regular 
Atribuições profissionais: 

Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 70  de 29/06/1973 do CONFEA. 

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 
38436 - L B ENGENHARIA LTDA 
Desde: 16/05/2002 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA 

74579 - 5 B B MADEIRAS - EIRELI 
Desde: 04/03/2021 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Para fins de: LICITAÇÕES 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 102514/2021. 

Emitida via Internet em 30/03/2021 14:39:56 

https: //creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=52a0940c94d74f47a7f2d4b584ecA461&CODREGTO=469588&rtqtcertidao=18  Fl.. 1 /2 
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dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014. 	
()) 151 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o a 	a 
respectiva ação penal. 

CREA 30/03/2021 

https://creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidao.asp?SESSA0.--52a0940c94d74f47a7f2d4b584ec4461&CODREGTO=4695888irtgtcertidao=1&Fl... 2/2 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro. 

Certidão no: 24930/2021 	 Validade: 28/08/2021 

Nome Civil: FÁBIO ROBERTO SORANSO 
Carteira - CREA-PR N° :PR-162728/D 
Registro Nacional : 1716579600 
Registrado(a) desde : 23/06/2017 

Filiação : ODACIR VALENTIM SORANSO 
DALVA WARMLING SORANSO 

Data de Nascimento 14/01/1995 
Carteira de Identidade 102262760 
Naturalidade : SALTO DO LONTRA/PR 

CPF : 09559913905 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 
FACULDADE EDUCACIONAL DE FRANCISCO BELTRAO 
Data da Colação de Grau : 09/02/2017 	 Diplomação : 03/03/2017 
Situação : Regular 
Atribuições profissionais: 

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 70  de 24/12/1966 
Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 70  da Lei no 
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art. 70  
da Res. n° 218/1973 do Confea". 

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 280  de 11/12/1933 
Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 70  da Lei no 
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto no 23.569/1933 e do art. 70  
da Res. no 218/1973 do Confea". 

Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 70  de 29/06/1973 do CONFEA. 
Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 70  da Lei no 
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto no 23.569/1933 e do art. 70  
da Res. no 218/1973 do Confea". 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Para fins de: LICITAÇÕES 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 69156/2021. 

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=a7fcbab9c8c44a68871f482b97c7c46f&CODREGTO=677746&rtotcertidao=0&Fl... 1/2 
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Émitida via Internet em 01/03/2021 14:46:35 	

00153 
Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. 

• 

• 

https //creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=a7fcbab9c8c44a68871f482b97c7c46f&CODREGTO=6777468.rtqtcertidao=.08F1  .. 2/2 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

Certidão de Acervo 
Técnico 

5854/2016 
CRER,-PR 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO BAU referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: LEANDRO BAU 
	

RNP: 1704993474 

Registro: PR-57704/D 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART:3054836078 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/07/2008 Baixada em: 03/11/2016 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: L B ENGENHARIA LTDA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE CNPJ: 95.589.289/0001-32 

Rua: AV IGUACU N°: 750 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE UF: PR CEP: 85635-000 

Contrato: celebrado em 30/06/2008 

Valor do co 	$ 100,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Dimensão: 10.448,00 'Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS N°: S/N 

Bairro: CENTRO 

Cidade: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE UF: PR 	 CEP: 85635-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 30/06/2008 Conclusão efetiva: 30/12/2008 

Finalidade: Outro 

Proprietário: 	 CPF: 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, 
Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS , Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço Contratado: 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

Observações: 
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E COM BLOCOS INTERTRAVADOS, SENDO O ENDEREÇO DA OBRA 
OS SEGUINTES TRECHOS: RUA PAULO BONETTI, AV. ALEXANDRE BONETTI, RUA RUI BARBOSA, RUA CASTRO 
ALVES, TRAVESSA RODOVIÁRIA, AV. VEREADOR GUILHERME LEANDRO, AV. TEODORO LOCKS, RUA 01, RUA 02, RU 
03, RUA 04 E RUA 05. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, 
conforme selos de segurança A 026.935, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe 
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 5854/2016 

27/05/2021 09:01 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que 	A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado no Crea. 	 dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de ART. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente 
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 

A CAT é válida em todo território nacional. 

A autencidade e a validade desta certidão deve ser 
confirmada no site do Crea-PR, no endereço 
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do 
protocolo: 372791/2016. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva, 
ação penal. 	

( 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br  
CREA- R 

A.ronorma do Paraná 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico com Atestado 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica 
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta 
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 470  da Resolução no 1025/2009, 
do CONFEA. 

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 20  da Lei Federal n.o 6.496/77, a ART 
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de 
engenharia e agronomia. 

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e 
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade 
deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) 
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5.194/66, 
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções 
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu 
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 480  da Resolução 1025/2009 do 
CONFEA. 

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico 
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) 
ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao 
(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a 
exigência prevista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federai n.o 8.666/93. 

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, 
recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a 
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim 
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na 
(5) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.o 6.496/77. 

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes 
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo 
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s). 

ENGENHEIRO CIVIL 
LEANDRO BAU 
Carteira Profissional:PR-57704/D 
Acervo Técnico No.:5854/2016 
Selos de autenticidade:A 026.935 

RNP No:1704993474 
Protocolo No.:2016/00372791 

http://creaweb.crea-pnorg.br/weberea/consultas/imprimir  acervo.asp?SESSA0=0&N... 18/11/2016 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

LEANDRO BAU 
Carteira Profissional:PR-57704/D 

	
RNP No.:1704993474 

Acervo Técnico No.:5854/2016 
	

Protocolo No.:2016/00372791 
Selos de autenticidade:A 026.935 

ART N° 	 -3054636078 O 	 Registrada:02/07/2008 	  
ART Correspons 	  ART Vinculada 	- 
Empresa Executora...:L B ENGENHARIA LTDA 	  
Contratante(s) 	-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - 

CNPJ/CPF: 95.589.289/0001-32 	  
Tipo de Contrato 	-EMPREITADA 	  
Atividade Técnica...: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO 	  
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS 	  
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO 	  
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM 	  

EXECO 	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 	  
Dimensão 	 -10.448,00 M2 	 Área Existente:0,00 M2 	  
Área Ampliada    Área de Reforma:0,00 M2 	 
Dados Complementares:0,00 	  
Local da Obra 	DIVERSOS, S/N CENTRO 	  
Município/Estado 	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE/PR 	  
Data de Início 	30/06/2008 	 Data de Conclusão:30/12/2008 	 
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL 	  
Descr. Compl. Serv..:PAVIMENTAÇA0 COM PEDRAS IRREGULARES E COM BLOCOS 

INTERTRAVADOS, SENDO O ENDEREÇO DA OBRA OS SEGUINTES 
TRECHOS: RUA PAULO BONETTI, AV. ALEXANDRE BONETTI, 
RUA 	RUI 	BARBOSA, RUA CASTRO ALVES, TRAVESSA 
RODOVIÁRIA, AV. VEREADOR GUILHERME LEANDRO, AV 	 
TEODORO LOCKS, RUA 01, RUA 02, RUA 03, RUA 04 E RUA 
05 	  

Observação 	  

http://creaweb . c  rea-pr. org. br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?SESSA0=0&N... 1 8/1 1 /20 1 6 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

ENGENHEIRO CIVIL 
LEANDRO BAU 
Carteira Profissional:PR-57704/D 
Acervo Técnico No.:5854/2016 
Selos de autenticidade:A 026.935 

RNP No.:1704993474 
Protocolo No.:2016/00372791 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2016/00372791. 

Emitida via Internet em 18/11/2016 14:38:06 horas. 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução No 317/86 e a Instrução de Serviço No 
002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. 

Intp://creaweb.crea-pr.org.br/weberea/consultas/imprimir_acervo.asp?SESSA0-084N... 18/11/2016 
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MUNICÍPIO DE 

Nova Ecperan — do Sudoeste 
Administro ão --13 A 2016 
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o 	 Prefeitura Municipal de Capaneifia 
Certifico que este documento 4 cópia fiel 
do orir;nal 

Fone/Fax: (4.6)  3546-1144 -  
CNPJ 95.589.289t0001-32 

• 

Item Descrição Unid. Quant. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra 4,00x2,00m chp galv.pint.c/tinta autom. I ud 	12,00  

2 PAVIMENTAÇÃO 

2.1 PREPARAÇÃO DA BASE 

2.1.1 Escarificação, regularização leito m2 10.448,00 

2.1.2 Colchão de argila p/ pav. Poliédrico e.= 20 cm m2 10.448,00 

2.2 REVESTIMENTO 

2.2.1 Extração, carga, transp. preparo e assentamento do 
poliedro 

m2 10.448,00 

2.2.2 Enchimento c/ pó de pedra p/ pav. poliédrico m2 10.448,00 

2.2.3 Compactação de pavimento poliédrico m2 10.448,00 

2.3 MEIO FIO 

7.3.1 Mein fio de concreto simples m 5.296,00 

3 DRENAGEM 

3.1 SERVIÇOS INICIAIS 

3.1.1 Escavação mecânica de vaia 1a. cat. m3 1.278,00 

3.1.2 Reaterro e apiloamento mecânico m3 995,00 

3.1.3 Remoção de pavimento m2 385,00 

3.2 GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL E SARGETA 

3.2.1 Corpo de BSTC 0,60m sem berço m 1.028,00 

[ 3.2.2 Sarjeta meio-tubo concreto m 300,00 

- Nova Esperança Ctó Sudoeste - Pr.  
wwlynovaespdipancadosudoeste.pr_gov.br 	 planejamentones@hotmail.com  

Município de 

Nova Esperança do Sudoeste 
Estado do Paraná 

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA 

Certificamos que a empresa L. B. Engenharia Ltda., situada na Av. Nicolau Inácio, 960, 

Certo Salto do Lontra, PR., inscrita no CNPJ sob n n2 04.351.798/0001-77, tendo nesta obra 

como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Leandro Baú, portador do CPF n9  946.030.739-

68, carteira de identidade nº 5.151.664-8-SSP/PR, e CREA n9- 57.704/D, EXECUTOU os serviços 

de "Pavimentação com pedras irregu!ares, drenagem e Serviços Complementares", através da 

ART N2  3054636078, no Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, 

iniciando em 30 de junho de 2008 e concluída em 30 de dezembro de 2008, sendo o endereço 

da obra os seguintes trechos: Rua Paulo Bonetti, Av. Alexandre Bnnetti, Rua Rui Barbosa, Rua 

Castro Alves, Travessa Rodoviária, Av. Vereador Guilherme Leandro, Av. Teodoro Locks, Rua 

01, Rua 02, Rua 03, Rua 04 e Rua 05, sendo medidos e recebidos os serviços constantes na 
PlniIha ri& Serviços ahaixn: 



-,5yr4 

•,•-^ 
Atestado registrado mediante 
vinculação  a  re 

CREA - PR 

A 026. 

0159 

Município de 

Nova Esperança do Sudoeste 
Estado do Paraná 

MUNICÍPIO DE ri  
Nova Es eran a doSutobte 

 

Administra ao 	1.3 A 2016 

 

    

3.3 CAIXA/POÇOS 

3.3.1 Boca de BSTC 0,60m (CONCRETO SIMPLES) ud 20,00 

3.4 SERVIÇOS FINAIS 

3.4.1 Reconstrução pavimento m2 385,00 

4 PAISAGISMO/URBANISMO 

4.1 CALÇADA 

4.1.1 Aterro apiloado - esp.= 15,0 cm m3 144,06 

4.1.2 Lastro de pó de pedra - esp. = 3,0 cm m3 28,82 

4.1.3 Pavimentação com blocos intertravados m2 960,40 

4.1.4 Rampa de acesso p/ deficientes (lastro, concreto) ud 7,00 

4.1.5 Rampa de acesso p/ veículos (lastro, concreto) ud 4,00 

Sendo a expressão de verdade, firmamos a presente. 

Nova Esperança do Sudoeste, 03 de novembro de 2016. 

LJLIAN GISE 	LBERTON 

CREA-SC 8 2135/D 

Ãlberton 
E.r,g,enN3irs Chf4 

CRr.:.AISG 812135/1) 

Prefeitura Municipal de Capanerna 
Certifico que este documento é cópia fiei 

do original. 

Capanema, 

Fone/Fax: (46) 3546-1144 -Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.  
CNPJ 95.589.289/0001-32 	 www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br 	 planejamentones@hotmail com 
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Cf3 ENGENHARIA LTDA. 
CNPJ 04. - 

lbengenharia010gmailcom 
Rodovia PR 281, n• 1200, Parque Industriai II 
cel: (48)99117-7877- (48)991144935 - (48)99128-1852 
Fone: (48) 3191-0110 
Salto do Lontra-PR CEP: 85870-000 

ANEXO 13 
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

Tomada de Preços n° 08/2021 
Objeto: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO 
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO 
SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR 

Nome da Empresa: LB Engenharia LTDA 
CNPJ n°: 04.351.798/0001-77 
Endereço Completo: Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II 

Salto do Lontra- PR 	Cep: 85.670-000 
Fone: (46) 3191-0110 
E-mail: LBENGENHARIAOl@GMAIL.COM  

O representante técnico da empresa LB Engenharia LTDA Sr Leandro Baú , 
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica 
aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por 
este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que 
ensejem evenças técnicas e ou financeira para com a contratante. 

 

Salto do Lontra, 27 de maio de 2021. 

 

04.351.79810001-77
-1 

 

LB ENGENHARIA 
LTDA. 

Av. Nicolau Inácio, 960 
1° Andar - Centro 

L85670-000 - Salto do Lontra - PR 

  

Leandr Baú 
CREA-P-i. 7 

  

      

      

L. B. ENGE 	RIA LTDA. 
CNPJ N2 04.351. 8/0001-77 

L 	DRO BAÚ 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

RG N2  5.151.664-8 
CPF 946.030.739-68 

Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D 
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Leandro 

CREA-PR 57 04/D 
CPF: 

E 04.351.79810001-77
-1 

 

LB ENGENHARIA 
LTDA. 

Av. Nicolau Inácio, 960 
1° Andar - Centr-, 

L85670.000 - Salto do Lontra - PP 

L. B. ENG 	ARIA LTDA. 
CNPJ N2 04.35 798/0001-77 

ANDRO BAÚ 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

RG Nº 5.151.664-8 
CPF 946.030.739-68 

Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D 

0161 

E13 ENGENHARIA 
   CNPJ 04.351.798/0001-77 

LTDA. 
 

Ibengenharia01egmall.com  
Rodovia PR 281, ri° 1200, Parque Industrial II 
cal: (48)99117-7677- (48)991144935 - (48)99128-1852 
Fone: (46) 3191-0110 
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000 

ANEXO 8 
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

O Sr Leandro Baú, CPF n° 946.030.739-68, CREA/CAU n° 57.704/D declara 
que é conhecedor das condições constantes no edital de Tomada de Preços n° 08/2021 e 

• 
que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa LB Engenharia LTDA CNPJ n° 
04.351.798/0001-77, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES 
NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO 
CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 
5424/2019/SNDRU/CGOA/MDR, 	REFERÊNCIA 	59.553.001458/2017-27- 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

Salto do Lontra, 27 de maio de 2021. 



Op'016 2 
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B6 ENG  CNPJ 04.351.7981/0001-77
TDA. 

Emoli: lbengenharia01egmail.com  
Rodovia PR 281, ri° 1200, Parque Industriai li 
cel: (46)99117-7877- (48)991144935 - (48)99128-1852 
Fone: (48) 3191-0110 
Salto do Lontra-PR CEP: 85870-000 

 

ANEXO 04 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

À Comissão de Licitação 
Referente: Edital de Tomada de Preços n° 08/2021. 

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável 
técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

Nome Especialidade CREA e/ou CAU Data do registro Assinatu 

Leandro Baú Engenheiro Civil 57704-D 23/08  

L_ 

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro 
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das 
Leis Trabalhistas vigentes. 

Salto do Lontra, 27 de maio de 2021. 

r04,351.79810001-77 
LB ENGENHARIA 

LTDA. 
Av. Nicolau Inácio, 960 

1° Andar - Centro 

L85670-000 - Salto do Lontra - PR _J  

Leandro 
CREA-PR 5 iO4/D 

CPF•i: 

NG 	HARIA LTDA. 
CNPJ Nº 04.3 .798/0001-77 

EANDRO BAÚ 
Sócio ADMINISTRADOR 

RG Nº 5.151.664-8 
CPF 946.030.739-68 

Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D 
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9 L8. ENG  CNPJ 04.351.79811/0001-77
T DA.  

Emelt: ibengenharta010§gmall.com  
Rodovia PR 281, ri* 1200, Parque Industrial tl 
cel: (48)99117.7877- (48)991144935 • (48)99128-1852 
Fone: (48) 3191-0110 
Salto do Lontra-PR CEP: 85870-000 

 

ANEXO 10 
DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E 

DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO 

Ref.: Tomada de Preços N° 08/2021 
Município de Capanema - PR 

A empresa LB Engenharia LTDA , inscrita no CNPJ/MF n° 04.351.798/0001-
77, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr Leandro Baú, portador(a) do 
documento de identidade RG n° 5.151.664-8 , emitido pela IIPR , e do CPF n° 
946.030.739-68 , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alínea 
"g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal 
técnico para a execução do objeto da licitação. 
Caminhão Basculante; 
Ferramentas em geral; 
Epi's em quantidade suficiente; 
Rolo compactador; 
Retroescavadeira; 
Veículos e equipamentos em geral; 
Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado; 

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços vigentes na 
data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estão 
disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não possuindo outros 
compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais 
equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos 
prazos de execução desta obra. 

Salto do Lontra, 27 de maio de 2021. 

Leandry ate 

134 .351 .79810001 -77 
LB ENGENHARIA 

LTDA. 
Av. Nicolau Inácio, 960 

1° Andar - Centro 
L85670-000 - Salto do Lontra - PR 

   

L. B. ENG 	ARIA LTDA. 
CNPJ N2 04.351 798/0001-77 

NDRO BAÚ 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

RG N2 5.151.664-8 
CPF 946.030.739-68 

Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D 
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6  ENGENH
351
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-
LTDÁ.  

CNPJ 04..798/000177 

Emoli: ibengenharia010gmall.com  
Rodovia PR 281, n• 1200, Parque Industrial II 
cai: (48)99117-7877- (48)991144935 (48)99128-1852 
Fone: (48) 3191-0110 
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000 

ANEXO 11 
CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021 

Proponente LB Engenharia LTDA 
Município Capanema PR 
Objeto EXECUÇÃO 	DE 	PAVIMENTAÇÃO 

POLIÉDRICA 	COM 	PEDRAS 
IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO 
KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO 
SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO 
NORTE NO 	BAIRRO 	SANTA 	CRUZ, 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR 

Área construída 2.400,00 m2  

Lote Único Prazo de Execução 180 dias 

ITEM 	DISCRIMINAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO 
UTILIZAÇÃO EM DIAS 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 
01 	1 CAMINHÃO BASCULANTE 30 30 30 30 30 30 
QUANTIDADE: 01 (UTILIZAÇÃO) 
02 	FERRAMENTAS EM GERAL 30 30 30 30 30 30 
QUANTIDADE: 	 VÁRIAS 
(UTILIZAÇÃO) 
03 	EPI's 30 30 30 30 30 30 
QUANTIDADE: 	 VÁRIAS 
(UTILIZAÇÃO) 
04 	ROLO COMPACTADOR 30 30 30 30 30 30 
QUANTIDADE: 01 (UTILIZAÇÃO) 
05 	RETROESCAVADEIRA 30 30 30 30 30 30 

QUANTIDADE: 01 (UTILIZAÇÃO) 
06 - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 
EM GERAL 

30 30 30 30 30 30 

QUANTIDADE 01 UTLIZAÇÃO 

 

Salto do Lontra, 27 de maio de 2021. 

F04.351.79810001-77-1  
LB ENGENHARIA 

LTDA. 
Av. Nicolau Inácio, 960 

1° Andar - Centro 

L85670.000 - Salto do Lontra - PR _J 

  

Leandro Baú')  
CREA-PR 57.704/D 

CPF: 946.030. 739- 

   

        

        

  

L. B. ENGENHARIA LTDA. 

 

CNP.' N9 04.91.798/0001-77 
,LEANDRO BAÚ 

Sócio ADMINISTRADOR 
RG Nº 5.151.664-8 

CPF 946.030.739-68 
Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D 
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ENGENHARIA LTDA. 
CNPJ 04.351.798/0001-77 

Emelt: lbengenharia01,9gmail.com  
Rodovia PR 281, n• 1200, Parque Industrial II 
cel: (48)99117.7877- (46)991144935 - (48)99128-1852 
Fone: (48) 3191-0110 
Salto do Lontra-PR CEP: 85670.000 

ANEXO - II 
DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Á pregoeira e equipe de apoio 
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná 
TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021 

Pelo presente instrumento, a empresa LB Engenharia LTDA CNPJ n° 04.351.798/0001-77 com sede na 
Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II, no município de Salto do Lontra- PR através de seu 
representante legal infra-assinado, que: 
1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 
9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na 
condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento). 
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com 
a Administração Pública. 
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, 
instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr Leandro Baú Portador(a) 
do RG sob n° 5.151.664-8 e CPF n° 946.030.739-68 cuja função/cargo é sócio administrador, 
responsável pela assinatura do Contrato. 
4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública 
impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública. 
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades 
contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da 
Súmula Vinculante n° 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo 
licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para 
o seguinte endereço: 
E-mail: LBENGENHARIAOI@GMAIL.COM  
Telefone: (46) 3191-0110 
7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao 
Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados 
anteriormente fornecidos. 

Nomeamos e constituímos o senhor Leandro Baú portador(a) do CPF/MF sob n.°946.030.739-68 para ser 
o(a) responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao TOMADA DE PREÇOS N° 
08/2021 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento 
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato. 

E04.351.79810001-7.71  
LB ENGENHARIA 

LTDA. 
Av. Nicolau Inácio, 960 

1° Andar - Centro 
L85670.000 - Salto do Lontra - PR 

Salto do Lontra, 27 de maio de 2021. 

Leandro 	u 
CREA-PR 5 

CPF: 

ARIA—LTILA. 
CNPJ N2 04. 51.798/0001-77 

LEANDRO BAÚ 
Sócio ADMINISTRADOR 

RG N9 5.151.664-8 
CPF 946.030.739-68 

Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D 
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IS 	: 

1,3 ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ 04..798/0001- 

Emall: ibengenharia01egmall.com  
Rodovia PR 281, n• 1200, Parque Industriai H 
cel: (48)99117-7677- (48)99114-8935 - (48)99128-1852 
Fone: (46) 3191-0110 
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000 

(VC  

Leandro 
CRER-PR r  

LEAND 
RG 
946.03 

O BAU 
1.664-8 

39-68 

OSMAR SCOTTI 
CRC PR N° 020255/0-2 

ti 

r- 
04.351,798/0001-77 

LB ENGENHARIA 
LTDA. 

Av. Nicolau Inácio, 960 
1° Andar - Centro L85

670-000 - Sano do Lontra - PR 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 08/2021, instaurado por essa 
Prefeitura Municipal de Capanema - PR, que estamos enquadrados como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, conforme definição insculpida no Capítulo II da Lei 
Complementar 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014, podendo, para tanto, 
usufruir do tratamento diferenciado e favorecido em licitações, conforme Capítulo V 
"Do Acesso aos Mercados", da Lei acima citada, na forma prevista no Edital. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Salto do lontra, 27 de maio de 2021. 

Atenciosamente 



00.167 

HABILITAÇÃO 

EMPRESA 

OZIEL DE OLIVEIRA 

URBANIZAÇÃO 



tura do fornecedor 

00168 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 20/05/2021 
	

Edital n°: 8 
	

Tipo Tomada de preços 
FORNECEDOR: 

Oziel De Oliveira Urbanização 
33.444.569/0001-03 
Rua Sete Quedas, 3418 - CEP: 85770000 - 
BAIRRO: Padre Josimo CIDADE/UF: Realeza/PR 

E-MAIL: TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 08), devidamente preenchida e 
de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condições do Edital. 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, dm' wtrirnt ■$$Iuºd°, en 41.>  d.F cebimento do Edital de licitação. 



0169 
http://realezapr.equiplano.com.br:7474/stm/stmemiss\t4a  novaca... Alvará 

• 

• 

MUNICÍPIO DE REALEZA 
ESTADO DO PARANÁ 

76.205.673/0001-40 
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 3507 - CENTRO - REALEZA - PR 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO n° 52974/2021 
O Município de Realeza, conforme protocolo n° de concede alvará de licença 	localização a: 

¡Nome 
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO 
CNPJ/CPF: 33.444.569/0001-03  
Localização 
i  _Rua Sete Quedas, 3418 - Padre Josimo CEP: 85770000 Realeza - PR 
lArea utilizada: 30,00 
lAtividades 
11130-3/00 - Atividades paisagísticas. 

313-4/00 - Obras de terraplenagem. 

391-6/00 - Obras de fundações. 

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 

4330-4/04 - Serviços de pintura de edificios em geral. 

Horário de funcionamento: LIVRE 

Emitido em 
29/03/2021 

  

Válido até 
31/03/2022 

servações 

   

I - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual. 
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do 

estabelecimento ou transferência de Local. 
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será 

obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

IMPORTANTE 
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente 
voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro. 

9ZTMHRT7M5C4XHXQQ2 

 

Emissor: A 1 ' ANA RCIA BONATTO 

I of I 
	

29/03/2021 11:11 



17 0 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria da Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas 111 

MAWRODEBWNTIFWAÇA000NEGISIMJUtemPutse-NmtuAstue 	 NettUA,k1ALIpomncetesomemesealommmmo... • 

XXX 	 I XXX 
NOME 00 EMPRESÁRIO iconpleto. selo abr./teto/13'U 

OZIEL DE OLIVEIRA 
N.V7K waii.a.N.u# 

BRASILL IRA 
ES.TAD.LICOrn 

CA.SADOIA I  

SEXO 

Masculino 

REGIME DE BENS(» casado) 

Comunhão Parcial 
...LHO DE (P.) 	 (mu) 

ANTONIO DE OLIVEIRA 	 I LORECI TEREZINHA DA SILVA PAULA OLIVEIRA 
NASCIDO EM (data de oascon.,10) 

16/02/1980 
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO Inúmero 	Orgeo em5Sor 	 luF 

83455446 	 I SESP 	 PR PF  cO37. °)  178219-10 
LmAncin 	o POR goma do emanelp~o • somOnte no caso do menor) 

XXX 
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - na. av. Mc) 	 NUMERO 

RUA SETE QUEDAS 	 3418 
COMPLEMENTO 

XXX 
BAIRRO/DISTRITO 

PADRE JOSIMO 
CEP 

85770-000  CP" PP§ 
MUNICIPIO 

Realeza PR "Iara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 
UNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ • JUNTA COMERCIAL DO XXX 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO 
080 - INSCRIÇÃO 

ATO CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 
XXX 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO 
i 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO 

EVENTO 
DE MICROEMPRESA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 
XXX 

NOME EMPRESARIAL 

OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO 
tENOUADRAMENTO 

ME (Microempresa) 
L.C1044[ J140 {4deao. okF 

RUA SETE QUEDA, 
1,11.111t1.11} 

3418 
~ta.eutrut 

XXX 

nAtit~Ltri7 RITO 

PADRE JOSIMO 

4..,CP 

85770-000 
MUNICIPIO 

Realeza 
UF 

PR 
PAIS 

BRASIL escritoriorealrealeza@holmail.com  
VALOR 00 CAPITAL • RS 

120.000,00 
VALOR DO CAPITAL . (por extenso) 	. 
cento e vinte mil reais 

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA 
(CNAE Fo.cal) 

Allvidado Prnapal 

8130300 
Altotdode Secundo/ia 

4213800, 4313400. 4330404, 
4391600 

Descrição do Obloto 

Atividades paisagísticas Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Obras de terraplenagem 
Obras de fundações Serviços de pintura de edifícios 

SI  
BAIA DE INICIO OAS ATIVIDADES 

25/04/2019 
NO 4:141KI IA 

X7  

DE SEDE OU DE FILIAL DE 
U NIRE ANTERIOR 

OAB A A-saro:~ 
23)04112019' 

e53 Ar 	. 	E"oe 

- 

PARA 71E0 .E-10.1.?ligr~"Fre!:~PrFaA;i:. 7. 	. 	'.. 

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E A 	- AUTENTICTO 

, 	, 1111111111111111111111111111111 
PR2190002575363 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL • Esta documento Mi parede no portal Empresa Fácil Paraná 

çefe4ura Municipal de Capanema 
-ertifico que este documento é cópia fiel 
o original. 	c6  

u23,)]   
apan 

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANÁ  

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 13:36 SOB N' 41108602102. 
PROTOCOLO: 192686674 DE 24/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11901841688. MIRE: 41108602102. 
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 24/04/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br  

 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 



71. 

Niivw

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR 
ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO • TABELIÃO 

ROSIÀNOELA 3CANACIATTA PAVAN - TABELIÃ SUBSTITUTA 
MARIA  RENA LORINI  - ESCREVENTE AUTORIZADA 

FONE: 
(46)3543-1181 

        

K u67m cUEb J. qWxL7 - kJHBJ.jyejx 
ConBIU o Islo tm I-us /NA., 

 

Reconh o por VERDADEIRA 5(5) fIrma(s) de: 01111 01 
do que dou N. Em test° 	verdade. 

 

•1  

      

Reateza-PR, 23 de abril do 2019 

,,,,,0e3upo1000e1s101 

   

ria 	Lorini - Escrevente 

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 13:36 SOB N' 41108602102. 
PROTOCOLO: 192686674 DE 24/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11901841688. NIRE: 41108602102. 
0E/EL DE OLIVEIRA URBANIZACAO 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 24/04/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br  

—111r-- 
[~~ 
JUNTA COMERCIAL 

DO PARANÁ  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais 



dados paosagisocas Odas de koUarvaçáo 

Copilai 
RS 120.000 00110010 e 0040 ma roam) 

ruas. praças e calçadas Obras de korrapienager, 018a, de 1~ ~opas do 	de 

Pode 

poro 	adido. 

Daccoesresa) 

io 
Modeoroldia 

Atdoiyamoo [C-1~ 
Dolo domem ATNA 

ORO 315 - ENOWORAIEPRO CE INCROEI~A 24~019 201928E1E4 alce 
.000, 

do Empresário: OZEL DE OLIVEIRA } Ne.. 
Idoolldoda CP,: 
83455446 

CASADOold 
Eoloão 	

031.115211140 
IliddRo ~e 
C000soldlo Parcial 

Nome Empresarial: OZ1EL DE OLIVEIRA URBANIZACAO 

Natureza Jurídica: Empresam, (01diVedual) 

[NINE ~do) 1  CIEJ 
411050021132  / 33 444 569/0001-03 I

Arquivas.° do Alo do Isededo 
24/04/2019 

Protocolo: PRC2106154380 

In do do Moldado 
25/04/2019 

sem QUEDAIS*  SP 3418 PADRE JOSSO-Reakera/PR- CEP85770-000 

  

Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

Empresa»-Fácil 
I 	AMEM 

JUNTA COMERCIAL 
00 PARANÁ  

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 

nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

ES sledio Sar endo” aolonscanobaS ao 29+0312021. as 08 28 281100010 de 13.,11,111 
Se M.M.». vorifer sua ertenocdade no ISpedlors.syssataeiLpe .oar como coSo14010.1.3149_ 

amegfignii 
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

Secretário Geral 

1 de 1 

• 



27/05/2021 

(., REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
33.444.569/0001-03 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
24/04/2019 

NOME EMPRESARIAL 
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZADA° 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
*Ir**-.1-11r* 

I PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.91-6-00 - Obras de fundações 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
R SETE QUEDAS 

NÚMERO 
3418 

COMPLEMENTO 
frIlr..M1H. 

CEP 
85.770-000 

BAI R RO/D ISTRITO 

PADRE JOSIMO 
MUNICÍPIO 

REALEZA 
UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
(46) 9941-5210 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
Ir1.1-31r 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
24/04/2019 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

0173 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 27/05/2021'às 15:18:03 (data e hora de Brasília). Página: 1/1  
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 33.444.569/0001-03 

NOME EMPRESARIAL: 	 OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO 

CAPITAL SOCIAL: 	 R$120.000,00 (Cento e vinte mil reais) 

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ 



27/05/2021 	 Consulta Regularidade do Empregador 

0175 
I 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 33.444.569/0001-03 

Razão Social:oziEl DE OLIVEIRA URBANIZACAO 

Endereço: 	RUA SETE QUEDAS 2418 / PADRE JOSIMO / REALEZA / PR / 85770-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:16/04/2021 a 13/08/2021 

Certificação Número: 2021041603352345761005 

Informação obtida em 27/05/2021 15:21:04 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://consulta-cd.caixa.gov.br/consultacifipagesiconsultaEmpregador.jsf 	 1/1 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

0.1j O 17 6 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO 
CNPJ: 33.444.569/0001-03 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:I/rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:23:14 do dia 03/04/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/09/2021. 
Código de controle da certidão: F7B5.B87F.8572.F989 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

\)4 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 	 c0177 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 024239187-60 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 33.444.569/0001-03 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 24/09/2021 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br  

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (27/05/2021 /6:27:33) 
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refeitura Municipal de Capanerna 
;edifico que este documento é opa fiel 

io original. 	,o5 P33- 
Capane 

MUNICÍPIO DE REALEZA 

ESTADO DO PARANÁ 

CERTIDÃO NEGATIVA 45551/2021 

IMPORTANTE: 

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA 
CERTIDÃO. 

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização 
descrita abaixo. 

VALIDADE: 04/06/2021, CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHRUFFH2JCXC8S2Q8 

REQUERENTE: PROTOCOLO: 

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO 

INSCRIÇÃO EMPRESA 

52974 

CNPJ/CPF 

33.444.569/0001-03 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	' 	ALVARÁ 

52974 
ENDEREÇO 

Rua Sete Quedas, 3418 - Padre Josimo CEP: 85770000 Realeza - PR 
ATIVIDADES 

Atividades paisagísticas, Obras de terraplenagem, Obras de fundações, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 
Serviços de pintura de edifícios em geral 

Certidão emitida gratuitamente 
Qualquer rasura invalidará este 
Conferir autenticidade em www.realeza.51~-----  

pela internet em 05/04/2021. 
documento. ---, 

) 	/ ...P.-- 	, 	-----.\\ 

of 2 05/04/2021 09:1 



UI R~ (CARDO BEZ 

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA 

REALEZA PARANÁ 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 
E ANEXOS 

VILMO, BEDIN 
Oficial 

Custas 	R$ 41,3 
Página Q001/0001 

0179 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE REALEZA 

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
	

TITULAR 

RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO 
	

VILMO BEDIN 

REALEZA/PR - 85770-000 
	

JURAMENTADO 

LUIZ RICARDO BEZ 

Certidão Negativa 
Para efeitos Civis 

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e 
EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR ne-
nhum registro em andamento contra: 

OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO 

CNPJ 33.444.569/0001-03, no período compreendido desde 02/04/1978, data de 
instalação deste cartório, até a presente data. 

INNU1111 VI11111111111112111111111111111111M1111111 
REALEZA/PR, 26 de Marco de 2021 

Préfejtura Municipal de Capanerm. 
:::ertifico que este documento é cópia fiel 
do original. 

Capanerna, 	t>)1- 

• 
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Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

PARANÁ (0) 

 

JUCEPAR 

 

GOVEP1,10 DO ESIADD 

      

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Certificamos que a empresa OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO 
Portadora do CNPJ 33.444.569/0001-03 
É registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

Protocolo: PRC2106613217 

MRE (Sede) 
41108602102 

CNPJ 
33.444.56W0001-03 

Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 
24/04/2019 

Início de Atividade 
25/04/2019 

ndereço Completo 
A SETE QUEDAS, N°3418, PADRE JOSIMO - Realeza/PR - CEP85770000 

Certifica-se que o capital social da empresa é de R$ 120.000,00( cento e vinte mil reais). Situação 
ATIVA 
Status 

Arquivamentos Posteriores 
Ato Número Data Descrição 
080 41108602102 24/04/2019 INSCRIÇÃO 
080 20192686674 24/04/2019 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2021, às 13:34:13 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código GJENNHUB. 

111111W111111 
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

Secretário(a) Geral 

1 de 1 
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Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empi 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

Empresa Wácil 

 

!UNIA COMERCIAL 
DO PARANÁ  

 

     

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantif, - SINREM 

Certificamos que as intomtações abaixo cantam dos documentos arquivados 
nesta Juva Cornercial e são vigerdes na data da sua expedição. 

1 Nowa ~asaria& Dai GE 01.111EiFtA URBANIZACA0 

Matrareaa Jurídica: Empecsítáo Peídariduatt 

sempeas 	 CUIM 
411~ 	 314643111118~10 

11111~ 
18951111111NPs 

Iraarramarra 
ONU= ENCIWORMIESITOCESICROBIRESS 

PrOt0C01[8: PRC2106154380 

d• adid•b••• 
25/04121119 

effirse 
arE (Eilk~emay 

ai 
alva 
Mai« 

wiad~aal►Alaiawal/a 

t
Ar aSaarriarigaaamiaurrar~ 

ellelea&a~a 

Cif: 
•11.17112111.111 Eellesio 	 Meia= de ImINC I O1IIOIDO4A] 	 1~11§11.11adii 

13~0141114~~1011018~1~1•~251413,20121. C•21112I{~ae de ~ia) 
11~I~L IG•ka■ 111911~1kWeilt~11/8/ders~~1«.......~1,t0,....R. 

1111119111111111 
LÉANORO MARCOS RAYSa:03ÓAM 

Secretário Geral- 

JI 

1 de 1 



00182 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 33.444.569/0001-03 
Certidão n': 16750714/2021 
Expedição: 27/05/2021' às 15:45:10 
Validade: 22/11/2021f- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.444.569/0001-03, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

410 	INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



06/04/2021 	 CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a 
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Certidão no: 42348/2021 	 Validade: 19/07/2021 

Razão Social: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO 
CNP): 33444569000103 
Num. Registro: 69051 	 Registrada desde : 03/05/2019 
Capital Social: R$ 120.000,00 
Endereço: RUA SETE QUEDAS, 3418 PADRE JOSIMO 
Município/Estado: REALEZA-PR 	 CEP: 85770000 
Objetivo Social: 
Atividades paisagísticas. Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. Obras de 
terraplenagem. Obras de fundações. Serviços de pintura de edifícios. 
Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s) 
profissional(is) responsável(is) técnico(s). 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Responsável(eis) Técnico(s): 

1 - DOUGLAS JOSE DE LIMA 
Carteira: PR-170798/D 	Data de Expedição: 05/06/2018 
Desde: 03/05/2019 Carga Horária: 2: H/D Até: 30/04/2020 
Desde: 28/07/2020 Carga Horária: 1:0 H/D 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 70  da Lei n° 
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art. 7o 
da Res. n° 218/1973 do Confea. 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° do CONFEA 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 70  da Lei n° 
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art. 7° 
da Res. n° 218/1973 do Confea. 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7° 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 70  da Lei n° 
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto no 23.569/1933 e do art. 7° 
da Res. n° 218/1973 do Confea. 

Para fins de: LICITAÇÕES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 108838/2021, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de 
seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Emitida via Internet em 06/04/2021 08:44:31 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 9.02.4.2014:------  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no C' " 	Penal Brasileiro, sujeitan 
respectiva ação penal. 	

autor à 

0)?1\0183 

https://creaweb.crea-prorg.br/consuitas/certidaojuridica.asp?EMPRESA=7071228,FINALIDADE=48,SESSA0=dc07ecec2cf948bfa4de63d2722c9... 1/1 



Emitida via Internet em 27/05/2021 19:14:17 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 002/2014. 	 ,.— 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeítándo o autor à 
respectiva ação penal. 	 ..-- 

""-- 

https://creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=8f7d300559c048dba875854190f55  GTO=692881&rtqtcertidao=1&Fl... 1/1 

27/05/2021 	 CREA 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro. 

Certidão n°: 64735/2021 	 Validade: 30/07/2021 

Nome Civil: DOUGLAS JOSE DE UMA 
Carteira CREA-PR No :PR-170798/D 
Registro Nacional = 1717622801 
Registrado(a) desde 05/06/2018 

Filiação : AMARILDO SANTOS DE UMA 
ZIRMA DA ROSA 

Data de Nascimento 11/11/1993 
Carteira de Identidade 12.666.316-1 
Naturalidade REALEZA/PR 

CPF ; 06725733930 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 
FACULDADE EDUCACIONAL DE FRANCISCO BELTRAO 
Data da Colação de Grau : 19/04/2018 	 Diplomação : 07/05/2018 
Situação : Regular 
Atribuições profissionais: 

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7° da Lei n° 
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art. 70  
da Res. n° 218/1973 do Confea. 

Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA. 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 70  da Lei n° 
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art. 70  
da Res. n° 218/1973 do Confea. 

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7° da Lei n° 
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art. 7° 
da Res. n° 218/1973 do Confea. 

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 
69051 - OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO 
CNPJ: 33444569000103 
Desde: 28/07/2020 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA 

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Para fins de: LICITAÇÕES 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 164919/2021. 
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A CAT é válida 

O'Õ''-0 1.85 
Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR Certidão cL.Acervo 
Técnico com 

Atestado 

5305/2019 
Atividade concluída 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DOUGLAS JOSE DE LIMA referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: DOUGLAS JOSE DE LIMA 

Registro: PR-170798/D 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

RNP: 1717622801 

Número da ART: 20193413683 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/07/2019 Baixada em: 03/08/2019 Forma de registro: 
Substituição Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: 

Contratante: BEIJA FLOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 22.624.371/0001-87 

Rua: TRAVESSA 07 N°: 448 

Complemento: SALA 03 Bairro: CENTRO 

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000 

Contrato: celebrado em 11/06/2019 Vinculado a ART: 20193382010 

Valor do contrato:.R$21.883,85 Tipo de contratante: Não informado 

Dimensãc( 3.847,36 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RUA AVELINO CAVAGNOL N°: S/N 

Complemento: LOT. BEIJA FLOR Bairro: COOPERATIVA 

Cidade: SALTO DO LONTRA 	 UF: PR 	 CEP: 85670-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 11/06/2019 Conclusão efetiva: 17/07/2019 

Finalidade: Outro 

Proprietário: 	 CPF: 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: 
ARRUAMENTO, Serviço Contratado: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM 

Observações: 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NO 
LOTEAMENTO BEIJA FLOR. RUAS A SEREM EXECUTADOS OS SERVIÇOS: RUA AVELINO CAVAGNOL, RUA PAULO 
ROBERTO GOLIM JUNIOR, RUA VALDEMAR PILCES, RUA GUSTAVO KUHNEM E RUA LUIS EDUARDO DEPIERI SEGAT 

- - - 	 — - — 
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o 
atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 5305/2019 

17/08/2020 13:48 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que A CAT perderá a validade no caso de modificação d 
comprova o registro do atestado no Crea. 	 dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contido 

em razão de substituição ou anulação de ART. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente 
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 

A autencidade e a validade desta certidão deve  
confirmada no site do Crea-PR, no end 
https://www.crea-pr.org.br, informando o número 
protocolo: 337178/2019. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
no nacional. 	 Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 

ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br  
CREA-PR 

~mino norgional de tnigonnana 
e Agronomia do Param. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
em cumprimento dos serviços conforme o contratado. 

1. Dados da Obra/Serviço 
Objeto do contrato: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
Local de realização: RUA AVELINO CAVAGNOL, RUA PAULO ROBERTO GOLIM 
JUNIOR, RUA VALDEMAR PILCES, RUA GUSTAVO KUHNEM E RUA LUIS 
EDUARDO DEPIERI SEGATO - LOTEAMENTO BEIJA FLOR — SALTO DO LONTRA 
PR - CEP: 85670-000 
ÁREA TOTAL: 3847,36m2  
Período de realização: INÍCIO 11/06/2019 CONCLUSÃO 17/07/2019 

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante 
Razão Social: BEIJA FLOR EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
CNPJ: 22.624.371/0001-87 
Sócio Proprietário: PAULO ROBERTO GOLIM 
CPF: 431.546.039-72 
Endereço completo: TRAVESSA 07, 448 SALA 03 — BAIRRO CENTRO — REALEZA 
PR - CEP: 85770-000 

1.2. Dados do Responsável Técnico 
Nome: DOUGLAS JOSE DE LIMA 
Título: ENGENHEIRO CIVIL 
RNP: 1717622801 
Registro CREA N°: PR 170798/D 

1.3. Descrição das Atividades Desenvolvidas 
Serviços de arruamento, terraplenagem, pavimentação poliédrica com pedras 
irregulares e instalação de meio fio. 

1.4. Assinaturas 

Realeza - PR, 23 de Julho de 2019 

Beija Flor Empreendi 
	

Ltd‘ 
-NPJ. 22. 	71/000187 

Paulo Roberto Golim 	INCORPOMOORA EUA ROR 
CPF: 431.546.039-72 
Sócio Proprietário 

CIF 

CNN 22.624.371/0001-87 
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REALEZA-PR, 21 de J 	120. 

rilh,101 /4  
Douglas José de Limo 

Eng• CM/ 
CREA-PR 170791/0 

O 0187 

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a 
empresa OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO com sede à rua Sete Quedas n° 3418, Bairro Padre 
Josimo, Município de Realeza - PR inscrita no C.N.P.J. n_c* 33.444.569/0001-03 representada nesta ocasião 
por seu sócio proprietário: OZIEL DE OLIVEIRA, R.G. n.° 8.345.544-6 e C.P.F. n.° 031.178.219-10 
doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr.(a) DOUGLAS JOSE DE LIMA, 
brasileiro (a), R.G. n.° 12.666.316-1 C.P.F. n.° 067.257.339-30, com titulo profissional ENGENHEIRO CIVIL 
Cart. Crea — PR n.° 170798/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado 
o seguinte: 

Cláusula 1' - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como RESPONSÁVEL TÉCNICO conforme 
suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado 
na ART de Desempenho de Cargo ou Função. 

Cláusula 2.- A vigência do presente contrato será apartir do dia 17/07/2020 a 19/07/2021; 

Cláusula 3" - O Contrato terá carga horária de: 01 hora diária; 

Cláusula 4' - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica; 

Cláusula 5' - Os honorários profissionais do contratado será de 01 salário mínimo mensal, correspondentes 
a R$ 1045,00 (Hum mil e quarenta e cinco reais) nesta data, conforme Lei Federal n.° 4.950-A de 22 de 
abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEÁ 

Cláusula 6" - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 
30 dias. 

Cláusula 78  Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável 
pelas atividades técnicas da empresa contratante. 

Cláusula 8' — Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro 
da Comarca de Realeza PR; 

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de 
serviços, assinam-no em duas vias de igual teor. 

,ureitura Municipal de Capanema 
;edifico que este documento é cópia fiel 
Jo original. r)o. 

Capanerna, "°-1 	°  

(  

(11  
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TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR 
ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO 

ROSA!~ SCANAGATTA pavee TABELA SUBSTITUTA 
ASARIA ILENA LIXAM - ESCREVENTE AUTORIZADA 

FONE: 
(46)3543-1181 

18149345VAA0Ouut utic..11 .L.z. 1 

Reconheco 3or SEMELHANÇA a(s) firmats,  de:= 
Enal do aue dou fe. Em test erdade. 

Realeza-PR, 06 de abril de 2021 

....31,‘001-00015033i. Bera 	1- Escrevente - 

03188 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa "OLIVEIRA URBANIZAÇÃO" 

(OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO) CNPJ N° 33.444.569/0001-03, 

localizada na RUA SETE QUEDAS No 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO - Realeza 

- PR, CEP 85770000, prestou serviços de pavimentação poliédrica com pedras 

irregulares num total de 10.000 (dez) mil metros quadrados, incluindo 

assentamento de Meio Fio e 1000 m2 de paver no loteamento BEIJA FLOR 

localizado no município de Salto do Lontra PR. Demonstrando capacidade 

técnica, cumprindo com os prazos exigidos, tendo início em 25/04/2019 e termino 

em 31/01/2020, executando a obra segundo o que estava previsto nas planilhas e 

mapas fornecidos. 

Realeza — PR, 31 de janeiro de 2020. 

‘-eirkurkk Municipal de Capanema 
.certifico que este documento é cópia fiel 
`10 originai, I ..74,ej 

C'E )86 . rt  

ck  
MARCIA DE OLIVEIRA URBANISMO E TERRAPLENAGEM-ME 

CNPJ N° 25.032.869/0001-49 



OLIVEIRA URBANIZAÇOES 
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO — CNP): 33.444.569/0001-03 

RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE 30SIMO. 
REALEZA —PR. 

CEP.: 85.770-000 FONE: (46) 999415210 
E-mail: 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

Tomada de Preços n° 08/2021 

Objeto: A presente licitação tem por objeto a execução, sob o regime de empreitada por preço 
global, tipo menor preço, da seguinte obra: 

Local: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO 
KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO 
NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO 
PARECER N° 5424/2019/SNDRU/CGOA/MDR, REFERÊNCIA 59.553.001458/2017-27-
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

PROPONENTE: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO 

ENDEREÇO: RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE 30SIMO - Realeza - PR, CEP 85770000 

CNPJ: CNP): 33.444.569/0001-03 	 FONE: (046 999415210) 

REPRESENTANTE LEGAL: OZIEL DE OLIVEIRA 	CPF: 031.178.219-10 

O representante técnico da empresa OZIEL DE OLIVEIRA 
URBANIZAÇÃO, Sr. DOUGLAS JOSE DE LIMA, devidamente habilitado junto ao CREA 
N° PR-170798/D, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalações 
do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e 
informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 
evenças técnicas e ou financeira para com a contratante. 

Capanema - PR, 28 de maio de 2021. 

189 
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	4 LILY,  
Nome: OUG ô• S JOSE DE LIMA % 

RG n° 12,666,316-1 o PF n° 067,257,339-30 
Cargo: Responsável Técnico  CREA N° PR-170798/D 



OLIVEIRA URBANIZAÇOES  ° 01: --)n  
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO — CNP): 33.444.569/0001-03 

RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO. 
REALEZA —PR. 

CEP.: 85.770-000 FONE: (46) 999415210 
E-mail: 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

PROPONENTE: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO 

ENDEREÇO: RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO - Realeza PR, CEP 85770000 

CNPJ: CNP): 33.444.569/0001-03 	 FONE: (046 999415210) 

REPRESENTANTE LEGAL: OZIEL DE OLIVEIRA 	CPF: 031.178.219-10 

DOUGLAS JOSE DE LIMA, RG n° 12,666,316-1 CPF n° 067,257,339-30, 
CRENCAU n° 170798/D, declara que é conhecedor das condições constantes 
no Edital de Tomada de Preços n° 08/2021 e que aceita participar da Equipe 
Técnica da Empresa OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO, CNPJ n° 
33.444.569/0001-03, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO 
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO 
SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO 
PARECER 	N° 	5424/2019/S NDR U/CGOA/MD R, 	REFERÊNCIA 
59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

Capanema - PR, 28 de maio de 2021. 

111 	 
Nome: UG S JOSE DE LIMA 

RG n° 12,6 ,316-1 Õ PF n° 067,257,339-30 
Cargo: Responsável Técnico 



OLIVEIRA URBANIZAÇOES 
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO - CNP): 33.444.569/0001-03 

RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO. 
REALEZA -PR. 

CEP.: 85.770-000 FONE: (46) 999415210 
E-mail: 

0191 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

PROPONENTE: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO 

ENDEREÇO: RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO - Realeza - PR, 
CEP 85770000 

CNPJ: CNPJ: 33.444.569/0001-03 	 FONE: (046 999415210) 

REPRESENTANTE LEGAL: OZIEL DE OLIVEIRA 	CPF: 031.178.219-10 

À Comissão de Licitação 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 08/2021, 

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o 
responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

NOME ESPECIALIDADE CREA DATA REGISTRO AsIC. Profissional 
DOUGLAS JOSE 
DE LIMA 

ENGENHEIRO 
CIVIL 

PR-170798/D 05/06/2018 

PI 

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertènce ao 
nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à 
empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes. 

Capanema - PR, 28 de maio de 2021, 

.„13,  jle No 	: OZIEL DE OLIVEIRA 
RG 	55446 / CPF: 031.178.219-10 

amo: Proprietário/administrador 

Anexo 04 
Qziel de Oliveira Urbanização 

CNPJ 33 444.569/0001-03 



OLIVEIRA URBANIZAÇOES  
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO - CNP): 33.444.569/0001-03 

RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO. 
REALEZA -PR. 

CEP.: 85.770-000 FONE: (46) 999415210 
E-mail: ozieldeoliveirarza@gmail.com  

0192 

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE 
DE PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

Referência: 

Município de Capanema - PR 

Tomada de Preços N° 08/2021 

OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF n° 
33.444.569/0001-03, por intermédio de seu representante legal, o Sr OZIEL DE 
OLIVEIRA, portador do documento de identidade RG n° 83455446, emitido pela 
SSP/PR, e do CPF n° 031.178.219-10, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do 
disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos 
mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação. 

• Escavadeira Hidráulica; 
• Retroescavadeira; 
• Caminhão caçamba; 
• Rolo Compactador; 
• Moto niveladora; 
• • Veículo pequeno; 
• Veículo utilitário; • 
• Carrinho de mão; 
• Enxadas; 
• Pá; 
• Martelo Calceteiro; 
• Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado; 

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços 
vigentes na data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e 
pessoal estão disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não 
possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar 
de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento 
dos prazos de execução desta obra. 

Capanema - PR, 28 de maio de 2021. 

ZIEL DE OLIVEIRA 
G 	446 / CPF: 031.178.219-10 
argo: Proprietário/administrador 

Anexo 10 

uziri cie Oil~ra urbanização 
CNPJ 33 444.569/0001-03 
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OLIVEIRA URBANIZAÇOES  
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO — CNP): 33.444.569/0001-03 

RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO. 
REALEZA —PR. 

CEP.: 85.770-000 FONE: (46) 999415210 
E-mail: 

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS NI9 08/2021 

Proponente OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO 

Municipio/Loca I CAPANEMA 

OBJETO CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM 
PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS -ERMINDO 
KREMER:  TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO 
CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO 
BAIRRO SANTA CRUZ, MUN#CiP10 DE CAPANEMA 
PR, 	EM 	ATENDIMENTO 	AO 	PARECER 	N. 
5424/2019/SNDRU/CGOIVMDR, 	REFERENCVL 
59.553.001458/2017-27- 	MINISTÉRIO 	DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

ÁREA CONSTRUIDA 6.199,43 M2 

LOTE 01 PRAZO DE EXECUÇÃO 180 DIAS 

ITEM Veículos, maquinas e equipamentos 
disponíveis 

Prazo de execução Dias 

30 60 90 120 150 180 210 240 

01 Escavadeira 
Hidráulica 

Utilização X X X X X X 

01 Quantidade 

02 Retroescavadeira Utilização X X X X X X 

01 Quantidade 

03 Caminhão 

Caçamba 

Utilização X X X X X X 

01 Quantidade 

04 Rolo 
compactador 

Utilização X X X X X X 

01 Quantidade 

X X 05 Moto Niveladora Utilização X X X X 

01 Quantidade 

06 Veículo pequeno Utilização X X X X X X 

01 Quantidade 

07 Veículo utilitário Utilização X X X X X X 

01 Quantidade 

08 Carrinho de mão Utilização X X X X X X 

04 Quantidade 

09 enxadas Utilização X X X X X x 

04 Quantidade 

10 Pá Utilização X X X X X X 

04 Quantidade 

11 Martelo 

Calceteiro 

Utilização X X X X X 

04 Quantidade 

12 Mão-de-obra 
suficiente para a 

execução do 
contrato no prazo 

pactuado; 

Utilização X X X X X X 

        

        

        

 

Nome: DOUGLAS  JOSE DE LIMA 

   

Nóme: OZIEL DE OLIVEIRA 
RG §,34.552146 / CPF: 031.178.219-10 

árqo: Proprietário/administrador 

   

 

RG n° 12,666,316-1 CPF n° 
067,257,339-30 

Cargo: Responsável Técnico 
Capanema PR, 28 de maio 

de 2021. 

          

          

Oztei de Oliveira Urbanização 
	 Anexo 11 	fl 

CNPJ 33 444.569/0001-03 



nema - PR, 28 de maio de 2021. 

orne.  OZIEL DE OLIVEIRA 
446 / CPF: 031.178.219-10 

amo: Proprietário/administrador 

OLIVEIRA URBANIZAÇOES  
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO - CNP): 33.444.569/0001-03 

RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO. 
REALEZA -PR. 

CEP.: 85.770-000 FONE: (46) 999415210 
E-mail: 

0194 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Á pregoeira e equipe de apoio 
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná 
TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021 

Pelo presente instrumento, a empresa OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO, CNPJ n° 
33.444.569/0001-03, com sede na RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO - 
Realeza - PR, 	CEP 85770000, através de seu representante legal infra-assinado, que: 
1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela 
Lei n.° 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, 
caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal 
situação no mesmo documento). 
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 
licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. OZIEL 
DE OLIVEIRA, Portador do RG sob n° 8.345.544-6 e CPF: 031.178.219-10, cuja função/cargo é 
sócio administrador, responsável pela assinatura do Contrato. 
4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função 
pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública. 
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as 
autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro 
grau, na forma da Súmula Vinculante n° 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e 
este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato 
seja encaminhado para o seguinte endereço: 

E-mail: ozieldeoliveirarza@gmail.com  
Telefone (46) 99941-5210 
7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração 
junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos 
dados anteriormente fornecidos. 

Nomeamos e constituímos o senhor OZIEL DE OLIVEIRA, portador do CPF/MF sob n.° 
031.178.219-10 para ser o responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente a 
TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações 
contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato. 

Anexo 02 

Oztei de Oliveira Urbanização 
CNPJ 33 444.569/0001-03 



0, 0195 OLIVEIRA URBANIZAÇOES  
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO - CNPJ: 33.444.569/0001-03 

RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO. 
REALEZA -PR. 

CEP.: 85.770-000 FONE: (46) 999415210 

E-mail: ozieldeoliveirarza@gmail.com  

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PROPONENTE: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO 

ENDEREÇO: RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO - Realeza - PR, CEP 85770000 

Alk 	 CNPJ: CNPJ: 33.444.569/0001-03 	 FONE: (046 999415210) 
• 

REPRESENTANTE LEGAL: OZIEL DE OLIVEIRA 	CPF: 031.178.219-10 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas 
previstas no edital, que a empresa OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO, CNPJ n.° 
33.444.569/0001-03, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 
2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer 
o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada 
de Preços n° 8/2021, realizado pelo Município de Capanema — PR. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Capanema - PR, 28 de maio de 2021. 

rv 

OZIEL DE OLIVEIRA 
/14G 	446 / CPF: 031.178.219-10 

4---targo: Proprietário/administrador 

Anexo 09 
zoe ae Oliveira Urbanização 
CNPJ 33 444.569/0001-03 



0)196 
Município de Capanema - PR 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, E JULGAMENTO 
DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 8/2021 

Aos vinte e oito dias de maio de 2021, às oito horas e cinqüenta e três minutos , no MUNICÍPIO 
DE CAPANEMA, com endereço a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080, centro, reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria n° 7.777 de 08 de 
dezembro de 2020, constituída pelos Srs. , JEANDRA WILMSEN, presidente, ROSELIA 
KRIGER BECKER PAGANI, membro e ANDREA MARIZE WESCHENFELDER PAEZE, membro 
e RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA, membro, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a 
modalidade Tomada de preços, veiculado através do n° 8, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO 
CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR. A Comissão atestou o comparecimento da empresa L B ENGENHARIA LTDA -
EPP, Oziel De Oliveira Urbanização, a LB Engenharia-EPP foi representada pelo Sr. Fabio Roberto 
Soranso , a empresa Oziel De Oliveira Urbanização não mandou representante. Inicialmente a 
Comissão de Licitação, de acordo com o Edital, deu-se a abertura do envelope n° 01, contendo a 
documentação das proponentes, a qual foi conferida e rubricada pela Comissão. Examinada a 
documentação, a Comissão julgou habilitada as empresas L B ENGENHARIA LTDA - EPP, Oziel 
De Oliveira Urbanização. Porém nenhuma das empresas Renunciou, ficando marcada a sessão de 
abertura de envelopes de proposta para o dia 09/06/2021 as 13:30horas. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação. 

_ 
_< 

ROSELIA KRIGE BECKER PAGANI 
MEMBRO 

2.2582.249-68 

fr 

JEANDRA WILMSEN 	
'— 

PRESIDENTE 
018.991.949-77 

 

RUBENS LUIS RO,LANDO SOUZA 	ANDREA A 
MEMBRO 	 AEZE 

515:358.830-53 	 MEMBRO 
028.432.239-38 

/71(/ LIAciftki 
L B ENGENHARIA LTDA - EPP 

LDER 

OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 
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PROPOSTA DA 

EMPRESA LB 

ENGENHARIA 

LTDA 



Leand 
CREA-PI- 

Baú 
7.704/0 

   

01 9 3 

   

   
I8 ENGENH3ARIA  

/0001-77 TDA"  

Email: lbengenharia01@gmail.com  
Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II 
cel: (46)99117-7677- (46)99114-6935 • (46)99128.1852 
Fone: (46) 3191-0110 
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 
À Comissão de Licitações 
Referente: Edital de Tomada de Preços n° 08/2021. 
Prezados Senhores 
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, 
MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO 
SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 
5424/2019/SNDRU/CGOA/MDR, REFERÊNCIA 59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 
O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ 336.481,58 
(Trezentos e trinta e seis mil e quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos) 
sendo R$ 235.537,11 (Duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos e trinta e sete reais e onze 
centavos) referentes à material e R$ 100.944,47 (Cem mil e novecentos e quarenta e quatro 
reais e quarenta e sete centavos) referentes a mão de obra. 
O prazo de execução do objeto da licitação é de 180(cento e oitenta) dias, contados a partir do 
10° dia após a assinatura do contrato. 
O prazo de validade da proposta de preços é de 05 (cinco) meses a partir da data limite 
estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações. 
Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos 
para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e 
outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e 
qualquer outra despesa incidente sobre a obra. 
Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas 
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a 
integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos. 
Atenciosamente. 

Salto do Lontra, 21 de maio de 2021. 
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PLANUMA ORÇAMENTÁRIA 

1111 

Faria 

SINAPI I 

CAR
MAR 

IP 
04...NOM 

Custo Unitário 
I«. BOI) IRO 

80 1(5) Preço ~Rio 
(Bom eon (RI) 

Preço Total (RI) 

areMIM~ RS 314.1.111111 _ 
13154.506 45 

:`
- PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CNIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

IN III ADESIV 	136 	X17 	NI 
1IP 

A42 81 27944 BDI 1 RS 340.92 
717 

R$ 767.06 

1 	1 	, 	1 4011 R$ O O 
4N.911 

RS 78 37 SINAPI REGULARIZA • DE SUPER 	IES COM MOTONIVELADORA. AF1112010 AV 785.23 R$ 0.00 

granei 

1122 SINAPI C 
O 

CORTE E ATERRO COMPENSADO 

,../..‘:,..i..-:.a .'-• 

1.43 6000 045.31 BDI1 R5646 195 388.82 

M2 785,23 
imim 

0011 Ri 2.01 851.575,16 SINAPI BI8N REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLETTO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019 

RI 1.85 

6.1,3.2 SINAP I ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
1010.1) 

143 196.31 RI 24,38 ROI 1 RI 29.74 RS5 838.34 

I 1 3 3 Cornpa919118 C 
O 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGILA E COMPACTA AO 

112 785.23 042009 13011 R52451 6819246.64 

1 1 3 4 SINAPI93584 TRANSPORTE COM CAMISA O BASCULANTE DE 1011•. EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE-  TOGO AF 07/2020 

701194 35.34 Ri 1,29 0011 RE 154 RI 54,31 

1 1 	5 5 NAPI 94272 
ASSENTAMENTO DE GULA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13100CIA (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS 
(USO  VIÁRIO) AF 06/20115 

. 

IA 203.35 
RI 3384 

BOI 1 
0541 29 RS 8 366)6 

i., rn 	VAU MECANIZADA DE VA 	COM PROF. ATÉ'  1,5 /A (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTEAJMA COMPOSIÇÃO 05 
MI UMA. 

SINAPI  
POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0.8 AV9111 HP),LARG. MENOR OUE 1.5 M. EM SOLO DE IA CATEGORIA. 
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AFJ12/2021 

M3 48.40 

5 09 

BOI 

R 6 21 RS 28803 

114 2 SINAPI 93379 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,264,  / 
POTÊNCIA: (111HP). LARGURA DE 0.8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,511, COM SOLO DE 14  CATEGORIA EIA LOCAIS COM 
BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF 04/2016 

M3 30.01 

R$15,41 

BID I 

193 18,80 Fl$ 564.26 

I 1 4 3 SINO, 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIMMTRO DE COO IAM JUNTA RIGID.A, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS . FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO .  
AF 122015 

il 58.00 8516,22 6011 Ri 20645 R5 11 973,86 

1 I 4 4 CompoNçáo 03 BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR. EM ALVENARIA COM TIJOLOS CE 	MACIÇOS. REVESTIDO EM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3E TAMPA DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0.97%101.2 
M. 

194. 3,00 R51 577.82 RS 1924,94 RS 5 77453 

E.1.E • VERTICAL III IMAS 
7 5 I SINAPI-I 04700 PLACA DE SINAUZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA 
112 0,64 RS 046,51 R5 787.52 RE 504.01 

1 1 5 2 8 NAPI C 
O 

POSTE DE AÇO PARA PLACAS DE SINALIZA 	O. INCLUSIVE INSTALA 	O 

ell 

3,00 IN RS 352.04 RS 1 05533 

1.L MAMAR RS SUMI" 

11 

SINAPI REGULARIZAÇ O DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 98267 195 0 08 80 11 R O 10 

U 
1 2 21 SINAPI REGULARIZAÇ O E COMPACTA 	ODE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 1112019 
915287 RS 185 81311 R5207 R51 071.22 

1222. SINAPFI ARGILA OU BARRO PARA ATERROMEATERRO (COM TRANSPORTE ATE 1 O 10.4 
543 245,82 R$ 24,36 80 11 85 29.74 05 7 306.32  H  

1 2 2 3. Campas/9M C EXECUÇ o ODE PAVIMENTO EM PEDRAS 	CIMAS. REJUNTAMENTO 
COAI ARGILA E COMPACTA 	O 

112 9112.87 R5 20.08 B1311 852451 RI  24.088.11 H  
RS 2205 1 2.2 4 5INAP1 93694 TRANSPORTE COM COAR 	O BASCULANTE DE 101P. EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE TX 	. AF 07/2020 
T310.4 14.74 RS 1,26 BD11 RS 1.54 

NI
ASSENTAMENTO 

94273 
DE GUIA (MEIO-FIO) EM  TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR -FABRICADO. 

DIMENSÕES 100XISX13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO) AF 092016 

IA 194,00 
R533,84 

8011 
RS 41.29 195 8009,73 111 

1 2 	1 SINAPI ...,III 1.13 

ESCAVAÇ O MECANIZADA DE VALA COM PROF.A 	1.511 	DIA ENTRE MONTANTE E JUSANTEJUMA COMPOS 	O 
POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,81M/111 HP),LARO. MENOR QUE 1.5114. EM SOLO DE IA CATEGORIA. 
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF 022021 

24.00 

8.$ 5 09 RS 621 21 81 148.98 

9 S NAPI 93379 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0.281.11/ 
POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA DE 0,8 A 1,5 IA, PROFUNDIDADE ATE 1.5 M. COM  SOLO DE 14  CATEGORIA DA LOCAIS COM 
BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF 04/2016 

NI3 1552 

RI 5 4 08 18.80 81 291,81 

d  SINAPI 93212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE COAS PLUVIAIS. • 	TRO DE 800 MM. JUNTAR 	DA. 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 
AF 122015 

I.1 3000 1115109 22 R5 2116 45 Rf 6 193.39 

C3 BOCA DE LOBO SIARES RETANGULAR. EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS. REVESTIDO EM 
ARGAMASSA DE  CIMENTO  E AREIA 13 E TAMPA DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0177011(12 
M. 

 

UN. 6.00 Rf 157782 NI1924.94 RI 11 549.85 

1241 SINAPI -1 PLACA DE SINAUZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA 

112 064 RS 1345  51 BDI 1 RS 767,52 RE 50461 

SINAPI C POSTE DE AÇO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO. INCLUSIVE INSTALAÇÃO UR 300 RS 288 56 0011 RS 352 04 05 1056 13 . 	H  
..+,,,.?y.y 

 
 INIIÜFRzill 

85:02.75 SINAPI REGULARIZAÇ ODE SUPERE 	IES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 203153 RS 006 06 BD1 1 RS 0.10 

SINAPI C 
O 

CORTE E ATERRO COMPENSADO 5250 R$5 BOI 1 RS e 48 RS 340.63 

132.1. SINAPI 41  ,9 

ESCAVA 	O MECANIZADA DE VALA COM PROF AT 1.5 AI  (M DIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇ O 
POR TRECHO). COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 108 1.431111 HP),LARG. MENOR OuE 1,5  M. EM SOLO DE IA CATEGORIA. 
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA 
AF.,,02/2021 

143 46.40 

R2509 

BDI 1 

R$ 6 21 1115 288.03 

1 3 2 2 SINAPI 43T9 AO 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO.  0.26 M1/ 
POTÊNCIA: 00 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 N. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE I` CATEGORIA EM LOCAIS COM 
BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA 
AF_0412014 

30.01 

85 15 41 

EDI 1 

RS 10,90 R$ 55426 

1.3.2.3.SINAPI 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE SCO SAL JUNTA RIGIDA. 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF 112015 

M 58.00 RS 16.2'2 501 1 RS 20646 81 71.97336 

1 3 2 4 ComposIção C3 BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR. EM ALVENARIA COM TIJOLOS C 	OS MACIÇOS. REVESTIDO EM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13 E TAMPA DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS 0,97%1 01,2 
IA 

UN. 7.00 89 I 577 82 RO I R 1 924. RS 13 474.00 

SINAPI R'rgiljilljRill" P 	

... 	.. 
Ni 811.214.73 

1 3 	1 E COMPACTAÇÁO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 

112 2031.53 RI 185 BOI 1 RS 2.01 RS 4075.21 075.21 

1 3 3 2 SINAP I ARGILA OU BARRO PARA ATERROREATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
101030) 

M3 507,65 RS 24 38 BOI I RS 20.14 05 15.10455 

1 3 3 CompoNçao C 
O 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGILA E COMPACT 	O 

1.12 2.031.53 R520.09 0011 R524.51 0148.794,59 

1.3.34.SINAPI 93094 TRANSPORTE COM CAIAM 	O BASCULANTE DE 1011, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL 	NIDADE: 	. AF 077020 

TOGA 01.4 1119 1 213 BDI 1 RI 1.54 RI 14951 

1.3.3.5 SINAPI 94213 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PR 	ABRIGADO, 
DIMENSÕES 100X15X13700 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS 
(U80 V1  . 	 1501520 itÁZLSF 

M 486.83 
05 33.84 

BDI 1 
RE 41,29 RS 20060133 	R  

A 

1.3.41.SINAPI) 03700 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA 

112 1.04 RS 646.51BOI 1 RS 75752 R$ 819.02 	R 
A 

1.34.2.5 NAP1 C 
O  

POSTE DE AÇO PARA PLACAS DE SINALIZA 	O, INCLUSIVE INSTALA 	O 	
L a  r  A ..all 5.00 85 29556 131311 R$ 352. 81 1 780.22  H  

9,(3b 
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al... 
,RUA RS 10089.93 

Ri 23042 
1.4.1.1 SINAPI ,.." REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11,019 MQ 2400.00 RS 0.08 8011 RS 010 RS 23952 	R 

A 
PAVIMENT Ri gesssiz 

1.4.21 SINAP1 ... REGULA 	O E C04.1PACTAÇÁO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11,2019 

M2 2.400,00 RS 1.65 EDI 1 RS 2,01 RS 4 814,35 	R 
A 

1.4.2.2 SINAPI-I - ARGILA OU BARRO PARA ATERROIREATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM) 

M3 000.00 RS 24,38 BOI 1 RS 29 ,74 RE17 844.24 	R 
A 

1.423 ConmeklM C 
O 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POUEDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGILA E COMPACTAÇÃO 

II2 2.40000 RS 23,09 BDI 1 RS 24,51 RS 58 828.11 	R 
A 

1.424. SINAPI 91644 TRANSPORTE COM CAIAR! - O BASCULANTE DE 10 PO. EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TIO») AF 0712020 

DORA I0S00 RS 1.28 BOI 1 RS 154 RS 16599 	FT 
A 

1.423 SINAPI 94273 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FAORICADO. 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR O RASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO .  AF 062016 

IA 3837.00 
RI 33.84 

BDI 1 
Ri 41» 05 15 15242 	, 

A 

VERTICAL. Ri »V.M. 
1.4.3.1. SINAPI-I m121 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA  DE  ACO NUM IR COM PINTURA 

REFLETIVA 
142 1.21) RS 845,51 801 1 RE 781,52 RS 945.03 	R 

A 
1.4.3.2 SINAPI C 

O 
POSTE DE AÇO PARA PLACAS DE SINALTZAÇÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 6.00 RS 288.56 BDI 1 RS 352.04 RS 2112,21 	R 

A 

SALTO 00114),.'1.17.1, 21 1,1 91,117)111. 2021 
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CPF 946.030.739-68 
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L IA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Valor (R$) Parcelas 1 
06/21 

2 
07/21 

3 
08/21 

6  4 
09/21 

5 
10/21 11/21 

1, PAVIMENTAÇÃO 
POLÉDRICA 

R$ 336.481,58 % 
Período: 

16.79% 	i 17,63% 17,63% 14,87% 14,87% 

1.1. RUA ERMINDO 
KREMER 

R$ 	56.505,45 % 
Período: 

100,00% 

1.2. RUA TUPI R$ 	61.238,08 % 
Período: 

11~ 
100 00' 

1.3. RUA MARANHÃO R$ 	118.638,12 % 
Período: 

50,00% 50,00% 

1.4. RUA RIO GRANDE 
DO NORTE 

R$ 	100.099,93 % 
Período: 

~ 50,00% 
50,00°7 

Períod 
o: 

%: 16,79% 18,20% 17,63% 17,63% IIIIIIIPI„ 4,87°/0 14,87% 
Repasse: 

Contrapartida: R$ 56.495,26 R$ 61.239,65 R$ 59.321,70 R$ 59.321,70 R$ 50.034,81 R$ 50.034,81 
Outros: 

Investimento: R$ 56.495,26 R$ 61.239,65 R$ 59.321,70 R$ 59.321,70 R$ 50.034,81 R$ 50.034,81 

Acumula 
do: 

%: 16,79% 34,99% 52,62% 70,25% 85,13% 100,00% 
Repasse: 

Contrapartida: R$ 56.495,26 R$ 117.734,91 R$ 177.056,61 R$ 236.378,31 R$ 286.413,12 R$ 336.447,93 
Outros: 

, Invespmt04', R$ 56.495,26 R$ 117.734,91 R$ 177.056,61 R$ 236.378,31 R$ 286.413,12 R$ 336.447,93 

CREA-PR 57 

SALTO DO LONTRA, 21 DE MAIO DE 2021. 

D 
-68 



N° SICONV 	 PROPONENTE / TOMADOR 

TIPO DE OBRA 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas 

BDI 1 

CAI :A Quadro de Composição do BDI Grau de Sigilo 
#PUBLICO 

I N° OPERAÇÃO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE 

CALÇAMENTO - RUA RIO GRANDE DO NORTE, ERMINDO KREMER, TUPI E MARANHÃO / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 

100,00% 
3,00% 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

1 

O 	O 2 n () 

Itens Siglas 
Adotado 

Administração Central AC 4,01% 
Seguro e Garantia SG 0,40% 

Risco R 0,56% 
Despesas Financeiras DF 1,11% 

Lucro L 7,30% 
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00% 
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 22,00% 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 
fl+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  

BDI = 

	

	 - 1 
(1-CP-ISS-CRPB) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%. 

Observações: 

CAPANEMAJPR 

 

segunda-feira, 5 de abril de 2021 

   

Local 
	

Data 
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Responsável Técnico 
Nome: 	ERIK TAKASHI KUROGI 
CREAICAU: 134983/D 
ART/RRT: 	 O 

ERIK TAKASHI dAigiitan dpoo rde 
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KUROGI:0478 TAKASHI
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PROPOSTA DA 

EMPRESA OZIEL DE 

OLIVEIRA 

URBANIZAÇÃO 



OLIVEIRA URBANIZAÇOES  
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO - CNPJ: 33.444.569/0001-03 

RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO. 
REALEZA -PR. 

CEP.: 85.770-000 FONE: (46) 999415210 
E-mail: 

- 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO 
ENDEREÇO: RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO - Realeza - PR, 
CEP 85770000 
CNPJ: CNPJ: 33.444.569/0001-03 	 FONE: (046 999415210) 
REPRESENTANTE LEGAL: OZIEL DE OLIVEIRA 	CPF: 031.178.219-10 

À Comissão de Licitações 
Referente: Edital de Tomada de Preços n° 08/2021. 
Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de 
preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS 
"ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO 
GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, 
EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 5424/2019/SNDRU/CGOA/MDR, REFERÊNCIA 
59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

• O preço global,fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ 
283.210,96 (Duzentos e oitenta e três mil duzentos e dez reais e noventa e seis 
centavos), sendo R$ 100.000,00(cem mil ) referentes à mão-de-obra e R$ 
183.210,96( cento e oitenta e três mil duzentos e dez reais e noventa e seis 
centavos) referentes ao material. 

• O Prazo de execução 180 (cento e oitenta dias) dias, contados a partir do 10° 
dia após a assinatura do contrato. 

• O prazo de validade da proposta de preços é de 6 (seis) meses (no mínimo 180 
(cento e oitenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das 
propostas pela Comissão de Licitações. 

• 
Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e 
indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, 
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, 
administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra. 
Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações 
técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior 
assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos. 

ema - PR, 28 de maio de 2021. 

DE OLIVEIRA 
RG 	 PF: 031.178.219-10 
Cargo: Proprietário/administrador 

Anexo 05 

Oztel de Oliveira Urbanização 
CNPJ 33 444.569/0001-03 



6081 
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM) 

CO1 
EXECUÇ •O DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLI DRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGILA E COMPACTA0 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL UNIDADE:  i  . AF 07/2020 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

1 / 5 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

CORTE E ATERRO COMPENSADO 
PAVIMENTAÇÃO 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTA0 DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF  1112019 

DRENAGEM 

100576 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA  DA RETRO: 0,26 M' / POTÊNCIA: 88 HP), 

DE 0,8 A 1, 	PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1° 
CATEGORIA EM LOCAIS •M BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
A 04/201 

ODel d 
CN 

ir. Urbanizaçào 
33 444. 9/0001-03 

102279 

93379 

263.210,96 

47.629,58 

730,40 

M2 2,25 268,88 BOI 1 324,62 730,40 RA 

3119,22 

M2 785,23 0,07 BDI 1 0,08 62,82 RA 

M3 60,00 t 4,51 BDI 1 5,44 326,40 RA 
21/.646,90 

M2 785,23 1,40 BDI 1 1,69 1.327,04 RA 

M3 196,31 BDI 1 25,06 4.919,53 RA 

M2 785,23 17,08 BDI 1 20,62 16.191,44 RA 

TXKM 35,34 1,06 BDI 1 1,28 45,24 RA 

M 203,35 L- 28,77 BDI 1 34,73 7.062,35 RA 

15.651,65 

RA 

RA 

M3 46,40 4,33 BDI 1 5,23 242,67 

M3 30,01 BDI 1 15,82 474,76 

Douglas José de Lima 
Eng° 

17
Civil 

CRER-PR 
0798/D PMv3.0.4 

1. 

1.1. 

1.1.1. 

1 	1 	1 	1 SINAPI-1 

1.1.2. 

1.1.2.1. SINAPI 

1.1.2.2. SINAPI 
1.1.3. 

1.1.3.1. SINAPI 

1.1.3.2. SINAPI-1 

1.1.3.3. ~posição 

1.1.3.4. SINAPI 

1.1.3.5. SINAPI 

1.1.4. 

1.1.4.1. SINAPI 

1.1.4.2 SINAPI 

RUA ERMINDO KREMER 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 
22', ADESIVADA, DE '2,0 X 1,125* M 

4813 

93594 

94273 

100575 

CO2 

CAI 1...A PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

N° OPERAÇÃO 
O 

N° SICONV 
o 

PROPONENTE / TOMADOR 
MUNICIPIO DE CAPANEMA !

RAZÃO SOCIAL: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO 
CNPJ. 33.444.569,'0001-03  

 

!DATA BASE 	!DESCRIÇÃO DO LOTE 
RUA ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, RIO GRANDE DO NORTE 

MUNICÍPIO / UF 
CAPANEMA/PR 

BDI 1 	BDI 2 
20,73% 	0,00% 

BD1 3 LOCALIDADE SINAPI 

  

 

0.00% 

   

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitàrio 
(sem BDI) (R$) 

BDI 
(%) 

Preço Total 
 

Preço Unitário 
(com BOI) (R$) (Ri) 

RIJALERMMOKREMER, TUPI, MARANHAO, RIO GRANDE DO NORTE 

o 
cc o  

ce 



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) 

SICONV 	PROPONENTE / TOMADOR 
OIMUNICIPIO DE CAPANEMA 

(
DESCRIÇÃO DO LOTE 
RUA ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, RIO GRANDE DO NORTE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA URBANA - PEDRAS IRREGULARES  

MUNICÍPIO / 
/ P
UF 	 BOI 1 	BDI 2 

CAPANEMA R 	 20,73% I 	0,00% 

IN° OPERAÇÃO 
O  

LOCALIDADE SINAPI 

CAI A 

• !DATA BASE 

o 
ÍP 

ire 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 
(sem BDI) (RS) 

BDI 
(%) 

Preço Unitário 
(com BDI) (Ri) 

Preço Total 
(RS) 

RA 1.1.4.3. SINAPI 92212 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE GUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF 12/2015 

M 58,00 (---143,88 BDI 1 173,71 10.075,18 

1.1.4.4. Comporalçao C3 
BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, REVESTIDO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3 E TAMPA DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,97X1X1,2M. 

UN. 3,00 ‘-- 1.341,57 BDI 1 1.619,68 4.859,04 RA 

1.1.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 1.312r71 

1.1.5.1. SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA M2 0,64 t' 	548,85 BDI 1 662,63 42498 RA 

1.1.5.2. SINAPI CO3 POSTE DE AÇO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN. 3,00 L 	245,35 BDI 1 296,21 888,63 RA 

1.2. RUA TUPI 51.529,10 - 
1.2.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  - 

1.2.1.1. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF _11/2019 M2 982,67 i•--  007 BDI 1 0,08 78,61 RA 

1.22. PAVIMENTAÇÃO O 01 34239,35 

1.2.2.1. SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÁO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF _11/2019 M2 982,67 (.--' 1,40 BDI 1 1,69 1.660,71 RA 

1.2.2.2. SINAPI-I 6081 
ARGILA0KM OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
1) M3 245,67 ‘,- 20,76 BDI 1 25,06 6.156,49 RA 

1.2.2.3. Composição CO1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGILA E COMPACTAÇÃO M2 982,67 t._ 17,08 BDI 1 20,62 20.262,66 RA 

1.2.2.4. SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 14,74 Í.,... 	1,06 BDI 1 1,28 18,87 RA 

1.2.2.5. SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 194,00 (..._, 28,77 BOI 1 34,73 6.737,62 RA 

1.2.3. DRENAGEM - 15.300,43 

1.2.3.1. SINAPI 102279 

ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 
MONTANT 	•  - • •  o •  • 	COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ES 	• • •  1  EIRA HIDRÁULICA ($ 8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
•LO DE 1A CATEGORIA. Li  e  AIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M3 24,00 l...,..-4,33 BOI 1 5,23 125,52 RA 

BOI 3 
0,00% 

PMv3.0.4 2 / 5 Urbanizack 
0001-03 

Oziel de 
CNPJ 3 

Douglas José de Lima 
Eng° Civil 

CREA-PR 170798/D 	05,14,1t 

Grau de Sigilo 
#PUBLICO 



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo 
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO 

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR 
OIMUNICIPIO DE CAPANEMA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA URBANA - PEDRAS IRREGULARES 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF 	 BDI 1 BDI 2 BDI 3 
RUA ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, RIO GRANDE DO NORTE CAPANEMA / PR 	 20,73% 0,00% 0,00% 

o c, 
o 

Item 

1.2.3.2. 

Fonte 

SINAPI 

Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 
(sem BOI) (R$) 

BDI 
(%) 

BDI 1 

Preço Unitário 
(com BOI) (R$) 

15,82 

Preço Total 
(R$) 

245,53 RA 93379 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M' / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1' 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 

M3 15,52 
, 

13,10 

1.2.3.3. SINAPI 92212 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM, PARA 
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M 30,00 143,88 BDI 1 173,71 5.211,30 RA 

1.2.3.4. Composição C3 
BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, REVESTIDO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3 E TAMPA DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,97X1X1,2M. 

UN. 6,00 ‘,... 1.341,57 BDI 1 1.619,68 9.718,08 RA 

1.2.4. SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.312,71 

1.2.4.1. SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA 

M2 0,84 L 	548,85 BDI 1 662,63 424,08 RA 

1.2.4.2. SINAPI CO3 POSTE DE AÇO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN. 3,00 245,35 BOI 1 296,21 888,63 RA 

1.3. RUA MARANHÃO - 99.824,71 
1.3.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 448,81 

1.3.1.1. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF _11/2019 M2 2.031,53 0,07 BDI I 0,08 162,52 RA 

1.3.1.2. SINAPI CO2 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 52,59 t.----4,51 BDI 1 5,44 286,09 RA 
1.3.2. DRENAGEM 22.130,37 

1.3.2.1. SINAPI 102279 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF  02/2021 

M3 46,40 (---- 	4,33 BDI 1 5,23 242,67 RA 

RA 

RA 

1.3.2.2. SINAPI 93379 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 kf' 1  POTÊNCIA:  88  HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1' 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF 04/2016 

M3 30,01 ‘..., 	13,10 BOI 1 15,82 474,76 

1.3.2.3. SINAPI 92212 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF 1 

M 58,00 (--- 	143,88 BDI 1 173,71 10.075,18 

1.3.2.4. Composição C3 
A DE LOBO SIMPLE RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

C RÂMIC 	MACIÇOS, 	VESTIDO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
EIA . E AMPA D 	ONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,97X1X1,2M.  

UN. 7,00 Com- 1.341,57 BOI 1 1.619,68 11.337,76 RA 

1.3.3. AVI 	NT - 78075,84 

CAI :A 
N° OPERAÇÃO 

LOCALIDADE SINAPI 

PMv3.0.4 31 5 

d f"er ne 1 'Ta -pn e 

01),  Douglas Jose de Lima 
Eng° Civil 



BDI 2 BDI 1 
20,73% 0,00% 

MUNICÍPIO / UF 
CAPANEMA/PR 

4 / 5 PMv3.0.4 Douglas JosE de Limo 
Eng° Civil 

CREA-PR 170798/0 

mel de O íra Urbanização 
CNPJ 444, •9/0001-03 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) 

'

OI

PROPONENTE 1 TOMADOR 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
RUA ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, RIO GRANDE DO NORTE 

(

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA URBANA - PEDRAS IRREGULARES 

BDI 3 
0,00% 

o eC 
eC o  

Item 

1.3.3.1. 

Fonte 

SINAPI 

Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$) 

BDI 
(%) 

BDI 1 

Preço Unitário 
(com BDI) (R$) 

1,69 

Preço Total 
(R$) 

3.433,29 

st,  

RA 

RA 

100576 REGULARIZAÇ O E COMPACTAÇ ODE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF  11/2019 

M2 2.031,53 1-- 	1,40 

1.3.3.2. SINAPI-1 6081 
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM) M3 507,88 i..., 	20,76 BOI 1 25,06 12.727,47 

1.3.3.3. Composição CO1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGILA E COMPACTAÇÃO ma 2.031,53 L, 17,08 BDI 1 20,62 41.890,15 RA 

1.3.3.4. SINAPI 93594 
TRANSPORTE COM CAMINH , O BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 91,42 C. 	1,06 BDI 1 1,28 117,02 RA 

1.3.3.5. SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 

M 486,83 28,77 BOI 1 34,73 16.907,61 RA 

1.3.4. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 2.170,19 

1.3.4.1. SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA M2 1,04 £ 	548,85 BDI 1 662,63 689,14 RA 

1.3.4.2. SINAPI CO3 POSTE DE AÇO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN. 5,00 4. 	245,35 BOI 1 296,21 1.481,05 RA 

1.4. RUA RIO GRANDE DO NORTE - 84.228,57 
1.4.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 182,00 

1.4.1.1. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF _1 1/'2019 M2 2.400,00 L- 	0,07 BDI 1 0,08 192,00 RA 

1.4.2. PAVIMENTAÇÃO 81.484,15 - 

1.4.2.1. SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF  11/2019 M2 2.400,00 L .- 	1,40 BDI 1 1,69 4.056,00 RA 

1.4.2.2. SINAPI-I 6081 
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM) M3 600,00 1-, 	20,76 BD1 1 25,06 15.036,00 RA 

1.4.2.3. Composição CO1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGILA E COMPACTAÇÃO M2 2.400,00 (-- 	17,08 BOI 1 20,62 49.488,00 RA 

1.4.2.4. SINAPI 93594 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 108,00 G 	1,06 BDI 1 1,28 138,24 RA 

1.4.2.5. SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15 	 PRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

RA), PARA VIAS UR 	NAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 

M 367,00 (--- 	28,77 BDI 1 34,73 12.745,91 RA 

1.4.3. SINALIZA 	VERTICAL 2.572,42 - 

1.4.3.1. SINAPI-I 723 
C 	S ALIZACAO 	CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

E 	TIVA M2 1,20 ‘-548,85 BDI 1 662,63 795,16 RA 

CAI A 
SICONV 

(DATA BASE 

N° OPERAÇÃO 

LOCALIDADE SINAPI 

Grau de Sigilo 
#PUBLICO 



E DE LIMA 
798/D 

Responsável T ico 
Nome: 	D GLAS J 
CREA/CAU: C A - PR 17 
ART/RRT: 

REALEZA/ PR 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimal 	r1  Qu. 	ade; Custo.0 	lo; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
e C traparti 	% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporciona ntre 

el Legal 
L DE OLIVEIRA 

/ CPF: 031.178.219-10 

Oziell de Oliveira urbanização 
CNPJ 33 444.569/0001-03 

Douglas José de Lona 
Eng° Civii 

CREA-PR 170798/O 

Local 

Data 
quinta-feira, 27 de maio de 2021 

Encargos sociais: 

Observações: 

CAI 'A PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) 
Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

I N° OPERAÇÃO 	 IN° SICONV 	
OIM

R
U 

PO
N
PO
ICI

NENTE
PIO DE 

/ TOMADOR 
O 	 CAPANEMA (

RAZÃO SOCIAL: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO 
CNPJ: 33.444.569/0001-03  

'LOCALIDADE SINAPI DATA BASE 	1DESCRIÇÃO DO LOTE 
RUA ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, RIO GRANDE DO NORTE I

MUNICÍPIO / UF 
CAPANEMA / PR BDI1 	BD" 	

BDI 3 
20,73% 	0,00% 	0,00% 

    

o 

CL 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 
(sem BDI) (RS) 

BDI 
(%) 

Preço Unitário 
(com BDI) (Ri) 

Preço Total 
(RS) 

RA 1.4.3.2. SINAPI CO3 POSTE DE AÇO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN. 6,00 t245,35 BOI 1 296,21 	1.777,26 

N 
PMv3.0.4 
	

5/5 



Local 

Responsável Téc ico 
Nome: 	DO GLAS JO DE LIMA 
CREA/CAU: CREA - PR 170 98/D 	

Douglas José de Limo 

ART/RRT: 	 0 	 Eng° Civil 
CREA-PR 170798/D 

PMv3.0.4 

CAPANEMA/PR sexta-feira, 28 de maio de 2021 
Data 

Observações: 

O 0210 

CAI A Quadro de Composição do BDI Grau de Sigilo 
#PUBLICO 

I

N° OPERAÇÃO 	iN° SICONV 	 (PROPONENTE / TOMADOR 
O 	 O 	 MUNICIPIO DE CAPANEMA  

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE 

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA URBANA - PEDRAS IRREGULARES / RUA ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, RIO GRANDE DO NORTE  

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% 
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00% 

  

BDI 1 

TIPO DE OBRA 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas 

Itens Siglas 
Adotado 

Administração Central AC 3,80% 
Seguro e Garantia SG 0,32% 

Risco R 0,50% 
Despesas Financeiras DF 1,02% 

Lucro L 6,64% 
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o municipio) ISS 3,00% 
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 20,73% 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

BDI = 
!DAC + 5 + R + G)*(1+ DO*(1+L) 	_ 1  

(1-CP-155-CRPB) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal. a base de cálculo deste tipo de obra corresponde á 100%, com a 
respectiva aliquota de 3%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração. e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 



REALEZA/ PR 

Local 

Quinta-feira, 27 de maio de 2021 

Data 

Legal 

tel de Oliveira 
RG: 83455446 / CPF:031.178.219-10 

Responsa el Técni q o 

Nome: 1 ouglas Jo • de Lima 
CREA/CAU: 17079 /D 

1>ouplos José de Li 
Eng° Civil 

CREA-PR 170798/ 

OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO — CNPJ: 33.444.569/0001-03 

RUA SETE QUEDAS N° 3418, BAIRRO PADRE JOSIMO. 

REALEZA —PR. 

CEP.: 85.770-000 FONE: (46) 999415210 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO E RIO GRANDE DO NORTE 

EM CAPANEMA - PR 

DATA: MAIO DE 2021 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item 	Descrição 	 Valor (R$) 
Parcelas: 1 

06/21 
2 

07/21 
3 

08/21 

4 

09/21 

5 

10/21 

6 

11/21 

7 

12/21 

8 

01/22 

1. 	PAVIMENTAÇÃO POLÉDRICA 	 283.210,96 % Período. 16.82% 18,19% 17,62% 17,62% 14,87% 14,87% 

1.1. 	RUA ERMINDO KREMER 	 47.629,58 % Período: 100,00% 

1.2 	RUA TUPI 	 51.528,10 % Período 100,00% 

1.3. 	RUA MARANHÃO 	 99.824,71 % Período 50,00% 50,00% 

1.4. 	RUA RIO GRANDE DO NORTE 	 84.228,57 % Período: 50,00% 50,00% 

Total: 	R$ 283.210,96 

Período.  

%: 16,82% 18,19% 17,62% 17,62% 14,87% 14,87% 

Repasse. 

Contrapartida: 47,629,58 51.528,10 49.912,36 49.912,36 42.114,29 42.114,29 

Outros: 

Investimento: 47.629,58 51.528,10 49.912,36 49.912,36 42.114,29 42.114,29 

Acumulado-  

%: 16,82% 35,01% 52,63% 70,26% 85,13% 100,00% 

Repasse. 

Contrapartida: 47.629,58 99,157,68 149.070,04 198,982,39 241.096,68 283.210,96 

Outros 

_Javirtimento: 	"•••, 47.629,58 99.157,68 149.070.04 198.982,39 241.096,68 283.210,96 

()Dei de Oliveira Urbanização 
CNPJ 33 444.569/0001-03 
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ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA, E 
JULGAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 8/2021 

Aos nove dias de junho de 2021, às treze horas e quarenta e quatro minutos , no MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA, com endereço a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080, centro, reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria n° 7.777 de 08 de 
dezembro de 2020, constituída pelos Srs. , JEANDRA WILMSEN, presidente, ROSELIA 
KRIGER BECKER PAGANI, membro e ANDREA MARIZE WESCHENFELDER PAEZE, membro 
e RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA, membro, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a 
modalidade Tomada de preços, veiculado através do n° 8, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHAO, NO BAIRRO SAO 
CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR. A Comissão julgou habilitada as empresas L B ENGENHARIA LTDA - EPP e OZIEL 
DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO. Abertos os envelope N° 02, contendo as propostas de preços das 
proponentes habilitadas, foram as mesmas conferidas e rubricadas pela Comissão. As propostas 
apresentadas foram: 
L B ENGENHARIA LTDA - EPP 
Classificaç 
ão 

Lote Item Código do 
produto 

Nome do produto/serviço Valor do 
item 

2 1 1 60860 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES 
NAS RUAS " "ERMINDO KREMER, TUPI, 
MARANHÃO, NO BAIRRO SAO CRISTÓVÃO E 
RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO 
SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR 

336.481,58 

OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO 
Classificaç 
ão 

Lote Item Código do 
produto 

Nome do produto/serviço Valor do 
item 

1 1 1 60860 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES 
NAS RUAS " "ERMINDO KREMER, TUPI, 
MARANHAO, NO BAIRRO SAO CRISTÓVÃO E 
RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO 
SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR 

283.210,96 

De acordo com o Edital, a Comissão de Licitação chegou a seguinte classificação Por item: 
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO 
Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unid 

ade 
Quantid 
ade 

Preço Preço total 

1 1 EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM 
PEDRAS 
IRREGULARES NAS 
RUAS " "ERMINDO 
KREMER, TUPI, 
MARANHÃO, NO 
BAIRRO SÃO 
CRISTÓVÃO E RUA 
RIO GRANDE NO 
NORTE NO BAIRRO 
SANTA CRUZ, 
MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR 

OZIEL DE 
OLIVEIRA 
URBANIZA 
ÇÃO 

UN 1,00 283.210,96 283.210,96 

TOTAL 	 \ 283.210,96 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-00 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de 
Licitação. 

ROSELIA KRIGE BE- 
	

'12—Si)1\liTLÌ-ât:N1  
MEMBRO 
	

PRESIDENTE 

	

632.2582.249-68 
	

018.991.949-77 

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA 	ANDREA MARIZE WESCHENFELDER 
MEMBRO 	 PAEZE 

	

513.358.830-53 	 MEMBRO 
028.432.239-38 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



Município de Capanema - 2021 
Classificação por Fornecedor 

Tomada de preços 8/2021 
Página 1 

Item Produto/Serviço 
	

UN. 	Quantidade Status 	 Marca 	 Modelo 	 Preço Unitário 	Preço Total Sel 

Fornecedor: 82581-6 Oziel De Oliveira Urbanização 	 CNPJ: 33.444.569/0001- Telefone: 999155493 	Status: Classificado 

Lote 001 - Lote 001 

001 60860 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS" 	 UN 	 I,00 Classfic,ado 	OZIEL DE OLIVEIRA 

"ERMINDO KREMER, TUPI MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR 

  

283.210,96 

283.210,96 

283.210,96 * 283.210,96 

 

   

VALOR TOTAL: 	283.210,96 

   

4 

• 

    

    

Emitido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versão 5527 h 	 09/06/2021 13 44 05 
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NOTIFICAÇÃO 

A Empresa 
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO 

Com relação a Tomada de Preços n° 8/2021, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES 
NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHAO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO 
GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, notifico a empresa 
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO, para que no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis compareça 
para assinatura do contrato. Nesse dia também deverá ser apresentada a forma de garantia 
conforme item 17 do Edital. 

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL 
17.1. A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura do termo de Contrato de 

Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá 
de garantia à fiel observância das obrigações contratuais. 

17.1.2. A apresentação da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, é 
condição para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa proponente vencedora 
não comprovar a formalização da garantia de execução ou da garantia adicional, o contrato de 
empreitada não poderá ser firmado, sob pena de responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, 
além de solidariedade de obrigações e concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o 
particular beneficiado e o(s) Agente(s) público(s) que firmarem o instrumento em conjunto. 

17.2. O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4). 

17.3. O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser 
efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 8.666/93, à escolha das 
licitantes vencedoras: 

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) seguro garantia; 
c) fiança bancária. 

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caução em dinheiro, o depósito deverá 
ser feito em Instituição Bancária Oficial, em conta a ser indicada pelo Município de Capanema, a qual 
será devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art. 56 da Lei n° 8.666/ 1993. 

17.5. Se a opção de garantia for pelo seguro garantia: 
a) seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência do contrato, 

acrescido de 90 (noventa) dias; 
b) a apólice deverá indicar o Município de Capanema como beneficiário; 
c) a apólice deverá conter cláusulas de atualização financeira, imprescritibilidade, de 

inalienabilidade e de irrevogabilidade. 
17.6. Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter: 

a) prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de 90 
(noventa) dias; 

b) expressa afirmação do fiador que, como devedor solidário, fará o pagamento ao 
Município de Capanema, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra 
suas obrigações; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 
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c) renúncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 
e 838 do Código de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o beneficio de ordem 
na vigência do contrato administrativo; 

d) cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de 
irrevogabilidade. 

17.7. Se a opção for pelo título de dívida pública, este deverá: 
a) ter sido emitido sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil; 
b) ser avaliado por seu valor económico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

17.8. Não serão aceitos seguro garantia ou fiança bancária que contenham cláusulas contrárias 
aos interesses do Município de Capanema. 

17.9. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Edital, a não prestação de garantia 
exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua imediata 
rescisão. 

17.10. Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas 
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração. No 
caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se 
assim o desejar. 

17.11. A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando: 

a) da inadimplência das obrigações e/ ou rescisão unilateral do termo de Contrato de 
Empreitada; 

b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ ou não aceitação pelo licitador da 
obra. 

17.12. A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por 
requerimento mediante a apresentação de: 

a) termo de recebimento definitivo; 
b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído; 

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ ou energia 
elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da contratada. 

Capanema,17 de junho de 2021 

Com, 
C' 

se ia rtger Becker P nt 
Chefe do Setor de Licitações 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quinta-feira, 17 de junho de 2021 14:18 

Para: 	 'OZIEL DE OLIVEIRA' 

Assunto: 	 NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR SEGURO GARANTIA E ASSINATURA DO 

CONTRATO 

Anexos: 	 NOTIFICAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO.pdf; CONTRATO 199- 

OZIEL DE OLIVEIRA.pdf 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 

Enviado em: 	 quinta-feira, 17 de junho de 2021 14:18 

Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00023.txt 

The original message was received at Thu, 17 Jun 2021 14:17:47 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

- The following addresses had successful delivery notifications 	<ozieldeoliveirarza@gmail.com> (relayed to 

non-DSN-awarè mailer) 

Transcript of session follows •-• - <ozieldeoliveirarza@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 
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PORTARIA N° 7.898, DE 17 DE JUNHO DE 2021. 

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços 8/2021 

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei 

n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43; 

RESOLVE:  

Art. 1° Homologar o Edital de Licitação modalidade Tomada de Preços n° 8/2021 

e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO 

KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO 

NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 

Art. 2° Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 

de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o 

vencedor pelo critério menor preço por item; 

Fornecedor Item Produto/Serviço Marca Quantida 
de 

Preço 

Oziel De 1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO OZIEL DE 1,00 283.210,9 
Oliveira POLIÉDRICA COM PEDRAS OLIVEIRA 6 
Urbanizaçã 
o 

IRREGULARES NAS RUAS " 
"ERMINDO KREMER, TUPI, 
MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO 

URBANIZAÇÃO 

CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE 
NO NORTE NO BAIRRO SANTA 
CRUZ, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR 

Art. 3° Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de Preços N° 

8/2021, é de R$ 283.210,96 (Duzentos e Oitenta e Três Mil, Duzentos e Dez Reais e 

Noventa e Seis Centavos). 

Art. omologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário. 

Gab.  te o Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos dezessete 

dias e ju 	2021 

Américo Bellé 

Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 



ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS 
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018 

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Andrea Marize Weschenfelder Paeze 
- Secretaria de Administração 

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati 

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 • CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br/  adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Paraná 
Prefeito Municipal: Américo Bellé 
Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan 
Secretária de Administração: Andrea Marize Weschenfelder Paeze 
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretária da Familia e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes 
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti 
Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus 
Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre 
Secretário de Saúde: Jonas Welter 
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270- CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br  
Capanema - Paraná 
Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen 1.9  Secretário 
Vereador: Delmar C. Balzan - 29  Secretário 
Vereador: Cladir Sinesio Klein 
Vereador: Dirceu Alchieri 
Vereador: Geancarlo Denardin 
Vereador: Valdomiro Brizola 
Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes 

ATOS LICITATORIOS 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MU-
NICÍPIO DE CAPANEMA- PR, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante 
designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante 
designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CMM 

Wabaffla"Mrs"k,  

3.° Termo Aditivo ao Contrato n° 221/2020, que entre si cel-
ebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PARANÁ 
e de outro lado a empresa CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E 
PROJETOS LTDA 

ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS LTDA, pessoa jurídi-
ca de direito privado, situada a R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS 
SANTOS, 1561 SALA 02, COND. EMPRE - CEP: 85601030 -
BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 27.015.954/0001-
24, neste ato por seu representante legal, MARIJANI BLASIUS 
RIBEIRO, CPF:580.928.979-72 ao fim assinado, doravante des-
ignada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da 
Leis n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o 
presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços 
n° 5/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 
12/06/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada 
de preços n° 5/2019, entre as partes acima identificadas, para 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 
PARA MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM VISTAS A FOMEN-
TAR A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA REVISÃO 
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA., em conformidade com a Mani-
festação Jurídica datada de 09/06/2021, fica prorrogado o pra-
zo de Vigência do Contrato n° 221/2019 até 09/06/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato orig-
inário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma. 

Capanema - PR, 10 de junho de 2021 

AMERICO BELLE 	 MARIIANI BLASIUS RIBEIRO 
Prefeito Municipal 	 Representante Legal 

CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS LIDA 
Contratada 

',7,.....,47,401111/141~.~.51100/91G 

PORTARIA N' 7.898, DE 17 DE JUNHO DE 2021. 

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços 8/2021 

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório 
está de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alter-
ações, especialmente em seu artigo 43; 

RESOLVE: 
Art. 1' Homologar o Edital de Licitação modalidade Tomada de Preços 
n° 8/2021 e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, 
TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO 
GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR. 
Art. 20 Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação 
em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por 
item; 
Fornecedor Item Produtu/Semtu Marca uanndade Pre O 

Oviel De Oliveira 
Urbanização 

ll EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIEDRICA COM l'EDRAS IRREGULARES 
NAS RUAS" "ERMINDO KREMER, TUPI. 
M A RANHAI), NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO 
E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO 
BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA PR 

OZIEL DE 
OLIVEIRA 
URBAN - 
IZAÇAO 

1.00 2x3.210,96 

Art. 3° Valor to al dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de 
Preços N° 8/2021, é de R$ 283.210,96 (Duzentos e Oitenta e Três Mil, 
Duzentos e Dez Reais e Noventa e Seis Centavos). 
Art. 4° Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em con-
trário. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos 
dezessete dias de junho de 2021 

' • ' ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO 

beeitiy DOS ATOS OFICIAIS DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 

SEXTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2021 - EDIÇÃO 0752 
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EXTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2021 - EDIÇÃO 0752 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

TERMO DE RESCISÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E CLINI-
CA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito com o CNPJ sob o n° 
75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 
1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO BELLÉ 
e do outro lado a Empresa CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO 
UCHOA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 14.417.522/0001-
06, situada a RUA MARANHÃO - CENTRO, 790 ED GREEN SALA 
302 - CEP: 85801050 - BAIRRO: , cidade de Cascavel/PR, neste ato rep-
resentada pelo(a) Sr(a)JOSE RENATO DA FROTA UCHOA JUNIOR, 
inscrito(a) no CPF n° 615.859.712-00, residente e domiciliado(a) em 
RUA MARANHAO, 790 APTO - CEP: 85801050 BAIRRO: , na cidade 
de Cascavel/PR na qualidade de CONTRATADA, têm justo e firmado 
entre si este Termo de Rescisão Contratual, referente ao Processo Lici-
tatório Pregão 43/2020, Ata de Registro de Preços n° 281/2020, em con-
formidade com a cláusula nona, item 9.2.1. Por razões de interesse pú-
blico da Ata de Registro de Preços firmada em 10/07/2020, resolvendo 
rescindir o referida Ata, mediante as cláusulas e Condições Seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA RESCISÃO 
Tendo em vista a Ata de Registro de Preços de Prestação de Serviço n° 
281/2020, celebrado entre as partes em 10/07/2020, referente a Pregão 
Presencial 43/2020, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS 
NAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGIA E PSIQUIATRIA PARA 
ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DE CAP-
ANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS., em atendimento ao requerimento da Secretaria Demandante 
acatado pelo Prefeito Municipal, resolvem transformar a Ata de Regis-
tro de Preços em contrato com prazo de validade de 60 (sessenta) dias. 

CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR 
O Valor da Rescisão da Ata de Registro de Preços é de R$ 17.974,20 
(Dezessete Mil, Novecentos e setenta e Quatro Reais e Vinte Centavos) 
Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os rep-
resentantes dos contraentes, em duas vias de igual teor e forma. 

Capanema-PR, 17 de Junho de 2021 

AMÉRICO RELU 	 JOSE RENATO DA FROTA 
Prefeito Municipal 	 UCHOA JUNIOR 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 	 Representante Legal 
Contratante 	 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME 

Contratada 

- ' 	ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO • :4* 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICÍPIO DE CAPANE.N1A 

000221 

Pregão 
Data 

TO 

DADE 
PELO 
Valor 
Reais 

2." 
um 

Pelo 
de 
soa 
do 

LTDA 

nado, 

objeto 
partes 

RA 
datada 

EXTRATO 

Contratante: 
Contratada: 

Objeto: 
SERVIÇOS 
CARDIOLOGIA 

Américo 
Prefeito 

DO CONTRATO N° 200/2021 
N°043/2020 

da Assinatura: 17/06/2021. 
Município de Capanema-Pr. 
CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENA- 

UCHOA LTDA - ME. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

DE CONSULTAS MÉDICAS NAS ESPECIALIDADES DE 
E PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNI- 

DE SAÚDE CENTRAL DE CAPANEMA PR, PROCESSADO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
total: R$17.974,20 (Dezessete Mil, Novecentos e Setenta e Quatro 
e Vinte Centavos). 

Bellé 
Municipal 

Empresa 
AGRICOLAS 

doravante 
INDUSTRIA 

85670000 
27.438.098/0001-10, 
portador 

as normas 
ajustam 
Eletrônico 

CLÁUSULA 

AGRICOLAS 
NICIPIO 

solicitação, 
do contrato: 

Termo Aditivo ao Contrato n° 416/2020, que entre si celebram de 
lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA — PARANÁ e de outro lado a 

BRL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E 
LTDA 

presente instrumento particular que firma de um lado, Município 
Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pes-
Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representa-

pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, 
designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa BRL 

DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS 
, sediada na LINHA NOVA SESSÃO - PR281, 437 KM03 	CEP: 

BAIRRO: , Salto do Lontra/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 
neste ato representada pelo Sr. CLAIR CRISTANI, 

do RG n° 7.980.573-4, e CPF n° 026.788.879-10, ao fim assi-
doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas 

das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, 
o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão 

65/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 28/08/2020, 
do Edital de licitação, Modalidade Pregão n° 65/2020, entre as 
acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ATRAVÉS DO CONVÊNIO 177/2020 ENTRE O MU- 
E A SEAB 	SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTU- 

E ABASTECIMENTO., em atendimento a Decisão Administrativa 
de 09/06/2021, fica recomposto o valor do item 01, conforme 

devido ao aumento do preço do produto durante a vigência 

Item Descrição do produto Un. 
Med. 

Quantidade 
Licitada 

Valor antes 
do Reequi- 
librio 

Quanti- 
dado do 
Reequi- 
librio 

Valor unitário 
após Re- 
equilibro de 
valores RS 

Valor do 
aditivo 
RS 

1 CARRETA AGIUCOLA FORRAGE. 
MA BASCULANTE HIDRÁULICA. 
CONSTRUÇÃO INTEIRAMENTE 
METÁLICA. COM  CAIXA DE 
CARGA EM AÇO ESTRUTURAL 
REFORÇADO, COM COLUNAS 
Ir ENVOLVENTES: CHASSI RO-
BUSTO, CONSTRUIDO EM AÇO 
CARBONO: COM PINTURA POLI-
URETANO (PU), BASCULAMENTO 
POR CILINDRO HIDRÁULICO 
ACIONADO PELO COMAN-
DO DO TRATOR ABERTURA 
TRASEIRA: ROTULA DE ENGATE 
REGULÁVEL E OSCILANTE; 
PÉ DE APOIO REGULÁVEL E 
MOVEI,: EQUIPAMENTO COM 
CERTIFICAÇÃO DA NORMA NR 
12, CAPACIDADE DE NO MINIMO 
6 TON; RODADO RD 16, TANDEN, 
PNEUS NOVOS 7.50 X 16 COM 14 
LONAS: PESO ~MIO DE 1.150; 
POTÊNCIA 50 CV; COMPRIMEN-
TO MINIMO 4.900 mm; LARGURA 
MINIMA 2.160 miro ALTURA 
MINIMA DE 2170 mm; DIMENSÃO 
DA CAIXA 3.60 X 2.00 X 0.90 m 
NOVA. 

UN 02 14.785,00 02 20.995,00 12.420.00 

EXTRATO DO CONTRATO N° 199/2021 
Tomada de preços N° 08/2021 
Data da Assinatura: 17/06/2021. 
Contratante: 	 Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 Oziel De Oliveira Urbanização. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARA-
NHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE NO 
NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CAPANEMA 
PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 5424/2019/SNDRU/ 
CGOA/MDR, REFERÊNCIA 59.553.001458/2017-27- MINISTÉRIO 
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 
Valor total: R$283.210,96 (Duzentos e Oitenta e Três Mil, Duzentos e 
Dez Reais e Noventa e Seis Centavos). 

• 	Américo Bellé 
Prefeito Municipal 
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Vila Pérola Km 48, 5/N, Interior, Planalto - PR 
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EXTRATO DO CONTRATO br 201/2021 
Tomada de preços N° 011/202 l 
Data da Assinatura: 	17/060./2021. 
Contratante: 
	

Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 
	

PF ENGENHARIA LTDA. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM REFORMA PARA 
EXECUÇÃO DE REFORMA JUNTO AO UNIDADE 
DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR.. 
Valor total: R$57.997,54 (Cinqüenta e Sete Mil, 
Novecentos e Noventa e Sete Reais e Cinqüenta e Quatro 
Centavos). 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO 199/2021 
Tomada de preços N4  08/2021 
Data da Assinatura: 	17/0612021. 
Contratante: 	 Município de Capaneana-Pr. 
Contratada: 	 Oziel 	De 	Oliveira 
Urbanização. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NAS RUAS "ERMINDO KREMER, 
TUPI, MARANHAO. NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO 
E RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO 
SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM 
ATENDIMENTO AO PARECER 1,1° 
5424/201 9/SNDRUJCGOA/MDR. 	REFERENCIA 
59.553.001458,2017-27- 	MINISTÉRIO 	DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 
Valor total: R$283.210,96 (Duzentos e Oitenta e Três 
Mil, Duzentos e Dez Reais e Noventa e Seis Centavos), 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal 
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CONTRATO N° 199/2021 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA Oziel De Oliveira Urbanização 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execução de Obra, sem vínculo 

empregatício, de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro 

Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, 

a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 	Prefeito Municipal, Sr. 

AMÉRICO BELLÉ. De outro lado a empresa Oziel De Oliveira Urbanização., inscrita no CNPJ/MF 

• 
sob o n." 33.444.569/0001-03, com endereço a Rua Rua Sete Quedas, 3418 - CEP: 85770000 - 

BAIRRO: Padre Josimo, na cidade de Realeza/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) Oziel De 

Oliveira inscrito no CPF n'031.178.219-10, residente e domiciliado em Rua Sete Quedas, 3418 - 

CEP: 85770000 - BAIRRO: Padre Josimo, doravante denominada CONTRATADA, vêm firmar o 

presente Contrato nos termos da Lei n." 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, 

obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade TOMADA DE PREÇOS 

N° 8/2021, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a 

seguir estipuladas: 

1.1. O objeto do presente contrato é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS 

"ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE 

NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO 

► PARECER N° 5424/ 2019/ SNDRU/ CGOA/ MDR, REFERÊNCIA 59.553.001458/ 2017-27-

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, sob o regime de empreitada por preço global, 

tipo menor preço, em consonãncia com os projetos, especificações técnicas e demais peças e 

documentos referentes à licitação Tomada de Preços 08/2021. 

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Tomada de 

Preços N° 08/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO  

2.1. O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R$283.210,96 (Duzentos 

e Oitenta e Três Mil, Duzentos e Dez Reais e Noventa e Seis Centavos). 

2.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de 

consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

2.1.2. O valor global deste contrato não será reajustado, salvo nas hipóteses previstas 

em lei. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



N502,2 
Município de Capanema - PR 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

Dotações 

Exercíci 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercício 

2021 1931 08.002.15.451.1501.1151 869 4.4.90.51.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2021 1931 08.002.15.451.1501.1151 869 4.4.90.51.00.00 Do Exercício 

3.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício 

subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 

4.1. As obras serão executadas nos locais e na forma descritos no projeto básico dos 

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificações que 

acompanham o edital. 

4.2. O prazo para a conclusão da obra é de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, 

4.2.1. O prazo de execução dos serviços terá início 10° (décimo) dia a partir da Ordem 

de Início da Obra e deverá respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto básico. 

4.3. Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem 

de Início da Obra e deverá respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto básico. 

4.4.Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

4.5.Somente será admitida alteração do prazo quando: 

a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo 

CONTRATANTE; 

b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, 

por atos do CONTRATANTE; 

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer 

subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 

CONTRATANTE; 

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução; 

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente 

justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 

f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham 

influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado; 
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g) houver atraso na conclusão da obra devido à hipótese de suspensão da 

execução, nos termos do subitem 20.5.1, do edital. 

h) outros casos previstos em lei. 

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os 

deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes 

de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não 

poderão ser alegados como decorrentes de força maior. 

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e 

justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra 

empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não 

cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

CLÁUSULA QUINTA - DA V1GNCIÃ 

5.1. O prazo de vigência do Contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 

contados a partir da data da assinatura deste instrumento contratual. 

5.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de 17/06/2021 e 

encerramento em 16/06/2022. 

5.3. O prazo de vigência de contrato é maior do que o prazo para a execução da obra devido à 

necessidade de realizar medições, pagamentos e prestação de contas, entre outros procedimentos. 

5.4. Na hipótese de necessidade de aditivo de prorrogação contratual, será discriminado o 

novo prazo de vigência do contrato e o novo prazo para execução da obra. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais 

atividades correlatas, obriga-se a: 

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 

6.1.2. Elaborar e disponibilizar à CONTRATANTE os projetos executivos 

desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e 

descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer 

impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de maneira a 

abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as 

suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena 

compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos: 

6.1.2.1. A Contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia do  

Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, um cronograma  

de dimensionamento de mão-de-obra, isto é, relação nominal de todo o pessoal técnico que  

irá executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente  

vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.  

6.1.2.2.A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções 

desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apreser~do 
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detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações 

exigidas pelas mútuas interferèncias entre os diversos projetos; 

6.1.2.3.0 projeto executivo deverá ser apresentado no prazo de 30 dias,  

contados a partir da assinatura do contrato.  

6.1.2.4.A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada  

ensejará a aplicação das multas previstas neste edital, bem como, na hipótese de haver 

necessidade de aditivos contratuais por inconsistências encontradas entre o projeto básico e 

a execução da obra, verificadas após o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual  

referente ao "risco", da composição do BDI apresentado pela empresa, será descontado do  

valor final de um possível aditivo.  

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977; 

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, 

para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do 

artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de 

privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos 

de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte fisico de 

qualquer natureza e aplicação da obra; 

6.1.6.Assegurar à CONTRATANTE: 

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 

sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento 

de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os 

mesmos sem limitações; 

6.1.6.2.0s direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 

técnicas, da documentação produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na 

execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida 

a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

6.1.7.Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-

los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, 

no prazo determinado. 

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços 

sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

6.1.9.Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações 

constantes no Projeto Básico. 

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

6.1.11.Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, 

de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, 

registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização 
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e situação da obra em relação ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de 

execução da obra, para possibilitar a sua fiscalização.  

6.1.12.Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem 

como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer 

tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

6.1.13.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente CONAMA. 

6.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou 

de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços 

ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 

pública junto à obra. 

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos 

documentos relativos à execução da reforma. 

6.1.17.Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não 

esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 

ou bens de terceiros. 

6.1.18 . Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras 

obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados. 

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a 

sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por 

lei. 

6.1.21.Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitárias, elétricas e telefônicas. 

6.1.22.Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia 

recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's; 

6.1.24.Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto 

capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Administração; 

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nanas 

Administração; 
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6.1.27.Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 

com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços, fora das suas 

especificações; 

6.1.29.Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 

procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o õnus decorrente; 

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por 

seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a 

qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do património público; 

6.1.31.Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 

condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato; 

6.1.32.Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que 

ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório; 

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 

comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço — FGTS, e do pagamento dos salários e beneficios dos empregados utilizados na execução 

dos serviços. 

6.1.34.Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos para 

a execução da obra; 

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações 

técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre 

qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da 

planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória; 

6.1.36. Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato e demais documentos da licitação; 

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na 

forma prevista na Lei n° 8.666/93; 

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que 

acarrete em interrupção na execução do Contrato; 

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias; 

7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA7Tde 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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7.1.82,elar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância 

das normas ambientais vigentes; 

7. 1.9.Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 

Básico e seus anexos; 

7.1.10.Z,elar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS IEDAÇÕES  

8.1. E vedado à CONTRATADA: 

8.1.1. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, bem como a associação do 

contratado com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, de qualquer encargo, 

obrigação ou direito relativo ao objeto desta licitação. 

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

8.1.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato. 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDIÇÕES  

9.1. O prazo e a forma do pagamento estão previstos no item 21 do edital. 

9.2. A Nota Fiscal/ Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

9.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no 

período, através de planilha e memória de cálculo detalhada, inspecionada e aprovada pela 

fiscalização. 

9.2.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão 

original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia 

correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor 

respectivo. 

9.2.4. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição 

prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços 

executados. 

9.2.5. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

9.2.6. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 

executados. 

9.2.7. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da 

medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória 

cálculo detalhada. 
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9.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 

Edital. 

9.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade 

da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados. 

9.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execução dos serviços identificada pelo Departamento de Engenharia ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-

á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrõnica, a 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu 

resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

9.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado 

o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

9.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 

em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro 

meio previsto na legislação vigente. 

9.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

9.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 

proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 

data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM =IxNx VP 

EM -  Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I =  Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I= 
	(6 / 100) 

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 

VP =  Valor da Parcela em atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

10.1. O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) 

dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela 

CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu 

recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A 
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aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte 

da CONTRATADA. 

10.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

10.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 

obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 

retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

10.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, ambas assinarias pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 

verificadas. 

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar 

a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 

(sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo 

CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) 

será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado 

desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às 

pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas 

quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços 

empregados na execução do contrato. 

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACÃd 

11. A fiscalização se dará conforme o item 20 do edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE 

12.1. Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras/serviços, 

seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, 

através do Departamento de Engenharia, que autorizará por escrito, ficando obrigada a 

CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários nas obras/serviços para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais 

estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores. 

12.2.Caso venha a ser necessário nas obras/serviços contratada a realização de serviços 

adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base nos preços 

unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada 

pelos órgãos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado 
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Departamento de Engenharia, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, 

formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

12.3.No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço Correspondente somente será 

expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido às 

formalidades legais. 

12.4.Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 

acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, fica 

ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE. 

12.5.0 aditivo de prorrogação da execução da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a 

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finaliv_skr a obra conforme o  

cronograma físico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios 

a sua vontade ensejadores do atraso da execução, sob pena de aplicação das penalidades 

cabíveis.  

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensão ou paralisação da obra devem 

necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual será juntada ao processo licitatório. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

14. 1.0s materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços 

decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, 

cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar 

impróprios. 

14.2. Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas 

em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que eles devem ser 

novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se 

destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações 

técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá 

sobre a questão da similaridade. 

14.3. Em nenhuma hipótese será admitido emprego de servidores públicos municipais 

bem como equipamentos, veículos e máquinas públicas na execução da presente obra, sob 

pena de rescisão contratual e apuração quanto à improbidade administrativa de agentes 

públicos.   

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO 

15.1. A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança 

individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo 

adequado de equipamento de proteção individual - EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso 

dos EPIs. 

15.2. O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, 

conter a identificação da CONTRATADA. 
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15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto 

à negligência ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 

08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18. 

15.4.Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança 

necessárias à preservação da integridade física_ de seus empregados e aos materiais envolvidos na 

obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 

08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77. 

15.5. O CONTRATANTE estará autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do 

não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas 

como justificativa por atraso na execução da obra 

15.6. Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável 

pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que 

seja providenciada a necessária perícia. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATAI* 

16.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive 

acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas 

as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato. 

16.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

16.3.A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 

do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, 

por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem 

aos projetos e/ou especificações técnicas e/ ou memoriais. 

16.4A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos 

os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas 

de segurança do trabalho. 

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 

reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 

assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a 

CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de 

intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide, 

se for o caso. 

16.6. A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 

assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços 

contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à 

aplicação das penalidades cabíveis. 

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito 

praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de 

danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser 

responsabilizada por eles a nenhum título. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 
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17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administração Pública poderá 

motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 

prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

18.1. Os motivos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 24 do 

edital. 

18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

18.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18.4.Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" a "q" do item 23.1, do edital, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito a: 

18.5. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

18.6.A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução dos 

valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do 

Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste 

instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS 

19. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 

Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

transcrições. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem 

observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
Para os propósitos desta clausula, definem-se as seguintes práticas: 

"Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público 

no processo de licitação ou na execução de contrato; 

"Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

"Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 

mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos; 

"Prática Coercitiva": Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 

processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 
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"Prática Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral, 

com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na 

clausula III, deste edital (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre um 
empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 
momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em 
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 
licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo. 

20.3. Considerando os propósitos das clausulas acima, o licitante vencedor 
como condição para contratação deverá concordar e autorizar que, na hipótese do 
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o 
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam 
inspecionar o local de execução do contrato e todos os documento, contas e 
registro relacionadas a licitação e execução do 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS  
21.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcrições. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DA PUBLICAÇÃO 
22.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial do Município será 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto 
dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA -  DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS  
23.1. A troca eventual de documentos e correspondências entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA será feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO  
24.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Comarca de 
Capanema - PR. 
E assim, por estarem d a do, ajustados e contratados, após 	 nfórine 
a seguir firme trato em 02 (duas) vias, de 

REPRESENTANTE LEGAL 
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Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, 
podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a 
leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura 
do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da 
Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros 
(juntoseguros.com). 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A. 
CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 — Centro - 
Curitiba - PR 

Data de Emissão: 23/06/2021 
N° Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0336173 
Proposta: 3013237 
Controle Interno (Código Controle): 396745154 
N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0336173.000000 

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PR 
CNPJ: 75.972.760/0001-60 AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, N.° 1080 - CEP: 85.760-000 - CAPANEMA - PR - 
Telefone: . 

DADOS DO TOMADOR: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO ME 
CNPJ: 33.444.569/0001-03 - R SETE QUEDAS 3418 - REALEZA - PR 

DADOS DA CORRETORA: 

000002.0.206063-0 CRESOL ADMR E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

1CP 	 !CP 
Drfis0 - 	 emíl 

duLilmenle por 
-JV 	Roque Jr. de H. Melo 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que 
instituiu a Infra • estrutura de Chaves Públicas Brasileira • ICP • Brasil por: Signatarios(as): Gustavo 

Henrich N° de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo N° de Série do 
Certificado: 5C9B8CO2A51A09A4 

Ari. 1°  - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade juridica de documentos em forma eletrônica, das 
aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 

Após sete dias úteis da emissâo deste documento, poder ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no sito www.susep,gov.br da SUSEP • Superintendencia de 
Seguros Privados, Autarquia Federai responsavel pela fiscalização. normalização e controle dos mercados de seguro, providencia complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem 
de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto a Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o 
número de processo constante da apólice / proposta.A comida() de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no sim www.susep.gov.br.Este produto esta 
protocolado através do N.° de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e n° 15414.900196/2014.53. 
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301.0uvidoria Junto: 0800 643 0301. 
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0775 - GARANTIA SEGURADO -

SETOR PÚBLICO 

Modalidade 

Executante Prestador de Serviços R$ 16.857,80 

y 

Modalidade e Cobertura Adicionai 

Executante Prestador de Serviços 

Importância Segurada 

R$ 16.857,80 

Demonstrativo de Prémio: 

F Prêmio Líquido Executante Prestador de Serviços.. 

1  , Adicional de Fracionamento.... 	  

1.0.F 	 

Tér'rnino 

23/06/2021 	23.11312.222 

R$ 

	 R$ 	 0,00 

R$ 	 0,00 

Prêmio Total.      R$ 

Condições de Parcela Vencimento N° Camé 
Pagamento: 1 01/07/2021 1029845 • 700,61 

\\\ 	Em atendimento a Lei 12.741112inlormamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislaçáo 
especifica.0(s) valor(es) acima descrito(s), e(sào) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura (s).Pode(m) sofrer alteraçào(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição. 

N° Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0336173 

Proposta: 3013237 

Controle Interno (Código Controle): 396745154 

N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0336173.000000 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

Garantia contratada 

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato: 
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N° Apólice Seguro á'arafitia: 01-0775-Q336173 

Proposta: 3013237 

Controle Interno (Código Controle): 396745154 

N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0336173.000000 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

Objeto da Garantia 

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, dos 
prejuízos diretos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento na 
prestação dos serviços descritos no objeto do Contrato 08/2021. 

A presente apólice não se vincula a contrato de prestação de serviços coam regime de 
dedicação exclusiva de mão de obra. A existência deste regime de contrafa'çã&enseja a 
nulidade de pleno direito da garantia, não gerando efeitos jurídicóS"rêtyrzão da 
autonomia de vontade e boa-fe que regem os contratos, nos termos clqIrClõdi

O
go'Civil 

Brasileiro, cabendo ao segurado a recusa imediata da presente apólice. 	- 

yt  

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.° 477/13. 

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE 
APOLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REF 	AO 
MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO. 
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CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO 

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA— SEGURADO: SETOR PÚBLICO 

1. Objeto: 

1.1.Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumida'spéió tomador 
perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado' nesta, e de 
acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em 
razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive 
de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de: 

— processos administrativos; 

II — processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 

III — parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida 

IV — regulamentos administrativos. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao 
como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações a 
tomador, previstos em legislação específica, para cada caso. 

tais 
pelo 

2. Definições: 

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalment 
Seguro Garantia. 

to de 

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades é 	• • •  -.rturas 
de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos,dás :331-5-:f...:3-nfrá'tárïfes 

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relátívas :.-1.,çada,n1Qdalidade 
e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições ãtábél'écidána.Condições 
Gerais. 

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições 
Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado. 

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a 
formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação 
utilizada. 

N° Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0336173 
Proposta: 3013237 
Controle Interno (Código Controle): 396745154 

N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0336173.000000 
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CONDIÇÕES GERAIS 
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2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na 
apólice de Seguro Garantia, mediante solicitaçao e anuência expressa das partes. 

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das 
obrigações cobertas pelo seguro. 

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o 
segurado em função do pagamento de indenização. 

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertyrãdo seguro, 
e que deverá constar da apólice ou endosso. 

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora%oontatará ou 
não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízçóbertos pela 
apólice. 

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, 
firmado nos termos da legislação em vigor. 

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual 
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem co 
valores a serem indenizados. 

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, d 
das obrigações assumidas pelo tomador. 

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações a 
tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice. 

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo segur 

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 

\---/ 3. Aceitação: 

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita m 
assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilita 
escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. 

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protoco,lo 
proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora dê,'Sêü`r,é''C 

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestào 
da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seg4 	novó 
bem como para alterações que impliquem modificação do risco. 

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos 
complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita 
apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.. 

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares 

- 	100.Dle,  

que a 

• -  • ; o ou não 
''WcMi-enovações, 

ite o 
íveis 

ento 

pelo 

osta 
osta 

110 
[91..11-_ 

1?1 k 

nE! 

unto mil SEGUROS 

N° Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0336173 
Proposta: 3013237 
Controle Interno (Código Controle): 396745154 
N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0336173.000000 000241.  
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poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradorà 
indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação 
do risco. 

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do 
risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará 
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação. 

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao 
proponente, especificando os motivos da recusa. 

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo 4pcirila aludido, 
caracterizará a aceitação tácita do seguro. 

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro 
.._,.,,facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste 

formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal,eventualidade, 
ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de 
aceitação da proposta. 

4. Valor da Garantia: 

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato par i 	. ,1.• u no 
o documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o va 4 • -;  antia 

deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo 	• • • 

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documentoj . 	iu de 
base para a aceitaçao do risco pela seguradora, em virtude das quais se façãkrleces)'. ria a 
modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar taiskàffifMções, 
desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio 	'ão de 
endosso. 

5. Prêmio do Seguro: 

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por to 
vigência da apólice. 

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo,quand 
houver pagado o prêmio nas datas convencionadas. 

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela d 
seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia. 

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor 
adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, 
quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer 
uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados. 

5.4. Se a data limite para o pagamento do'prêmio a vista ou de qualquer uma de suas 
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parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser 
efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. 

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador 
ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à 
data do respectivo vencimento. 

6. Vigência: 

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um 
contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato; principal, 
respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cáda'ghiádalidade 
contratada. 

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazëllArmado na 
mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da 
respectiva modalidade. 

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou 
no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a ig" ia da 
apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivaVé d 

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documentd.T00 se 'iu de 
base para a aceitapo do risco pela seguradora, em virtude das quais se façarqc.,S% ária a 
modificação da vigencia da apólice, esta poderá acompanhar tais modificaçõésidéSçré que 
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endés0,...,... 

1 .... 	,.r ., 

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro 
modalidade nas Condições Especiais, quando couberem. 

serão especifica.elk 	cada 

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos q 	-o ser 
apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro. 

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar ddeurrs tação 
e/ou informação complementar. 

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser real' 
prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais; 

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, cozuniçaf 
segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando /,borijir talfié`' 
que embasaram sua conclusão, de forma detalharia. 

te ao 
razões 

8. Indenização: 

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite 
máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre 
as partes: 

I — realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar 
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou 
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1.11 SEaUROS 
unto N° Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0336173 

Proposta: 3013237 
Controle Interno (Código Controle): 396745154 
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II — indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela 
inadimplência do tomador, cobertos pela apólice. 

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal 
deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do 
último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro. 

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo.cléfflO (trinta) 
dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente"à.Velem que 
forem completamente atendidas as exigências. 

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos 
da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contage 
primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão. 

c amação 
pàrtir do 

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de 
créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da 
multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indene 	 •  .irazo 
devido. 

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão d 
saldos de creditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-s 
seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

9. Atualização de Valores: 

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da i 
termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagament 
obrigação, acarretará em: 

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sen 
indenização, a data de caracterização do sinistro; e 

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir 
posterior ao término do prazo fixado. 

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - índice 
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entr 
publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publi 
à data de sua efetiva liquidação. 

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior 
para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiv 
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito 
independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com 
os demais valores devidos no contrato. 

10. Sub-Rogação: 

s ao 
que 

ndice 
terior 
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10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, 
a seQuradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra 
terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. 

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os 
direitos a que se refere este item. 

11. Perda de Direitos: 

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou maiS aéguintes 
hipóteses: 

I — Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 

N° Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0336173, 
Proposta: 3013237 
Controle Interno (Código Controle): 396745154 
N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0336173.000000 

.1; 
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II — Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de ato 
responsabilidade do segurado; 

III — Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido 
acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora; 

IV — Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo 
beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro; 

V — O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas 
seguro; 

VI — Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou 	 á-fé 
circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de in 	ia do 
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta; 

VII — Se o Segurado agravar intencionalmente o risco; 

12. Concorrência de Garantias: 

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cad 
objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, 
responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais 
relativamente ao prejuízo comum. 

13. Concorrência de Apólices: 

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesm-
objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares. 

14. Extinção da Garantia: 

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes 
eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme 
item 7.3. destas Condiçoes Gerais: 

Pagina 8 de 16 
APÓLICEDIG TAL 

ou fàf 	de 



I — quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado 
mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice; 

II — quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 

III — quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da 
apólice; 

IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da 
apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para, os demais 
casos; ou 

V — quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido e 
Condições Especiais. 

rarlc? nas 

Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contra 	a garantia 
somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em con o `ánbia,c6m o 
disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.6 6 6/1 9 9 3, e sua extinção se comprovar0,'além 
das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 
73 da Lei n° 8.6 6 6/9 3. 

15. Rescisão Contratual: 

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, 
segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser 
seguintes disposições: 

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta ret 
recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; 

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade segura 
máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte t 
curto: 

•Jf 	cl[:(1.4 

no 
razo 

s as 

êmio 

pai-11,)( 

= 

 

Relação a ser aplicada sobre a vigência 	 Relação a sor aplicada sobre a vigência --- i — 
originai para obtenção de prazo em dias---H-Prêmio---I original para obtenção de prazo orn dias— 
	 : .1  	 zsr.s.T..wz 

41lIgitkl-,  • 

  

  

  

	22E-===W- --=51.2~2222!GL- - - 	mu. lermar=m=a==momemmeraaadeaua ama aaaaaa 

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado 
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. 

li • 

li 

- - -90%. — 
-93%- 
-95%- — 

I- 	- - 
- 100% - • 

-13%- - I 	 195/365 
-- -20%---I 210/365 

-27%- - 1 	 225/365 
-30%- - 1 	 240/365 

I 	-37%- -1 	 255/365 
-40%- - 1 	 270/365 
-46%- - I 	 285/365 
-50%- - I 	 300/365 

1---56%---I 315/365 
(---60%---1 330/365 

-66%- - 1 	 345/365 
-70%- - 1 	 365/365 

	15/365 	 
	30/365 	 
	45/365 	 
	60/365 	 
	75/365 	 
	90/365 	 
105/365 
120/365 
135/365 
150/365 
165/365 
180/365 
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.IE G L1 FIL 
(:)•(;)247  

16. Controvérsias: 

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser 
resolvidas: 

I — por arbitragem; ou 

II — por medida de caráter judicial. 
,^J? 

caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compriomiSSória de 
arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por rneto -dráliuência 
expressa. 

16 2 1 Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comp4o etendo a 
resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de JuízÓtArbitral,..Cujas 
sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário. 

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996. 

17. Prescrição: 

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

18. Foro: 

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no fo 
deste. 

19. Disposições Finais 

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs da 
fim neles indicadas. 

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia 
recomendação à sua comercialização. 

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá se 
endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.g 

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode 
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep 
CPF. 

no site 
, CNPJ ou 

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território 
nacional, salvo disposição em contrario nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice. 

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no 

Pagina 10 de 16 
APÓLICE-DIGITAL 



(Y0024;3 

J SEGUROS 
unto 

* * * * * * * * * 

* * * * * * * * * 

* * * * * * * * * 

* * * * * * * * * 

* * * * * * 

* * * * * 

* * * * 

* * * * 

* * * * 

* * * * 

N° Apólice. Seguro Garantia: 01-0775-0336173 
Proposta: 3013237 
Controle Interno (Código Controle): 396745154 
N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0336173.000000 
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CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PROCESSO SUSEP n.° 1 5414.9 001 95/2014-1 7. 

'1. Objeto: 

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado'na apólice, 
pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no 
contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços. 

m tas e 
indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei n 8'666792 $. 

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a CobertuLa'  A  icional de 
Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Ane o 

2. Definições: 

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do ar 
8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95: 

1- Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quaise 	ge a 
cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora esta restri a 	nscos 
expressamente descritos neste documento.; 

II- Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários p 	 ra a 
execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do toma,QC 	ffindo- 
se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsaiSi d.. civil, 
lucros cessantes. 

3. Vigência: 

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes re 

— coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo perunen e à execução de 
obras, serviços e/ou compras; 

II — por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público. 

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas 
de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até 
noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito 
interesse na manutenção da garantia. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valore 

N° ApólicTSeguro Garantia: 01-0775-0336173 

Proposta: 3013237 
Controle Interno (Código Controle): 396745154 
N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0336173.000000 
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3.2.1. Fica também estabelecido que a não renovação da cobertura deste seguro, 
independentemente de a seguradora querer ou não renová-la, não caracterizará sinistro 
passível de recuperação junto a seguradora. 

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar 
possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo 
segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-~azo para 
regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notifica aó'. para a 

• 
4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamá y  mediante 
,; .omunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos ál'd 	istrativos 
que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializádáReclamação 
do Sinistro. 

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes 
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais: 

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações 
tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo se 	pelo 
tomador; 

b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomado 
rescisão do contrato assegurado; 

c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondênci 	ve e- 
mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do to 

d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores r 

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos 

f) Diário de Obras, quando aplicável; 

g) Comprovantes dos pagamentos realizados pelo segurado ao tomador; 

h) Cópia da publicação da rescisão unilateral do contrato assegurado em Diário O 

i) Cópia do novo contrato firmado pelo segurado com a empresa sucessora 	or no 
escopo contratual inadimplido, quando aplicavel. 

4.2.2. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, 	 a não 
formalização da Reclamação do Sinistro dentro do prazo prescri. 	 efeito a 
prévia notificação de Expectativa do Sinistro; 

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 
4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações 
cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório 
final de regulação; 

seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro. 
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O •(.) 2 5 • 

5. Disposições Gerais: 

5.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações 
diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta 
apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não 
assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros 
cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, 
desenvolvimento e programação de qualquer tipo de software ou sistema, riscos 
referentes às obrigaçoes que competem ao fabricante dos equipamentos, bem como não 
assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de segurou riscos 
trabalhistas e previdenciários, salvo quando contratada a cobertura adicional; 	no 
item 1.3 das Condições Especiais, em conformidade com a legislação nac(bnáln eferente 
ao seguro-garantia. 

J .2 . A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigênciaLar‘apólic4Em 
caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isentãWde qualAuer 
responsabilidade. 

5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e 
perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com do,ckweilltação 
hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a naturezarreiltado, 
independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reco eci'do omo 
atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente. 

5.4. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a.,-e4içã,.• das 
. 

licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se,  R.  qi• 	

uer 
motivos, alheios à vontade do tomador, o(s) órgão (s) competente(s) para 	c »a' a(s) 
licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou nega-la(s), tais atos não serão 	.T X~ para 
execução desta apólice, ficando a seguradora isenta de qualquer respon:'141411~e de 
indenização securitaria. 

5.5. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/nã 
segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o seg 
que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à c 
garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enqua 
do inciso VI, do item 11 — Perda de Direito, das Condições Gerais. 

6. Ratificação: 

6.1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que nã 
alteradas pela presente Condição Especial. 

* * 

* * 

* 
* 

sido 

o do 
orda 
esta 

rmos 
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Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá 
quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas 
anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus 
representantes. 

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou 
divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato 
e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições dá§frgesente 
apólice/endosso. 

„o x 

Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e dia endosso, 
—estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal conloYdispósto no 
presente documento." 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * • * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * NI * * 
* * * * * * * * * * * * r 5 . • 	• •.; * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * Or * 	* 

* * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * 

* 

N° Apólice Seguro '''arantia: 01-0775-Q336173 
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Controle Interno (Código Controle): 396745154 
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CONDIÇÕES PARTICULARES 

•  junto 
SeGuROS 

0.40 2 52 
• 
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• 
unto J aziumo* 

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e 
enviar para a Seguradora. 

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do 
documento n° 01-0775-0336173 

 

Local e Data 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PR 

Nome: 

RG: 

: 

N° Apólicé!Segvro Carafitiá. 91-0775-03361 

Proposta: 3013237 
Controle Interno (Código Controle): 396745154 

N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0336173.000000 

0253 

Devolução de Documento 
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00025'7"; 
Município de Capanema - PR 

NOTIFICAÇÃO 

Ao Senhor 
Guilherme Alexandre 
Secretário Municipal de Planejamento 

Com relação a Tomada de Preços n° 8/2021, contrato administrativo n° 

199/2021- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS 

RUAS "ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E 

RUA RIO GRANDE NO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA PR7, notifico o Sr. Guilherme Alexandre de que este processo 

licitatório está concluído, já sendo possível ser dada a Ordem de Início da Obra. 

Capanema, 24 de junho de 2021 

ose ia r<riger Beckei:- Plgani 
Chefe do Setor de Licitações 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 



ONU  

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 

174-668432730-8 
23/JUN/2021 	 HORA DF 14:25:04 

LOT, 14.003436-6 
LOCALIDADE: REALEZA 
AG. VINCULADA: 1287 

TERM 018493 ' 

COMPROVANTE PAGAMENTO DE 
BOLETO BANCOS 

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A. 
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

LINHA DIGITÁVEL DO CODIGD DE BARRAS 
0339989543 	38000000042 
71422901018 7 86680000020061 

BENEFICIÁRIO 
NOME FANTASIA: JUNTO SEGUROS S A 
RAZAO SOCIAL: JUNTO SEGUROS S A 
CNPJ: 84.948.157/0001-33 
PAGADOR 
NOME FANTASIA: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAC 
RAZAO SOCIPL: OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACA 
'CNPJ: 33.444.569/0001-03 
DATA DE VENCIMENTO: 	014JUL/2021 
DATA DE PAGAMENTO: 	23/JUN/2021 
VALOR NOMINAL: 	 200,61 
JUROS: 	 0,00 
IOF: 	 0,00 
MULTA: 	 0,00 
DESCONTO: 	 0,00 
ABATIMENTO: 	 0,00 
VALOR CALCULADO: 	 200,61 
VALOR DO PAGAMENTO: 	200,61 

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE 
174-668432730-8 

VIA DO CLIENTE 

• 

ri 



Município de 	0257 

Capanema PR 

Capanema, 25 de junho de 2021 

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO 
CONTRATO N°199/2021 

Prezado Diretor, 

Com relação a obra para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS 

"ERMINIO KREMER, TUPI, MARANHÃO, NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO E RUA RIO 

GRANDE DO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR, 

conforme projetos especificados no processo licitatório Tomada de Preços n° 08/2021 no município de 

Capanema, expedimos o presente oficio como ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS 

CONTRATADOS, com validade a partir da data do recebimento deste. 

Os elementos técnicos necessários à execução da obra estão de posse da empreiteira. 

Atenciosamente, 

A 	rico Bellé 
Prefeito Municipal 

Diretor 
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAÇÃO 
CNP.) No 33.444.569/0001-01 
De Acordo, em / / 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 



rdem de serviço 
• 

0'00258 
Assunto: ordem de serviço 

De: <planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br> 

Data: 25/06/2021 09:46 

Para: <ozieldeoliveirarza@gmail.com>, <licitacao@capanema.pr.gov.br> 

CC: <ozieldeoliveirarza@gmail.com>, <licitacao@capanema.pr.gov.br> 

Bom dia segue em anexo a ordem de início da Tp 08/2021. 

Engenheiro Guilherme Alexandre 

CREA: 178638/D 

Secretário de Planejamento e Gestão de Projetos 

Contato: (46)99913-1346 

Prefeitura Municipal de Capanema 

Anexos: 

ordem de serviço.pdf 	 153KB 

25/06/2021 09:50 of 1 
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