
OnOPOI 

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 

A t. 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 

31/12/2P21. 

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 ,B ias do mês de dezembro de 2020. 

Amé-fico Bellé 
Prefeito Municipal 

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

CAPANEMA - PR 



Gabiri t do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 07 dias do 
1 mês de j 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

• 

000002 

Município de Capanema - PR 

PORTARIA N° 7.912, DE 07 DE JULHO DE 2021. 

Altera composição da 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° Designa o servidora püblico LUCIANA ZANON para desempenhar a função de 
Membro.da Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações do Município 
de Capanema, em substituição a 'integrante ANDREA MARIZE WESCHENFELDER PAEZE , 
nomeada pela Portaria n° 7.777/2020. 

Art. 3° A presente Portaria entrará em vigor na da data de sua publicação. 

Av. Pedro Mato Parlgot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Município de 
Capanema - PR 000003 

Capanema - PR, 19 de julho 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 DRENAGEM PLUVIAL E 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, 

ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

Justifica-se o presente certame pois o item solicitado servirá para o 

atendimento das propriedades rurais situadas no município de Capanema - PR, 

fomentando o desenvolvimento da agricultura através de adubação e correção de solo nas 

mesmas propriedades. 

Os valores máximos de cada item foram definidos através de Planilha 

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

O custo total máximo estimado para esta aquisição é de R$ 189.951,05(Cento 

e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Cinqüenta e Um Reais e Cinco Centavos). 

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 



000004 

Município de Capanema — PR 

Departamento de Engenharia  

MEMORANDO INTERNO 20 /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, memorial descritivo e especificações técnicas, planilha 

orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial de cálculo e a 

ART. 

Pavimentações poliédricas com Pedra Irregular na Linha Jacaré, no 

Município de Capanema-Pr. 

Através do mesmo solicito para que seja feita a licitação. Sem 

mais fico a disposição 

Capanema 16 de Junho de 2021. 

Secretári 

ro Guilherme Alexandre 
REA: 178638/D 

ejamento e Gestão de Projetos 

udu!. 
Processo:  1769/2021 

16/06/2021 	Hora: 08:20 

Assunto: 
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACi 

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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Capanema - PR 

Município de 

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 DRENAGEM PLU-
VIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA 
JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 

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 DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO 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.DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 
Lote: 1 - Lote 001 

Item Código 
do 
produto/ 
serviço 

Nome do produto/serviço Quan 
tidad 
e 

Unidad 
e 

Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

1 61370 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NO ACESSO A 
LINHA JACARÉ 

1,00 UN 189.951,05 189.951,05 

TOTAL 189.951,05 

6.CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DO OBJETO 

6.1.A empresa vencedora terá o prazo de 4(quatro) meses para execução da obra de 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E 

PAVIMENTIAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA 

RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 

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 8 (oito) meses. 

8.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

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



Capanema - PR 000006 
 

Município de 

8.1.A Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLU-

VIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA 

JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, será acompanhada, controlada, 

fiscalizada, gerenciada e avaliada por Erik Takashi Kurogi, Crea/PR134983/D, Engenheiro 

Civil. 

Capanema, 19 de julho 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 



Item Fonte 

IN° SICONV 
01Prefeitura 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) 

PROPONENTE 1 TOMADOR 
Municipal de Capanema 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
Calçamento Linha Jacaré 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

o 

DATA BASE 
04-21 (N DES.) 

!DESCRIÇÃO DO LOTE 
O 

MUNICÍPIO / UF 
Capanema/ PR 

BDI 1 
20,73% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

CAI :A 
N° OPERAÇÃO 
O 

LOCALIDADE SINAPI 
CURITIBA 

189.851,05 
1. 

1.1. 
1.1.1. 

Pavimentação Polledrica com Pedra Irregular 
Serviços Preliminares 

415,57 

- 	189.951,05 
- 	 752,58 

SINAPI Cl PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,50 BDI 1 501,72 	 752,58 RA 
1.2. Drenagem Pluvial - 	13.490,89 

1.2.1. SINAPI 102279 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. AT 1,51,5 	DIA 
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 6,08 5,34 BOI 1 6,45 	 39,22 RA 

RA 

RA 

RA 

RA 

RA 

1.2.2. SINAPI 99379 

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 3,93 15,74 1301 1 19,00 	 74,67 

1.2.3. SINAPI 92212 M 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 

8,00 176,53 BOI 1 

	

213,12 	1.704,96 

I 	400,09 	 800,18 

	

1.775,97 	3.551,94 

1.2.4. SINAPI 92218 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF 12/2015 

M 2,00 331,39 BDI 1 

1.2.5. SINAPI 73858/2 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO :),60M, EM 
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO 
E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 
TRANSPORTE. 

UN 2,00 1.471,03 8011 

1.2.6. SINAPI 73856/4 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO .1,00M, EM 
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO 
E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 
TRANSPORTE. 

UN 2,00 3.031,44 BDI 1 3.659,86 	7.319,72 

1.3. Pavimentaçllo PolledrIca • 175.707,78 

1.3.1. SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 112 3.930,00 1,75 BOI 1 2,11 	8.292,30 RA 

1.3.2. SINAPI-1 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM) M3 982,50 24,43 BDI 1 29,49 	28.973,93 RA 

1.3.3. SINAPI CO1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGILA E COMPACTAÇÃO M2 3.930,00 20,50 BDI 1 24,75 	97.287,50 RA 

1.3.4. SINAPI 93594 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 16.429,37 1,31 BOI 1 1,58 	25.958,40 RA 

1.3.5. DER-PR 575100 CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA M2 655,00 1,38 BDI 1 1,87 	1.093,85 RA 

PMv3.0.4 
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Item Fonte 

  

o 

1 3 6 
	

DER-PR 

SICONV 
0 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) 

PROPONENTE TOMADOR 
Prefeitura Municipal de Capanema (

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
Calçamento Linha Jacaré 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

9 
ti 

RA I 

DATA BASE 
04-21 (N DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
Ol

MUNICÍPIO / UF 
Capanema/ PR 

BDI 1 
20,73% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

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

BDI 

(%) 

Preço Unitário 
(com BDI) (R$) 

Preço Total 
(R$) 

EXTRAÇÃO, CARGA, TRANPORTE, ASSENTAMENTO DE CORDÃO 
535200 

	

	 M 	 1 310 00 	 8,93 	BDI 1 
LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA   

189.961,05 

10,78 	14.121,80 

CAI :A 
N° OPERAÇÃO 

LOCALIDADE SINAPI 
CURITIBA 

Encargos sociais.  Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 

Observações.  

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 
Responsável Técnico 

ERIK TAKASHI 	Assinado de forma digital por 
Nome: 	Erik Takashi Kurogi 	 ERIK TAKASHI 

CREA/CAU: 134.983/D 	 KUROGI:0478518 KUROGI04785181966 
Dados: 2021.06.11 15:23:05 ART/RRT: 1720212866072 	1966 

Local 

sexta-feira, 11 de junho de 2021 
Data -03'00 

CD 

C.) 

CC 

PMv3 O 4 	 2 / 2 



CA/ :A CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
(SELECIONAR) 

Grau de Sigilo 	I 

#PUBLICO  

I
N° OPERAÇÃO 	 SICONV I PROPONENTE TOMADOR 	(APELIDO EMPREENDIMENTO 
O 	 O Prefeitura Municipal de Capanema 	Calçamento Linha Jacaré  

!DESCRIÇÃO DO LOTE 

Item 	Descrição 	 Valor (R$) Parcelas: 
1 	 2 	3 	 4 

08/21 	09/21 	10/21 	11/21 

5 

$344 

6 

01$22 

7 

03123 

e 

-03132 

9 

as/22 

10 

ema 

11 

06$22 

12 

07/22 
1. 	Pavimentação Polledrica com Pedra Irregul 	189.951,05 % Período: 27,07% 	26,68% 23,13% 	Jlidarsa 

1.1. 	Serviços Preliminares 	 752,58 % Período: 100,00% 

1.2. 	Drenagem Pluvial 	 13.490,89 % Período: 50,00% 	50,00% 

1.3. 	Pavimentação Poliedrica 	 175.707,78 % Período: 25,00% 25,00% 25,00%_ 	25,00%1 

Total: 	R$ 189.951,05 

Período: 

%: 27,07% 28,88% 	23,13% 	23,13% 
Repasse: - - 

Contrapartida: 51.424,87 50.872,29 	43.928,95 	43.926,94 
Outros: - - 	 - 

Investimento: 51.424,87 50.872,29 43.928,95 	43.926,94 

Acumulado: 

%: 27,07% 53,75% 78,87% 	100,00% 
Repasse: - - 

ContrapartIda: 51.424,87 102.097,16 	148.024,11 	189.951,05 
Outros: - - 

Investimento: 51.424,87 	102.097,16 	146.024,11 	189.951,05 

Capanema/ PR 
Local Responsável Técnico 

Nome: Erik Takashi Kurogi 
CREA/CAU: 134.983/D 
ART/RRT: 1720212866072 

ERIK TAKASHI 
Assinado de fama digital por ERIK 

KUROGI:047851 81 96 TAKASHI KURCGI:04785181966 

6 	
Dados: 2021.06.11 15:24:08 

sexta-feira, 11 de junho de 2021 
Data 

PMv3.0.4 1 / 1 



000010 

CAI :A Quadro de Composição do BDI Grau de Sigilo 
#PUBLICO 

IN° OPERAÇÃO 	1N° SICONV 
0 	

'PROPONENTE / TOMADOR 
O 	 Prefeitura Municipal de Capanema 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO I DESCRIÇÃO DO LOTE 

Calçamento Linha Jacaré / 

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 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 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 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 20,73% 

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

(1-CP-15.5-CRPB) 

Declaro para os devidos fio 
respectiva alíquota de 3%. 

s que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

Declaro para os devidos fin s 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. 

Observações: 

Capanema/ PR 
	

sexta-feira, 11 de junho de 2021 
Local Data 

 

Responsável Técnico 
Nome: 	Erik Takashi Kurogi ERIK TAKASHI Assinado de forma 

digital por ERIK TAKASHI 

CREA/CAU: 134.983/D 	 KUROGI:0478 KUROGI:04785181966 
Dados: 2021.06.11 

ART/RRT: 1720212866072 	5181966 	15:2141 -03'00' 
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CAI :A MEMÓRIA DE CÁLCULO 
- (SELECIONAR) 

Grau de Sigilo 
*PUBLICO 

APEUDO DO EMPREENDIMENTO 
Calçamento Unha Jacaré I

N°  SICONV 
O 

N° OPERAÇÃO 	 PROPONENTE / TOMADOR 
0 	Prefeitura Municipal de Capanema 

Item 	1 	 Descrição 	 1 	Unidade 	1 	Quantidade Memória de Cálculo 
o 
1. 	 Pavimentação Polledrica com Pedra Irregular - _ 
1.1.  

1.1.1. 

Serviços Preliminares 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,50 
1,50m (comprimento) x  1,00m(largura) 

1.2. 	Drenagem Pluvial - - 

1.2.1. 

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 IA CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021 

M3 6,08 7,60m (comprimento) x 0,80m 
(largura) e 1,00m (profundidade) 

1.2.2. 

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 NIVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF  04/2016 

M3 3,93 
8,08 rrY (Volume de escavação) -
0,30m e 0.30m e 3,14 e 7,60 m 
(Volume do tubo) 

1.2.3. 

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

M 8,00 Vida Projeto 

1.2.4. 

TUBO' DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF 12/2015 

M ZOO Vida Projeto 

1.2.5. 
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80111, EM 
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. 

UN 

UN 

2,00 Vida Projeto 

1.2.6. 

1.3. 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO .1,00M, EM 
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. 

Pavimentação Poliedrica 

2,00 

- 

Vide Projeto 

1.31. 
REGULARIZAÇÃCOMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 

M2 3.930,00 Área de Pavimentação 

1.3.2. 
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM) 

M3 982,50 3930 m' (Área de Pavimentação) x 
0,25m (Espessura de Argila) 

1.3A. 

1.3.3. 1112 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POUÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGILA E COMPACTAÇÂO 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 T)00A 

3.930,00 

16.429,37 

Área de Pavimentação 

3930 in' (Área de Pavimentação) x 
0,15 m (Espessura de Pedra) x 1,50 
Um' (peso específico da pedra) x 
18,58 km (DMT = 18,10km + 
0,95km/2) 
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I
N°  SICONV 	 IN° OPERAÇÃO 	 PROPONENTE / TOMADOR 
O 	 0 	Prefeitura Municipal de Capanema 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

Item 
0 

1.3.5. 

ImeimmemerL_DescrIção 	 1 Unidade 1 Quantidade 

CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA M2 655,00 

1.3.6. 
EXTRAÇÃO, CARGA, TRANPORTE, ASSENTAMENTO DE CORDÃO 
LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

M 1.310
'00 

Capanema/ PR 
Local 

sexta-feira, 11 de junho de 2021 
Data 

Memória de Cálculo 

656 m (comprimento de cordão de 
pedra) x 2 lados x 0,50m (largura 
da contenção) 
955 m (comprimento de cordão de 
pedra) x 2 lados 

Responsável Técnico 
Nome: Erik Takashi Kurogl 
CREAKAU: 134.983/D 
ART/RRT: 1720212866072 

ERIK TAKASHI 	Assinado de forma digital 
por ERIK TAKASHI 

KUROGI:047851 KUROGI:04785181966 

81966 	
Dados:2021.06.11 15:29:18 
-0300 

2 / 4 PMv3.0.4 



7. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Local 

ERIK TAKASHI 
KUROGI:04785181966 

	de 	 de 	 
data 

Assinado de forma digital por ERIK 
TAKASHI KUROGI:04785181966 
Dados: 2021.06.15 19:2433 -03'00' 

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

Central de atendimento: 0800041 0067 e Ap.morms .1Parffini MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 	75.972.760/0001-60 
111111 	Conse.no R...1 ch Iliffiffibarla 

CREA-PR 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art  
Impresso em: 15/06/2021 19:22:58 

CRER-PR www.crea-pr.org.br  
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CREA-PR 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
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ART de Obra ou Serviço 
1720212866072 

1. Responsável Técnico 

ERIK TAKASHI KUROGI 

Título profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa Contratada: DESENVOLVER- GESTA° E PLANEJAMENTO - EIRELLI - ME 

2. Dados do Contrato 

Contratante: MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 

CENTRO - CAPANEMA/PR 85760-000 

RNP: 1712614738 

Carteira: PR-134983/D 

RegistroNisto: 61239 

CNPJ 75.972.760/0001-60 

Contrato: (Sem número) 
	

Celebrado em: 11/06/2021 

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

3. Dados da Obra/Serviço 

LINHA JACARÉ, S/N 

LINHA JACARÉ, ZONA RURAL - CAPANEMA/PR 85760-000 

Data de início: 11/06/2021 	Previsão de término: 11/07/2021 	 Coordenadas Geográficas: -25,62165 x -53,6455 

Finalidade: Infra-estrutura 

Proprietário MUNICÍPIO DE CAPANEMA 	 CNPJ: 75.972.760/0001-60 

4. Atividade Técnica 
Elaboração 	 Quantidade 	Unidade  

[Elaboração de orçamento, Projeto] de estradas rurais 	 3930,00 	 M2 

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

5. Observações 
Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares Linha Jacaré 

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. 

ERIK TAKASHI KUROGI - CPF: 047.851.819-66 

Valor da ART: R$ 88,78 	Registrada em : 11/06/2021 
	

Valor Pago: R$ 88,78 
	

Nosso número: 2410101720212866072 



000014 

Município de Capanema - PR 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: 

Pavimentação Poliédrica com Pedra Irregular — Linha Jacaré 

PROPONENTE/TOMADOR: 

Prefeitura Municipal de Capanema 

L) 

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 

L,#) 	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 o início dos serviços. 

A fiscalização pode exigir diversos tipos de ensaios para comprovar as corretas 

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 danificá-los. 

2. SERVIÇOS 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  

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

Municipal. 

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. 

u 

	

	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, 

havendo necessidade de execução de bota fora com o material resultante da operação de 

U 	corte, este será efetuado lançando-se o produto excedente nas proximidades dos pontos 

de passagem, erp locais que não causem prejuízo a drenagem e as obras de arte corrente. 

O material espalhado será pulverizado e homogeneizado, mediante ação 

combinada de grade de discos e da motoniveladora, estas operações deverão prosseguir 

até que o material se apresente visualmente homogêneo e isento de grumos e torrões. 

A camada será conformada pela ação da motoniveladora, e em seguida liberada 

para a compactação. O equipamento da compactação utilizado deverá ser compatível com 

o tipo de material e as condições de densificação pretendidas para a regularização do 

subleito. A compactação deverá evoluir longitudinalmente, iniciando no bordo mais baixo 

e progredindo no sentido do bordo mais alto da seção transversal, exigindo-se que em 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
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cada passada do equipamento seja recoberta, no mínimo, a metade da largura da faixa 

anteriormente comprimida. O grau de compactação mínimo a ser atingido será de 100%, 

a relação entre o "número de coberturas do equipamento de compactação utilizado" e o 

"grau de compactação" para cada tipo de material empregado na regularização do subleito, 

deverá ser obtida experimentalmente na pista. 

O acabamento será executado pela ação conjunta de motoniveladora e do rolo de 

pneus. A motoniveladora atuará exclusivamente em operação de corte, sendo vedada a 

correção de depressões por adição de materiais. As pequenas depressões e saliências 

resultantes da atuação do rolo pé de carneiro de pata curta, poderão ser toleradas, desde 

que o material não se apresente solto sobre a forma de lamelas. Em complementação as 

operações de acabamento deverão ser procedidas a remoção das "leiras", que se 

formaram lateralmente a pista acabada, como resultado da conformação da superfície da 

regularização do subleito. Esta remoção poderá ser feita pela ação da motoniveladora (nos 

casos de seção em aterro) ou de pá carregadeira e caminhões basculantes (nos casos de 

seção em corte). Neste último caso o material removido poderá ser depositado em áreas 

próximas aos pontos de passagem, de forma a não prejudicar o escoamento das águas 

superficiais, ou em locais designados pela fiscalização. 

Deverá ser evitada a liberação de regularização do subleito ao tráfego de usuários, 

face à possibilidade de causar danos ao serviço executado, em especial sob condições 

climáticas adversas. 

Para os cortes em rocha sã ou alteradas, as operações de regularização do subleito 

aqui descritos não são aplicáveis, prevendo -se o rebaixamento da plataforma e a 

reposição com material granular, conforme disposição e especificação DER/PR ES-P 

02/91. 

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 k 2. 

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

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

plataforma. 

O aterro do, cordão de pedra deverá ser apiloado no seu lado externo, de forma que 

a pedra fique fixa. A referida contenção deverá ser executada utilizando solo do local, 

formando triãnguló de base mínima de 0,5m, colocado atrás do cordão, que deverão ser 

(.) 	
compactados cora soquetes manuais ou utilizando rolo compressor, sempre observando o 

alinhamento das peças. 

COLCHÃOÍ DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

A camada clue 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 0,15m e altura de 0,13 a 0,17m, obtida 

a partir de mac ços rochosos extraídos de pedreiras indicadas no projeto ou pela 

Avenida Governador Pedro Viriato Pangot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
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fiscalização. Não será aceito variações nas dimensões aqui mencionadas. 

As pedras deverão ser assentadas com as faces de rolamento cuidadosamente 

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

observando-se um espaçamento entre as pedras não superior a 1,0cm. 

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, entrelaçadas e bem unidas de modo que 

não coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em sentido transversal ao 

eixo da pista tomando o cuidado para que o espaçamento entre as pedras não fique maior 

que 1cm. As juntas que ficarem maiores deverão ser preenchidas com lascas de pedras, 

deixando -se sempre bem visíveis e limpas as faces de rolamento. 

Algumas medidas cautelares deverão ser observadas quanto às dimensões da 

pedra irregular, como: 

• Seção de topo circunscrito variando de 0.05 a 0.15 m; 

• Altiira de 0.13 a 0.17 m; 

• Consumo médio por m2  de 45 a 55 pedras. 

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 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 dco espalhamento da argila, deverá ser realizada a compactação com rolo 

Avenida Governador Pedro Viriato Pangot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
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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 trãnsito tanto de animais como de veículos. Cabendo à 

empresa contratada impedir o tráfego. 

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._ 

Para a conclusão da compactação, deverá ser espalhada sobre a superfície de 

rolamento uma camada de recobrimento complementar em torno + - 3cm de solo para a 

rolagem final. O material que ficar por excesso será retirado pela ação do tráfego e das 

chuvas. 

EXTRAÇÃO, CARGA, TRANPORTE, ASSENTAMENTO DE CORDÃO  

LI 	LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA  

Os meios-fios são executados em cordão de pedra, nas dimensões mínimas 

aproximadas de 15 cm x 30 cm e que servirão para delimitar a pista de rolamento em 

relação ao passeio. Logo após o assentamento do cordão de pedra deve ser executado a 

contenção laterl com solo. 

• Consumo médio de 3 a 4 pedras por metro de cordão. 

2.3 DRENAGEM PLUVIAL 

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

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

Os trabalhos de escavação por meios manuais ou mecânicos 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 depósitq 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. 

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 1a  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 

L.rd 

	

	geratriz superior do tubo. No restante do reaterro a compactação deverá ocorrer de modo 

a estabilizar o s4lo e prevenir recalques na calçada a ser executada. 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM e 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM  

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.  

AF 12/2015  

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

paralelamente à abertura da vala no sentido da jusante para a montante, com a fêmea 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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sempre voltada para montante. As juntas da tubulação deverão ser seladas com 

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

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M e 1,00M, EM  

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. 

Elemento de drenagem pluvial rural que visa captação das águas pluviais e a sua 

condução à rede coletora, localizam-se nas extremidades dos bueiros, de forma que não 

permita indefinição no escoamento superficial, evitando a formação de zonas mortas. O 

solo deve ser previamente apiloado para lançamento de concreto magro. 

Os materiis utilizados deverão satisfazer as especificações do DER-PR, sendo 

estes: 

• Cimento: "Recebimento e aceitação de Cimento Portland Comum e Portland de Alto 

Forno". 

• Agregado miúdo: "Agregado miúdo para concreto". 

• Agregado graúdo: "Agregado graúdo para concreto". 

• Água: "água para concreto" (insalubre, inodora e incolor) 

• Concreto: "Concreto e argamassa" 

• Aço: "Armaduras para concreto armado 

• Formas: "Formas e cimbres". 

• Os tijolos devem seguir as normas da ABNT, NBR 7170. 

3. OBSERVAÇÕES FINAIS 

No que tange aos serviços de calçamento de pedras irregulares propriamente dito, 

exigem-se os seguintes controles: 

• O pavimento pronto deverá ter a forma definida pelo alinhamento, perfis, dimensões 

e seções transversais típicas estabelecidas pelo projeto. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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• Durante todo o período de construção do pavimento e até o seu acabamento 

definitivo não é permitido a passagem de animais e veículos automotores. 

• A pavimentação não deverá ser executada quando o material do colchão estiver 

excessivamente molhado (saturado). 

• Todo o material a ser empregado deverá ser previamente aprovado e verificadas as 

condições de aplicabilidade. 

• O solo utilizado no colchão deverá obedecer a parâmetros como: 11356 (índice de 

(4..) 	
plasticidade) LL5 (limite de liquidez) 

No término da obra deverá ser efetuada a limpeza geral, removendo toda e qualquer 

pedra nos arredores da obra, e a desmobilização, sendo a obra entregue em perfeitas 

condições de uso. 

Toda dúvida existente na compreensão das especificações de serviço será dirimida 

pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada 

nos Projetos, 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 (Eq iiipamentos de Proteção Individual) aos funcionários, recolher leis sociais 

referentes aos fuicionários que trabalharem na mesma, e possuir responsável técnico pela 

EXECUÇÃO corri fornecimento de ART — Anotação de Responsabilidade Técnica. 

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

todas 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 

li da presente obr 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 
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responsabilidade. 

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

Prefeitura Municipal. 

Capanema, Junho de 2021. 

ERIK TAKASHI Assinado de forma 
digital por ERIK TAKASHI 

KUROGI:0478 KUROGI:04785181966 
Dados: 2021.06.11 

5181966 	15:29:39 -03'00' 

Erik Takashi Kurogi 
Engenheiro Civil 

CREA-PR: 134.983/D 
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Capanema - PR, 19 de julho 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 
DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO 
ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR., 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; 

3 - À elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do 
contrato; 

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

Atenciosamente, 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Capanema - PR, 19 de julho de 2021 

Assunto: Tomada de Preços 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atenção ao oficio datado de 19/07/2021, objeto: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO 

POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR., informamos a existência de previsão de recursos 

orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do Certame, 

sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária abaixo descrita; 

Valor Orçado Inicialmente R$ 189.951,05 (Cento e Oitenta e Nove Mil, 

Novecentos e Cinqüenta e Um Reais e Cinco Centavos). 

Dotações 

Exercíc 
io da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes 
a 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2021 1700 08.001.26.782.2601.1265 000 4.4.90.51.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2021 1700 08.001.26.782.2601.1265 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercício 

Respeitosamente, 

Clemar Walter 
Téc. Cont. CRC -PR-046483/0-2 

CPF: 723.903.959-53 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 13/2021 
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 12/08/2021, e serão abertos no dia 12/08/2021, 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: ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM 

PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA 
JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 

Área de Construção: Conforme Orçamento Quantitativo (anexo 14) 
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Prazo de Execução: 4 (quatro)meses 
Prazo de Vigência: 8 (oito) meses 
Capital social Mínimo: 18.995,10 (Dezoito mil, novecentos e noventa e cinco reais e dez 

centavos) 
Preço Máximo Global: R$ 189.951,05(Cento e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Cinqüenta 

e Um Reais e Cinco 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 anuéncia 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 aoaixo. 

ITEM DESCRIÇÃO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO 
VALOR GLOBAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,40% 	• 
2 DRENAGEM PLUVIAL 7,10% 
3 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 92,50% 

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$ 189.951,05 (Cento e Oitenta e 

Nove Mil, Novecentos e Cinqüenta e Um Reais e Cinco Centavos), valor que correrá a conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: 
Dotações 
Exercíci 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2021 1700 08.001.26.782.2601.1265 000 4.4.90.51.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2021 1700 08.001.26.782.2601.1265 000 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. 
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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 junto ao Protocolo 

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

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
5.1. Poderão participar desta licitação os interessados do ramo pertinente 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, onde receberá um protocolo, 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); 

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; 
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e) Empresas declaradas inidõneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

1) Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação 

judicial ou extrajudicial; 

g) Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Deputados ou 

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

h) Empresas proibidas de contratar com o Poder 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 fisica 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. 
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 dé 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. 

7.3. 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 
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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° 13/2021, ÀS 8h30m DO DIA 12/08/2021, (RAZÃO SOCIAL DO 

LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 13/2021, ÀS 08h30m DO DIA 12/08/2021, (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° 13/2021, ÀS 08h30m DO DIA 12/08/2021, (RAZÃO SOCIAL DO 

LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 
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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 Presidente, 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. 

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; 

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

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

- Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data não anterior a 90 (noventa) 

dias da data prevista para apresentação dos envelopes, salvo sociedade simples; 

8.8.2. 	RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, 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.gov.br/ pessoaluridica/ cnpj/ cnpjreva/ cnpireva solicitacao.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 
www. Ipgfn. 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: 

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 capacitacão técnico-profissional,  mediante 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região 
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pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou 

membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à 

execução dos serviços que compõem a contratação, especificamente, no que tange ao presente 

certame, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA; 

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

elencados deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega 

da proposta, entendendo-se como tal, para fins 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 condiçãoW 

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. 

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 física ou jurídica de direito público ou privado, 

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

relevãncia 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 
(1.965 m9.  

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.1) 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 técnica terá que 

preencher a Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13 
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d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir 

formação na área de engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

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

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

8 deste Edital. 

O 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 

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 corresponderá ao momento em 
que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, 
§1°, da LC n° 123/06 e n° 147/ 14); 
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8.14. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior 
à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização 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 acima, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação. 

8.16. O proponente que não cumprir com o disposto 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. 

O 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 do aditivo o percentual 
equivalente do Risco na composição do BDI, que será calculado sobre o valor global da obra, 
salvo na hipótese de superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, verificados durante a execução da obra, hipóteses, que devidamente 
justificadas, não sofrerão descontos do percentual de "risco". 

9.1.1.3. A Composição Analítica do BDI deverá ser apresentada conforme 
modelo (Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou benefícios). 
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9.1.1.4. O BDI - Sem Desoneração da folha de pagamento máximo admitido 
nesta licitação é 20,73%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composição 
Analítica do BDI. 

9.1.2. Cronograma físico-financeiro - Deverá ser apresentado um cronograma físico-
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. 

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 preãmbulo 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 especificado e válido. 

10. DA SESSÃO PÚBLICA 
10.1. 	A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta de 

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

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

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 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, 
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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/ ConsultarImpedidosWeb.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. 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 dl> 
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 4, 
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 direito de recorrer, serão 
imediatamente abertas as propostas de preço dos licitantes habilitados. 

10.13. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, a Comissão de Licitação suspenderá 
a sessão e marcará nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preço. 

10.13.1. Os documentos de habilitação e os envelopes lacrados contendo as propostas serão 
rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissão 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. 
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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. 

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 percentual máximo 
admissível estabelecido, a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo 
admissível será remanejado para a última parcela do cronograma físico-financeiro. 

10.31. A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e 
procederá a correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a necessidade 
de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-
financeiro e/ou de ajuste não acarretará a desclassificação da proposta. 

10.32. O cronograma físico-financeiro corrigido deverá 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: 
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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; 

e.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; 

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

1) 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 econômica 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 parâmetros 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 nos requisitos 
do item 6 deste edital, far-se-á sorteio na mesma sessão de julgamento. 

	

12.2. 	Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

	

12.3. 	Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-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; 
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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 

	

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; 
O 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 a autoridade competente, 
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais 
recursos. 

	

13.6. 	Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante 
aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do 
recurso. 

	

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

	

13.8. 	O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 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 
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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. 

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 
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. 

17.1.1. 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, 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; IIII, 
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; 
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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; 

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 econômico, 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; 

• concluído; 

b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado 

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. 

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: 
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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 

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 interferências 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 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; 

	

18.1.6. 	Assegurar à CONTRATANTE: 

a) O 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 utiliza 

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 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. 

	

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 da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos 

em via pública junto à obra. 

	

18.1.15. 	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. 

	

18.1.16. 	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. 

	

18.1.17. 	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. 

	

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 telefõnicas. 

	

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; 
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Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à.deb,  

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 

procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

18.1.30. 	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 patrimônio público; 

18.1.31. 	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; 

18.1.32. 	Manter, durante o período de vigência do contrato, 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 beneficios 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; 	 11111 
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: 
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; 
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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 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; 

	

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. 
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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 surgir com relação ao presente Contrato. 

	

19.2. 	O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

	

19.3. 	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. 

	

19.4. 	A 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. 

	

19.5. 	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. 

	

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 

	

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 físico-financeiro, 
para que se permita a elaboração do processo de faturamento. 

	

20.2. 	Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma 
físico-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. 
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20.5. 	A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das 
especificações técnicas, memoriais, cronograma fisico-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 
ónus 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 memoriais, não se referindo aos defeitos 
devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas 
com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado. 

	

20.9. 	A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes 	
• 

solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 

20.10. A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao 
outro. A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas 
potenciais. 

20.11. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por 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 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; 
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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 circunstãncias 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 aspectos, quando for o 

caso: 

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos 

de execução e da qualidade demandada; 

b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas; 

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

O 	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, deverá 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 

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, 
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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. 

21.5. 	Os pagamentos somente serão efetuados após o repasse dos valores pelo órgão 
CONCEDENTE, em decorrência do Convênio especificado no item 2 deste edital, não 
gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento 
ou atualização monetária do valor devido caso a CONCEDENTE não repasse os valores nos. 
prazos previstos nos itens acima. 

21.5.1. 	Todavia, para evitar prejuízo à CONTRATADA, 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: 

a) Comprovante de medição realizada pelo Departamento de Engenharia do Município,iew  
devidamente assinada pelo Engenheiro responsável pela fiscalização da obra; 

	Município 

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. 
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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 liquidação da despesa, o 

pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando 

qualquer õnus para a Contratante. 

21.13. A Administração somente efetuará o pagamento após a ocorrência das 

seguintes hipóteses, sendo facultada a adoção de apenas uma delas: 

21.13.1. Mediante a comprovação da quitação dos tributos referentes 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. 

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 
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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 formalizado até 60 
(sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo 
CONTRATANTE formada por três servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer 
manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) 
definitivamente. 

22.4. 	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. 

22.5. 	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). 

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 inidôneo; 
1) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

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; 
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d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por ação, 

omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer disposição do Edital, cláusula ou 

condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste item, aplicada em dobro na 

reincidência; 

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA 

ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa física ou jurídica, sem 

autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, da data da notificação, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisão do 

contrato pelos seguintes motivos: 

I - quando a contratada falir, for 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. 

	

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. 
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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 consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

23.10. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 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; 

f) 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 totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 

imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses 
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casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes da obra, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada 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. 

26. DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

	

26.1. 	A Administração, de oficio 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 
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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. 

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 8.666/93,11) 

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.  
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 documentos relacionados a este 

Edital deverão ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou 
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27.2. 
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remetida via postal, endereçada ao Setor de Licitações do Município, considerando-se a data de 

recebimento da correspondência para verificação da tempestividade dos atos, respeitando-se os 

prazos previstos neste edital. 

29.7. 	O Setor de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 

horário de expediente, na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro - Município 

de Capanema PR. 

Capanema, 19 de julho de 2021. 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 
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ANEXO 01 

CARTA CREDENCIAL 

(local e data) 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 13/2021 

Senhores 

O abaixo assinado 	 , portador da carteira de identidade n° 	, na qualidade 

de responsável legal pela proponente 	, vem, pela presente, informar a Vossa Senhorias 

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 RECONHECIMENTO DE FIRMA), e 

carimbo do CNPJ da empresa) 

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 Documenta 

Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalha 

e Previdência Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo: 

admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado. 

ANEXO - II 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

(papel timbrado da licitante) 

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



Município de 	0000,9 
Capanema - PR 

Á pregoeira e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná 

TOMADA DE PREÇOS N° 13/2021 

Pelo presente instrumento, a empresa 	 , CNPJ n° 
	 , através de seu representante legal infra-assinado, que: 

 

com sede na 

 

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 inidõnea para licitar ou contratar com a 

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 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: 
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° 13/2021 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 
Fone:(46)3552-1321 
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ANEXO 03 

ATESTADO DE VISITA 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 13/2021 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLU-
VIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA 
JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 

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) 

ANEXO 04 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A Comissão de Licitação 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 13/2021. 

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra 

caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

     

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) 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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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° 13/2021. 

Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços 

para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL 

E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, 

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 

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 4 (quatro) meses, contados a partir do 10° 

dia após a assinatura do contrato. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 	 ) meses (no mínimo 4 (quatro) 

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. 

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 

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



Obar.rvog4%  

t

rwiam para oa 4•0410.110, 0.111, Oenfoto» 14,40•1. ai4.44O0 trom4.1. a NI. 00 «a.a., apele apoda oba COn(01~ • 1000, OOM a 
.1104041 da 114 

04,14an Para os dowklol. ff,. O. o rapa», 4a ÇnnalAkA,PrewidanrAna 4non,.. a Raoroa ha. Ma.. OMS atabOOKAO do nrywrwolo fn§ SEM 
Doaram:ar/01, e r1,•t0 aata 4 a attnnutvr ma. A00150140 pana ada,...":04, 4abara. 

000062 Município de 
Capanema - PR 

ANEXO 06 

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO BDI 

CAI '.:4LA 	Quadro de Composição do 13DI 
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ANEXO 07 

TERMO DE RENÚNCIA 

À Comissão de Licitações 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 13/2021 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preços n° 

13/2021, 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 prazo 

respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatório, passando-

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 RESPONSABILIDADE 

	 , CPF n° 	 , CREA/CAU n° 

	 , declara que é conhecedor das condições constantes no Tomada de 

Preços n° 13/2021 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa 

	 , CNPJ n° 	 , para a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO 

POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.Cidade 	de 	 de 2021. 

(nome, RG e assinatura do declarante) 

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

• 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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ANEXO 10 

DECLARACÃO 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° 13/2021 

	  , 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. 

MODELO 

DESCREVER OS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS; 

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. 

 	de 	 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. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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ANEXO 11 
CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 13/2021 
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 
4 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 
5 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 
6 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 
7 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 
8 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 
9 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 

• 

Carimbo, nome, RG 
Assinatura do 

Responsável Legal 

Carimbo, nome, RG 
Assinatura do 

Profissional- CREA/CAU 

Local e data. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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ANEXO 12 

MINUTA CONTRATO N° 13/2021 

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, 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/OOXX-

60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

AMÉRICO BELLÉ. De outro lado a empresa 	 , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	 

neste ato representada pelo(a) Sr(a) 	 inscrito no CPF n° 	 , residente e 

domiciliado em 	 ,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° 13/2021, que fazem parte 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 DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR., 

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 

13/2021. 

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° 13/2021, 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$ 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 Ti RCEIRA DA DÓTÁè.Ão 'ÕRCÁM ENTÃRIA 

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 
Fone:(46)3552-1321 
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Exercíci 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2021 1700 08.001.26.782.2601.1265 000 4.4.90.51.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2021 1700 08.001.26.782.2601.1265 000 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 LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO  

4.1. As obras serão executadas nos locais e na forma descritos no projeto básico doi> 

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 4 (quatro) meses, 

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 físico-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; 

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. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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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 VIGÊNCIA 

5.1. O prazo de vigência do Contrato será de 8 (oito) meses, 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 OBRIGACÕES 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 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 

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

exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos; 
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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 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. 

6.1.7.Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integra 

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 e situação da obra em relação ao cronograma previsto, mantendo tal 

documento no local de execução da obra, para possibilitar a sua fiscalização.  
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1. 

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 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 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; 

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; 
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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 ônus 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 patrimônio 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 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 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 observância 

das normas ambientais vigentes; 
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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 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 de 

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 

circunstãncia 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, adk  

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seule,  

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 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 ger 
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 

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



Município de 
Capanema - PR 000075 

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, 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 FISCALIZAÇÃO 

11. A fiscalização se dará conforme o item 20 do edital. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUST  

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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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, 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 decidia 

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 apurarão 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. 

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. 
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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 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. 

CLAUSULAIÉCIMA SETIMA - 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. 
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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 do4eb,  

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 

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; 

"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. 
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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 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 
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ANEXO 13 
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

Tomada de Preços n° 13/2021 
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 Aink  
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 Responsável Técnico 

• 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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ANEXO 14- ORÇAMENTO QUANTITATIVO 
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PARECER JURÍDICO N° 217/2021  

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitações. 
ASSUNTO: Análise prévia a Tomada de Preços n° 13/2021. 

EMENTA: ANÁLISE PRÉVIA DA LICITAÇÃO. MODALIDADE 
TOMADA DE PREÇOS. DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES 
NO ACESSO A LINHA JACARÉ. PROCESSO NUMERADO COM 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. OBJETOS E JUSTIFICATIVAS 
SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. 

1. CONSULTA: 
A Comissão Permanente de Licitação, designada pelas portarias 

n°s. 7.777/2020 e 7.912/2021, encaminha para análise desta Procuradoria 
Jurídica o Processo Licitatório de modalidade Tomada de Preços n° 13/2021. 

Denota-se do processo licitatório que o objeto é a contratação de 
empresa para execução de drenagem pluvial e pavimentação poliédrica com 
pedras irregulares no acesso a linha jacaré, área rural do Município de 
Capanema/Pr, conforme condições e especificações contidas no edital e seus 
anexos. 

Constam no processo administrativo: 
I) Portarias n°s. 7.777/2020 e 7.912/2021 - fl. 01/02; 
II) Solicitação de autorização para abertura de licitação - fl. 03; 
III) P. Básico, Memorial Descritivo, Projetos, Planilhas fls. 04/24; 
V) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 25; 
VI) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 26; 
VII) Minuta do edital e anexos - fls. 27/82. 

É o relatório. 

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 co 	taç -• e 
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Fone:46-3552-1321 - ramal 222 - Fax:46-3552-1122 

procuradoria.romanti<dcapanernapr_gov.br 

CAPANEMA - PR 



PAgi n a 

Município de Capanema - PR 

Procuradoria Municipal 

da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parãmetros 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 observãncia 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. 

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 ram e de que tr ta o 

tois as objeto da licitação, devidamente cadastrados ou que atendere 
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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$ 189.951,05, 
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. 

Destarte, limitando-se a examinar a presença dos documentos 
acima mencionados, em razão de se tratar de documento técnico, verifica-se 
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 Complement. Federal n° 
123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e d 
de Pequeno Porte. 
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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 clãusulas 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 

1111 

	

	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 ã Lei Federal 12.527/2011.  

• 	É o parecer. 

Capanema, 21 de julho de 2021. 

Romanti 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 - Cenho - 85760-000 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Capanema - PR, 219 de julho de 2021 

Assunto: Tomada de Preços n° 13/2021 

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 DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR., 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 Eletrônico do Município de Capanema PR, 
Edição 630 de 09/12/2020. 

Sobre a recomendação jurídica do Parecer Jurídico n° 217/2021 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-sé ao Setor de Licitações para as providências necessárias. 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

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



AVISO DE LICITAÇÃO — TOMADA DE PREÇOS 
N°13/2021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna 
público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Preços n° 13/2021 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR 
Valor: R$ 189.951,05 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Novecentos 
e Cinqüenta e Um Reais e Cinco Centavos) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 12/08/2021 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato 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. , 	, 
Capnema-PR,vinte e um dias de julho de 2021 
ÀmériCoSellé- Prefeito Municipal 
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DOS ATOS OFICIAIS D 
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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 N2  1.648/2018 

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Luciana Zanon 
- 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 

ne: 46 3552-1321 
-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: Luciana Zanon 
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretáliiá de EdUcação, Cultura e Esport& Zaida Teresinha Parabocz 
Sedretárlâ'dà FárhIlia e USen66Mmento Social: Loiri Albanese Moraes 
Secretário de Finanças:'Lu1z Alberto Letti 
Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus 
Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre 
Secretário de Saúde: lonas 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 

ail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br  
panema - 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 LICITATÓRIOS  
AVISO DE LICITAÇÃO - 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que 
realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Preços n° 13/2021 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA 
JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR 
Valor: R$ 189.951,05 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e 
Cinqüenta e Um Reais e Cinco Centavos) 

Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 12/08/2021  
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato 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,vinte e um dias de julho de 2021 
Américo Bellé- Prefeito Municipal 

DECRETOS 
DECRETO 1%1° 6.938, DE 22 DE JULHO DE 2021. 

Nomeia a Senhora Sandra Teresinha Resende para o Cargo de Assessora 
de Gabinete da Secretaria de Agricultura. 

O Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do art. 9°, II, da Lei Municipal n° 877/2001, 

RESOLVE: 

Art. 1° Nomear a Senhora Sandra Teresinha Resende para exercer o car-
go de provimento em comissão de Assessora de Gabinete, nível C4, do 
Grupo Ocupacional 01 - Supervisão e Administração Superior, previsto 
no Anexo I da Lei 1.280/2010, com remuneração prevista no Anexo II, 
alterada pela lei 1.663 de 30 de outubro de 2018. 

Art. 2° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 
22 dias do mês de julho de 2021. 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

PORTARIAS 
PORTARIA N° 7.921, DE 22 DE JULHO DE 2021. 

Concede Licença paternidade ao servidor público Sandro Seibert. 

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, nos termos do inciso IV, do artigo 75, da Lei 
Municipal n° 877/2001 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Capanema, 

RESOLVE: 

Art. 1° Conceder 05 (cinco) dias de Licença Paternidade ao servidor 
público Sandro Seibert - Diretor do Departamento de Manutenção, 
matrícula 2958-1, do dia 21 a 25 de julho de 2021. 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 21 de julho de 2021. 

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 
22 dias do mês de julho de 2021. 

Américo Bellé 
Prefeito do Município 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 

000S q 
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RATIFICAÇÃO DE DISP11191 DE LICITAÇÃO X' 49/2021 
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Capanema- PR, 21 de joie.° de 2021 

Américo MN 
Prekdb Municipal 

EATRALODOCOLTRATON'mm 
Fraudo)» N'IW2021 
Do,ds Aniewd 
Cetim 	Sheiapind:E~ 
Ema* 	PIRNM IEDA 
(ROT ACAISIÇÁO DE IRMO PALA o 
00FA1112 DA PRAÇA CENIPAL Ido 
SRINICIPIOGICAPANINA PR 
Yekr doei R.$24400 aos Mil ok,:.,01, 
Quem See Adens, 
Ardmd,tielk 
rtrit-ge 

Go"dor Pedro Mato Dna de Sala, l 8O-Cauo-8í76000D 
Fox(46)35.52-1321 

OPORTUNIDADE 

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, S/N, Interior, Planalto - PR), de segunda a 
sexta-feira das 08:30 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 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 estio 
disponíveis para Pessoas com Deficiência e 

Aprenderes, 

Sucesso Matriz Planalto 
Vila Pérola Km 48, S/N, Interior, Planalto - PR 

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO 

DE LICENÇA OPERAÇÃO 

A empresa 
R. Boaro & Cia 
Ltda, torna 
público que 
irá requerer 
do IAP, Insti-
tuto Ambien-
tal do Paraná, 
Renovação 
da Licença de 
Operaçãopara 
Recebimento, 

beneficia-
mento,seca .-
gem, arma-
zenamento, 
tratamento 
de cereais e 
comercio de 
cereais , a ser 
implantado à 
Rod. BR 163 
km 86, Capa-
nema-PR. 

C14:1! 411.1 KMCIPAL DE PIANILTO 
CNN P:1.11£121101141.51 

Pnp soe Fraseias de Askis. 15U 
'Me: 140 055-210 

	 -1,101,04VP or.4ovir 
A57504.410 - PELVE/ TO 	PeteNE 

DECRETO I.F.TESLATIA ()VIA DE 21 DE JU1.110 DE 2021 

Imobiliária Bazzanella  
Avenida Independçncia 773, Capanema - PR 

35 cuito5. áe dediatção !!1 
www.imobiliariabazzanolla.com.br   

imobiliariabazzanella@hotmail.com  

COACEDE TE111.0 DE CIDADÃO 
HONORÁRIO DO MUNICIP10 DE 
PLANALTO, ESTADO DO PARANÁ, AO 
SR. A1.VARO FERNANDCS DIAS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PLANALTO, ESTADO DO 
PARANÁ, APROVOU, E EU SUMI KRIELOW, PRESIDENTE, PROMULGO o 

Átt. r 	0101:1 fia viyul na dnia da soa [R11,1knç4n 

Gatioete dc Pre, dente da Cinera 11inliár41dt 	utt PlannIto PR na vote 

110 d 	má de ldho dr dou mil e dilue e um 

NIAARI CRIELOW 
Prrdiderde 

AVISO DE LICITAÇÀO - TOMADA DE PREÇOS 
N°13/2021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, toma 

público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 

Modalidade: Tomada de Preços a°  1312021 

Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 

Objeto: CONIRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM .PLUVIAL E 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA 

RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

Valor: RS 189.951,05 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Novecentos 

e Cinqüenta e Um Reais e Cinco Centavos) 
Abertura das propostas: 08:31) horas do dia 12'0812021 

Local: Setor de Liciraçdes da Prefeitura Municipal de 

Capanema, 

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema 

Paraná — Centro. 

Demais informa& poderão ser obtidas no endereço acima 

citado em horário normal de expediente e no site 

Aacapanema.pr.gov.bro 

.91ema-PR,vinte e um dias de julho de 2021 
Américo 13elle- Prefeito Municipal 

Lote residencial, com 12 metros 
de frente área de 336,00 m2, locali-
zado no loteamento Ecoville. 

Valor: RS 43.000,00 
Casa Alvenaria no centro, em 
frente a APAE em Capanema, Po-
deados subdividir o imóvel, frente 
com 20,00 metros e fundos com 
27,50. 

Preço: RS 230.000,00, 
Casa mista (frente alvenaria) com 
90 m2, terreno de 2401112, próximo 
ao supermercado Kraemer, em 
Capanema. 

Preço: RS 110.000,00, 
Chácara ótima localização, pró-
xima do clube GRALHA AZUL, 
apenas 1,5 lun da cidade de Capa-
nema, Tendo 28.000,00 m2  (mais 

aproximadamente 10.000,00 m2  
de área reservada para futura rua 
municipal, esta área sendo utiliza-
da também para plantio) 

Valor RS 190.000,00 
Condições de pagamento a com-
binar! 
Chácara ótima localização em 
cima do asfalto, apenas 4,5 km da 
cidade de Capanema, toda a área 
sendo uma matrícula, Tendo 5,5 
alqueires sendo 4 alqueires de fácil 
mecanização. 

Preço: RS 750.000,00 
Casa alvenaria, toda murada, com 
calçada e grade, sendo uma suíte, 
terreno de 367 m2, casa com 103 
m2, localização loteamento Baz-
zanella, em Capanema. 

Preço: RS 280.000,00 
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Registrar processo licitatório 

Munic 
Informações Gerais 

Pio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

Os campos Ano,N. e Modalidade devem ser Iguais aos informados (à informar) no SIM-AM 

Ano* < 20?1 

Modalidade* Tomada de Preços 

No licitação/dispensa/inexigibilidade4  i 13 

	 Recursos provenientes de organismos Internacionais/multilaterais de crédito 

A licitação utiliza estes recursos? C3 

Número edital/processd 13 

Descrição do Objeto* CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM 

• PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO 

ACESSO A LINHA 'JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 

Forma de Avali ;á0 Menor Preço 
	 v 

Dotação Orçamenta ia*  0800126782260112651700449051 

Preço máximo/Referência de preço - 189.951,05 

R$* 

Data de Lançamento do Edital 23/07/202:1 

Data da Abertura das Propo 

CPF: 63225824968 (Logout)  

:tas 12/08/2021 

Há itens exclusivos para EPP/ME? Não 

Há cota de participação para EPP/ME? Não 

In exigência de subcontratação de EPP/ME? Não 

;ões de microempresas regionais ou locais? Não 

v 

v 

v 

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: 26/07/2021 
	

Edital n°: 13 
	

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: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENT 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 013), 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. 



apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br 
	 (-.o a o cri 

De: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 26 de julho de 2021 10:50 

Para: 	 lbengenharialicitacoes@gmail.com' 

Assunto: 	 DOCUMENTOS TP 13/2021 

Anexos: 	 edital.pdf; CRONOGRAMA - CALÇAMENTO LINHA JACARÉ - ad.pdf; 
MEMORIAL DE CÁLCULO - CALÇAMENTO LINHA JACARÉ - ad.pdf; MEMORIAL 

DESCRITIVO - CALÇAMENTO LINHA JACARÉ - ad.pdf; ORÇAMENTO -
CALÇAMENTO LINHA JACARÉ - ad.pdf; PROJETO Al 1-1.pdf; protocolo.LB.pdf 

Bom dia, segue em anexo EDITAL, PASTA TÉCNICA e PROTOCOLO da TOMADA DE PREÇOS 13/2021, aguardo 

protocolo assinado. Obrigada! 

Att. 
fâïicy K. de Oliveira 
ffiegr de licitação 
Prefeitura de Capanema PR 
(46) 3552-1321 

• 
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ISSN 1677-7069 	 Na 139, segunda-feira, 26 de julho de 2021 

horas do dia 06 de agosto de 202. Edital na integra: à disposição dos interessados na 
Gerência de Licitações e Contratos, na Rua Garças, 750, Centro - Arapongas/PR e no site 
www.arapongas.pr.gov.br  - licita ões, ou através do sito: endereço eletrônico 
http://www.comprasnet.gov.br/con  ultalicitacoes/ConsLicItacao_Filtro.asp, informando N.9  
do Pregão e o código UASG 98742. Informações complementares através dos telefones 
(43)3902-1052. 

Arapongas, 23 de julho de 2021. 
IVANA YUMI SAITO PEREIRA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNIC PAL DE BOA VISTA DA APARECIDA 

4VISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Na 10/2021 

MUNIC(P10 DE BOA VI TA DA APARECIDA, Estado do Paraná, comunica aos 
Interessados que fará realizar licl ação na modalidade acima, do tipo: "menor preço 
global", visando a contratação de empresa para a execução de pavimentação poliédrica na 
estrada da Linha São Miguel no Município de Boa Vista da Aparecida, conforme Contrato 
de Repasse n9  908640/2020/MAPA/CAIXA, em regime de empreitada global por melo da 
qual a contratada obriga-se a exequtar a obra fornecendo a mão de obra e as materiais 
necessários, de conformidade cord os Projetos, Orçamento, Cronograma de Execução e 
Memorial Descritivo que ficam fazendo parte integrante deste processo. Data de abertura: 
05/08/2021. Horário: 09h0Omin. Local: Sala de Reuniões - Paço Municipal. A Integra do 
instrumento acima, poderá ser obitida pessoalmente nesta Prefeitura na Avenida Cícero 
Barbosa Sobrinho, 1190, no horadio das 07h3Omin às 11h3Omin e das 13h às 17h de 
segunda a sexta-feira, ou pelo sito: www.boavistadaaparecida.pr.gov.br, informações pelo 
telefone (45) 3287-8328. 

Boa Vista da Aparecida/PR, 6 de julho de 2021. 
LEONIR ANTUNES DOS SANTOS 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO 

AVISO DE RETIFICACAO 
PREGAO ELETRONICO N 86/2021 

OBJETO: FICA RETIFICADO O EDITAL DE PREGA() 86/2021. O NOVO EDITAL 
ENCONTRA-SE DISPONIVEL EM www.campolargo.pr.gov.br  - empresa - licitacoes; 

www.licitacoes-e.com  br.  
NOVA DATA DE ABERTURA: 11/08/2021 08:30h. DISPUTA: 11/08/2021 09:30h. 
Republicado por ter sebo no DOU de 01/07/2021, Secao 3, pag. 262. 

Campo Largo, 23 de julho de 2.021. 
ROSINAIDE XAVIER DA SILVA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

AVISO DE 

Tipo de Julgamento: Menor preço Por Item. 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará 

Processo Licitatórlo, nos termos a seguir: Modalidade: TOMADA DE PREÇOS n013/2021. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO 
ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. RS 189.951,05 
Cento e Oitenta e Nove Mil, Noliecentos e Cinqüenta e Um Reais e Cinco Centavos). 
Abertura das propostas: Horas do dla12/08/2021. Local: Prefeitura Municipal de 
Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro , 
demais informações no slte www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema, 21 de julho de 2021. 
AMÉRICO BELLÉ 

Prefeito 

PREFEITUR MUNICIPAL DE CIANORTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGAI) ELETRÔNICO ele 84/2021 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de • acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico na 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o 
seguinte objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos e de informática para 
estruturação dos ambientes de assistência odontológica na Atenção Básica e Especializada 
no enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importancia Nacional decorrente da 
pandemia do Coronavirus (Coyid-19), conforme habilitado na Portaria 3.389/20. 
Credenciamento até as 8h3Omie do dia 10 de Agosto de 2021 através do site 
www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 9h do dia 10 de Agosto de 
2021; início da sessão às 9h do dia 10 de Agosto de 2021; oferecimento de lances a partir 
das 11h0Omin do dia 10 de Agosto de 2021. O Edital e seus respectivos modelos, adendos 
e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e 
demais condições estão dlaponívels no endereço acima ou pelo site 
http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, 
dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-
6207, 3619-6208 e 3619-6332. 

Cianorte, em 22 de Julho de 2021. 
KELLY KAROLYNE ICKERT 

Chefe da Divisão de Licitações 

PREFEITUR MUNICIPAL DE COLOMBO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PRE 	O ELETRÔNICO No 71/2021 

Objeto: Contratação de empresa especializada através do sistema de REGISTRO 
DE PREÇOS para prestação de Serviços de Elétrica Preventiva e Corretiva para 
manutenção de veiculok pesados da frota da Prefeitura Municipal. 
Recebimento das Propostas: Das 09:00 horas do dia 27 de julho de 2021 até às 

08:00 horas do dia 06 de agosto de 2021. 
Início da sessão de Disputa de Preços: às 09:00 horas do dia 06 de agosto de 2021. 

(Horário de Brasília). 
Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado no 

link (blicompras.org.br). 
Preço Máximo: Constante no edital. 
Critério de Julgamento: Menor Preço por item 
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da 

Administração, sito a Rua XV de Novembro N. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: 
(041) 3656-8080 ou 3656-8002 ou pelo site: www.coiombo.pr.gov.br  

Colombo, 23 de julho de 2021. 
HELDER LUIZ LAZAROTTO 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Na 33-2021 

O Município de Cobrado- PR torna público que realizará às 08h30min do dia OS 
de Agosto de 2021, através do sistema BLL, Pregão Eletrônico para contratação de 
empresa 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, TENDA, 
PALCOS, ILUMINAÇÃO DE PALCO, MESA DE SOM, GERADOR DE ENERGIA, CONTEINER COM 
CHUVEIRO, FECHAMENTOS PARA TENDA E VIGILÂNCIA DESARMADA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS. A pasta técnica estará disponível através do site: 
www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 22 de Julho de 2021. 
Informações adicionais deverão ser dirigidas à equipe de apoio, no endereço eletrônico: 
licitacao@colorado.pr.gov.br. 

Cobrado, 19 de Julho de 2021. 
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 

Prefeito 

AVISO DE ALTERAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Ne 28/2021 

O Município de COLORADO torna pública nova data de abertura da sessão 
eletrônica do processo licitatódo através da BLL na modalidade Edital do Pregão Eletrônico 
nu 028/2021 que tem por objeto registro de preço para futura e eventual e Aquisição de 
medicamentos, materiais médico hospitalar, insumos e equipamentos para atender ás 
unidades básicas de saúde do município de Colorado e Distrito Alto Alegre, sob o regime 
de execução empreitada por preço unitário - tipo de licitação menor preço, foi prorrogado 
para o dia 08h3Omin do dia 05 de Agosto de 2021,. edital e anexos poderão ser retirados 
no site da www.colorado.pr.gov.br/portaldatransparencia  e no www.bilcompras.com  . 

Cobrado, 19 de Julho de 2021. 
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N023/2021 

Menor Preço Por Item 
A Prefeitura de Doutor Ulysses/PR, torna público que fará realizar licitação, 

conforme segue: Modalidade: Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preços n923/2021. 
Objeto: Registro de Preços visando a seleção da empresa com a melhor proposta para 
aquisição de Materiais de Expedientes, Papelaria e Escolar, a fim de atender as 
necessidades das Secretarias Municipais de Administração; Agricultura; Assistência Social; 
Educação; Esporte, Recreação e Turismo; Meio Ambiente; Transportes; e Saúde, conforme 
especificação técnica. Participação exclusiva para MEI/ME/EPP. Valor Máximo: 
R5575.953,66. Recebimento das Propostas Iniciais Até: 06/08/2021 - 0.9h. Analise das 
Propostas e Sessão de Disputa: dia 06/08/2021 a partir das 09:05h. Local: 
wwwficitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado horário de 
Brasília/DF. Validade da Ata: 12 Meses. Informações Complementares: poderão ser obtidas 
junto a Superintendência de Compras e Licitação da Prefeitura de Doutor Ulysses, sito a 
Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, Centro, das 08h às 16h. Edital: 
www.doutorulysses.pr.gov.br  no link licitações. 

Doutor Ulysses/PR, 23 de julho de 2021. 
LUIZ OTERO MOREIRA FITZ 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 62/2021/PMEAI 

Exclusivo Para ME/EPP/MEI 
OBJETO: Aquisição de serviços gráficos e materiais de consumo - diversos, para 

ações sócioassistencials de combate ao Coronavlrus (COVID-19), conforme Portaria MC 
601/2021, através da Secretaria Municipal de Assistência Social de Espigão Alto do 
Iguaçu/PR, em conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de 
Referência - Anexo I deste Edital. As propostas serio recebidas até às 08:00 horas do dia 
03/08/2021. Autorização: Agenor Bertoncelo - Prefeito Municipal. Informações sobre o 
pregão: O edital poderá ser obtido na página eletrônica do Banco do Brasil, disponibilizado 
no sito v.iww.ficitacoes-e.com.br, ou na Comissão de Licitações, localizada no Edifício Sede 
da Prefeitura, sito a Avenida Brasília, nv 551, fone: (46) 3553.1484. 

Espigão Alto do Iguaçu, 23 de julho de 2021. 
MARCIO BONELLA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 21/2021 

O PREFEITO DO MUNIC(PIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA Pregão Eletrônico nu 21/2021, o qual tem como 
objeto a "aquisição de Materiais de consumo para o Hospital e Maternidade Nossa 
Senhora Aparecida, e ADJUDICA o objeto em favor da empresa H A ERBE E CIA LTDA, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n9  76.518.323/0001.33, vencedora dos itens 01 e 02 
, com valor total de R$ 7.833,26 (Sete mit oitocentos e trinta e três reais e vinte seis 
centavos) DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob 
o n903.884.308/0001-35, vencedora do Rem 03, com valor total de RS 4.399,92 
CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n,  
29.000.107/0001-11, vencedora dos itens 05, com valor total de RS R5 R52.599,80 (Dois 
mil quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nu 14.037.880/0001-85, vencedora do item,06,07,15 
resultando no valor total de RS 5.032,50 (Cinco mil e trinta e dois reais e cinquenta 
centavos).O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme 
Parecer nu 465/2021 da Procuradoria Geral do Município. 

Fazenda Rio Grande/PR, 22 de Julho de 2021. 
NASSIB KASSEM HAMMAD 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N2  46/2021 - REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N9  56-2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 

direito público Interno, inscrito no CNPJ sob o n9  78.063.732/0001-18, com sede na Rua 
Zoilo Meira Simões, 410, Figueira-PR, através da seu Pregoeiro, legalmente designado 
através da Portaria na. 002/2021, torna público aos interessados que receberá proposta às 
09:00 horas do dia 09/08/2021, que tem por objeto Registro de preços para contratação 
de empresas especializadas na realização de serviços de manutenção preventiva, corretiva 

• 

Esta documento pode ser verificado no endereço elafrOmco 
http://www.ln.aov.br/autentkidede  Irtml, pelo código 05302021072600240 

Documento asPnado digitalmente conforme NIP ne 2.200.2 de 24/08/2001, eP 
que Institui a Infraestrutura de Chaves PUhlicas &asilou. - ICP-Brasil. 
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MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 26/07/2021 
	

Edital n°: 13 
	

Tipo Tornada 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: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENT 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 013), devidamente preenchida 
e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condições do Edital. 

LEANDRO 	Assinado de forma digital 
por LEANDRO 

BAÚ:9460307396 BAÚ:94603073968 
Dados: 2021.07.26 14:14:10 

8 	 -03'00' 

Assinatura do fornecedor 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 
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MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 27/07/2021 	Edital n°: 13 	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: COLUSSITICTAC01@GMAIL.COM  TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENT 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 013), devidamente preenchida 
e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condições do Edital. 

• 
ssinatu do fo 	edor 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 
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MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 27/07/2021 
	

Edital n°: 13 	Tipo Tomada de preços 
FORNECEDOR: 

FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI 
25.362.809/0001-94 
R NEO ALVES MARTINS, 1886 APT 51 - CEP: 
87013060 - BAIRRO: ZONA 01 CIDADE/UF: 
Maringá/PR 
DANILO ANTONIOLI CHICHETTI 
081.298.059-01 

E-MAIL: eluana.batista@ferdadoengenharia.com.br  TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENT 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 013), 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. 

j) \A5)11)  

re(1 

• 



ARQUIVOS TP 13/2021 	 mailbox:///C:/Users/Apoio/AppData/Roaming/Thunderb... 

Assunto: ARQUIVOS TP 13/2021 
De: "apoiolicitacao1©capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao1@capanema.prgov.br> 
Data: 27/07/2021 10:03 
Para: Eluana <eluana.batista©ferdadoengenharia.com.br> 

Bom dia, 
Segue em anexo pasta técnica, protocolo e edital da TP 13/2021. Favor devolver 
protocolo assinado. Obrigada! 

ATT. 
AMANDA E. MACHADO 
SETOR DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR 
(46)3552-1321 

Anexos: - 

CRONOGRAMA - CALÇAMENTO LINHA JACARÉ - ad.pdf 	 276KB 

MEMORIAL DE CÁLCULO - CALÇAMENTO LINHA JACARÉ - ad.pdf 	 500KB 

MEMORIAL DESCRITIVO - CALÇAMENTO LINHA JACARÉ - ad.pdf 	 390KB 

ORÇAMENTO - CALÇAMENTO LINHA JACARÉ - ad.pdf 	 466KB 

PROJETO Al 1-1.pdf 	 783KB 

protocoloFERDADO.pdf 	 99,7KB 

edital.pdf 	 1,1MB 

• 

1 of 1 28/07/2021 14:10 
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MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

• Data da Emissão: 27/07/2021 	Edital n°: 13 	Tipo Tomada de preços 

  

FORNECEDOR: 

   

FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI 
25.362.809/0001-94 
R NEO ALVES MARTINS, 1886 APT 51 - CEP: 
87013060 - BAIRRO: ZONA 01 CIDADE/UF: 
Maringá/PR 
DANILO ANTONIOLI CHICHETTI 
081.298.059-01 

E-MAIL: eluana.batistagferdadoengenharia.combr TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENT 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 013), devidamente preenchida 
e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condições do Edital. 

   

Adift, 
As.firrTa do "ecedor 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, 	ato, 	ecehltuento do Edital de licitação. 

DANILO ANTONIOLI CHICHETTI 
Engenheiro Civil 

CREA / PR 151952 11) 
CPF: 081.298.059-01 
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MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data' da Emissão: 29/07/2021 Edital n°: 13 Tipo Tornada de preços 
FORNECEDOR: 

V. DA SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI 
07,407.942/0001-38 
R MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 900 -
CEP: 85885000 - BAIRRO: JARDINOPOLIS 
CIDADE/UF: Serranópolis do Iguaçu/PR 

E-MAIL: vdasilvaartefatos@gmail.com  TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENT 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 013), 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, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de Verta{ o. 



MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 06/08/2021 
	

Edital n°: 13 
	

Tipo Tomada de preços 
FORNECEDOR: 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 
29.193.121/0001-89 
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 
SALA - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO 
CIDADE/UF: Santo Antônio do Sudoeste/PR 

E-MAIL: marlon.awada@gmail.com  TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENT 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 013), devidamente preenchida 
e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condições do Edital. 

TONELLI 
ENGENHARIA 
EIRELI:29193121 
000189 

Assinado de forma 
digital por TONELLI 
ENGENHARIA 
EIRELI:29193121000189 
Dados: 2021.11.12 
17:28:24 -03'00' 

Assinatura do fornecedor 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 
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MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 10/08/2021 
	

Edital n°: 12 
	

Tipo Tomada de preços 
FORNECEDOR: 

41kP 	
ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME 
11.365.884/0001-02 
R NELSO MACHADO, 121 FUNDOS - CEP: 
85620000 - BAIRRO: BORBA CIDADE/UF: 
Salgado Filho/PR 

E-MAIL: <zanincadastro2Pamoernet.com.br> TELEFONE: 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM 
PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃ 	 • 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 012), devidamente prèenchida 
e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condições do Edital. • 

ER[ ANTUNES:02164580905 
ACT-Safeweb10/08/2021 14:07:03 -83:00 

Assinatura do fornecedor 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 



e 

1 



O l 0 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 03/08/2021 Edital n°: 13 Tipo Tomada de preços 

 

FORNECEDOR: 

BAIRRO: 

 

Oziel De Oliveira Urbanização 
33.444.569/0001-03 
Rua Sete Quedas, 3418 - CEP: 85770000 -
Padre Josimo CIDADE/UF: Realeza/PR 

 

OBJETO: 
E-MAIL: ozieldeoliveirarza@gmail.com  TELEFONE: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 
DRENAGEM PLUVIAL Ë PAVIMENT 

Declaro que recebi Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 013), 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. 



• 

• 

e 



PROTOCOLO TO 13 

Assunto: PROTOCOLO TO 13 
De: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br> 
Data: 03/08/2021 11:00 
Para: ozieldeoliveirarza@gmail.com  

Segue em anexo protocolo da TP 13/2021 para assinatura. 
Obrigada. 

19-0010' 

ATT. 
AMANDA E. MACHADO 
SETOR DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR 

(46)3552-1321 

Anexos 

protocolo.OZIEL.pdf 	 105KB 

• 

• 

1 of 1 
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Município de 
Capanema - PR 

MUNICÍPIO 1:1¥ CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 10/08/2021 	Edital n°: 13 	Tipo Tomada de preços 
FORNECEDOR: 

L BERNS 
34.705.322/0001-58 
R JOSE ALBERTON, 485 - CEP: 85585000 -
BAIRRO: CENTRO CIDADE/U F: Verê/PR 
LEANDRO BERNS 
042.658.859-26 

E-MAIL: atendimento2.1tb@gmail.com  TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENT 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 013), 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. 

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



ARQUIVOS TP 13 

Assunto: ARQUIVOS TP 13 
De: "apoiolicitacao1@capanerna.pr.gov.br" <apoiolicitacao1@capanema.prgov.br> 
Data: 10/08/2021 14:15 
Para: LTB Assessoria Contabil <atendimento2.1tb@gmail.com> 

Boa tarde, 
segue em anexo Pasta técnica, protocolo e edital da TP 13/2021, referente à empresa 
L BERNS. Favor devolver protocolo assinado. Obrigada. 

t EFEITURA MUNIIIPAL 
6 )3552 -1321 

Anexos. 

CRONOGRAMA - C 

TOR DE LICITAIAO  
DE CAPANEMA-PR 	

. 
 

• LÇAMENTO LINHA JACARÉ - ad.pdf 276KB 

MEMORIAL DE CÁ CULO - CALÇAMENTO LINHA JACARÉ - ad.pdf 500KB 

MEMORIAL DESCR 

ORÇAMENTO - CA 

TIVO - CALÇAMENTO LINHA JACARÉ - ad.pdf 

ÇAMENTO LINHA JACARÉ - ad.pdf 

390KB 

466KB 

PROJETO Al 1-1.p. 783KB 

edital.pdf 1,1MB 

protocolo.LBERNS. 178KB 

1 of 1 	 10/08/2021 14:25 

ATT. 
AMANDA E. MACHADO 

P 
S 



Re: ARQUIVOS TP 13 	 mailbox:///C:/Users/Apoio/AppData/Roaming/Thunderbi... 

Assunto: Re: ARQUIVOS TP 13 
De: LTB Assessoria Contabil <atendimento2.1tb@grnail.com> 
Data: 10/08/2021 14:19 
Para: "apoiolicitacao1@capanema.prgov.br" <apoiolicitacaol@capanema.prgov.br> 

Ok, recebido. 

Em ter., 10 de ago. de 2021 às 14:17, apoiolicitacaol@capanema.pr.gov.br  

<apoiolicitacaolcapanema.pr.gov.br> escreveu: 

Boa tarde, 
segue em anexo Pasta técnica, protocolo e edital da TP 13/2021, 

referente à empresa L BERNS. Favor devolver protocolo assinado. Obrigada. 

ATT. 

AMANDA E. MACHADO 

SETOR DE LICITAÇÃO 

• 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR 

(46)3552-1321 

Att: 
LT8 Assessoria Contábil 
46 9 9981-9576 
46 9 9923-1774 
46 9 9919-1898 
CRC-PR-009517/0-9 

• 
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Assirfirttra do fornecedor 

O O -1(' ç 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitaciio referente a (Tornada de preços 	013), devidamente preenchida 
e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condições do Edital. 

Data da Emissão: 03/08/2021 Edital n°: 13 	Tipo Tomada de preços 
FORNECEDOR: 

Oziel De Oliveira Urbanização 
33.444569/0001-03 
Rua Sete Quedas, 3418 - CEP: 85770000 - BAIRRO: 
Padre Josimo CIDADE/UF: Realeza/PR 

E-MAIL: ozieldeoliveirarza@gmair..com  TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENT 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 



• 

• 

AVISO DE SUSPENSÃO D'  TOMADA DE PREÇOS N° 13/2020 
O MUNICÍPIO DE CAPAN MA, Estado do Paraná, torna público 
que realizará Processo Licita rio, nos termos a seguir: 
Modalidade: TOMADA DE REÇOS n°13/2020 
Tipo de Julgamento: Menor reço por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A 
LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR 
Valor. R$ 189.951,05 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e 
Cinqüenta e Um Reais e Cinco Centavos) 
FICA SUSPENSA A TOMADA DE PREÇOS N°13/2020 PARA 
READEQUAÇÃO 
Capanema-PR, 11 de agosto ide 2021 
AMÉRICO BELLÉ- PREFEITO MUNICIPAL 

)0-0 O 1 n 
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apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 quarta-feira, 11 de agosto de 2021 11:20 
Para: 	 'colussitictac01@gmail.com' 
Assunto: 	 SUSPENSÃO DE TOMADA DA TOMADA DE PREÇOS 13-2021 
Anexos: 	 AVISO DE SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 13.pdf 

Comunicamos que a TOMADA DE PREÇOS 13-2021 que estava marcada para o dia 12/08/2021 as 08:30 esta 
suspensa para readequação conforme aviso em anexo.  

Att. 
Maricy K. de Oliveira 
Setor de licitação 
Prefeitura de Capanema 
(46) 3552-1321 

PR 



o o 1 
apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br  

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net> 

Enviado em: 	 quarta-feira, 11 de agosto de 2021 11:21 

Para: 	 apoiolicitacao1@capanerna.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00031.txt 

The original message was received at Wed, 11 Aug 2021 11:20:26 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<colussitictacOl@gmailcom> (relayed to 

non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows 	<colussitictacOl@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 

• 

• 



apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br 
	 (5çO O 1 ? 

De: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quarta-feira, 11 de agosto de 2021 11:33 
Para: 	 'Eluana' 
Assunto: 	 SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS 13-2021 

Anexos: 	 AVISO DE SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 13.pdf 

Comunicamos que a TOMADA DE PREÇOS 13-2021 que estava marcada para o dia 12/08/2021 as 08:30 esta 
suspensa para readequação conforme aviso em anexo.  

Att. 
Maricy K. de Oliveira 
Setor de licitação 
Prefeitura de Capanema PR 
(46) 3552-1321 

1 



apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br 

	 k o 
De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 

Enviado em: 	 quarta-feira, 11 de agosto de 2021 11:33 

Para: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00068.txt 

The original message was received at Wed, 11 Aug 2021 11:32:48 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	 
<eluana.batista@ferdadoengenharia.com.br> (relayed to non-DSN-aware mailer) 

	Transcript of session follows 	<eluana.batista@ferdadoengenharia.com.br>... relayed; expect no further 

notifications 

• 

• 
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apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quarta-feira, 11 de agosto de 2021 11:26 

Para: 	 'Ibengenharialicitacoes@gmail.com' 

Assunto: 	 SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS 13-2021 

Anexos: 	 AVISO DE SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 13.pdf 

Comunicamos que a TOMADA DE PREÇOS 13-2021 que estava marcada para o dia 12/08/2021 as 08:30 esta 

suspensa para readequação conforme aviso em anexo.  

Att. 

Maricy K. de Oliveira 

Setor de licitação 

Prefeitura de Capanema PR 

(46) 3552-1321 
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apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net> 
Enviado em: 	 quarta-feira, 11 de agosto de 2021 11:26 
Para: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00098.txt 

The original message was received at Wed, 11 Aug 2021 11:26:05 -0300 from 
238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<Ibengenharialicitacoes@gmail.com> 
(relayed to non-DSN-aware mailer) 

	Transcript of session follows 	<lbengenharialicitacoes@gmail.com>... relayed; expect no further 
notifications 

• 	 • 

• 

• 
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apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quarta-feira, 11 de agosto de 2021 11:30 

Para: 	 'ozieldeoliveirarza@gmail.com' 

Assunto: 	 SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS 13-2021 

Anexos: 	 AVISO DE SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 13.pdf 

Comunicamos que a TOMADA DE PREÇOS 13-2021 que estava marcada para o dia 12/08/2021 as 08:30 esta 

suspensa para readequação conforme aviso em anexo.  

Att. 

Maricy K. de Oliveira 

Setor de licitação 

Prefeitura de Capanema PR 

(46) 3552-1321 
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apoiolicitacaol@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net> 
Enviado em: 	 quarta-feira, 11 de agosto de 2021 11:30 
Para: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00074.txt 

The original message was received at Wed, 11 Aug 2021 11:30:04 -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 

• 

• 
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apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quarta-feira, 11 de agosto de 2021 11:36 

Para: 	 'vdasilvaartefatos@gmail.com' 

Assunto: 	 SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS 13-2021 

Anexos: 	 AVISO DE SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 13.pdf 

Comunicamos que a TOMADA DE PREÇOS 13-2021 que estava marcada para o dia 12/08/2021 as 08:30 esta 
suspensa para readequação conforme aviso em anexo.  

Att. 
Maricy K. de Oliveira 
Setor de licitação 
Prefeitura de Capanema PR 
(46) 3552-1321 



apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br  

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 

Enviado em: 	 quarta-feira, 11 de agosto de 2021 11:36 

Para: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00062.txt 

The original message was received at Wed, 11 Aug 2021 11:35:28 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<vdasilvaartefatos@gmail.com> (relayed to 

non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows 	 <vdasilvaartefatos@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 



0120 
apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quarta-feira, 11 de agosto de 2021 11:28 

Para: 	 'marlon.awada@gmail.com' 

Assunto: 	 SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS 13-2021 

Anexos: 	 AVISO DE SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 13.pdf 

Comunicamos que a TOMADA DE PREÇOS 13-2021 que estava marcada para o dia 12/08/2021 as 08:30 esta 

suspensa para readequação conforme aviso em anexo.  

Att. 

Maricy K. de Oliveira 

Setor de licitação 

Prefeitura de Capanema PR 

(46) 3552-1321 

1 
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apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br  

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 

Enviado em: 	 quarta-feira, 11 de agosto de 2021 11:28 

Para: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00086.txt 

The original message was received at Wed, 11 Aug 2021 11:27:55 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<marlon.awada@gmail.com> (relayed to 

non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows 	<marlon.awada@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 

• 

• 



STO DE 2021 - EDIÇÃO 0790- A 

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: Luciana Zanon 
- 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 BeIIé 	• 
Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan 
Secretária de Administração: Luciana Zanon 
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 arilo, 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 - 19  Secretário 
Vereador: Delmar C. Balzan - 29 Secretário 
Vereador: Cladir Sinesio Klein 
Vereador: Dirceu Alchieri 
Vereador: Geancarlo Deríardin 
Vereador: Valdomiro Brizola 
Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes 

ATOS LICITATÓRIOS  
AVISO DE SUSPENSÃO DA TOMADA.DE PREÇOS N° 12/2021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que 
realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS n°12/2021 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA EX-
ECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DA CIDADE ATÉ A 
COMUNIDADE DE ENGENHEIRO PINTO PR 181 
Valor: R$ 530.969,51 (Quinhentos e Trinta Mil, Novecentos e Sessenta e 
Nove Reais e Cinqüenta e Um Centavos) 

FICA SUSPENSA A TOMADA DE PREÇOS N°12/2020 PARA READ-
EQUAÇÃO 
Capanema-PR, 11 dias de agosto de 2021 
AMÉRICO BELLÉ- PREFEITO MUNICIPAL 

AVISO DE SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 13/2021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que 
realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS n°13/2021 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA 
JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR 
Valor: R$ 189.951,05 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e 
Cinqüenta e Um Reais e Cinco Centavos) 
FICA SUSPENSA A TOMADA DE PREÇOS N°13/2020 PARA READ-
EQUAÇÃO 
Capanema-PR, 11 de agosto de 2021 
AMÉRICO BELLÉ- PREFEITO MUNICIPAL 

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 



• 

AVISO DE LICITAÇÃO — TOMADA DE PREÇOS N°13/2021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público 
que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Preços n° 13/2021 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A 
LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR 
Valor: R$ 189.951,05 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e 
Cinqüenta e Um Reais e Cinco Centavos) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 16/11/2021 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema —
Paraná — Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado 
em horário normal de expediente e no cite 
www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,vinte e cinco dias de outubro de 2021 
Américo Bellé- Prefeito Municipal 
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Mural de Licitações Municipais 
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Voltar 

Detalhes processo licitatório 
nformaçães Gerais 

Entidade Executora 

No licitação/dispensa/inexigibilidade* 

Modalidade* 

Número edital/proce 

Instituição Finar 

Contrato de Empréstimo 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

2021 

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito 

4,50*  

caíra 

13 

Tomada de Preços 

13 

Descrição Resumida do Ob: t•()." CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM 

PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO 

A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, 

nt i 

Forma de Alição Menor Preço 

Dotação Orçame ria* 0800126782260112651700449051 

Preço máximo/Referência de pr ço - 189.951,05 

R$* 

Data de Lançamento do Edital 23/07/2021 

Data da Abertura das Prol> stas 12/08/2021.  Data Registro 23/07/2021 

NOVA Data da Abertura das Propo stas 16/11/2021 Data Registro 25/10/2021 

Data de Lançamento do Edital 

Data da Abertura das Propá stas 

Há itens exclusivos para EPP/ME? Não 

	

Há cota de participação para EPP/ME? Não 
	

Percentual de participação 0,00 

Trata-se de obra c mi exigência de subcontratação de EPP/ME? Não 

	

Há prioridade para aqui içêes de microempresas regionais ou locais? Não 
	v 

Data Cancelamento 

Editar 

CPF: 63225824968 (Lggagi) 

https://servicos.tce.pr.gov.brfTCEPR/Municipal/ami/DetalhesProcessoCompra.aspx 	 1/1 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 25 de outubro de 2021 16:52 

Para: 	 'colussitictac01@gmail.com' 
Assunto: 	 TOMADAS DE PREÇOS 12 E 13/2021 

Anexos: 	 AVISO DE LICITAÇÃO TP 13-2021 REMARCAÇÃO.pdf; AVISO DE LICITAÇÃO DE 

LICITAÇÃO TP 12-2021.pdf 

BOA TARDE 

AS TOMADAS DE PREÇOS 12 E 13 JÁ ESTÃO COM DATA DE ABERTURA PUBLICADAS. 

CONFIRA OS ARQUIVOS EM ANEXO. 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacao(rpcapanema.pr.gov.br  
licitacao(a capanema.pr.gov.br  

• 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br 

	 14r0 O 12 

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 

Enviado em: 	 segunda-feira, 25 de outubro de 2021 16:52 

Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00044.txt 

The original message was received at Mon, 25 Oct 2021 16:51:55 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.2381 (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 

• 

i 

1 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 25 de outubro de 2021 17:14 

Para: 	 'eluana.batista@ferdadoengenharia.com.br' 
Assunto: 	 TOMADA DE PREÇOS 13/2021 

Anexos: 	 AVISO DE LICITAÇÃO TP 13-2021 REMARCAÇÃO.pdf 

BOA TARDE 

CONFORME EM ANEXO FOI REMARCADA A DATA DE ABERTURA DA TP 13/2021. 

VERIFIQUE 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Vil-jato Parigot de Souza, 1.080 

• Capanema - PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacaocacapanema.pr.gov.br   
licitacaos caRanema.pr..gpv.br 

• 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br 
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De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net> 

Enviado em: 	 segunda-feira, 25 de outubro de 2021 17:14 

Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00124.txt 

The original message was received at Mon, 25 Oct 2021 17:13:30 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	 

<eluana.batista@ferdadoengenharia.com.br> (relayed to non-DSN-aware mailer) 

	Transcript of session follows 	<eluana.batista@ferdadoengenharia.com.br>... relayed; expect no further 

notifications 

• 

• 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 25 de outubro de 2021 16:58 

Para: 	 lbengenharialicitacoes@gmail.com' 

Assunto: 	 TOMADA DE PREÇOS 12 E 13/2021- CAPANEMA PR 

Anexos: 	 AVISO DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO TP 12-2021.pdf; AVISO DE LICITAÇÃO TP 

13-2021 REMARCAÇÃO.pdf 

BOA TARDE 

CONFORME EM ANEXO FOI REMARCADA A DATA DE ABERTURA DAS TPA 12/2021 E 13/2021. 

VERIFIQUE 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacao(wcapanema.pr.gov.br   
licitacao(a capanema.pr.gov.br   
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De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net> 

Enviado em: 	 segunda-feira, 25 de outubro de 2021 16:58 

Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00107.txt 

The original message was received at Mon, 25 Oct 2021 16:57:54 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	 <lbengenharialicitacoes@gmail.com> 

(relayed to non-DSN-aware mailer) 

	Transcript of session follows 	<lbengenharialicitacoes@gmail.com>... relayed; expect no further 

notifications 

• 

• 
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De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 25 de outubro de 2021 17:00 
Para: 	 'ozieldeoliveirarza@gmail.com' 
Assunto: 	 TOMADAS DE PREÇOS 12 E 13/2021- CAPANEMA PR 
Anexos: 	 AVISO DE LICITAÇÃO TP 13-2021 REMARCAÇÃO.pdf; AVISO DE LICITAÇÃO DE 

LICITAÇÃO TP 12-2021.pdf 

BOA TARDE 
CONFORME EM ANEXO FOI REMARCADA A DATA DE ABERTURA DAS TPA 12/2021 E 13/2021. 

VERIFIQUE 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 

" Município de Capanema-PR 
lp Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 

Capanema - PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacao(wcapanematpLgov.br 
licitacao(acapane ma. Pr.gov.br   

• 



• 

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
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De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 

Enviado em: 	 segunda-feira, 25 de outubro de 2021 17:00 

Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00099.txt 

The original message was received at Mon, 25 Oct 2021 16:59:39 -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 

• 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br 
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De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 25 de outubro de 2021 17:01 

Para: 	 'marlon.awada@gmail.com' 

Assunto: 	 TOMADA DE PREÇOS 12 E 13/2021- CAPANEMA PR 

Anexos: 	 AVISO DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO TP 12-2021.pdf; AVISO DE LICITAÇÃO TP 

13-2021 REMARCAÇÃO.pdf 

BOA TARDE 

CONFORME EM ANEXO FOI REMARCADA A DATA DE ABERTURA DAS TPA 12/2021 E 13/2021. 

VERIFIQUE 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR cep 85760-000 

10 fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacaocapanema.pr.gov.br  
licitacao a capanema.pr.gov.br  

• 

1 
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De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 

Enviado em: 	 segunda-feira, 25 de outubro de 2021 17:01 

Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00093.txt 

The original message was received at Mon, 25 Oct 2021 17:01:04 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<marlon.awada@gmail.com> (relayed to 

non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows 	<marlon.awada@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

• 

s 



t\-0013' 
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 25 de outubro de 2021 17:02 

Para: 	 'vdasilvaartefatos@gmail.com' 

Assunto: 	 TOMADA DE PREÇOS 12 E 13/2021- CAPANEMA PR 

Anexos: 	 AVISO DE LICITAÇÃO TP 13-2021 REMARCAÇÃO.pdf; AVISO DE LICITAÇÃO DE 

LICITAÇÃO TP 12-2021.pdf 

BOA TARDE 

CONFORME EM ANEXO FOI REMARCADA A DATA DE ABERTURA DAS TPA 12/2021 E 13/2021. 

VERIFIQUE 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 

• Capanema - PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacao(a,capanema.pr.gov.br   
licitacao(a capanema.pr.gov.br   

• 



• 

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br 
	 o 13 ç) 

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 

Enviado em: 	 segunda-feira, 25 de outubro de 2021 17:02 

Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00087.txt 

The original message was received at Mon, 25 Oct 2021 17:02:22 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<vdasilvaartefatos@gmail.com> (relayed to 

non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows 	<vdasilvaartefatos@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 

• 



AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 
N°12'2021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEN1A, Estado do Paraná, torna 
público que realizará Processo Licitatório, ris fenos a seguir: 
Modalidade: Tornada de Preços n' 12/2021 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO 1)E EMPRES ESPECIALIZA 
NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA SOM PEDRAS 
IRREGULARES DA CIDADE ATÉ A C MUNIDADE DE 
ENGENHEIRO PINTO PR 181 
Valor: RS 530.969,51 (Quinhentos e Trinta 11, Novecentos e 
Sessenta e Nove Reais e Cinqüenta e Uni Cv tavos) 
Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 12111/2021 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1 0- Capanema -
Paraná - Centro. 
Dentais infonnações poderá() ser obtidas 	endereço acima 
citado ein horário normal de expedi te e no site 
wwwcapanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,vinte e cinco dias de outubro 2021 
Américo Bellé- Prefeito Municipal 
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TEM QUE LEVA GMÁ PRA SE APAIXONAR 

Olá meus precfkros ami- 
gos, estamos novamen-

Ate aqui afirmando que o 
mês de novembro o nos o 
folhetim terá apenas u 
nome, nós vamos troca o 
nome de fantasia ma, s o 
Corvo permanecerá, per-
manecerá tranquilo aqui 
todas as quartas, Sem 
problema nenhum trazen-
do o que é de mais impor-
tante para a nossa região,  

sempr'e vamos trabalhar 
com carinho e com amor e 
buscar na melhor maneira 
possível possíveis histo, 
rias que venham propor"'. 
cionar alegria. 

O novo episódio de hoje 
nós vamos contar a his-
tória de um casal aqui da 
nossa região, muito sim-
pático que viveram mu 
e muitos anos tranqüilo , 
uma vida pacata diverti- 

mento zero, saída Zero, 
Apenas trabalhavam e se 
conheciam à noite, às ve-
zes enquanto e assim essa 
vida tornou a muitos e 
muito tempo não havia de 
nada neste relacionamen-
to, até que um dia a Corva 
conheceu uni Corvo Que 
ele dava toda atenção, 
elogiava suas penas, elo-
giava seu vestuário, elo-
giava seu papo e assim foi 
transformando-a em uma, 
uma Corva importante e 
nisso o amante compa-
nheiro começou a desfru-
tá-la e também ater bene-
fícios financeiro com atual 
amante. Como tudo que se 
faz nada é incoberto, seu 
esposo,Corvo, parece cal- 

lamente se transformou 
em outra Ave e reconquis-
tou sua esposa através de 
atenção, cuidado, respei- 

o  

to e agora vivem felizes e 
felizes e cada pouco saem ; 
para dançar nesses bailes 
da vida. Portanto o Boa s.r4), 

vida que tinha acostuma-
do com uma boa vida teve 
que voltar a trabalhar em ; 
outra área, porque o ea-
sal está vivendo feliz para 
sempre e a Corvita sena.-1'  
pre fala para suas amigai 
se soubesse que seu espo-
so Iria mudar tinha traí-
do ele muito tempo antes, c>.  
então a Corva usou seu 
amante de isca e fisgou o 
seu próprio marido certo, 
então aos corvos e corvas 
que estão anos juntos, 
vamos ter que dar uma 
repaginada nesse rela-
cionamento para que não 
seja traído, para depois 
despertar o seu amor. 
Abraço e até semana que 
vem... 

AVISO DE LICITAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS N°1312021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público 
que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Preços n° 13/2021 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A 
LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR 
Valor: RS 189.951,05 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e 
Cinqüenta e Um Ruis e Cinco Centavos) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 16/1112021 
Local: Setor de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Capanerna, 
Av. Gov. Pedro Viriam() Parigot de Souza, 1080- Capanema - 
Paraná - Centro, 
Demais informaçóes poderão ser obtidas no endereço acima citado 
em horário uonnal de expediente e no site 
www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema.PR,vinte e cinco dias de outubro de 2021 
Américo Belle• Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PLANALTO 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO LEILÃO 
"LEILÃO PRESENCIAL E ONUNE' N9  001/2021 

O Municipio de Planalto, estado do Paraná, vem por meio deste Aviso informar 
que retificou seu edital na íntegra, conforme segue: 

O Município de Planalto, através da Comissão Permanente de Licitação, em 

conformidade com Lei n9  8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alterações e 
demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de LEILÃO PRESENCIAL 

E ONLINE Nº 00112021, simultaneamente e em tempo real para alienação de 

veículos e bens inservíveis de propriedade do Município de Planalto, do tipo 
maior lance de cada lote, por meio do Leiloeiro Público Oficial, NELCIO 
KRONBERG devidamente matriculado perante a JUCEPAR sob n9  653, 

devidamente contratado durante o Processo de Inexigibilidade n0  006/2021, 

oriundo do Chamamento Público n9 002/2021, objetivando a venda de bens 
inservíveis para a Administração, conforme descrito abaixo: 
OBJETO: Venda por licitação, na modalidade LEILÃO PRESENCIAL E ONUNE, de 
veiculos automotores de via terrestre e bens móveis, considerados inservivels 
para a Administração Pública Municipal, no estado que se encontram. 

DATA DA ABERTURA: li de novembro de 2021 —às 09:00 (nove) horas. 

O presente edital encontra-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações, conforme endereço no preâmbulo, e será retirado no site do 
Município de Planalto, ou ainda solicitado pelo e-mail 
licitacao@planalto,pr.gov.br, assim como se encontra disponível no sitio 

eletrônico do Sr. Leiloeiro https://plataformádosleiloes.cem.br/.  

LUIZ CARLOS BONI 
Prefeito Municipal 

HELCIO KRONBERG 
leiloeiro Oficial 



das propostas: 81130M DO DIA 10/11/2021.Local: https://www.com-
prasgovernamentais.gov.br  , demais informações podem ser adquiridas 
na Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato 
Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro e também no site 
www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema, 25/10/2021 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°12/2021 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que 
realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Preços n° 12/2021 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA EX- 
ECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DA CIDADE ATÉ A 
COMUNIDADE DE ENGENHEIRO PINTO PR 181 
Valor: R$ 530.969,51 (Quinhentos e Trinta Mil, Novecentos e Sessenta e 
Nove Reais e Cinqüenta e Um Centavos) 
Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 12/11/2021 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato 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,vinte e cinco dias de outubro de 2021 
Américo Bellé- Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°13/2021 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que 
realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Preços n° 13/2021 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA 
JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR 
Valor: R$ 189.951,05 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e 
Cinqüenta e Um Reais e Cinco Centavos) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 16/11/2021 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato 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,vinte e cinco dias de outubro de 2021 
Américo Bellé- Prefeito Municipal 

Ir3311~ 	  
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 82/2021 

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitação 
para o FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE 
PRESTAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CA-
PANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. , conforme parecer Jurídico fundamentado no Art. 75, inciso 
II, da Lei 14.133/2021 

Art. 75. É dispensável a licitação: 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; 

ORGÃO DE DIVUL 
DO MUNIC 

AUTORIZADO PELA 
LEI MUNI 

AÇÃO DOS ATOS OFICIAIS 
PIO DE CAPANEMA 
El 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 
IPAL N° 1.648/2018 

DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

TERÇA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2021 - EDIÇÃO 0810 

O I 7 43  

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Luciana Zanon 
- Secretaria de Administração 

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: aroline Pilati 

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANE A 
Avenida Pedro Viriato Parigot e Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 

lir  E-mail: diariooficial@capanem .pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Paraná 
Prefeito Municipal: Américo ellé 
Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan 
Secretária de Administração: Luciana Zanon 
Secretária de Agricultura e Mein Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretária de Educação, Cultua e Esporte: Zaida Teresínha Parabocz 
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Secretário de Indústria, Coinéri io e Turismo: João Pedro Markus 
Secretário de Planejamento e Pi ojetos: Guilherme Alexandre 
Secretário de Saúde: Jonas Welt 
Secretário de Viação, Obras e Si rviços Urbanos: Adelar Kerber 
Chefe de Gabinete: Paulo de So aza 

Controladora Geral do Municí io: Arieli Caciara Wons 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 
E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br  • Capanema - Paraná 
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Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretário 
Vereador: Delmar C. Balzan - 2' Secretário 
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Vereador: Valdomiro Brizola 
Vereadora: Olinda Terezinha Sziinanski Pelegrina Lopes 
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ATOS LICITARIOS 
	11111h. 	 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 93/2021 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público 
que realizará Processo Licitatór o, nos termos a seguir: Modalidade: 
PREGÃO ELETRÔNICO n°93/2021. Tipo de Julgamento: Menor preço 
Por Item. Modo de Disputa: Aberto 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA INSTA-
LAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIO-
NADO SOB RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. R$ 92.384,70 Noventa e Dois 
Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta Centavos). Abertura 

911111111 



Boa Vista da Aparecida/PR. 22 de outubro de 2021. 

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS 

Prefeito 

fie documento pode ser verificado do endereço eleodnirp 
tlp://younv.in.çov larfaulentleldada.MIni. pelo cedem 05302021102100281 
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ISSN 1677-7069 	 N2  204, quinta-feira, 28 de outubro de 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Na 87/21 

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, SWITCH, COMPUTADOR, IMPRESSORA, MESAS, 

ESFIGMOMANÔMETROS E ESTETOSCÓPIO, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA 

PARLAMENTAR 09611.017000/1200-02. 

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19/NOVEMBRO/2021 AS 08:30 HORAS 

DATA DA DISPUTA DE PREÇOS: 19/NOVEMBRO/2021 ÀS 09:00 HORAS 

EDITAL: Os documentos Integrantes do Edital estarão disponíveis e deverão ser 

retirados pelos interessados, no site do Banco do Brasil http://www.licitacoes-e.com.br, e 

no site oficial do Município http://www.assai.pr.gov.br, e as informações serão prestadas 

de através do telefone (43) 3262-8300.(SITE DO BANCO DO BRASIL - ID Na 904752) 

Assai, 27 de Outubro de 2021. 

MARIANA DE SOUZA BENEDITO 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N 9  95/2021 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

PROCESSO Na 127/2021. 

O MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR, Estado do Paraná, Inscrito no CNPJ sob na 

75.666.131/0001-01, com sede na Rua São Paulo, na 235, Centro, Barracão/PR, torna 

público e para conhecimento dos Interessados, que realizará LICITAÇÃO, na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, as 09:00 min (nove) horas, do dia 12 de Novembro de 2021, na 

forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, e da Lei na 10.520/02, Aquisição de material de 

consumo para manutenção dos programas sociais da Secretaria da Família e 

Desenvolvimento Social do Municlplo de Barracão/PR., nas condições fixadas no presente 

edital e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo "Menor Preço por Item". Edital na 

Integra a disposição dos Interessados na Divisão de Licitações, na Rua São Paulo, na 235, 

Centro, no site www.barracao.pr.gov.br  - licitações, ou através do site: www.licitacoes-

e.com.br. Informações complementares através do telefone (49) 36441215. 

Barracão/PR, 26 de Outubro 2021. 

JORGE LUIZ SANTIN 

Prefeito 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Na 97/2021 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. EXCWSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

PROCESSO Na 129/2021. 

O MUNICÍPIO DE BARRACÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede à Rua São Paulo, na 235, Centro, Barracão/PR, devidamente registrado no CNPJ sob 

n.0  75.666.131/0001.01, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria 

n.,  003/2021. de 18 de janeiro de 2021, em conformidade com a Lei na 8.666/93. suas 

alterações, com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, e com o Decreto Municipal n9  

134/2016, de 06 de junho de 2016, e subsidiariamente pelas Leis Complementares na 

123/2006 e na 147/2014, torna pública a realização de licitação, no dia 16 de Novembro 

de 2021, as 09h00min (nove) horas, no recinto da Prefeitura Municipal, no endereço 

supramencionado, na modalidade de "PREGÃO PRESENCIAL", objetivando a Contratação de 

empresa especializada para Capacitação Presencial sobre o Tema Autismo, para a rede de 

atendimento da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, do Município de 

Barracão/PR, nas condições fixadas no presente edital e seus anexos, sendo a presente 

licitação do tipo "Menor Preço por Item". Edital na Integra à disposição dos interessados na 

Divisão de Licitações, na Rua São Pauto, na 235, Centro, no site www.barracao.pr.gov.br  -

licitações, ou através do sito: www.licitacoes-e.com.br. Informações complementares 

através do telefone (49) 36441215. 

Barracão/PR, 27 de outubro 2021. 

ODIRLEI VIVAM 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N9  21/2021 

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, Estado do Paraná, comunica aos 

interessados que fará realizar licitação na modalidade acima, do tipo: "menor preço 

Global", visando a contratação de empresa para Construção de Quadra Poliesportiva na 

Escola Municipal Padre Jandir Zanchettin, através do Ministério da Educação, conforme 

Termo de Compromisso na 202103955-1 - PAR - FNDE, em regime de empreitada global 

por meio da qual a contratada obrigo-se a executar a obra, fornecendo a mão de obra e 

os materiais necessários, de conformidade com os Projetos, Orçamento, Cronograma de 

Execução e Memorial Descritivo, que ficam fazendo parte Integrante deste processo. Data 

de abertura: 18/11/2021. Horário: 091-100min. Local: Sala de Reuniões - Paço Municipal. A 

íntegra do instrumento acima, poderá ser obtida pessoalmente nesta Prefeitura na Avenida 

Cícero Barbosa Sobrinho, 1190, no horário das 07h3Omin às 11h3Omin e das 13h às 17h de 

segunda a sexta-feira, ou pelo sito: www.boavistadaaparecida.pr.gov.br, informações pelo 

telefone (45) 3287-8328. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

Processo Licitatório 73/2021 

CONCORRÊNCIA N9  1/2021 
	

013'1 
A comissão de licitação comunica aos interessados na exec So de obra, em 

regime de empreitada global, de pavimentação Asfáltica sobre pavimentação poliédrica no 
trecho de Estrada Vicinal Iniciada no Perímetro Urbano até a Comunidade São Cristóvão, 
referente ao Convênio 04/2021 - SEIL, numa extensão de 5.1 KM e área de 30.600m' 
(trinta mil e seiscentos metros quadrados), de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, 
Cronograma de Execução e Memorial Descritivo anexos, com recursos provenientes do 
Convénio na 04/2021-SEIL, firmado com o Governo do Estado do Paraná, através da 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do 
Departamento de Estradas de Rodagem-DER e o Município de Bom Sucesso do Sul, com 
interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem-DER, objeto da Concorrência na 
01/2021, que após a análise e verificação da documentação das propostas e planilhas, a 
CLASSIFICAÇÃO deu-se da seguinte forma: COLOCAÇÃO 19  colocada EMPRESA/CNPJ SIZA 
CONSTRUTORA LTDA - EPP CNPJ: 06.907.354/0001-09 VALOR GLOBAL (R$) RS 3.192.728,12 
(Três Milhões Cento e Noventa e Dois e Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais e Doze 
Centavos). Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 
publicação deste edital de classificação, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo 
processo licitatório. a. qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para 
interposição de recurso. Expirado o prazo recursal, o processo será encaminhado para o 
setor Jurídico para emissão de parecer e posteriormente para a Homologação do 
Prefeito. 

Bom Sucesso do Sul, 27 de Outubro de 2021. 
JOSIANE FOLLE 

ANDREIA ZANELLA 
LUCIANO COMUNELLO, 

FABIO ZANELA - SUPLENTE 
ANDERSON IVAN LACHMAN - SUPLENTE 

Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO 

AVISOS DE LICITAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N.a 021/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 378/2021 
PROCESSO DIGITAL Na 24.936/2021. Faz saber que realizará em sua sede às 09h do dia 

16/11/2021, Tipo menor preço global, tendo por objeto a seleção de proposta mais 
vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE. MANUTENÇÃO NAS 
INSTAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA MUNICIPAL CLARINHA WENCEL CASEMIRO, conforme 
especificações do anexo I do edital. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SECED. RECURSOS: CONST 
ESC Cl AVEL PIACENTINI; REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS. 

PREGÃO ELETRÔNICO 107/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 481/2021 -
PROCESSO DIGITAL N. 26.199/2021. Fará realizar, pela plataforma "LICITAÇÕES-E DO 
BANCO DO BRASIL" e às 09h do dia 16/11/2021, a licitação na 106/2021, Tipo menor preço 
por lote para a "AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO, MODELO 
PASSEIO PARA A CESSÃO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DE 
CAMPO MOURÃO", conforme justificativa e especificações relacionadas no ANEXO I deste 
Edital. SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - SEASO. RECURSOS: BLOCO I - PS8; REC. DE 
ALIENACOES DE ATIVOS - ECA/EMDCA; AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - APAE. 

PREGÃO ELETRÔNICO 108/2021 • PROCESSO ADMINISTRATIVO N9  477/2021 -
PROCESSO DIGITAL N. 25.343/2021. Fará realizar, pela plataforma "LICITAÇÕES-E DO 
BANCO DO BRASIL" e às 10h do dia 16/11/2021, Tipo menor preço por lote para a 
"REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS ADUTO E PEDIATRICA PARA 
IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO POR RISCO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MARIA ZULEICA THEODORO", conforme especificações e 
justificativas relacionadas no ANEXO I deste Edital. SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU. 
RECURSO: BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. 

Os editais completos e maiores informações poderão ser obtidos na Prefeitura 
Municipal de Campo Mourão - PR, no Departamento de Suprimentos, no horário das 08h 
às 11h30 e das 13h30 às 16h30, Tel. (44) 3518-1180 - Fax (44)3518-1182, ou, no sítio 
eletrônico https://campomourao.atende.net  (dique aqui), ou no sítio eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br  a partir do primeiro dia útil após a publicação deste aviso. 

HALAN KISOH MIAHIRA DE LIMA 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N9  12/2021 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará 
Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: TOMADA DE PREÇOS n912/2021. 
Tipo de Julgamento: Menor preço Por Rem. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM 
PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DA CIDADE ATÉ A 
COMUNIDADE DE ENGENHEIRO PINTO PR 181. R$ 530.969,51 Quinhentos e Trinta Mil, 
Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Cinqüenta e Um Centavos). Abertura das propostas: 
Horas do dia 12/11/2021. Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato 
Parigot de Souza, 1080. Capanema . Paraná 	Centro , demais informações no sito 
www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema, 25 de outubro de 2021. 
AMÉRICO BELLÉ 

Prefeito 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS 139  13/2021 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará 
Processo Licitatório, (105 termos a seguir: Modalidade: TOMADA DE PREÇOS n913/2021. 
Tipo de Julgamento: Menor preço Por Item. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 
DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO 
ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. R$ 189.951,05 
Cento e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Cinqüenta e Um Reais e Cinco Centavos). 
Abertura das propostas: 8H30M do dia 16/11/2021. Local: Prefeitura Municipal de 
Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro , 
demais informações no sito www.capanerna.pr.gov.br. 

Capanema, 25 de outubro de 2021. 
AMÉRICO BELLÉ 

Prefeito 

Documento assinado digitalmenin conforme MP n" 2.200.2 dn 2.4/04/2001. • cp 
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Município de 	014'-) 

Capanema - PR 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 29/10/2021 
	

Edital n°: 13 	Tipo Tomada de preços 
FORNECEDOR: 

MOREIRA SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA 
01.725.762/0001-18 
R DOS ESTUDANTES, 25 - CEP: 85710000 - 
BAIRRO: VILA AURORA CIDADE/UF: Santo Antônio 
do Sudoeste/PR 
IDALECIO MOREIRA 
477.080.699-04 

E-MAIL: pasacontabilidade@hotmail.com  TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENT 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 013), 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. 

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



Entregue: ARQUIVOS TP 13/2021 

Assunto: Entregue: ARQUIVOS TP 13/2021 
De: <postmaster@outlook.com> 
Data: 29/10/2021 15:12 
Para: <apoiolicitacao1@capanema.prgov.br> 

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários: 

PASA CO NT A BI LI QAI2E_( pw.aç. nt,112ilkisiQ;@tiotmafi.com )  

Assunto: ARQUIVOS TP 13/20 1 

ià0014 1_ 

Original-Envelope-id: ,'61-J7a601-ba2e-b225-8ab3-14d462ee9ee5@capanema.pr.gov.br> 
Reporting-MTA: dns;CY4PR18MB1286.namprdl8.prod.outlook.com  
Received-From-MTA: dns;mailserver2.softsul.net  
Arrival-Date: Fri, 29 Oct 2021 18:12:07 +0000 

Final-Recipient: r c822ipasacontabilidade@hotmail.com  
Action: delivered 
Status: 2.0.0 
Diagnostic-Code: smtp;250 2.0.0 OK 
X-Display-Name: PASA CONTABILIDADE 

X-MS-Exchange-Organization-SenderRecipientCommunicationState: NE 
X-MS-Exchange-Organization-InternalOrgSender: False 
Received: from BN9PRO3CA0630.namprd03.prod.outlook.com  (2603:10b6:408:106::35) 
by CY4PR18MB1286.namprdl8.prod.outlook.com  (2603:10b6:903:10f::17) with 
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, 
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.4628.20; Fri, 29 Oct 
2021 18:12:07 +0000 
Received: from BN1NAMO2FT051.eop-nam02.prod.protection.outlook.com  
(2603:10b6:408:106:cafe::82) by BN9PRO3CA0630.outlook.office365.com  
(2603:10b6:408:106::35) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, 
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.4649.14 via Frontend 
Transport; Fri, 29 Oct 2021 18:12:07 +0000 

Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 177.220.151.229) 
smtp.mailfrom=capanema.pr.gov.br; dkim=none (message not signed) 
header.d=none;dmarc=bestguesspass action=none 
header.from=capanema.pr.gov.br;compauth=pass reason=109 

Received-SPF: Pass (protection.outlook.com:  domain of capanema.pr.gov.br  
designates 177.220.151.229 as permitted sender) 
receiver=protection.outlook.com; client-ip=177.220.151.229; 
helo=mailserver2.softsul.net; 

Received: from mailserver2.softsul.net  (177.220.151.229) by 
BN1NAM02FT051.mail.protection.outlook.com  (10.13.2.159) with Microsoft SMTP 
Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 
15.20.4649.14 via Frontend Transport; Fri, 29 Oct 2021 18:12:06 +0000 

X-IncomingTopHeaderMarker: 

OriginalChecksum:3629C71A14E2AEBAAC26FA000F2785FFF300319EBDC0796CC7CC5CB50685CB6C;UpperCa5 
Received: from [192.168.0.52] (238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] 
(may be forged)) 

(authenticated bits=0) 
by mailserver2.softsul.net  (8.14.4/8.14.4) with ESMTP id 19TIBx40025686 
for Kpasa(olit-HiHdadehotmail.com>; Fri, 29 Oct 2021 15:11:59 -0300 

Content-Type: multipart/mixed; boundary=" 	 bAisGOWfb61mF7XIlipot]tt" 
Message-ID: 	 ,t—b22')-1.)̂3-14(J462ee9eepaneingyv.br, 
Date: Fri, 29 Oct 2021 15:11:59 -0300 
MIME-Version: 1.0 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 
Thunderbird/91.2.1 

To: PASA CONTABILIDADE ,:pasacontabilidade@hotmail.com> 
Content-Language: pt-BR 

1 of 40 	 03/11/2021 07:44 
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MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 05/11/2021 
	

Edital n°: 13 	Tipo Tomada de preços 
FORNECEDOR: 

M. BIGATON & CIA LTDA - ME 
07.517.372/0001-39 
R AIMORÉS, 1887 - CEP: 85760000 - BAIRRO: 
CENTRO CIDADE/UF: Capanema/PR 
MARCOS CESAR BIGATON 
027.409.389-85 

E-MAIL: TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENT 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 013), devidamente 
preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condições do Edital. 

Assinallura do fornecedor 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 

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



CREDENCIAMENTO 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

84.840.503/0001-65 
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OUTORGANTE: A. A. COLUSSI & CIA I.TDA, pessoa lurfdica de direito privado, 
inscrita, no CNPJ sob o n° 84.840.503/0001-65, com sede à AVENIDA BRASIL, n° 
303, na cidade de CAPANEMA, Estado do PARANÁ, neste ato representada pelo 
Sr. Sócio ALDEMIR COLUSSI, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, portador 
do RG no 2.004.536-1 e do CPF n° 524.947.498-68, residente e domiciliado à Rua, 
PADRE CIRILO n° 1730 , na cidade de CAPANEMA, Estado do PARANÁ. 
OUTORGADO: Sr. ALDO ALFREDO COLUSSI, BRASILEIRO, CASADO, 
EMPRESÁRIO, portador do RG n° 2.180.712-5 e do CPF n° 407.983.219-20, 
residente e domiciliado à Rua PADRE CIRILO, n" 	ria cidade de CAPANEMA, 
Estado do PARANÁ. 

PODERES: O OUTORGANTE, neste ato representado peio Sr. ALDEMIR COLUSSI, 
confere ao OUTORGADO, neste ato o Sr. ALDO ALFREDO COLUSSI, amplos poderes 
para representar a empresa no procedimento licitatório, podendo para tanto prestar 
esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar contratos e declarações, 
vistar documentos, receber notificações, intercr recurso, manifestar-se quanto à 
desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 

Capanema, de Julho de 2020 
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00145 
Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991 
Folha 01 

Os signatários deste instrumento: 
1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, 

Paraná, solteiro nascido em 28/03/1961, empresário, inscrito no CPF 
n° 407.983.219-20, portador do Documento de Identidade RG n° 
2.180.712-5 — SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado 
do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000; 

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema/PR, casado 
pelo regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em 24/05/1962, 
empresário, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do 
Documento de Identidade RG n° 2.004.536-1 — SSP/PR, residente e 
domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/n°, 
Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade 
empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de A. A. 
COLUSSI & CIA LTDA, com sede na Avenida Brasil, n° 306, sala 2, 
Caixa Postal 21, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-
000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 41202633989 em 
24/09/1991 e a última alteração sob n°: 20177458399 em 23/11/2017, 
inscrita no CNPJ n° 84.840.503/0001-65, resolvem alterar e consolidar 
o contrato social e posteriores alterações, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Segunda da Sétima Alteração do 
Contrato Social Consolidado, onde mencionava: A sociedade tem sua sede na Av. 
Brasil, n° 306, sala 2, Caixa Postal 21, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 
85760-000, passa a ser: A sociedade tem sua sede na Rua Otávio Kischner, n° 1339, 
Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Terceira da Sétima Alteração do 
Contrato Social Consolidado, onde constava: O objeto social é (CNAE — 4313-4/00) 
Obras de terraplenagem, (CNAE — 4213-8/00) Construção de Calçamento com Pedras 
Irregulares, (CNAE — 4319-3/00) Pavimentação, Saneamento Básico, (CNAE — 4930-
2/02) Transportes de Cargas e Máquinas via Rodoviária, (CNAE — 7732-2/01) Locação 
de Veículos e Máquinas, (CNAE — 4752-1/00) Comércio de Aparelhos 
Eletroeletrônicos e (CNAE — 6612-6/04) Serviços de Comissões sobre Venda de 
Aparelhos Telefônicos inclusive Celulares, passando a ser: O objeto social é (CNAE —
4313-4/00) Obras de terraplenagem, (CNAE — 4213-8/00) Obras de urbanização — ruas, 
praças e calçadas, (CNAE — 4319-3/00) Serviços de preparação do terreno, (CNAE — 
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Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
OITAVA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991 
Folha 02 

4930-2/02) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional, (CNAE — 7732-2/01) Aluguel de máquinas 
e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, (CNAE — 3314-7/17) 
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação 
e construção, exceto tratores. 
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica incluída a Cláusula de DECLARAÇÃO DE 
MICROEMPRESA — Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de 
MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006. 
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas. 
CLÁUSULA QUINTA: Da Consolidação do Contrato - À vista da modificação ora 
ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os 
sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, 
tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no 
contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n° 10.406/2002 
aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIRE: 41202633989 em 24/09/1991 

1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, 
Paraná, solteiro nascido em 28/03/1961, empresário, inscrito no CPF 
n° 407.983.219-20, portador do Documento de Identidade RG n° 
2.180.712-5 — SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado 
do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000; 

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema/PR, casado, 
pelo regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em 24/05/1962, 
empresário, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do 
Documento de Identidade RG n° 2.004.536-1 — SSP/PR, residente e 
domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/n°, 
Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade 
empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de A. A. 
COLUSSI & CIA LTDA, com sede na Rua Otávio Kischner, n° 1339, 
Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na 

A ( • 
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OITAVA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991 
Folha 03 

Junta Comercial do Paraná sob n° 41202633989 em 24/09/1991 e a 
última alteração sob n° 20177458399 em 23/11/2017, inscrita no 
CNPJ n° 84.840.503/0001-65, resolvem consolidar o contrato social, 
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial A. A. COLUSSI & 
CIA LTDA. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rua Otávio Kischner, n° 1339, 
Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000. 
CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é (CNAE — 4313-4/00) Obras de 
terraplenagem, (CNAE — 4213-8/00) Obras de urbanização — ruas, praças e calçadas, 
(CNAE — 4319-3/00) Serviços de preparação do terreno, (CNAE — 4930-2/02) 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional, (CNAE — 7732-2/01) Aluguel de máquinas e 
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, (CNAE — 3314-7/17) 
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação 
e construção, exceto tratores. 
CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada 
uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País e bens móveis, assim 
subscritas: 
SÓCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$ 
ALDEMIR COLUSSI 50% 400.000 400.000,00 
ALDO ALFREDO COLUSSI 50% 400.000 400.000,00 
TOTAL 100% 800.000 800.000,00 

CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Outubro de 1991, 
e seu prazo é indeterminado. 
CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de 
preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-la, no caso de 
algum quotista pretender ceder as que possui, observando o seguinte: 
I — Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem á respeito da 
preferência no prazo de 60 (sessenta) dias; 
II — Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou 
havendo sobras, poderão as quotas cedidas ou alienadas a terceiros. 
CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
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quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade é exercida pelo sócio ALDEMIR 
COLUSSI, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, 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. 
CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social, em 31 de Dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado 
Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados. 
CLÁUSULA DÉCIMA: As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a 
sociedade serão definidas na reunião de sócios. 

Parágrafo Único — Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em 
alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica 
dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme Art. 1.072 do Novo Código Civil. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do 
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) 
quando for o caso. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo 
possível ou inexistindo interesse destes ou dos outros sócios remanescentes, o valor de 
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à 
data de resolução verificada em Balanço especialmente levantado. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 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. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou 
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fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os 
sócios. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas 
sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei n°. 10.406, de 10 
de Janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda 
permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA — Declara 
sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da 
Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro de Capanema, Paraná, para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração em via única. 

Capanema-PR, 19 de março de 2021. 

Aldo Alfredo Colussi 	 Aldemir Colussi 

• 
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Este documento será válido por 05 anos. 

Salto do Lontra, 15 de maio de 2018. 

QOO'5  
Procuração Extrajudicial para participar de Licitação 

OUTORGANTE: 

L. B. 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: 

Por 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, levantá-las, 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. 

Tabetlao e Oficial de Protestos 
Comarca de Salto do Lontra - Parana 
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Os signatários deste instrumento: 
1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, 

Paraná, solteiro nascido em 28/03/1961, empresário, inscrito no CPF 
n° 407.983.219-20, portador do Documento de Identidade RG n° 
2.180.712-5 - SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado 
do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000; 

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema/PR, casado 
pelo regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em 24/05/1962, 
empresário, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do 
Documento de Identidade RG n° 2.004.536-1 - SSP/PR, residente e 
domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/n°, 
Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade 
empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de A. A. 
COLUSSI & CiA LTDA, com sede na Avenida Brasil, n° 306, sala 2, 
Caixa Postal 21, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-
000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 41202633989 em 
24/09/1991 e a última alteração sob n°: 20177458399 em 23/11/2017, 
inscrita no CNPJ n° 84.840.503/0001-65, resolvem alterar e consolidar 
o contrato social e posteriores alterações, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSUL PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Segunda da Sétima Alteração do 
Contrato So ial Consolidado, onde mencionava: A sociedade tem sua sede na Av. 
Brasil, n° 31., sala 2, Caixa Postal 21, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 
85760-000, passa a ser: A sociedade tem sua sede na Rua Otávio Kischner, n° 1339, 
Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Terceira da Sétima Alteração do 
Contrato Social Consolidado, onde constava: O objeto social é (CNAE - 4313-4/00) 
Obras de terraplenagem, (CNAE - 4213-8/00) Construção de Calçamento com Pedras 
Irregulares, (CNAE - 4319-3/00) Pavimentação, Saneamento Básico, (CNAE - 4930- 

T t 2/02) Transe es de Cargas e Máquinas via Rodoviária, (CNAE - 7732-2/01) Locação 
de Veículos e Máquinas, (CNAE - 4752-1/00) Comércio de Aparelhos 
Eletroeletrôni os e (CNAE - 6612-6/04) Serviços de Comissões sobre Venda de 
Aparelhos Telefônicos inclusive Celulares, passando a ser: O objeto social é (CNAE -
4313-4/00) Obras de terraplenagem, (CNAE - 4213-8/00) Obras de urbanização - ruas, 
praças e calçadas, (CNAE - 4319-3/00) Serviços de preparação do terreno, (CNAE - 
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4930-2/02) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional, (CNAE — 7732-2/01) Aluguel de máquinas 
e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, (CNAE — 3314-7/17) 
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação 
e construçã , exceto tratores. 
CLÁUSUL TERCEIRA: Fica incluída a Cláusula de DECLARAÇÃO DE 
MICROS RESA — Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de 
MICROS RESA, nos termos da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006. 
CLÁUSUL QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas. 
CLÁUSUL QUINTA: Da Consolidação do Contrato - À vista da modificação ora 
ajustada e e consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os 
sócios RES LVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, 
tomando assim sem efèito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no 
contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n° 10.406/2002 
aplicáveis a ste tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIRE: 41202633989 em 24/09/1991 

1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, 
Paraná, solteiro nascido em 28/03/1961, empresário, inscrito no CPF 
n° 407.983.219-20, portador do Documento de Identidade RG n° 
2.180.712-5 — SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado 
do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/d', Centro, CEP 85760-000; 

2. ALDEMIR COLUSSE, brasileiro, natural de Capanema/PR, casado, 
pelo regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em 24/05/1962, 
empresário, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do 
Documento de Identidade RG n° 2.004.536-1 — SSP/PR, residente e 
domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/n°, 
Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade 
empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de A. A. 
COLUSSI & CI A LIDA, com sede na Rua Otávio Kischner, n° 1339, 
Centro, Capanema, Estado do Paraná, CF 1' 85760-000, registrada na 
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Junta Comercial do Paraná sob n° 41202633989 em 24/09/1991 e a 
Última alteração sob ia' 20177458399 eit-t 23/11/2017, inscrita no 
CNPJ n° 84.840.503/0001-65, resolvem consolidar o contrato social, 
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial A. A. COLUSSI & 
CIA LTDA 
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rua Otávio Kischner, n° 1339, 
Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000. 
CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é (CNAE — 4313-4/00) Obras de 
terraplenagem, (CNAE, — 4213-8/00) Obras de urbanização ruas, praças e calçadas, 
(CNAE — 4319-3/00) Serviços de preparação do terreno, (CNAE — 4930-2/02) 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional, (CNAE — 7732-2/01) Aluguel de máquinas e 
equipamentás para construção sem operador, exceto andaimes, (CNAE — 3314-7/17) 
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terrapienagem, pavimentação 
e construção exceto tratores. 
CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
dividido em }800.000 (oitocentas mil) ouoms de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada 
uma, totalm‘nte integralizadas em moeda corrente do País e bens móveis, assim 
subscritas: 
SOCIOS 	 ---f PART.% QUOTAS VALORES EM R$ 

400.00Õl- 	 400.000,00 ALDEMIR COLUSSI 	 50% 
ALDO ALFREDO COLUSSI 

	
50% 400.000 400.000,00 

TOTAL 	 100°/0 800.000 800.000,00 
CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Outubro de 1991, 
e seu prazo é indeterminado. 
CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas sem o expresso consentimento da sociedade. cabendo, em igualdade de 
preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-la, no caso de 
algum quotista pretender ceder as que possui., observando o seguinte: 
I — Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem á respeito da 
preferência no prazo de 60 (sessenta) dias; 
II — Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou 
havendo sobras, poderão as quotas cedidas ou alienadas a terceiros. 
CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
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Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
OITAVA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991 

160 u I I ) 

Folha 04 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
CLÁUSW A OITAVA: A admiiiisti ação da sociedade é exeicida pelo sócio ALDEMIR 
COLUSSI, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome 
empresaria , vedado, no entanto, 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. 
CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social, em 31 de Dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado 
Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados. 
CLÁUSULA DÉCIMA: As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a 
sociedade serão definidas na reunião de sócios. 

Pará afo Único — Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em 
alteração c ntratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica 
dispensada este caso, a reunião de sócios conforme Art. 1.072 do Novo Código Civil. 
CLÁUSUL DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do 
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) 
quando for o caso. 
CLAUSUL DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada me sal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 
CLÁUSUL 
sociedade c 
possível ou 
seus haveres 
data de resol 
CLÁUSUL 
não está im 
virtude de c 
vede, ainda 
de prevarica 
contra o sist 
relações de c 
CLÁUSUL 

DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
ntinuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo 
nexistindo interesse destes ou dos outros sócios remanescentes, o valor de 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à 
ção verificada em Balanço especialmente levantado. 
DÉCIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que 

edido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em 
ndenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
ue temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, 
ão, peita ou suborno, concussão, peculato, ou, contra a economia popular, 

a financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
nsumo, fé pública, ou a propriedade. 
DÉCIMA QuINTA• A sociedade poderá a qualquer tempo, abri ou 
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Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
OITAVA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991 
Folha 05 

fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os 
sócios. 
CLÁUSUIA DÉCIMA SEXTA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas 
sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei n°. 10.406, de 10 
de JaneirO de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda 
permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima. 
CLAUSU A DÉCIMA SÉTIMA: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA — Declara 
sob as pen da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da 
Lei Comp mentar n°. 123, de 14/12/2006. 
CLÁUSU A DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro de Capanema, Paraná, para o 
exercício o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração em via única. 

Caoanema-PR, 19 de março de 2021. 

Aldo Alfredo Colussi 	 Aldemir Colussi 
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CPF 

40798321920 ALDO ALFREDO COLUSSI 

Nome 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integraçãc 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa A. A. COLUSSI & CIA LTDA consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

**711.1.YáMl-li JUNTA COMERCIAL 
L DO  PARANÁ 

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2021 10:C7 SJB N°  20211714968. 
PROTOCOLO: 211714968 DE 24/03/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102027674. CNPJ DA SEDE: 84840503000165. 
NIRE: 41202633989. COM  EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2021. 
A. A. COLUSSI 6 CIA LTDA 

 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.empresafacil.pr.gov.br  

ste documento, se impresso, t:., 	 á comprov,pào 	 cidade nos respectivos portais, 
1,formando 	res!.ep1i00s ,P..11.-Jps 	,or 

A validade d 

  



REPUBLICA FEDERATIVA  IX) BRASIL 

sEcRE TA RIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 
INSTITUTO DE IDENTITICAÇA0 DO PARANÁ 

RG: 2.004.536.1 

qk:VP'iP4. 

VALIDA EM TO00 O TERRITÓRIO 

REGISTRO GERAL 2.004.536-1 	DATA De expeofçÂo: Hmo5r2o13 

Nome: ALDEMIR COLUSSI 

FILIAÇÃO: ALFICES COLUSSI 

DORNA ALBERV COLUSSI 

NATURALIDADE: CAPANEMNPR 	 DATA DE NASOLMENTO:24/05/1962 

DOO. ORIGEM. COMARCADAPANEMNPR SED€ 

C.CAS=2526, LIVRO=148, FOL4A=151 

CPF: 524.947,469-66 

CURITTBAPR 

•••••••• H 	010.1"'" 
e.re F,FR 

11P,C7'. 
VIU/. 	--"ZrA 

R9-c•!5”,,,j1: PROO1X3 PILASTFICAR 
ASSINATURA DO DIRETOR 

LEI Mk 7_116 DE 29/f  "kl 
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PARANÁ*  
Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

fl 
SEBASTIAO MOTA 

Secretário Geral 

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. 

Nome Empresarial: A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

Protocolo: PRC2109070580 

NIRE (Sede) 
41202633989 

CNPJ 
84.840.503/0001-65 

Data de Ato Constitutivo 
24/09/1991 

Início de Atividade 
01/10/1991 

Endereço Completo 
Rua OTAVIO KISCHNER, Ng 1339, CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000 

IP)
bjeto Social 

- OBRAS DE TERRAPLENAGEM - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, FRACAS E CALCADAS - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO - 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - MANUTENCAO 
E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES. 

Capital Social 
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) 

Porte 
ME (Microempresa) 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Dados do Sócio 
Nome 	 CPF/CNPJ 	Participação no capital 	Espécie de sócio 	Administrador 	Término do mandato 
ALDO ALFREDO COLUSSI 	407.983.219-20 	R$ 400.000,00 	 Sócio 	 N 	 Indeterminado 
Nome 	 CPF/CNPJ 	Participação no capital 	Espécie de sócio 	Administrador 	Término do mandato 
ALDEMIR COLUSSI 	524.947.489-68 	R$ 400.000,00 	 Sócio 	 S 	 Indeterminado 

Dados do Administrador 
Nome 	 CPF 	 Término do mandato 
ALDEMIR COLUSSI 	 524.947.489-68 	 Indeterminado 

Último Arquivamento 
ata 	 Número 	 :, Ato/eventos 	- 

03/2021 	 20211714968 	 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE 
CONTRATO/ESIATUTO 

Situação 
ATIVA  
Status 

SEM STATUS 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/11/2021, às 08:59:43 (horário de Brasília). 
Se mpressa verificar sua autenticidade no https://www.ernpresafacil.pr-gov.br, com o código 5HA5RS8G. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

84.840.503/0001-65 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

24/09/1991 

NOME EMPRESARIAL 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CONSTRUTORA COLUSSI 
PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, 
exceto tratores 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R OTAVIO KISCHNER 
NÚMERO 

1339 
COMPLEMENTO 
..**.*.* 

CEP 

85.760-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

CAPANEMA 
UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ESCSAGGINI@HOTMAIL.COM  
TELEFONE 

(46) 3552-1342 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
**ir** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

19/04/2001 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
*4 s\k** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 08/11/2021 às 09:32:34 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 84.840.503/0001-65 

Razão Sociak A COLUSSI E CIA LTDA 

Endereço: AV BRASIL 306 SALA 2 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 
85760-000 

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:31/10/2021 a 29/11/2021 

Certificação Número: 2021103103051272388173 

Informação obtida em 08/11/2021 09:34:43 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em 
Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no 
site da Caixa: www.caixa.gov.br  



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

00016çi 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ: 84.840.503/0001-65 

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://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 09:35:36 do dia 08/11/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 07/05/2022. / 
Código de controle da certidão: B978.F8A3.6810.D850 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 025369108-62 

'9001 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 84.840.503/0001-65 
Nome: A. A. COLUSSI & CIA 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 08/03/2022 - Fornecimento Gratuito --"/ 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov,br 
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Município de 	g0 010 
Capanema - PR 

Departamento de Tributação 

CERTIDÃO NEGATIVA 

  

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 
REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO 
NESTA CERTIDÃO. 

  

IMPORTANTE: 

  

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 07/01/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

   

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE 
À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 7384/2021 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 

9ZTMH282QEMTX4XH3RST 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: A.A. COLUSSI & CIA LTDA 

Inscrição Municipal 	 CNPJ 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	ALVARÁ 

12726 	 84.840.503/0001-65 	90333600 - 50 	 114 

ENDEREÇO 

R OTAVIO KISCHNER, 1339 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR 



CNAE / ATIVIDADES 
	 o o 

Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de preparação do terreno não 
especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e 
construção, exceto tratares 

Certidão emitida no dia Capanema, OS de Novembro de 2021. 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEMTX4XH3RST 

i 

• 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARANÁ 
COMARCA DE CAPANEMA 

`Ç)001 

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1212 - CENTRO 

CAPANEMAIPR - 85760000 

TITULAR 

DIRCE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 

VITOR HUGO PAGNO 

MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO 

Certidão Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 

de distribuição CÍVEL (Civel, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), A-
ções: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda 
neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

A. A. COLUSSI E CIA LTDA 

CNPJ 84.840.503/0001-65, no período compreendido desde 14/07/1989, até a pre-
sente data. 

11111111111 11111111111111111111111111111111 liï 1111 I 	I Ui 	11111111181 II ll III  1 Eli I 1111 111 
CAPANEMA/PR, 05 de Novembro de 2021, 15.02:31 

MURILO KWIAXOVV.S LOTTO 

PODER JUDICIÁRIO 
Juizo de Direftu t C-ornart à da 
Capanerns - Eaado ào Par,ata 
Av. r-artgot do Souza, 1212 

Cfftórie du CC.10'240r. Distribuidor, Parador. 

01324~1Q P1.4)11co o Ava~r Judkral 

CN11".1 Cl 2‘9.161 /0001-67 

Ota7e SkeVen$ Pisada - Tehilar 

tviunletpal de (;apaneme 
-tlico que este documento é cópia fiel 

.:() originai. 

Custas 	RS 48,95 

0001/0001 
Criação da Comarca 29.11.1967 

k 
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0171 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 84.840.503/0001-65 
Certidão n°: 51659664/2021 
Expedição: 08/11/2021, às 09:40:19 
Validade: 06/05/2022.- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que A.A. COLUSSI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 

11110 	
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 84.840.503/0001-65, 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. 

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 Pr via. 

Düvidas e suge,3tbês: cndt@tst.jus.br  
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Regista: e Pessoa Jurídica e 
Negativa; 	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 n0  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` r esr., isávol(eis) técnico(s). 

Certidão n°: 135500/2021 	 Validade: 31/03/2022 

• Razão Social: A. A. COLUSSI E CIA LTDA - ME 
CNPJ: 84840503000165 
Num. Registro: 10868 	 Registrada desde : 29/10/1991 
Capital Social: R$ 800.000,00 
Endereço: AV. BRASIL, 306 SALA 2 CENTRO 
Município/Estado: CAPANEMA-PR 	 CEP: 85760000 
Objetivo Social: 
CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem. CNAE 4213-8/00 - Construção de calçamento 
com pedras irregulares. CNAE 4319-3/00 - Pavimentação, Saneamento Básico. CNAE 
4930-2/02 - Transportes de cargas e máquinas via rodoviária. CNAE 7732-2/01 - Locação 
de veículos e máquinas. CNAE 4752-1/0C - 	ércio de aparelhos eletroeletrônicos. CNAE 
6612-6/04 - Serviços de comissões sobre venda de aparelhos telefônicos inclusive 
celulares. 

• 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) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 848405 3000165 
1 - EDER LORENZETTI 
Carteira: PR-109558/D 	Data de Expedição: 15/04/2010 
Desde: 15/01/2016 Carga Horária: 2: H/D Até: 30/04/2018 
Desde: 19/12/2019 Carga Horária: 2:0 H/D 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.0  218/1973 - Art. 70  do CONFEA 

2 - SASCHA IAN MANICA COLUSSI 
Carteira: PR-184665/D 	Data de Expedição: 07/02/2020 
Desde: 21/05/2020 Carga Horária: 2:0 H/D 
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 n0  
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo i8 do Decreto n° 23.569/1933 e do a rt. 70 



• 

da Res. n0  218/1973 do Confea 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° do CONFEA 

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° \E1 o oi7 

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.° 327412/2021, 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 08/11/2021 09:41:39 

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. 

• 



EA 	 https://creaweb.crea-pnorg.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=c15d6(  
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registr - , de Pessoa Física e 
Negathn Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ao 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) atribui;ão(ões) constantes de seu 

Certidão n°: 135522/2021 	 Validade: 31/03/2022 

Nome Civil: EDER LORENZETTI 
Carteira - CREA-PR N° :PR-109558/D 
Registro Nacional : 1708387420 
Registrado(a) desde : 15/04/2010 

Filiação : CELSO JOÃO LORENZETTI 
LAURINDA GASPAR LORENZETTI 

Data de Nascimento : 16/10/1977 
Carteira de Identidade : 6.209.711-6 
Naturalidade : REALEZA/PR 

CPF : 97100374987 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA REGIONAL DE CF-APECÓ 
Data da Colação de Grau : 18/03/2010 	 Diplomação : 19/03/2010 
Situação : Regular 
Atribuições profissionais: 

Resolução do Confea N.° 218/1973 	° de 29/06/ 1973 do CONFEA. 

• 	Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 
55165 - CONSTRUTORA LORENZETTI LTDA - EPP 
CNPJ: 18251680000181 
Desde: 24/06/2013 Carga Horária: 4 Horas!!cidade: HORA/DIA 

66685 - GERLACH CONSTRUTORA E INCC" 	e 70PA EIRELI 
CNPJ: 19899741000184 
Desde: 26/07/2019 Carga Horária: 2 Horas unidade: HORA/DIA 

57437 - IVO DE JESUS - ME 
CNPJ: 08667771000149 
Desde: 13/09/2019 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA 

10868 - A. A. COLUSSI E CIA LTDA - ME 
CNP3: 84840503000165 
Desde: 19/12/2019 Carga Horária: 2 Hora, 	'ade: HORA/DIA 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021. 

f 2 	 08/11/2021 11 
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• 

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

00175 

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 327455/2021. 

Emitida via Internet em 08/11/2021 10:06:1C) 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime prev!sto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 
ação penal. 

• 

f 2 	 08/11/2021 10 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR Certidão de Acervo 

Técnico com 
Atestado 

6218/2020 
Atividade concluída 

p,() 17 
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 EDER LORENZETTI referente à(s) 
Anotacao(oes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).  

Profissional EDER LORENZETTI 

Registro. PR-109658/D 

Título profissional ENGENHEIRO CIVIL 

RNP' 1708,A7420 

Número da ART 1720203748852 Situação da ART BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART ART de Obra ou Serviço Registrada em 28108,2020 Baixada em 28/08/2020 Forma de registro. Substituição 

Participação técnica Individual 

Empresa contratada A. A. COLUSSI E CIA LIDA - ME 

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ. 75.972.76010001-60 

Rua. AV PEDRO VIRA TO PARIGOT DE SOUZA N° 1080 

Complemento' Bairro-  CENTRO 

Cidade. CAPANEMA UF. PR  CEP: 85760-000 

Contrato: celebrado em 01/12/2015 Vinculado a ART 20160964700 

Valor do contrato RS32.250,00 Tipo de contratante Pessoa Jurídica ((lucilo Privado) brasilere 

Ação Institucional 

Endereço da obra/servIço: LINHA SÃO PEDRO ATE LINHA SANTA ANA NO: S'N 

Bairro INTERIOR 

Cidade. CAPANEMA 	 UF PR 	 CEP: 85760-000 

Coordenadas Geográficas: -25,678449 x -53,804021 

Data de início: 15/01/2016 Conclusão efetiva-  29/01;2018 

Finalidade Outro 

Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 	 CNPJ: 75 972 760/0001-60 

Atividade Técnica 1- Execução de obra de estradas rurais 38578,89 M2, 2- Execução de obra de obras de terra 
terraplenagem, 38578,89 M2, 3- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo:  38578,89 M2 4-
Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria 3857889 M2 

Observações: 
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM VIAS RURAIS 

Observações da certidão: 
O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois 
não constam as informações de bairro, município, UF e CEP do local de realização da obra, conforme informado na ART. 
RNP do profissional responsável técnico. CPF e RNP do profissional que assina o atestado. 

A ART 20160964700 que consta rio atestado foi substituída pela ART 1720203748852 

O CREA-PR certifica os dados que constam na ART 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente ,.ertidão de Acervo Técnico - CAT o 
atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviw. a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Tecnico ?:° 521 8/2C2C 

18104/2021 17:25 

Conselho Regional de Engenharia • Ag.a-•oir'a da Paraná 

0800 041 00e7 

www.crea-pr.org.br  

REA-PR 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro 	 -PR Certidão de Acervo 

de 2009 CREA  Técnico com 
Atestado 

6218/2020 
Atividade concluída 

A CA1 perderá a validade r o caso de modificação dos 
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela conbdos 
em razão de substituição ou anulação de ART 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que 
comprova o registro do atestado no Crea.  

<C) 	17  7 

A CAT á 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 mero de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas 

A CAT é válida em todo território naaonal 

A autenadade e a validade desta certidão deve ser 
ponte-moda no sito do Crea-PR, no endereço 
https Pw 	 br, 	te-mando o número do 
protocolo. 2:-,414_ 2.'23 

A falsrficação deste documento constitui cume previsto no 
Códinr: r)erkl, 	 sujeitando o autor à respectiva 
ação penal. 

• 

oP
 	

oz
.°
  .
/2

0.
, S

Z  
aP

O
LO

Z/
81

.
9  

ou
 1

V
D

 

• 

Conselho Rogional da Engonharia • Agronomia do Paraná 
0800 041 0067 CREA-PR 

www.croa-pr.org.hr 	 • 	Farm 



Capanema(PR), 14 de Agosto de 2020 

ndo Souza 
A RS 88.29610 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
ClVF'J 75.972.760/0001-60 

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, inscrita no 
CNPJ n.° 75.972.760/0001-60, localizada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 
1080, na Cidade de Capanema — Pr, atesta para os devidos fins, que a empresa 
AA COLUSSI E CIA LTDA., inscrita no CNPJ n.° 84.840.503/0001-65, localizada 
AaV Brasil n° 306 Bairro Centro em Capanema-PR, juntamente com seu 
responsável técnico. Engenheiro Civil Eder Lorenztti, CREA-Pr 109558/D, 
realizaram a Execução de Drenagem Pluvial e Pavimentação Poliédrica completa 
com Pedras Irregulares no Trecho Compreendendo entre São pedro até Santa 
Ana, totalizando 38.578,89, conforme segue: 
- Área = 38.578,89 m2, 
- ART n.° 20160964700, 
- Data de início: 08/03/2016, 
- Data de conclusão: 29/01/2018. 

Sendo a expressão da verdade o que acima atestamos, assinamos 
o presente para que surta os efeitos legais. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46 -3552-1122- e-ntail:enge--.".aria@capanema.pr.gov.br  

CAPANEMA - PR 
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CONTRATO PARTICI LA R DF. SERVIÇOS TÉCNICOS 

Por meio deste instnimento "CONTRATO PARTICULAR I SURVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a 
empresa A. A. COLUSSI 8t CIA LTDA. com  sede à AV. BRASIL, n° 306 SALA 2 inscrita no C.N P 1. 

n.° 84.840.503/0001-65 representada nesta ncaaiAo por seu sucio: Sr. Al M.:MIK COLUSSI RO n° 
2.004.536-1 SSP/PR e CPI' n" 524.947.48()-68 doravante denominado de símplesmente 
Contratante, do outro lado n(a) Sr. ÉDER LORLNZII"Fl brasileiro(a),R.G.n.° 6.209.711-6 C P.E. n 
971.003.749-87 ,com titulo Profissional ENGEN' IIiI1tO CIVIL Cart. Crea-PR n.° 109558/D , doravante 
denominado de simplesmente Contratado, tem eeir.' » tre'aio o leguiet 

Cláusula I' - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como responsável técnico na área 
de Engenharia Civil em todas as obras que a contratante atuar, 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 wií, por: a partir do dla 09 de DEZEMBRO de 
2019, com prazo de encerramento no dia 08 de OEZENBRO de 2022, a partir da sua 
assinatura; 
Cláusula 3' - O Contratado terá carga horária de: 2 horas diárias; 
Cláusula 4' - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica; 
Cláusula 5' - Os honorários profissionais do contratMo será de 2 salários mínimos mensais, 
correspondentes a R$1.996,00 (Um mil novecentos e noventa e seis reais) nesta data, 
conforme Lei Federal n.° 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA. 
Cláusula 6' - Este Contrato poderá ser rescinginq por qualquer das partes mediante aviso prévio 
de 30 dias. 
Cláusula 7' - Durante a vigência deste contrato rei() prazo previsto em Lei ficará o contratado 
responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante. 
Cláusula 8' - Para dirimir quaisquer cov.tre-dnias undas do presente contrato, as partes 
elegem o foro da Comarca de REALEZA -- PR; 
Por estarem as partes de pleno acordo com o (1i,;pow.ii neste instrumento particular de prestação 
de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor. 

REALEZA, 09 de NOVEMBRO de 2019. 

\ 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTAMOS, para os devidos fins que, a empresa A. A. COLUSSI & CIA 

LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Otavio Kischner n. 1339, 

Capanema — PR, inscrita no CNPJ n. 84.840.503/0001-65 sob registro no CREA PR 

10868, tendo como seu responsável técnico o Engenheiro Civil Eder Lorenzetti com 

CREA PR 109558/D, executaram para o município de Capanema — PR, CNPJ n. 

75.972.760/0001-60, a obra de EXECUÇAO DE DRENAGEM PLUVIAL E 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COMPLETA COM PEDRAS IRREGULARES NO 

TRECHO COMPREENDENDO ENTRE SÃO PEDRO ATÉ SANTA ANA, 

TOTALIZANDO 38.578,89m2. 

- Área: 38.578,89m2  

- ART: 20160964700 

- Data de início: 08/03/2016 

- Data de conclusão: 29/01/2018 

• de L;apanema 
."4,:,-tifico que este documento é cópia fiel 
;0  

.T- ?n.a 	a,  

Sendo Expressão da verdade o que acima atestamos, assinamos o presente 
para que surta os efeitos legais. 

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



DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 0 013 

TomadF 	Prços n° 13/2021 
Objeto: :_,ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM 
PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA 
JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 
Nome da Empresa: A. A. Colussi & CIA LTDA 
CNPJ n°: 84.840.503/0001-65 
Endereço Completo: RUA OTAVIO KISCHNER, 1339, CENTRO, CEP 85760-000, 7487 - PR 
Fone: 46 	706 
E-mail: colus;tictac01@gmail.com  

O representante técnico da empresa A. A. Colussi  & CU\ LTDA, Sr. Eder Lorenzetti, devidamente 
habilitado junto ao CREA, DECLARA que renurciá. \P!ita 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 
contratanta. 

Capanema, 08 de novembro de 2021 
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9 Avenida Brasil 303, Capanema - PR 	Cl (46)3552-1706 / 98801-0514 	ar colussitictac01@gmail.com  



O I '? 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

Eder Lorenzetti, :;()F n° 971.003.749-87, CREA n° 109.558/D, declara que é conhecedor das 
condições constante.c2, no Tomada de Preços n° 13/2021 e que aceita participar da Equipe Técnica 
da Empresa A. A. Colussi & CIA LTDA, CNPJ n° 84.840.503/0001-65, para a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PECRAS IRREGULARES NO ACESSO A UNHA JACARÉ, ZONA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 

Cdpanema, 08 de novembro de 2021 

-ye'ç-,)çs\  
orenzetti 	0<e\ b`'e  

CREA-PR: 10 ..Wtb cr'tçs?.19c.9s-'2'1  
Lc',(3<<cp. c:i\0°-1' 
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9 Avenida Brasil 303, Capanema - PR 	(46)3552-1706 / 98801-0514 	colussitictac01@gmail.com  



TERRAPLENAGEM 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 	PrO 0 1. 8 3 

À Comisso J. Li:;it.3ção 

Referente.  F':*.c.Ide Tomada de Preços n° 13/2021. 

Conforme o disposto no edital em epígrafe, dedal amos que o responsável técnico pela obra, caso 
venhamos a vencer a referida licitação, é: 

• 

Nome: Eckr Lnreizetti 

Especialidade. Engenheiro Civil 

CREA n°: 109.558/D 

Data do registro: 15/04/2010 

Assinatura do profissional: 

/ 0  

"jr  

et'(\  

O‘r  )4e%  óe%# i.4.ill , .  13 g- 

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. 

Capanema, 08 de novembro de 2021 

• 

9 Avenida Brasil 303, Capanema - PR 	C) (46)3552-1706 / 98801-0514 	74 colussitictacOl@gmail.com  
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DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE 
PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

Referência: Tomada de Preços N° 13/2021 

Município de Capanema — PR 

A. A. Colussi & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 84.840.503/0001-65, por intermédio de seu 

representante legal, o Sr. Aldemir Colussi, portador do documento de identidade RG n° 2.004.536-

1, emitido pela SSP/PR , e do CPF n° 524.947.489-68, 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. 

Retro Escavadeira; 

Trator de Esteira; 

Pá Carregadeira; 

Caminhão Basculante; 

Rolo Liso Vibratório; 

Ferramentas Manuais. 

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 

tr cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar 

em risco o cumprimento dos prazos de execução desta obra. 

Capanema, 08 de novembro de 2021 

9 Avenida Brasil 303, Capanema - PR 	CD (46)3552-1706 / 98801-0514 	CD colussitictac01@gmail.com  



OBJETO ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 
DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.  

REA CONSTRUIDA 3.930,00m2 	LOTE Unico PRAZO DE EXECUÇÃO 120 dias 

Ald -mir Co 
RG: 2.Q.0 	6-1 

enzetti 
R: 109.55F31----„, 

\-- 	e ‘f(gS 
,,c;ke(((eto c '2.rt,,9-e> 
Go 

Cçç g  

Capanema, 08 de novembro 
de 2021 

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 13/2021 

PROPONENTE 	A. A. Colussi & CIA LTDA 
MUNÍCIPIO/LOCAL 

  

 

ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR 

  

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) 
30 60 90 120 150 180 210 240 

1 RETRO ESCAVADEIRA 
UTILIZAÇÃO X 

 
X X X 

QUANTIDADE 1 1 1 1 

2 TRATOR DE ESTEIRA 
UTILIZAÇÃO X 

 
X 

QUANTIDADE 1 1 

3 PÁ CARREGADEIRA 
UTILIZAÇÃO X 

 
X 

QUANTIDADE 1 1 

4 CAMINHÃO BASCULANTE 
UTILIZAÇÃO X X 

 
X X 

QUANTIDADE 2 2 2 2 

5 ROLO LISO VIBRATÓRIO 
UTILIZAÇÃO X 

 
X 

QUANTIDADE 1 1 

6 FERRAMENTAS MANUAIS 
UTILIZAÇÃO X X 

 
X X 

QUANTIDADE 1 1 1 1 

9 Avenida Brasil 303, Capanema - PR 	(46)3552-1706 / 98801-0514 	>ffi colussitictac01@gmail.com  



TERRAPLENAGEM 

COLU 
o s 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Á pregoeira e equipe de apoio 
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná 
TOMADA DE PREÇOS N° 13/2021 

Pelo presente instrumento, a empresa A. A. Colussi & CIA LTDA, CNPJ n° 84.840.503/0001-65, com sede 
na Rua OTAVIO KISCHNER, 1339, CENTRO, CAPANEMA — 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. Aldemir Colussi, 
Portador do RG sob n° 2.004.536-1 e CPF n° 524.947.489-68 cuja função/cargo é Sócio, 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: colussitictac01@gmail.com  
Telefone: 46 3552-1706 

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. 

8) Nomeamos e constituímos o senhor Aldo Alfredo Colussi, portador(a) do CPF/MF sob n.° 407.983.219-
20, para ser o responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao TOMADA DE 
PREÇOS N° 13/2021 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no 
instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato. 

Capanema, 08 dé novembro de 2021 

9 Avenida Brasil 303, Cap nema - PR 	(46)3552-1706 / 98801-0514 	51 colussitictac01@gmail.com  



TERRAPLENAGEM 

COLU 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

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 A. A. Colussi & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 84.840.503/0001-65, 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° 13/2021, realizado pelo Município de Capanema — PR 

Capanema, 08 de novembro de 2021 

9 Avenida Brasil 303, Capanema - PR 	CD (46)3552-1706 / 98801-0514 	>Y4 colussitictac01@gmail.com  
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HABILITAÇÃO 
L. B. ENGENHARIA LTDA 

04.351.798/0001-77 



rd§ o S 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 26/07/2021 
	

Edital n°: 13 
	

Tipo Tomada de preços • 	L B ENGENHARIA LTDA - EPP 

	 FORNECEDOR: 

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: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENT 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 013), devidamente preenchida 
e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condições do Edital. 

LEANDRO 	Assinado de forma digital 
por LEANDRO 

BAÚ:9460307396 BAÚ:94603073968 

8 	
Dados: 2021.07.26 14:14:10 
-03'00' 

 

Assinatura do fornecedor 

 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 
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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 

)5'0 O 1 9 (s) 

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. 
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 n2  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 

CLÁUSULA 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 
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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 

NO0 1 0 
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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 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. 
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. 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
L B ENGENHARIA LTDA 

CNPJ/MF N.° 04.351.798/0001-77 
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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 
CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: 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 

L, 	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 



CPF 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria dé Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa L B ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

03885956985 LUCIANE ELY BAU 

 

94603073968 LEANDRO BAU 

• 

• 

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2021 14:11 SOB Ne 20210838167. 
PROTOCOLO: 210838167 DE 12/02/2021. 

Rimegairamis  N?:«El,n11:0:::161=4 =0:87D00  REGISTROAEMI: 
SEDE: 04351798000177. 

JUNTA, COMERCIAll L B ENGENHARIA LTDA 
DO PARANÁ 

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. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MINISTERIO DA INERAESTRUTURA 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO 
CARTEIRA NACIONAL DE /1A1111.1IAÇA0 

`

LOCAL 	 

SALTO DO   
1/-10 T)  : A I 	, 

1_440151847 
PR914694831 

ASSOLADO LESAI ATM SIA 
DEPARTAAIETTIO ESTADUAL Dl TRANSO 

041WITTAÇ 5 

..1111.11.114 DO POR/ •Orw 

PARANÁ 

DENATRAN 	 CONTRAN 

N 

1
6

8
7
5

8
1
0

1
5

 

Í
N.REGi5EPO 

DOC_ TDDETIDADEKAGIMISSORAJE 

14

c" 	

)[ 	 1 
c.,,NASC11.4t,",,1  

4.  
riu00.0 

RÍ

NELTRI .7C,A0 MERi. IN ASU 

ARL£NE LUIZA BALI 

I` 

	

T  

,,EMAISSÃO---)[ 	 [ 

-I  MADURAÇÃO 
12%/07 /!99 .3.---1

1 

 

Lr) 

82 O 

s oco 

2 2 Ln 
co 
r- 

->   

QR-CODE 

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória n° 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

CNH Digital 
Departamento Nacional de Trãnsito 	

-1 ri 

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital  >, opção Validar 
Assinatura. 

SERPRO / DENATRAN 

• 
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Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

PARANÁ 

 

JUCEPAR 

  

    

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. 

Nome Empresarial: L B ENGENHARIA LT6A 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

Protocolo: PRC2108990620 

NIRE (Sede) 
41204526268 

CNPJ 
04.351.798/0001-77 

Data de Ato Constitutivo 
19/03/2001 

Início de Atividade 
15/03/2001 

Endereço Completo 
Rodovia PR 281, N5  1200, PARQUE INDUSTRIAL II - Salto do Lontra/PR - CEP 85670-000 

Objeto Social 
CONSTRUCAO, REFORMAS, MANUTENCOES 
MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, 
TERRAPLENAGEM, OPERACOES 
DE UMA OBRA, ESCAVACOES 
PRAGAS, ESTACIONAMENTOS 
DE AGUA, COLETA DE ESGOTO 
PARA USO NA CONSTRUCAO. 

E ALTERACOES DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE 
EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE 

DE ESCAVACAO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTACAO DE TERRAS, NECESSARIAS A REALIZACAO 
DIVERSAS PARA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS DE URBANIZACAO, CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS, 
E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO 

E CONSTRUCOES CORRELATAS SERVICOS DE ENGENHARIA, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

Capital Social / 	 Porte 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 	EPP (Empresa de Pequeno 
Capital Integralizado 	 i 

1 	Porte) 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Dados do Sócio 
Nome 	 CPF/CNPJ 	Participação no capital 	Espécie de sócio 	Administrador 	Término do mandato 
LEANDRO BAU 	 946.030.739-68 	R$ 500.000,00 	 Sócio 	 S 	 Indeterminado 

Dados do Administrador 
Nome 
LEANDRO BAU 

CPF 	 Término do mandato 
946.030.739-68 	 Indeterminado 

Último Arquivamento 
Data 	 Número 	 Ato/eventos 
13/05/2021 	 20212863819 	 223 / 223 - BALANCO 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/10/2021, as 08:16:21 (horário de Brasília). 
Se impressa verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código KUFNKVO. 

SEBASTIAO MOTA 
Secretário Geral 

1 de 1 



20/10/2021 17:00 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO 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 SECUNDÁRIAS 
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 
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 
,,,,,..... 

CEP 

85.670-000 
BAIRRO/DISTRITO 
PARQUE INDUSTRIAL II 

MUNICÍPIO 
SALTO DO LONTRA 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
(46) 9117-7677 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
Or.r.rfr 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/08/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
...**He 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
NrIrOrfr.r. 

019S 

(*) 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 20/10/2021 às 17:00:13 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

1/1 



09/11/2021 14:18 	 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

 

Imprimir 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 04.351.798/0001-77 

Razão Social:L 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:01/11/2021 a 30/11/2021 

Certificação Número: 2021110101402158386868 

Informação obtida em 09/11/2021 14:18:35 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.ca ixa .gov.br 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf  



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

r 

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 08:18:25 do dia 19/08/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/02/2022. 
Código de controle da certidão: 6769.FC7D.1 FOB.4B6D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
	 r) 

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 
N° 025429605-36 

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 16/03/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA 
CNPJ: 76.205.70710001-04 ESTADO DO PARARA 

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 

ilik

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos 
órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro Mobiliário de atividades do sujeito 
assivo acima identificado, é CERTIFICADO que NÃO CONSTAM pendências referente a 
ributos 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: 20/10/2021.,,, 
Válida até: 19/11/2021. 
Código/Ano da certidão 	2390/2021 
Código da certidão 	 • 972354333972354 

Certidão emitida gratuitamente. 

10 ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE SALTO DO LONTRA 
FÓRUM DES. LUIZ VIEL 

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
	

TITULAR 

RUA CURITIBA, N° 435 - BAIRRO COLINA VERDE 
	

VALDECIR MARTINS MAFRA 

SALTO DO LONTRA/PR - 85670000 
	

JURAMENTADO 

MARIO CESAR MAFRA 

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 

L B ENGENHARIA LTDA 

CNPJ 04.351.798/0001-77, no período compreendido desde 01/08/1986, data de 

instalação deste cartório, até a presente data. 

FUNARPEN 
i?i.ç • "k.10 

Irr
~ r .113L 

41±ii 

4,11 E á 

1:1 5.1.:1 -11 

1066e.vhq9m.yqAzN-e2YGy.ovD29 

"Fkrrt 
Certifico e dou f que a presente 

fotocópia é reproduW dci seu fiel original 

conjuntamente apte'seho n&ste Ern 
ca Teó

s
rtri

t° o 

Página 0001/0001 

  



Página 1 de 

O 2 O 
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°: 44241742/2021 
Expedição: 28/10/2021, às 14:15:59 
Validade: 25/04/2022  7  180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que L B ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 4, 

	

	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. 

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. 

Dúvidas e sugestões: cndt(jgtst.jus.br  
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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 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°: 91176/2021 
	

Validade: 29/01/2022 

Razão Social: L B ENGENHARIA LTDA 

410 	
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 2021. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNP): 04351798000177 
1 - FÁBIO ROBERTO SORANSO • 
Carteira: PR-162728/D 	Data de Expedição: 23/06/2017 
Desde: 28/07/2017 Carga Horária: 4: H/D Até: 01/07/2021 
Desde: 02/07/2021 Carga Horária: 4:0 H/D 
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 no 
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 23.569/1933 e do art. 70  
da Res. no 218/1973 do Confea". 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 70  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". 
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  

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojundica.asp?SESSA0=d22321a5de8943caa3283937d77dda37&CODREGTO=469588&DEPTO... 1/2 



02/08/2021 	 CREA 

da Res. no 218/1973 do Confea". 

2 - 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.° 218/1973 - Art. 70  do CONFEA 

r o 2 e 

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.° 229693/2021, 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 02/08/2021 17:30:32 

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-pr.org.br/consultasicertidaojuridica.asp?SESSA0=d22321a5de8943caa3283937d77dda37&CODREGTO=469588&DEPTO... 2/2 



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°: 116195/2021 	 Validade: 21/03/2022 

• 
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 
CNPJ: 04351798000177 
Desde: 16/05/2002 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA 

74579 - 5 B B MADEIRAS - EIRELI 
CNPJ: 07263195000101 
Desde: 04/03/2021 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA 

76089 - CONSTRUTORA ELYCON EIRELI 
CNP.]: 20222307000144 
Desde: 13/08/2021 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 285566/2021. 

Emitida via Internet em 22/09/2021 15:11:55 
	

\1,0 O2 
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. 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ )1.>}002,31  

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 n°: 104959/2021 	 Validade: 26/02/2022 

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. 7° de 24/12/1966 
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". 

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933 
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". 

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. 7° 
da Res. no 218/1973 do Confea". 

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 
38436 - L B ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 04351798000177 
Desde: 02/07/2021 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. 

https://creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=e705690ca69f402497f165e926599b968,CODREGTO=6777468"tcertidao=1&F... 1/2 
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CREA 

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 261202/2021. 

Emitida via Internet em 30/08/2021 09:31:12 
O O 21 r) 

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-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=e705690ca69f402497f165e926599b968,CODREGTO=677746&rtqtcertidao=1&F... 2/2 
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'PO021 
Certidão de Acervo 

Técnico com 
Atestado 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 	 1720210006309 
Atividade concluída 

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-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 

Registro: PR-57704/D 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

RNP: 1704993474 

Número da ART: 3054636124 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/07/2008 Baixada em: 15/07/2016 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: L B ENGENHARIA LTDA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU CNPJ: 78.103.884/0001-05 

Rua: RUA VEREADOR VALMOR GOMES N°: 11/59 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: NOVA PRATA DO IGUACU UF: PR CEP: 85685-000 

Contrato: celebrado em 26/06/2008 

Valor do co ato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Dimensã: 18.582,(50,,-Únidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RUA PRINCIPAL N°: S/N 

Bairro: DISTR. TUR. PORTAL 

Cidade: NOVA PRATA DO IGUACU 	 UF: PR 	 CEP: 85685-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 26/06/2008 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: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço Contratado: 
EXECUÇÃO 

Observações: 
CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO TURÍSTICO 
PORTAL DO SOL 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o 
atestado contendo 2 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° 1720210006309/2021 

10/11/2021 17:37 

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 	A autencidade e a validade desta certidão deve ser 
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 	https://www.crea-pr.org.br, informando o número do 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das 	protocolo: 290164/2021. 
propostas. 

A CAT é válida em todo território nacional. 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respec •va 
ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 
www.crea-pr.org.br  

REA-PR 
Conselho Regional de Engenhar. 

e Agronomia do PD..là 



T 	 

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA 

Certificamos que a empresa L. B. Engenharia Ltda., situada na Av. Nicolau Inácio. 

960. Centro. Salto do Lontra, PR . inscrita no CNPJ sob o N° 04.351.798/0001-77, tendo 

nesta obra como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Leandro Baú, portador do CPF n° 

946 030.739-68, Carteira de Identidade n° 5.151 664-8-SSP/PR. e CREA 	57_704/D 

EXECUTOU os serviços de "PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES" através da ART N° 3054636124. no Município de Nova Prata do Iguaçu, 

Estado do Paraná, iniciando em 26 de junho de 2 008 e concluída em 30 de dezembro de 

2.008, sendo o endereço da obra a Rua Principal de acesso ao Distrito Turístico Portal do 

Sol, sendo medidos e recebidos os serviços constantes na Planilha de Serviços abaixo: 

Item Descrição dos Serviços Unid. 
1 Serviços Preliminares - Placa de obra 2,0 x 4,0m Unid. 

2 Drenagem 

2.1 Corpo de BSTC 0 0,40 sem berço 

2.2 Corpo de BSTC 0 0,80 sem berço m 

2.3 Corpo de BSTC 0 1.00 sem berço m 

2.4 Corpo de BSTC 0 0.60 sem berço m 

3 Pavimentação 

3.4 Calçamento com pedras irregulares (corte. assent.e rej.) m2 

3.2 Cordãb de Pedra Irregular - Meio Fio mi 

4 Serviços Preliminares - Contrapartida Física 

4.1 Limpeza Geral do Terreno m2 

4.2 Reguliwização m2  

5 PaviMentação 	(contrapartida Fisica) 

5.1 Transporte de Argiia DMT 4,00km m3  

5.2 Compactação m2 

Sendo a expressão da verdade, firmamos o presente 

Nova Prata do Iguaçu. 15 de Julho de 2.016. 

CLEUZA CASTRO DE JESUS 
CREA: SC-45442/D 

ENG. CIVIL 

1 Quant. 
1 

6 
4 
4 

30 

18582 

18582 

2787,3 

18582 

DIRmA 

Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu 
Estado do Paraná 01D-0 2 I ̀, CNP.1 78.103.884(0001-05 

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi" 

Rua Vereador Valmor Gomes. 11759 :COixa Postal 01 - CEP:85.685-000 - Fone/Fax r,46) 3545-:000 
nnkrw npi.pr srov.br - E-mail:prefeituroemi.pr.gov.br - Nova Prato do Iguaçu - Paraná 

i 



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do 
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br  / Consultas Públicas, informando o número 

do protocolo: 290164/2021. 
CAT n° 1720210006309 de 06/10/2021, página 3 de 3 
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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 

Registro: PR-57704/D 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

RN P: 1704993474 

Número da ART: 3054636078 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 contrato: R$ 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, 
RUA 03, RUA 04 E RUA 05. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o 
atestado contendo 2 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° 1720210006285/2021 

10/11/2021 17:36 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que A CAT perderá a validade no caso de modificação do 
comprova o registro do atestado no Crea. 	 dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contido 

em razão de substituição ou anulação de ART. 

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR Certidão de Acervo 

Técnico com 
Atestado 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 	 1720210006285 
Atividade concluída 

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: 288556/2021. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeit ndo o autor à respect a 
ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 
www.crea-pr.org.br  

CREA-PR 
Conselho Regional de Engenharia 

e agronomia do .811.21ná 
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Item Descrição Unid. 	Quant. 

1 
1.1 Placa de obra 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

4,00x2,00m chp galv.pint.c/tinta autom. 2,00 

2 PAVIMENTAÇÃO 

2.1 

2.1.1 

PREPARAÇÃO 

Escarificação, 

DA BASE 

regularização leito m2 1.n.44g,nn 

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 

10.448,00 

2.2.2 

2.2.3 

Enchimento c/ pó de pedra p/ pav. poliédrico m2 10.448,00 

Compactação de pavimento poliédrico m2 10.448,00 

2.3 

2.3,1 

MEIO FIO 

Meio fio de concreto simples 5.296,00 

3 	DRENAGEM 

Município de 

Nova Esperança do Sudoeste 
Estado do Paraná 

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA 

Certificamos que a empresa L B. Engenharia tida., situada na Av. Nicolau Inácio, 960, 

tra, PR., inscrita no CNP) sob o n2  04.351.798/0001-77, tendo nesta obra 

Técnico o Engenheiro Civil Leandro Baú, portador do CPF ng 946.030.739 

tidade n2  5.151.664-8-SSP/PR, e CREA n° 57.704/D, EXECUTOU os serviços 

de "Pavimentação com pedras irregulares, drenagem e Serviços Complementares", através da 

• 
ART Nº 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 Bonetti, Rua Rui Barbosa, Rua 

Castro Alves, Travessa Rodoviária, Av. Vereador Guilherme Leandro, Av. Teodoro Locks, Rua 

01, Rua 02, Rua O, Rua 04 e Rua 05, sendo medidos e recebidos os serviços constantes na 

Planilha de Serviço abaixo: 

3.1 	SERVIÇOS INICIAIS 

3.1.1 

3.1.2 

Lscavação mecânica de vala la. cat. m3 1.278,00 

Reaterro e a iloamento mecânico m3 995,00 

3.1.3 Remoção de pavimento m2 385,00 

3.? GALERIA DE 	GUA PLUVIAL E SARGETA 
— 

3.2.1 Corpo de FiSit 0,60m sem berço m 1.028,00 

3.2.2 Sarjeta meio-tubo concreto rri 300,00 

,41).‘ 

cento, Salto rio l o 

corno Responsável 

68, carteira de ide 

Fone/Fax: (46) 3546-1144 -Av. Iguaçu. 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança o Sudoeste - Pr. 
CNPJ 95.589289/0001-32 	 www.novaesperancadosurlostp pr firvi hr 	 planejamentonesqlhotmaitcam 
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Município de 

Nova Esperança do Sudoeste 
Estado do Paraná 

0216 

t.luNcwso DE 
Nova Es eran a &ripe* 

3.3 	f CAIXA/POÇO 

3.3.1 Boca de BST 0,60m (CONCRETO SIMPLES) 	 ud 20,00 

3.4 SERVIÇOS A 	IS 

3.4.1 Reconstruça • pavimento 	 m2 385,00 	I 
4 PAISAGISMO URBANISMO 

4.1 CALÇADA 

4.1.1 Aterro apiloatio - esp.- 15,0 em m3 144,06 

4.1.2 1  Lastro de pó4e pedra - esp. = 3,0 cm m3 28,82 

4.1.3 Pavimentaçãtp com blocos intertravados m2 960,40 

4.1.4 Rampa de a 	sso p/ deficientes (lastro, concreto) ud 7,00 

4.1.5 Rampa de a 	so p/ veículos (lastro, concreto) ud 4,00 

Sendo a expressão de verdade, firmamos a presente. 

Nova Esperança do Sudoeste, 03 de novembro de 2016. 

L LIAN 	LBER f ON 

CREA-SC 812135/D 

V 

- Av. Iguaçu. 750 - CEP 856a5-000 - Nova Esperança  do Sudoeste - Pr 
www. novaesperancadosudoeste. pr.gov. br 	 pia neja mAntones(,:Ootm  
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I 8 ENGENH3ARIA  
/0001-77 TDA.  

Emall: lbengenharia0102)gmall.com  
Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II 
cel: (48)99117.7677- (46)991144935 - (46)99128-1852 
Fone: (46) 3191-0110 
Salto do Lontra-PR CEP: 85870-000 

  

    

ANEXO 13 
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

Tomada de Preços n° 13/2021 
Objeto: contratação de empresa especializada em execução de drenagem pluvial e 
pavimentação poliédrica com pedras irregulares no acesso a Linha Jacaré, zona rural do 
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, 10 de novembro de 2021. 

351.79810001-771  
LB ENGENHARIA 

LTDA. 
Av. Nicolau Inácio, 960 

1° Andar - Centro 
L35570-000 - Salto do Lontra - RRi  

Leandro Ba 
CREA-PR 57.7  

CP 

/Ir 	ii GEN ARIA LTDA. 
CNPJ Nº 04.351. 98/0001-77 

LEANDRO BAÚ 
SOM ADMINISTRADOR 

RG N2 5.151.664-8 
CPF 946.030.739-68 

Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D 



 

I6 ENGENHARIA 
  L

TDA. 
 CNPJ 04.351.798/0001-77  

Email: lbengenharta01agmall.com  
Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II 
cel: (46)99117-7677- (46)991144935 - (46)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° 13/2021 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 
DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA PR. 

Salto do Lontra, 10 de novembro de 2021. 

04,351.798/0001-77 
' 	LB ENGENHARIA 

LTDA. 
Av. Nicolau Inácio, 960 

1° Andar - Centro 
L85670.000 - Salto do Lontra - PR 

Leandro 
CREA-PR 5 

A. 
CNPJ Nº 04.351.r 98/0001-77 

L NDRO BAÚ 
Sócio ADMINISTRADOR 

RG Nº 5.151.664-8 
CPF 946.030.739-68 

Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D 

ii 
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I8 ENGENHARIA 
 CNPJ 04.351.798/0001-77 

LTDA. 
  

Email: lbengenharia01egmall.com  
Rodovia PR 281, n• 1200, Parque Industrial II 
cel: (46)99117-7677- (46)99114-6935 - (46)99128.1852 
Fone: (48) 3191-0110 
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000 

  

ANEXO 04 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

À Comissão de Licitação 
Referente: Edital de Tomada de Preços n° 13/2021. 

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 Assinatur.  

Leand,_g_ ___ 
Leandro Baú Engenheiro Civil 57704-D 23/08/2000 

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadi<o 
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis 
Trabalhistas vigentes. 

Salto do Lontra, 10 de novembro de 2021. 

E04.351.79810001-77' 
' LB ENGENHARIA 

LTDA. 
Av. Nicolau Inácio, 960 

° Andar - Centro 

L-
15670-000 - Salto do Lontra - PR _J 

CNPJ Nº 04.35 .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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CNPJ Nº 04. 

04,351.79810001-77 
LEi ENGENHARIA 

LTDA. 
Av Nicolau Inácio, 960 

1° Andar - Centro 
85670-400 - Salto do Lontra - PR 

ENHARIA LTDA. 
51.798/0001-77 

LEANDRO BAÚ 
Sócio ADMINISTRADOR 

RG N2  5.151.664-8 
CPF 946.030.739-68 

Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D 

ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ 04. - bo22,1  

Email: ibengenharia01egmall.com  
Rodovia PR 281, n• 1200, Parque Industriai II 
cel: (46)99117.7877- (46)991144935 - (46)99128-1852 
Fone: (46) 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° 13/2021 
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 com pactador; 
Retroescavadeira; 
Motoniveladora; 
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, 10 de novembro de 2021. 
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/0001-77 T DA"  

Emall: lbengenharia01egmall.com  
Rodovia PR 281, n• 1200, Parque Industrial II 
ce1: (46)99117-7877- (46)991144935 - (46)99128-1852 
Fone: (46) 3191-0110 
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000 
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ANEXO 11 
CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 13/2021 

Proponente LB Engenharia LTDA 
Município Capanema PR 
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM 	EXECUÇÃO DE DRENAGEM 	PLUVIAL E 
PAVIMENTAÇÃO 	POLIÉDRICA 	COM 	PEDRAS 
IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 

Área construída 3.930,00 m2  

Lote Único Prazo de Execução 04 meses 

ITEM 	DISCRIMINAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO 
UTILIZAÇÃO EM DIAS 1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 
01 	1 CAMINHÃO BASCULANTE 30 30 30 30 
QUANTIDADE: 01 (UTILIZAÇÃO) 
02 	FERRAMENTAS EM GERAL 30 30 30 30 
QUANTIDADE: VÁRIAS (UTILIZAÇÃO) 
03 	EPI's 30 30 30 30 
QUANTIDADE: VÁRIAS (UTILIZAÇÃO) 

04 	ROLO COMPACTADOR 30 30 30 30 
QUANTIDADE: 01 (UTILIZAÇÃO) 
05 	RETROESCAVADEIRA 30 30 30 30 

QUANTIDADE: 01 (UTILIZAÇÃO) 
06 - MOTONIVELADORA 30 30 30 30 
QUANTIDADE 01 UTLIZAÇÃO 
07 - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL 30 30 30 30 
QUANTIDADE 01 UTLIZAÇÃO 

r" 
04.351.798/0001-77 

LB ENGENHARIA 
LTDA. 

Av. Nicolau Inácio, 960 
1° Andar - Centro 

1_85670-000 - Salto do Lontra - PRJ  

Salto do Lontra, 10 de novembro de 2021. 

Leandr 
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LB. ENG NHARIA LTDA. 
CNPJ Nº 04.3 1.798/0001-77 

LEANDRO BAÚ , 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

RG N2  5.151.664-8 
CPF 946.030.739-68 

Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D 
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04.351.79810001-77 

LB ENGENHARIA 
LTDA. 

Av. Nicolau Inácio, 960 
1° Andar - Centro 

85670-000 - Salto do Lontra - PR 

Leandro/a»,  
CREA-PR  5 O 

1111°  

NHARIA LTDA. 

CNPJ N2  04.3 1.798/0001-77 
LEANDRO BAÚ 

Sócio ADMINISTRADOR 
RG N2  5.151.6648 

CPF 946.030.739-68 
Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D 

8  ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ 04..  

Email: ibengenharia014kgmailcom 
Rodovia PR 281, ne 1200, Parque Industrial II 
cel: (48)99117-7877- (46)99114-8935 - (46)99128-1852 
Fone: (46) 3191-0110 
Salto do Lontra-PR CEP: 85870-000 
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ANEXO - II 
DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Á pregoeira e equipe de apoio 
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná 
TOMADA DE PREÇOS N° 13/2021 

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 11, 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: LBENG ENHARIA01 @G MAI L.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° 13/2021 e 

todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e 
na Ata de Registro de Preços/Contrato. 

Salto do Lontra, 10 de novembro de 2021. 
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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° 13/2021, 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, 10 de novembro de 2021. 

Atenciosamente 

OSMAR SCOTTI 

CPF: 223.402.209-63 

RG: 1.371.416-9/SESP/PR 

CRC PR N° 020255/0-2 

04.351.79810001-77  
LB ENGENHARIA 

LTDA. 
Av.I\hcoiau Inácio, 960 

1° Andar - Centro 
185670-000 - Salto do Lontra - PR 



PROPOSTA 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

84.840.503/0001-65 



Idem Ps 
RGL.;„094.536-1 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 
'0°22' 

A. A. Colussi & CIA LTDA, 84.840.503/0001-65, Rua Otavio Kischner, 1339, Centro, Capanema 

PR, 46 3552-1706 

Capanema, 08 de novembro de 2021 

À Comissão de Licitações 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 13/2021. 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para 

e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL 

E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA 

JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR 

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$183.000,00(CENTO 

E OITENTA E TRES MIL REAIS), sendo R$54.900,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL E 

NOVECENTOS REAIS) referentes à mão-de-obra e R$128.100,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL 

E CEM REAIS) referentes ao fornecimento do material. 

O prazo de execução do objeto da licitação é de 4 (quatro) meses, contados a partir do 10° dia após 

a assinatura do contrato. 

O prazo de validade da proposta de preços é 5 (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,i a 

integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos. 

Atenciosamente, 

9 Avenida Brasil 303, Capanema - PR 	(46)3552-1706 / 98801-0514 	>rd colussitictac01égmail.com  
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TERRAP LENA

:0,  

Empresa: A.A. COLUSSI 8 CIA LTDA - 84.840.50310001-65 

Endereço: RUA OTAVIO KISCHNER, 1339, CAPANEMA - PR 

Obra: PAVIMENTAÇAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM PLUVIAL 
Local da Obra ACESSO A LINHA JACARE - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 

Data do Orçamento: NOVEMBRO DE 2021 

ORÇAMENTO QUANTITATIVO 

% ITEM FONTE CODIGO DESCRIÇÃO Unid Quantidade 
Valor

Valor 
Unitário 

Total 

LINHA JACARE R$ 	 183.000,00 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 COMP 	 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 	 T 	1 50 I 	501.72 752.57 100.00% 
TOTAL CO ITEM 752,57 0,41% 

2 DRENAGEM PLUVIAL 

2.1 SINAPI 102279 

ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1.5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇAO 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 022021 m' 6,08 6,45C,--  39,22 0,29% 

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 15 M, COM SOLO DE 1' CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 04/2016 m' 3,93 19,00 e/ 	74,67 0,56% 

2.3 SINAPI 92212 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 m 8,00 213,12 II 	1.704,96 12 69% 

2.4 SINAPI 92216 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1003 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF  12/2015 m 2,00 400,09 ‘.-- 	800,17 5 96% 

2.5 SINAPI 73056/2 
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 
EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. Unid 2,00 1.749,72 (-- 	3.499,44 26,06% 

2.6 SINAPI 73856/4 
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 
EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. Unid 2,00 3.655.87 /:----• 	7.311,74 54.44% 

TOTAL DO ITEM 13.430,20 7,34% 
3 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

3.1 SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 rn. 3.930,00 2,11 ,,:" 	8.292,30 61,74% 
3.2 SINAPI 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m' 982,50 29,49 r_- 	28.973,93 215 74% 
3.3 SINAPI CO1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGILA E COMPACTAÇÃO m' 3.930,00 24,00 ‘...._ 	94.320,00 702,30% 
3.4 SINAPI 93594 RANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TonxKm 16.429,37 1,34 .:--- 	22.015,36 163.92% 
3.5 DER-PR 575100 CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA rn. 655,00 1,67 '— 	1.093,85 8,14% 
3.6 DER PR 535200 I.  XTRACÃO. CARGA TRANPORTE ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL PARA PAVIMEN TACÃO POL IEDRICA ,-, 1 210 00 10.78 ,. 	14.121.80 105.15% 

iWAL LX3I iLM 
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3,80% 
0,32% 
0,50% 
1,02% 
6,64% 

4,01% 
0,40% 
0,56% 
1,11% 
7,30% 

4,67% 
0,74% 
0,97% 
1,21% 
8,69% 

Item Componente do 
BDI 

Administração Central 
Seguro e Garantia 
Risco 
Despesas Financeiras 
Lucro 
11: PIS e COFINS 
12: ISSQN (conforme legislação municipal) 

3,80% 
0,32% 
0,50% 
1,02% 
6,64% 
3,65% 
3,00% 

1° Quartil Médio 3° Quartil Valores Propostos 
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A.A. COLUSSI & CIA LTDA 
Rua Otavio Kischner, 1339, MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR 

DATA: NOVEMBRO DE 2021 küO29  
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas 

N° do contrato: 
Tomador: 
Empreendimento: 
Programa: 

Identifique o tipo de obra: 

Pavimentacao Poliédrica 
Prefeitura  Municipal de Capanema 	 

ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DE CAPANEMA 
PAVIMENTACAO EM VIAS RURAIS 

2 
Informe a base de cálculo do ISSQN. 

Construção dE 
ferrovias: 

rodovias e 
2 	 Sobre os serviços. 

x Sobre a mão-de-obra. 

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da 
folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15 

( X ) SEM Desoneração. 
COM Desoneração.  

Intervalo de admissibilidade 

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento 
	

20,73% 

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do 
percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada 
pela fórmula abaixo. 

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)l(1-I1-I2)]-1 

V.131028 



ENZETTI 
ENGENHEIRO CIV140-0\<249-G3 

CREA 109.558/Dajko< 
%Oceçl- Q‘('`()°  

Empresa: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - 84.840.503/0001-65 

Endereço: RUA OTAVIO KISCHNER, 1339, CAPANEMA - PR 
Obra: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM PLUVIAL 
Local da Obra ACESSO A LINHA JACARÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR 
Data do Orçamento: NOVEMBRO DE 2021 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Valor % 1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 	752,57 0,41% 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$ 752,57 R$ - R$ - R$ - R$ 752,57 

2 DRENAGEM PLUVIAL R$ 	13.430,20 7,34% 
25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 100,00% 

R$ 3.357,55 R$ 6.715,10 R$ 3.357,55 R$ - R$ 13.430,20 

3 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA R$ 	168.817,23 92,25% 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

R$ 42.204,31 R$ 42.204,31 R$ 42.204,31 R$ 42.204,31 R$ 168.817,23 

Andamento Geral da Obra 
Mês 25,31% 26,73% 24,90% 23,06% 

100,00% 
Acumulado 25,31% 52,04% 76,94% 100,00% 

TOTAL 183.000,00 7,75% 46.314,43 48.919,41 45.561,86 42.204,31 183.000,00 

A 
SOC 	PM IST' • DOR 

RG: 2 004.536-1 
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PROPOSTA 
L. B. ENGENHARIA LTDA 

04.351.798/0001-77 



Leandro :Ii  
cREµ,-PR 

CPF: 946.0 

TDA 
04.351.798/0001-77 

LEANDRO BAÚ 
SÓCIO/ADMINISTRADOR 
CPF 946.030.739-68 
RG 5.151.664-8 
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 57.704/D 

9-GP,  

T  / 	
DA,. 

6 ENGENHARIA 
 CNPJ 04.351.79811/0001-77 

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 

023() 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão de Licitações 
Referente: Edital de Tomada de Preços n° 13/2021. 
Prezados Senhores 
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM 
PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A 
LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 
O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de 186.531,93 (Cento 
e oitenta e seis mil e quinhentos e trinta e um reais e noventa e três centavos) sendo R$ 
55.959,58 (Cinquenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito 
centavos) referentes a mão de obra e R$ 130.572,35 (Cento e trinta mil e quinhentos e setenta 
e dois reais e trinta e cinco centavos) referentes a material. 
O prazo de execução do objeto da licitação é de 04(QUATRO) meses, 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, 12 de novembro de 2021.  

r04.351.79310001-77  
LB E.1\1,T6p,. NRIP,  

Av. NICOlaU Ir ácio, 960 
1° Andar - Gentu. 

, 85670-000 - Salto do 
LOOlf8 - PR 
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ÁRIA LTDA 
CNE1 351.798/0001-77 

LEANDRO BAÚ 
SÓCIO/ADMINISTRADOR 

CPF 946.030.739-68 
RG 5.151.664-8 

ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 57.704/1) 

item Fonte Código 

-r- 
'̀ 	i 

Descrição Unidade 
Quantida 
de 

Custo 
Unitário 
(sem BDI) 
R 

BDI (%) Preço 
Unitárlo 
(com BOI) 
R 

M.0 MAT Preço 	¿ 
Total (Ri) 

ti. Serviços Preliminares , 
1.1.1. SINAPI Cl PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,50 408,09 BDI 1 492,69 739,03 R 

R$ 	221,71 R$ 	517,32 A 
1.2. Drenagem Pluvial - RS 	3.974,36 R$ 	9.273,50 13.247,36 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E 5,24 6,33 38,51 
JUSANTE/LIMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 

1.2.1. SINAPI 102279 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE lA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 6,08 BDI 1 R 

INTERFERÊNCIA, A 

AF 02/2021 R$ 	11,55 RS 	26,96 
REATERRO- 	MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 15,46 18,66 73,33 

1.2.2. SINAPI 93379 
DA RETRO: 0,28 M' / POTÊNCIA: 88 NP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO DE 1' CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. M3 3,93 BOI 1 R 

AF_04/2016 A 

RE 	22,00 R$ 	51,33 
1.2.3. SINAPI 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, M 8,00 173,35 BDI 1 209,28 1674,27 

JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - R 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. A 
AF 12/2015 R$ 	502,28 R$ 	1.171,99 

1.2.4. SINAPI 92216 -  TUBODE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 M 2,00 325,42 BDI 1 392,89 785,78 
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - R 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. A 
AF 12/2015 R$ 	235,73 R$ 	550,04 

1.2.5. SINAPI 73856/2 -  BOCAPARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, UN 2,00 1444,55 BDI 1 1744,00 3488,01 
INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL R 
REATERRO JAZIDA E A 
TRANSPORTE. R$ 	1.046,40 R$ 	2.441,60 

1.2.6. SINAPI 73858/4 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, UN 2,00 2976,87 BOI 1 3593,98 7187,97 
INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL R 
REATERRO JAZIDA E A 
TRANSPORTE. R$ 	2.156,39 R$ 	5.031,58 

1.3. Pavimentação Polládrica . R$ 51.763,51 R$ 120.781,53 172.546,04 
1.3.1. SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO M2 3.930,00 1,72 BDI 1 2,07 8143,04 R 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 R$ 	2.442,91 RS 	5.700,13 A 
1.3.2. SINAPI- 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE M3 982,50 23,99 BDI 1 28,96 28452,39 R 

I 10 KM) ES 	8.535,72 RS 	19.916,68 A 
1.3.3. SINAPI C01 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO M2 3.930,00 20,13 BDI 1 24,30 95516,69 R 

COM ARGILA E COMPACTAÇÃO R$ 28.655,01 R$ 	66861,68 A 
1.3.4. SINAPI 93594 TRANSPORTE COM CAMINH O BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA TXKM 16.429,37 1,29 BDI 1 1,55 25491,15 R 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 RS 	7.647,35 ES 	17.843,81 A 
1.3.5. DER- 575100 CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA M2 655,00 1,36 BDI 1 1,64 1074,16 R 

PR R$ 	322,25 RS 	751,91 A 
1.3.6. DER-PR 535200 EXTRAÇÃO, CARGA, TRANPORTE, ASSENTAMENTO DE CORDÃO M "'0°`  8,77 BDI 1 10,59 13867,61 R 

LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA _R$ 	4.160,28 R$ 	9.707,33 A 

SALTO DO LONTRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

1-04,351.798/0001-7f' 
LB ENGENHARIA 

LTDA. 
Av. l\lcolau Inácio, 960 

1° Andar Centr:, 
85670-000 - Salto do Lontra - PR1  
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ARIA LTDA 

CNI37 04.351.798/0001-77 

LEANDRO BAÚ 

SÓCIO/ADMINISTRADOR 

CPF 946.030.739-68 

RG 5.151.664-8 

ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 57.704/D 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item 
Descrição 
Valor (R$) 

Parcelas 1 
08/21 

2 
09/21 

3 
10/21 

4 
11/21 

1, Pavimentação Poliédrica com 

Pedra Irregular 

RS 	186.531,93 % 

Período: 
27,07% 26,68% 23,13% 23,12% 

1.1. Serviços Preliminares R$ 	739,03 % 
Período: 

100,00% 

1.2. Drenagem Pluvial R$ 	13.247,85 % 
Período: 

50,00% 50,00% 

1.3. Pavimentação Poliédrica R$ 	172.545,04 % 
Período: 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

R$ 	186.531,93 

Período: 

%: 27,07% 26,68% 23,13% 23,12% 
Repasse: - 

Contrapartida: R$ 50.494,19 R$ 49.766,72 R$ 43.144,83 R$ 43.126,18 
Outros: - 

Investimento: 50.494,19 49.766,72 43.144,83 43.126,18 

Acumulado: 

%: 27,07% 53,75% 76,87% 100,00% 
Repasse: 

Contrapartida: 50.494,19 100.260,91 143.405,75 186.531,93 
Outros: 

Investimento: 50.494,19 100.260,91_ 	143.405,75 186.531,93 

SALTO DO LONTRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2021. 

r04.351.79810001-77  
LB ENGENHAR I A 

LTDA. 
v. icrn u 

1° Andar - Centic. 
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2 Identifique o tipo de obra: 

Informe a base de cálculo do ISSQN. 
Construção 
ferrovias: 

de rodovias e 
Sobre os serviços. 

x Sobre a mão-de-obra. 
2 

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da 
folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15 

SEM Desoneração. 
x COM Desoneração. 

20,73% I 
26,85% 

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento 
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento 

023'3  
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas 

N° do contrato: 
Tomador: 
Empreendimento: 
Programa: 

Pavimentação Poliédrica e Drenagem Pluvial 
Prefeitura Municipal de Capanema 

RUA UBIRAJARAS 
Pavimentação em Vias Urbanas 

Intervalo de admissibilidade 
Item Componente do 

BDI 
1° Quartil Médio 	, 3° Quartil 

Valores 
Propostos 

Administração Central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80% 
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,32% 
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,50% 
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,02% 
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 6,64% 
11: PIS e COFINS 3,65% 
12: ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00% 
13: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) 4,50% 

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo 
do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TC , 
representada pela fórmula abaixo. 

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-12)]-1 
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-12-13)]-1 

V.131028 

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

Carimbo e Assinatura 

Prefeito Municipal (ou Tomador 

Cafiml 

r04:351.79810001-771  
LB ELG,TE.r.)\\1:\A:\RIA 

A.1 	
3cAo, 060 

a - 



Município de Capanema - PR 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, E 
JULGAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°: 13/2021 

Aos dezesseis dias de novembro de 2021, às oito horas e trinta 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 LUCIANA 
ZANON, 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° 13, que 
tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 
DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES 
NO ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. A 
Comissão atestou o comparecimento das empresas: 

L.B. ENGENHARIA LTDA 	 1 FABIO ROBERTO SORANSO 
A.A. COLUSSI & CIA LTDA ALDO ALFREDO COLUSSI 

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 habilitadas as 
empresas. 

L.B. ENGENHARIA LTDA 
A.A. COLUSSI & CIA LTDA 

A empresa A.A. Colussi & Cia Ltda e a empresa LB ENGENHARIA LTDA renunciaram em 
ata. A Comissão abriu o envelope N° 02, contendo a proposta de preços da proponente 
habilitada, foi a mesma conferida e rubricada pela Comissão. A proposta apresentada foi: 
A.A. COLSSI & CIA LTDA 
ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
1 61370 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA 
JACARÉ 

183.000,00 

LB ENGENHARIA LTDA 
ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
1 61370 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA 
JACARÉ 

186.531,93 

De acordo com o Edital, a Comissão de Licitação chegou a seguinte classificação Por 
item: 
A.A. COLSSI & CIA LTDA 
ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
1 61370 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA 
JACARÉ  

183.000,0 

Tendo em vista que a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do t. 
110 da Lei 8.666/93, o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea, não houve 
manifestação de interesse em interpor recurso. Nada mais havendo a tratar, foi enteada 
a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação. 

ROS LIA RIGE BECA{ PAGANI 
MEMBRO PRESIDENTE 

   

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

CAPANEMA-PR 



Q 

Município de Capanema - PR 

632.2582.249-68 
	

018.991.949-77 

:t 
RUBENS LITISIOLANDO SOUZA 	 LUCIANA ZANON 

MEMBRO 	 MEMBRO 
513.358.830-53 	 016.070.779-06 

WISN\N 
L.B. ENGENHARIA LTDA 

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

CAPANEMA - PR 



Fornecedor. 1724-8 AA COLUSS1 & CIA LTDA 

EmatI: esc.saggin4@hotmail.com  

CNPJ: 84,840.50310001-65 Telefone: 4635521102 	Status: Classificado 	 183.00e,0e 

UN 

183.003,00 

183.030,00 	183 000 00 * 1,00 Classificado 	AA COLUSSI & CIA LTDA 

Lote 001 - Lote 001 

001 	61370 EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIED R ICA COM PEDRAS IRRÉ 

GU LARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ 

1 Município de Capanema 2021 
Classificação por Fornecedor 

Tomada de preços 13/2021 

Página 1 

Item Produto/Serviço UN. 	Quantidade Status 	 Marca 	 Modelo 	 Preço Unitário 	Preço Total Sel 

VALOR TOTAL: 	183.000,00 

a- 

C 

ezr 
Emitido por: ROSELIA KR IGER BECKER PAGAN I, na versão 5528 g 18/11/2021094&09 



Município de 
Capanema - PR 	02 -7 

NOTIFICAÇÃO 

A Empresa 
A.A. COLUSSI & CIA LTDA 

Com relação a Tomada de Preços n° 13/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR, notifico a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA, 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 



Município de 
Capanema - PR 

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 econômico, 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 devolucão da Garantia de execucão ou o valor que dela restar, dar-se-á por 
requerimento mediante a apresentacão 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. 

Capanerna,18 de novembro de 2021 

------) ,„ . 
2---- 0.-. -,.--:-..‘......... 

selia Kriger Becker Pagtini 
Chefe do Setor de Licitações 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quinta-feira, 18 de novembro de 2021 11:17 

Para: 	 'colussitictac@gmail.com'; 'saschacolussi@gmail.com' 

Assunto: 	 NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIA DA TP 13/2021 

Anexos: 	 NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR SEGURO GARANTIA E ASSINATURA DE 

CONTRATO.pdf; contrato 538- AA Colussi.pdf 

BOM DIA 

SEGUE EM ANEXO A CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIA DA OBRA. 

SEGUE EM ANEXO TAMBÉM CÓPIA DO CONTRATO, PORQUE AS AGENCIAS BANCÁRIAS PRECISAM DA CÓPIA DO 

CONTRATO PARA FAZER O SEGURO GARANTIA. 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacao(acapanema.pr.gov.br   
licitacao(a capanema.pr.gov.br   

• 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  ‘1,10 o 2 4') 

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON©mailserver2.softsul.net > 

Enviado em: 	 quinta-feira, 18 de novembro de 2021 11:17 

Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00030.txt 

The original message was received at Thu, 18 Nov 2021 11:16:41 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<colussitictac@gmail.com> (relayed to non- 

DSN-aware mailer) <saschacolussi@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer) 

	Transcript of session follows 	 <saschacolussi@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 

<colussitictac@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 

40 



Produto/Serviço 

EXECUÇÃO DE DRENAGEM 
PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IRRE 
GULARES NO ACESSO A LINHA 

ACARÉ 

AA COLUSSI 
CIA LTDA 

.A. 	1 
COLUSSI & 
CIA LTDA 

tidad 

1,00 

 

183.000,00 

Américo Bell 

Município de 
Capanema - PR 024' 

PORTARIA N° 8.011, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.  

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços /3/2021 

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° 13/2021 e 

Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO 

ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO 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; 

Art. 3° Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de Preços N° / 3/2021, 

é de R$ 183.000,00 (Cento e Oitenta e Três Mil Reais). 

Art. 4° Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos dezoito dias de 

novembro de 2021 

Prefeito Municipal 

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



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: Lucíana Zanon 
- 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: Luciana Zanon 
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szímanski 
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 Pelegrína Lopes 

ATOS LICITATÓRIOS  
EXTRATO DO CONTRATO N° 538/2021 
Tomada de preçosN° 13/2021 
Data da Assinatura: 18/11/2021. 
Contratante: 	 Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 A.A. COLUSSI & CIA LTDA . 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA 
JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.. 
Valor total: R$183.000,00 (Cento e Oitenta e Três Mil Reais). 
Américo Bellé 

Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 8.011, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços 13/2021 

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° 13/2021 e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVI-
MENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO 
ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO 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 Quantidade Preto 
A.A. COLUSSI & 
CIA LIDA 

1 EXECUÇÃO DE DRENAGEM 
PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO 
POLIEDRIC.A COM PEDRAS 
TREE. GUIARES NO ACESSO A 
LINHA IACARE 

AA COLUSSI & 
CIA LIDA 

1,00 188000,00 

Art. 3° Valor to al dos gastos com a Licitação modalidade Tomada 
de Preços N° 13 2021, é de Rã 183.000,00 (Cento e Oitenta e Três Mil 
Reais). 
Art. 4° Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em con-
trário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos 
dezoito dias de novembro de 2021 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICÏPIO DE CAPANEMA 
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Município de 
Capanema - PR 

em&RIA pliuglo23v4m~, 

Termo de Homoloogdo o Ato Adjudteatário Tomado de Preços 25)2021 

O botado do Muldplo de Cifi.11155, Estado do Para*. no use de moa atriluiedft 

!apus e, Cooddreando que a pr.dimento hArald io ...Ui de asado mm a Lei n' 8.966 do 21 dr 

junho dr 1493 e .cia alterar;,iea, e,orrinlieente ema. ottigo 13; 

RESOLVE.  

Art. Homologar o Edital de Licimdo moirMade lanada de Enatas 	13j202 e 

Adjudien, objeto: UONTRAIA401W. EMPRESA ESKCIAIffADA EM DRENAGEM PLUVIAL EA 

EXECUÇÃO XC PAV14ENTAÇÃO POLIÉDRIÇA COM PEDRAS IRREGULARES NO r km.; to DE 

PINHEIRO ATE A LINHA REDENÇÃO, ZONA RURAL DO MÇNICIPIO DE ÇAPANEMA PR. 

Art. 7 Eutumplimeutc ao 	urt.109, pado ato 1 dt:Le 8.666. de 21 de ninho 

de 1993, Ice..-r r5:16k3 c mulita& do lki,u.,g,o em ep4taie. apresentando c- vencedor pek 

eri,rrio orno p aço puir kern: aummaie-- 
r„ÃO DE DRENAGEM 010 3700 3 1,00 	1.04.5.120.37 

IOAION te D',1k1. E PAVIMENTAÇÃO IA LIDA ME 
LA LIDA- )MEDRICA COM PENAS IR. 

ME ;ODIARES NO DISTRIIO DE 
i HEIRO ATE A LINHA 

• EDENÇAO. ZONA RURAL DO 
'DE .INKIII0 	UPANN P 

Art. 7  valor al 	 Eimdío cedubdade TotooMi re Prmri N-  /3[2021, 

é dr RS 1.095.120 	 Nomnin e Cimo Mil. Cent., e Vime Reaio e Trona e Sele 

Cenu,u.). 

Art, lIbutologo a parole liraraa), nA,gAdAs 4s diapc,AiçCA% 0102 runhici. 

Gatmete lArreito Muixipnt der Capacete Entodo Jo Parar. • • [' 	,1LAa Je 

mvenho de 221 

Amém, 1434 

Menide Govembx Pedra **Pano de Souza, 1060 - Getto - 85760-MO 

Fede146)3552-1321 

Município de 
Capanema - PR 

unncAçÃo ai IIIISI001LIDA01 DE LICITAÇÃO II 113021 

Rstiriu, rm tudg. to oeus ger.. e irsmchcru a Isodgallídade do Licitara. oa. c PAL8SI1u1 DE 

1'0R4AC-40 COICIINOADd oe CO ME:JUROS MONKIViiir 	DIRCIIC, 	CAJAKA E II) 

ADOLESCENTE • CO (CA N DUAIS ATOEM DO ,i1.5TEN4 DE GARANTIA D8 DIREFM GA ORANÇA 

.k.nowserste NO 91/M150 DE CAY4A0.510 NE COO) CA0I1 HOPAki) DY, n3  POR4C, DIVIDIDO 

11.16 MODU1.00 COM CPAIAC,AU DE 0 MONAS CADA.. cardume Ruem jurídico fuudougrogodo ou 01;. '14. 

rendo.! do Lei IS.1.3,1/1021. 

•Art. 04. 10006a kitaric usando 	•33•.•5KI05,. 	ser 	A. 

• aµ::riti+Ao materius, do eguiputoulis oc. dlr.rautm ou acaridar., k, arrugou por *ó 
puwwan no, Perecida por mudou. empresa tiu ieggieírutsiou comwrial eurumvor. 

Cd'a.06 	u.C.Corid ;CU. MC c Caiicrentoi, Hodisi 

I0( 3940 do 
o s 

ri 

coo dr produIvIsuvau 

....o. v.81»: ic.F.M.t.i.k0 Cr...TINIA 
' CONSUMI:IMOS MI;IIICIPalo DE 

0R0.1101 (2 (10021,9 E DO 
'DOLVICVITE • COXA E CISMAJP 
1101101 04) tiNTF.09 Di GARANTIA DR 
e RIIIT03 D. CIR.4g..4 e DO 
001.OICE310 NO illINCO10 DP 
APA.NEM4 PR. COM CARGO MIARIA 

Ir Mi MORAS. DiVIIII(10 EM O 
uni.Loo com D,.?Ac.ko DE a 00813 
0;04. 

,00 ,!•I •03 .060.30 

OTO, 	 Eap 00 

Amonooeelo  
Prole. Monirucel 

EXiMSTO I.0 01.0 110 080)17.0 06 ROIAS 
.>Or 

1,icflo00vIdico tolILSO: 
Dar. dodridga: 
5.150* 	541,41004.1.415,..F5 
rha001, 	NENIE A LAL1FL 
t'SiOULX11.t LIDA 
liiouP.MESDIA Ir RUÃO° tITO)E1 000 DE 

01,411.00/2 14. DIRIMO DA 
(IMANA li. 050I000CIP CMDCA 1:1331us 
ATM% NI V11141.{ 00e.0:110 011 InEtrá 
Prg LIMOU 11/0 dilMXIM.1.01Ercri mpkip1011: 
CAYAN11.0 E.. C.OM CUCA 11400.19 DP 01 
POPAS DIVIIMOO til 6 Mi/41101 CON DIRACAD 
h.1 
W.O.) IlidtarOuNgar /Mi oc..egig 
Ando. girk 
PicOdug uwes 

Ave3da Governador Pedro Airoto Pangot de Souza, IC80 - Certo - 85760.000 

Fone:(46)3552-1121 

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, 5/N, Interior, Planalto • PR), de segunda a 
sexta-feira das 08:30 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 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. 

Vila Pérola Km 48, 5/N, Interior, Planalto - PR \* 
Sucesso Matriz Planalto 

Município de 
Capanema PR 

PORTARIA r 11O11„ DE IA DE NOVEMBRO DE  2021. 

Termo do liontologoçdo e Ato Adjudicatário Tomado de Preços 142021 

O Prefeito do Município de Capanema. Ratado do Panai, no uss de yuas 

lepia e, C...Nefando flue o pio-Adir:irmo heitntórk, rato de sofftld «Am, a lei o' 8.66l, de 21 de 

junho de 1991 e 11:35 	ea•,..,lohne ele oro seu nrit, 43, 

RESOLVE, 

An. I. Homakmo 3 ;:tal de Lieitna". modal:dade Tomada de Pre,:os o" I 3/2O21 e 

Adp.:diro. °Mem. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM PUN1M.. E PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRlik.XILIARES NO 

ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL IX) MUNICIPIO OC CAPANEMA 

/mi., 7 Em =primemo on diapoato no art.109, parágrafo 1 du Lei 8 6.tru, de 21 de junho 

de 199.5. tormuse $Mlito o iesulindo da lidtarao em epigruk. apixser.tando o vencedor pelo 

mterio menor preço Par  item; 

Marca Qual:444%w . 	' 

AA 	.1 
COLOS& & 
CIA LIDA 

).2..C1YÇÃO DE DRENAGEM 
7LUVIA1, E PAA1MENTAÇÃo 

't)11EDRICA COM PEDRAS IR/ZE 
(1{.1.1,1.KS NO ACESSO A LINHA 
pACARF. 

AA C OLUSSI 3 
CIA LIDA 

100 183.000,00 

Art. r Valor Lotai Aca ptstna com a 1,ntarAu mudaltd 	Tom: dado Previ, N." 13/2,121, 

F de F3 183.00(400 (Cru% e Oitenta a TM. MS RbRiM, 

Art. AC :43/13,40g0 a presente 11citaçao. rewondas 35 ii3p<sapSes em Contraio 

Gabinete do l're.fedo Municipal de Calmem& Fr.tadn do ParunA 305 dewn digo dr 

noycenhro dr 2021 

Amen. Me 

Pre„;i4w!Err,i-i,ord 

AVP11163 Gxemador Pedro *ato Puçá de Saga, 108C - Centro - 8S760-000 

Fam(46)3552-1321 

EXTRATO DO CONTRATO N° 538/20'2 
Tomada de preçosN° 13/2021 
Data da Assinatura: 	18/11/2021. 
Contratante: 	Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	A.A. COLUS SI & CIA 
LTDA 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM 
PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 
PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA.  
JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PI. 
Valor total: R$183.000,00 (Cento e Oitenta e Três Mil 
Reais). 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal  

EXTRATO DO CONTRATO N° 539/2021 
Tomada de preçosN° 15/2021 
Data da Assinatura: 	19/11/2021. 
Contratante: 	Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	M. BIGATON & CIA LTDA 
- ME. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM DRENAGEM PLUVIAL E A 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES NO DISTRITO DE 
PINHEIRO ATÉ A LINHA REDENÇÃO, ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 
Valor total: RS1.095.120,37 (Um Milhão, Noventa e 
Cinco Mil, Cento e Vinte Reais e Trinta e Sete Centavos). 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal 



Marcelo Picanço trai ouç 

PORTO 
SEGURO 

Poria Seguro Cle de Seguros Gerais 
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Discos - São Paulo 
CEP 01205-905 CNPJ 61 198.164/0001-60 
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945 
SIte, www.gorloseguro.com.br  

APÓLICE DO RAMO - 775 

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO (00024 l  

    

PROCESSO SUSEP N2  
1'3414.902181/2013-49 

APÓLICE N2  

0775.07.5.296-1 

CONTROLE N2  

94828184 

PROPOSTA N2  

65 9482818-4 

SEGURADO : MUNICIPIO DE CAPANEMA 

ENDEREÇO 	: AVENI PARIGOT DE SOUZA, 1080 	- CENTRO - CAPANEMA/PR CEP: 85760-000 

CNPJ/CPF 	: 75.972.760/0001-60 

TOMADOR 	: A.A. COLUSSI & CIA LTDA 

ENDEREÇO 	: AV R OTAVIO KISCHNER, 1339 	- CENTRO - CAPANEMA/PR CEP: 85760-000 

CNPJ/CPF 	: 84.840.503/0001-65 

CORRETOR : FRONTEIRA CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA 	SUSEP: 10552J 	SUSEP OFICIAL: 202050961 

"A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, através desta apólice de Seguro Garantia, garante pelo presente instrumento ao 

SEGURADO, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo TOMADOR até o valor abaixo descrito." 

DESCRIÇÃO DA GARANTIA 

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato) 

Modalidade Limite Máximo de Garantia \rigència 

EXEC. PRESTADOR SERVICO R$ 9.150,00 
Início Térrnlno 

18/11/2021 17/10/2022 

OBJETO DO SEGURO 

Esta apólice garante a obrigação assumida pelo tomador no objeto do contrato 	n2  538/2021 	para EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, 

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 

A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS 

descritas abaixo. 

Limite máximo de indenização para a cobertura de EXEC. PRESTADOR SERVICO: até 100% do valor da Descrição da Garantia. 

Em caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma do Limite Máximo de Indenização não ultrapassará o Limite Máximo de 

Garantia. O excesso não estará garantido por este seguro. 

Condição Especial: 

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do 
GA 
0implemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração 

Pública, tendo em vista o disposto na Lei n2  8.666/93. 

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias. 

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas condições especiais e/ou 

condições particulares especificadas na apólice. 

Constituem parte integrante da presente apólice, as condições gerais, condições especiais e o demonstrativo do Prêmio. A Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a presente apólice emitida com base nas informações 

constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer parte 

SÃO PAULO, 23 DE NOVEMBRO aE 2021 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n.  2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura da 
Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica 
de documentos em forma eletrônica, das aplicaçôee de suporte e das aplicacfSee habilitadas que utilizem 
certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 

Signatários autorizados, 

Marcelo Picanço - N° de Série do Certificado: 302504388a588a3e Data e Hora: 23/11/2021 10:56 

Marcos Louça° - N° de Série do Certificado: 7890a21a29106c6a Data e Hora: 23/11/2021 10:56 
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PROCESSO SUSEP No 
1'5414.902181/2013-49  

APÓLICE No 

0775.07.5.296-1 

CONTROLE No 

94828184  

PROPOSTA No 

65 9482818-4 

SEGURADO : MUNICIPIO DE CAPANEMA 

ENDEREÇO : AVENI PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA/PR CEP: 85760-000 

CNPJ/CPF 	: 75.972.760/0001-60 

TOMADOR 	A.A. COLUSSI & CIA LTDA 

ENDEREÇO : AV R OTAVIO KISCHNER, 1339 - CENTRO - CAPANEMA/PR CEP: 85760-000 

CNPJ/CPF 	: 84.840.503/0001-65 

integrante do presente contrato. 

024. 
 

A presente apólice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos órgãos reguladores e limite de retenção da 

Seguradora. 

A presente apólice não assegura riscos originados de outras modalidades de seguro. 

A inadimplência do Tomador perante a seguradora, em decorrência de sinistro pago ou prêmio do seguro pendente, poderá resultar 

m 

registro nos órgãos de proteção ao crédito. 

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos 

mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 

Número de telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484 

Código de registro desta seguradora junto à SUSEP é 05886. 

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado, sob o n2  058862021000707750052961000000 se esta foi 

corretamente registrada no site da SUSEP - www.susep.gov.br. 

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no 

endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. 

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no site da Porto Seguro - 

www.portoseguro.com.br/segurogarantia.  



Valor 

R$ 286,05 

Vencimento 

03/12/2021 

Forma de Pagamento: BOLETO 

Parcela 

• 

1 

DEMONSTRATIVO DO PRÉMIO 

Importância Segurada 	 • R$ 9.150,00 

Prêmio Líquido 	 • R$ 286,05 

Adicional de Fracionamento: R$ 0,00 

Custo 	  • R$ 0,00 

1.0.F 	  • R$ 0,00 

Taxa de Juros ao mês %: 0,00 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

PORTO 
SEGURO 

Podo 8~o Cie d. ~gume Goirak 
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Ellseos - São Paulo 
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60 
Regulamentada pelo Decreto Lel 20.138 de 06/12/1945 
Site: www.portoseguro.com.br  
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SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO 

PROCESSO SUSEP Ne 

75414.902181/2013-49  

APÓUCE Ne 

0775.07.5.296-1 

CONTROLE No 

94828184  

PROPOSTA N2  

65 9482818-4 

SEGURADO : MUNICIPIO DE CAPANEMA 

ENDEREÇO : AVENI PARIGOT DE SOUZA, 1080 	CENTRO CAPANEMA/PR CEP: 85760-000 

CNPJ/CPF 	75.972.760/0001-60 

TOMADOR 	A.A. COLUSSI & CIA LTDA 

ENDEREÇO : AV R OTAVIO KISCHNER, 1339 - CENTRO - CAPANEMA/PR CEP: 85760-000 

CNPJ/CPF 	: 84.840.503/0001-65 

COBERTURAS 

Cobertura Limite Máximo de Indenização Prémio Liquido 

EXEC. PRESTADOR SERVICO R$ 9.150,00 R$ 286,05 

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da circular SUSEP r ,  477/13 e Lei 8.666.93. 
Em atendimento à regulamentação vigente, Informamos que incidem as aliqotas PIS 0,65%; COFINS 4,00% sobre a formação de preço. 

Para efeito desta apólice, fica certo e ajustado que a soma de todas as indenizações não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia descrito no 
frontispício da apólice. 

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com 

deficiência auditiva) Informações sobre o produto/sinistro: 3366-3840 (Gde. São Paulo) 4004-2800 (Demais Capitais) e 0800 727 

8005 (Demais localidades) Ouvidoria: 0800 727 1184 

SÃO PAULO, 23 DE NOVEMBRO DE 2021 
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SEGURO GARANTIA — SEGURADO: SETOR PÚBLICO 
PROCESSO SUSEP N°15414902181/2013-49 

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775 

1. OBJETO 

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 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: 

I — processos administrativos; 

II — processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 

III — parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa; 

IV — regulamentos administrativos. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, 
oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada 
caso. 

2. DEFINIÇÕES 

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia. 

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, 
que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes. 

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano 
de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas 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. 

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, 
mediante solicitação 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 cobertura do seguro, e que deverá constar da 
apólice ou endosso. 

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da 
reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos 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 se transmite o posicionamento acerca 
da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados. 

2743.17.02.E -JUL/19 
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2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações 
assumidas pelo tomador. 

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o 
segurado, conforme os termos da apólice. 

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 

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 mediante proposta assinada pelo 
proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos 
essenciais ao exame e aceitação do risco. 

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, 
com a indicação da data e da hora de seu recebimento. 

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados 
da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, 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 poderá ocorrer mais de uma 
vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora 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 acima 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 principal ou no documento que serviu de base 
para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a 
seguradora emitir o respectivo endosso. 

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação 
do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia 
poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da 
emissão de endosso. 

5. PRÊMIO DO SEGURO 

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice. 
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5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio 
nas datas convencionadas. 

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a 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 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 cada modalidade contratada. 

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado 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 vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a 
seguradora emitir o respectivo endosso. 

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação 
do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá 
acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão 
de endosso. 

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO 

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições 
Especiais, quando couberem. 

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação 
da Reclamação de Sinistro. 

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação 
complementar. 

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, 
nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais; 

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, 
sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma 
detalhada. 

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 

II — indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, 
cobertos pela apólice. 
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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 de 30 (trinta) dias será suspenso, 
reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. 

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 
(trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão. 

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 indenização no prazo devido. 

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do 
tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES 

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 
destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em: 

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de 
caracterização do sinistro; e 

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do 
prazo fixado. 

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/ IBGE - índice de Preços ao Consumidor Amplo da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substitui-lo, sendo calculado com base na 
variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado 
imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação. 

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da 
obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do 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 

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora 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 das seguintes hipóteses: 

I — Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 

II — Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de 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 segurado, pelo beneficiário ou 
pelo representante, de um ou de outro; 
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V — O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro; 

VI — Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de 
seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar 
na aceitação da proposta; 

VII — Se o Segurado agravar intencionalmente o risco; 

12. CONCORRËNCIA DE GARANTIAS 

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em 
benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com 
os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum. 

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES 

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o 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 Condições Gerais: 

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 em contrário nas Condições Especiais. 

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou 
restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 
8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do 
contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93. 

15. RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora 
com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições: 

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos 
emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; 

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos 
emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto: 
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Relação a ser aplicada sobre 
a vigência original para 

obtenção de prazo  em dias 
195/635 
210/365 
225/365 
240/365 

% DO PRÊMIO 

255/365 
270/365 
285/365 
300/365 
315/365 
	

93 
330/365 
	

95 

 

345/365 
365/365 

PORTO 1—n,_ 
SEGURO IG.• 
CNPJ. 6;198.164/0001-60 

% DO PRÊMIO 
Relação a ser aplicada sobre 

a vigência original para 
obtenção de prazo em dias 

15/635 13 
30/365 20 
45/365 27 
60/365 30 
75/365 37 
90/365 40 

105/365 46 
120/365 50 
135/365 56 
150/365 60 
165/365 66 
180/365 70 

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual 
11,  correspondente ao prazo imediatamente inferior. 

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. 

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá 
ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa. 

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os 
seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitrai, 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 

4111, Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

18. FORO 

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio 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 das datas para tal fim neles indicadas. 

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua 
comercialização. 

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente 
registrado no site da Susep - www.susep.gov.br. 

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número 
de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF. 

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
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• 19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em 
contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice. 

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente 
a cargo da Sociedade Seguradora. 

20. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE 

O Seguro Garantia disponibiliza para você um serviço que objetiva reduzir as fraudes que atualmente aumentam a 
sinistralidade e consequentemente encarecem o seguro. Este número de telefone de discagem gratuita possibilita a 
informação, anonimamente, da existência de uma fraude ou denúncias. Você receberá uma senha com a qual poderá 
acompanhar as providências tomadas pela Seguradora. Assuntos tratados por esse canal serão mantidos sob sigilo e 
garantia de anonimato. Faça sua denúncia através dos canais abaixo: 

Telefone: 0800-7070015, atendimento de segunda à sexta das 09h às 18h (exceto feriados) ou através do e-mail: 
denunciaportosequro.com.br. 

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas 
com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: 3366-3840 (Atendimento São Paulo) - 4004-2800 

(Demais Capitais) - 0800 727 8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br  
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CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES — RAMO 0775 
MODALIDADE II — SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. 

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. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à 
Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei n° 8.666/93. 

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e 
Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo. 

2. DEFINIÇÕES 

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei 
n° 8.987/95: 

I — Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do 
contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo 
de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes. 

3. VIGÊNCIA 

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras: 

I — coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente 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. 

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-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a 
seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro. 

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo 
segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do 
tomador, data em que restará oficializada a Reclamação 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 assumidas pelo tomador, seus 
anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador; 

b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador; 

c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados 
entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador; d) Planilha, relatório e/ou 
correspondências informando da existência de valores retidos; 

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos; 
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• 4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a 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; 

5. RATIFICAÇÃO 

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição 
Especial. 

SAC. 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas 
com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: 3366-3840 (Atendimento São Paulo) - 4004-2800 

(Demais Capitais) - 0800 727 8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br  
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CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

QUINA: sor55:71:segunda-feira a sábado. Ap 

327-740566376-2 
23/NOV/2021 	HORA DF 14:11:49 

LOT. 14.003410-2 
LOCALIDADE: CAPANEMA 
AG. VINCULADA: 1256 

TERM 044736 

COMPROVANTE PAGAMENTO DE 
BOLETO BANCOS 

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A. 
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

LINHA DIGIT4VEL DO CÓDIGO DE BARRAS 
3419175876 	19587172933 
81008030009 2 88230000028605 

BENEFICIÁRIO 
NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS 
RAZAO SOCIAL: PORTO S COMP DE S GERAIS 
CNPJ: 61.198.164/0001-60 
PAGADOR 
NOME FANTASIA: A.A. COLUSSI CIA LTDA 
RAZAO SOCIAL: A.A. COLUSSI CIA LTDA 
CNPJ: 84.840.503/0001-65 
DATA DE VENCIMENTO: 	03/DEZ/2021 
DATA DE PAGAMENTO: 	23/NOV/2021 
VALOR NOMINAL: 	 286,05 
JUROS: 	 0,00 
IOF: 	 0,00 
MULTA: 	 0,00 
DESCONTO: 	 0,00 
ABATIMENTO: 	 0,00 
VALOR CALCULADO: 	 286,05 
VALOR DO PAGAMENTO: 	286,05 

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE 
327-740566376-2 

VIA DO CLIENTE 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado 
AV. RIO BRANCO 1489 

PoRT0 SEGURO SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001 
CNPJ 61.198.164/0001-60 

Nosso Número 175/87195871-7 	Número do Título 87195871 

(o) Mora / Multa 	 f (m) Valor Cobrado 

	

 	Autenticação Mecânica 

Sacado 
84 840 503/0001-65-A.A. COLUSSI & CIA LTDA 
• -,élir./Documento 

Vencimento 
03/12/2021 

(.) Valor Do Contrato 

Agencia/Código Cedente 
2938/10080-3 

(-) Desconto / Abatimento 

Espécie 
R$ 

Quantidade 
286 05 
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De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 terça-feira, 23 de novembro de 2021 14:55 
Para: 	 GUILHERME (planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br) 

Assunto: 	 NOTIFICAÇÃO PARA INICIO DE OBRA TP 13/2021 
Anexos: 	 NOTIFICAÇÃO PARA INICIO DE OBRA.pdf 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacao(a capanema.pr.gov.br   • licitacao@capanema.mgov.br  

• 
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Capanema - PR 

NOTIFICAÇÃO 

Ao Senhor 
Guilherme Alexandre 
Secretário Municipal de Planejamento 

Com relação a Tomada de Preços n° 1 3/202 1, contrato administrativo n° 
37/ 2020- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO 

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, 23 de novembro de 2021 

selia riger Becker agani 
hefe do Setor de Licitações 

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

• 

• 
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De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON©mailserver2.softsul.net > 
Enviado em: 	 terça-feira, 23 de novembro de 2021 14:55 
Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00025.txt 

The original message was received at Tue, 23 Nov 2021 14:54:33 -0300 from 
238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	 
<planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br> (successfully delivered to mailbox) 

Transcript of session follows 	<planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered 

• 

• 
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CONTRATO N° 538/2021 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A 

EMPRESA A.A. COLUSSI & CIA LTDA 

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 A.A. COLUSSI & CIA LTDA ., inscrita no CNPJ/MF 

sob o n.° 84.840.503/0001-65, com endereço a Rua R OTAVIO KISCHNER, 1339 - CEP: 

85760000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) 

ALDEMIR COLUSSI inscrito no CPF n°524.947.489-68, residente e domiciliado em RUA PADRE 

CIRILO, S/N - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, 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° 13/2021, que fazem parte 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 DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR., 

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 

13 / 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° 13/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR coi*IÁ'ro 
2.1. O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 183.000,00 (Cento e 

Oitenta e Três Mil Reais). 

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 ORÇAMENTARIA 

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



Município de 
Capanema PR 

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 1700 08.001.26.782.2601.1265 000 4.4.90.51.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2021 1700 08.001.26.782.2601.1265 000 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 4 (quatro) meses, 

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 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; 

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. 

• CLÁUSULA UINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1. O prazo de vigência do Contrato será de 8 (oito) meses, 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 18/11/2021 e 

encerramento em 17/07/2022. 

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 EXTA - 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 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 

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

 

exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos; 

(3')  
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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 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 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. 

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 e situação da obra em relação ao cronograma previsto, mantendo tal 

documento no local de execução da obra, para possibilitar a sua fiscalização.  
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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 telefõnicas. 

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 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; 
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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 ónus 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 patrimônio 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 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 OBRIGACÕES 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 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 observância 

das normas ambientais vigentes; 
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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 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 de 

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 õnus para a 

Contratante. 

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrõnica, 

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 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 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, 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). 

CLAUSULA »ÉCIMA PRIMEIRA DA FISCALIZAÇÃO 
11. A fiscalização se dará conforme o item 20 do edital. 

CLAUSULA k)ÉCIIVIA SEGUNDA - DAS ALTERAÇ ES 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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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 INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

13. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS. MROLTINAS E EOUIPAMENTOS 
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. 

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. 
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15.4.Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança 

necessárias à preservação da integridade fisica 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 ÇONTRAT • DA 

• 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 

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. 
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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 doW 

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; 

"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. 
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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 
Complemen ar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrati as, 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, po estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes 

a seguir fir am o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma. 

Capanema - PR, 18 de novembro de 2021. 

AMÉRICO BE  r.  
PREFEITO MUNICIPAL 

 

ALDEMIR COLUSSI 

REPRESENTANTE LEGAL 
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Capanema, 24 de novembro de 2021 

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO 
CONTRATO N°37/2021 

Prezado Diretor, 

Com relação a obra para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 

• 

	

	
IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DOMUNÍCIPIO DE 

CAPANEMA PR, conforme projetos especificados no processo licitatório Tomada de Preços n° 13/2021 

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, 

AMERICO 
Assinado de forma 
digital por 

BELLE:240 AMERICO 
BELLE:24059587915 

59587
9, c Dados: 2021.11.24 

I 	09:45:37 -03'00' 

111) 	 Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

Diretor 
A.A.COLUSSI E CIA LTDA 
CNP.] No 84.840.503/0001-65 
De Acordo, em / / 
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