
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 

t. 1° Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a presidència da 

primeira para constituírem a Comissão Permanente de Abertura e 

Julgam nto de Licitações, realizadas pela Secretaria Municipal de Finanças, 

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

31/12/ 021. 

Jeandra Wilmsen 
oselia Kriger Becker Pagani 
ndrea Marize Weschenfelder Paeze 
ubens Luis Rolando Souza 

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

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

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

aos oito dias do mês de dezembro de 2020. 

\s/ 
Américo Bellé 

Prfeito Municipal 

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

CAPANEMA - PR 



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

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

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 público 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 trineto Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEWA-PR 



Município de 	nr 

Capanema - PR 

Capanema - PR, 17 de novembro 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 NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS 

AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO 

DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/ 17/SDR 

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$ 

230.363,77(Duzentos e Trinta Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Sete 

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 



Município de Capanema — PR 

Departamento de Engenharia 

MEMORANDO INTERNO 35/2021  
A/C: 

Sr° GUILHERME ALEXANDRE 

Secretário Municipal de Planejamento e Projetos 

Com relação a solicitação para que seja feito o Projeto Básico 

referente 9  EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS 

AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROAMN 

E PARÁ N MUNICÍPIO DE CAPANEMA EM ATENDIMENTO AO 

TERMO D COMPROMISSO N° 568/17/SDR, segue em anexo o 

solicitado. 

    

Capanema, 15 de julho de 2021 

• • 

   

R0015 iS g°Iand° S°14a  
Eng.° Civil Misiciliat  C44'1°14'12E.  Matricule ri.' 19434 

CP.FA-P.S 88.296/D 

  

     

     

  

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA 
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 88.296/D 

 

4.17;;CeSS°.' 

2099120w!: 02..13 

151071202-1  

Assunto..  
SOLICITACAO PARA SETOR DE PLANE. 

Fkoq 
uerente: 

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA 

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

Departamento de Engenharia 

SOLICITAÇÃO 

Considerando os problemas identificados na execução do contrato administrativo n° 

221/2020 cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES 

E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO 

ACRE, LERCY JOÃO ROAMN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA EM 

ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/17/SDR, assinado com a 
gi empresa Tone lle Engenharia Eireli-ME cujo CNPJ n° 29.93.121/0001-89, solicito que 

seja feito um novo projeto Básico com o saldo do contrato em epigrafe e algumas 

patologias que por ventura existirem, no sentido de abrir novo processo licitatório. 

Capanema, 01 de julho de 2021 
RE 

1160001  w 

01,14 ;114:de 

1

..mnaatatos 
LHE ME ALEXAEen85"--  

Decret°  
Secretário uni ipal de Planejamento e Projetos 

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

f  6 

PROJETO BÁSICO 

LORGÃO INTERESSADO 

1.1.Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos 

2.OBJETO 

2.1.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL 
NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E 
PARÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE 

COMPROMISSO N° 568/ 17/SDR 

3.RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1.Adelar Kerber 

4.JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

EMPRESA 

TERRITÓRIO 
CAPANEMA 

4.2.Os 

obtidos entre 

seguem eml 

4.1.Justifica-se 

PEDRA IRREGULARES 

a realização do presente certame para CONTRATAÇÃO DE 
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, 
DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE 

PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/ 17/SDR 
valores máximos de cada item foram definidos através dos menores preços 

três orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que 

anexo a este Termo de Referência. 

5.DEFINI ÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Lote: 1 - Lote 001 

Item Código 
do 
produto/ 
serviço 

Nome do produto/serviço Quan 
tidad 
e 

Unidad 
e 

Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

1 61950 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRA 
IRREGULARES E DRENAGEM 
PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, 
TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, 
LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM 
ATENDIMENTO AO TERMO DE 
COMPROMISSO N° 568/ 17/SDR 

1,00 UN 230.363,77230.363,77 

TOTAL 230.363,77 

6.CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO 

POLIÉDRIC' 

TUPI, TERRITÓRIO 

6.1.A empresa vencedora terá o prazo de 6(seis) meses para execução da obra de 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, 

DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE 

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



Município de 
Capanema - PR 

n 
1f 

CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/ 17/SDR, o 

período de vigência será de 12(Doze) meses. 

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 fisico-financeiro previsto no 

projeto básico. 

7.PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1.0 Contrato terá validade de 6 (seis) meses 

8.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1.A Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS 

RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 

568/ 17/SDR, será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada por Erik 

Takashi Kurogi, Crea/PR134983/D, Engenheiro Civil. 

Capanema, 17 de novembro 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 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL 

RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

DATA BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI MAIO 2021 E DER-PR JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO ADOTADO O BDI DE 26,85 % 

DATA: JULHO DE 2021 

ORÇAMENTO QUANTITATIVO TOTAL DAS RUAS 

ÍTEM Codigo Descriminação Unidade Quantidade R$/unit R$ 

1 SERVIÇOS PREUMINARES 

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 520,05 1.497,76 

1.11 	  -00EAS-DE-MBO-EIHSTENTES- 	  - 	-- 

1.1.2 DER-PR 606500 DEMOLIÇÃO DE ALVENAR1A(BOCAS DE LOBO EXISTENTES), INCLUINDO REMOÇÃO COM BOTA FORA EM ATÉ OMT 30 KM M3 15,00 169,05 2.535,79 

1.2 UM PEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL INCERVIVEL 

1.2.1 DER-PR 404000 REMOÇÃO DE SOLOS MOLES M3 87,50 9,25 809,14 

1.2.2 DER-PR 601200 REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO M3 87,50 31,81 2.783,72 

93594 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', (ARGILA)EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE. TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.100,00 1,71 3.596,20 

1.3 BUEIROS EXISTENTES 

1.3.1 DER-PR 600300 ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1. CATEGORIA M3 164,80 

1.3.2 DER-PR 603060 REMOÇÃO DE BUEIROS 0,60 M M 206,00 25,65 5.283,71 

1.3.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 34,17 

1.4 BORRACHUDOS 

1.4.1 101853 

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POUÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM Pó DE PEDRA. COM  REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 

DO MATERIAL AF_12/2020 M2 40,00 47,95 1.917,97 

1.5 MEIO FIO EM CORDÃO DE PEDRA PARA INTERTRAVAMENTO 

1.5.1 DER-PR 535200 EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO CORDÃO DE PEDRA LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO POUÉDRICA M 28,40 10,79 306,58 

TOTAL DO ITEM 18.730,87 

2 TERRAPLENAGEM 

2.1 DER-PR 401160 REGULARIZAÇÃO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE LEITO M2 2.472,25 0,20 501,77 

2.2 DER-PR 416010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1' CATEGORIA 5000 - 6000M M3 398,60 15,37 6.128,16 

2.3 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 398,60 1,31 520,79 

2.4 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 2.472,25 0,10 250,88 

2.5 400950 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN m3 398,60 4,26 1.698,90 

9.100,51 

3 DRENAGEM PLUVIAL 

3.1 DER-PR 600300 ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1. CATEGORIA M3 19,20 9,31 178,77 

3.2 DER-PR 601200 REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO M3 106,58 31,81 3.390,73 

3.3 DER-PR 610600 CORPO DE BSTC 0,60 M SEM BERÇO M 194,00 348,63 67.635,10 

3.4 DER-PR 610700 CORPO DE BSTC 060 M 5 COM BERÇO(TUBO ARMADO) M 24,00 472,30 11.335,21 

3.5 97953 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 8,00 1.124,30 8.994,38 

TOTAL DO ITEM 91.534,19 

4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

4.1 DER-PR 500000 ESCARIFiCAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO SUB LEITO M2 2.472,25 3,41 8.435,97 

4.2 DER-PR 532600 COLXÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 2.472,25 2,12 5.237,20 

4.3 DER-PR 521450 EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE PREPARO E ASSENTAMENTO DE POLIÉDRICO M2 2.472,25 23,45 57.985,55 

4.4 DER-PR 532650 ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO M1 2.472,25 1,01 2.508,84 

4.5 DER-PR 532700 COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 2.472,25 0,55 1.348,50 

4.6 DER-PR 575100 CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO PILIÉDRICO M2 196,36 1,67 328,78 

4.7 94275 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P M 392,71 42,00 16.493,83 

4.8 93594 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', (ARGILA)EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.848,03 1,71 4.877,18 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL 

RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

DATA BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI MAIO 2021 E DER-PR JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO ADOTADO O BDI DE 26,85 % 

DATA: JULHO DE 2021 

ORÇAMENTO QUANTITATIVO TOTAL DAS RUAS 

ÍTEM Codigo Descriminação Unidade Quantidade RS/unit RS 

4.9 93594 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', IPFDRAIEM Via URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE. TXKMI. AF_07/2020 18KM 2.492,03 1,71 4.267,54 

101.483,40 

5 SINALIZAÇÃO VERTICAL 	— 

5.1 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFIETIVA M2 3,36 937,68 3.150,59 

5.2 DER-PR 821300 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO FOGO 0=2,5" COM TAM433  ' 3 - -3F 3 \ - ,;•FO H=3.00 M UD 16,00 397,76 6.364,22 

TOTAL DO ITEM 9.514,81 

TOTALGERAL DA OBRA   230.363,77 

OBSERVAÇÃO: ADOTADO A TABELA DO SINAPI MAIO DE 2021 E DER-PR JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E BDI DE 26,85% 

Rubens L.l.ólanda Souza 

•••...., 	

Eng.' Ciyil MtinicipJI de Capancma-PR 
Matricule :4 ' 19431 

,....../ 

 
CREA•RS 48.296ID 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL 

RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

DATA BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI MAIO 2021 E DER-PR JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO ADOTADO O BDI DE 26,85 % 

DATA: JULHO DE 2021 

ORÇAMENTO QUANTITATIVO TOTAL DA RUA AMAMBAY 

ITEM Codigo Descriminação Unidade Quantidade R$/unit R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 	 - 	- M2 2,88 520,05 1.497,76 

- 1-1..1- ,_ 	._ _ _ -BOCAS-DE-WeEPP c 	- 

1.1.2 DER-PR 606500 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA(BOCAS DE LOBO EXISTENTES), INCLUINDO REMOÇÃO COM BOTA FORA EM ATÉ DMT 30 KM M3 13,13 169,05 2.218,82 

1.2 LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL INCERVIVEL 

1.2.1 DER-PR 404000 REMOÇÃO DE SOLOS MOLES M3 87,50 9,25 809,14 

1.2.2 DER-PR 601200 REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO M3 87,50 31,81 2.783,72 

93594 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', (ARGILA)EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.100,00 1,71 3.596,20 

1.3 BUEIROS EXISTENTES 

1.3.1 DER-PR 600300 ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM II CATEGORIA M3 164,80 9,31 1.534,42 

1.3.2 DER-PR 603060 REMOÇÃO DE BUEIROS 0.60M M 206,00 25,65 5.283,71 

1.3.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 - 34,17 

1.4 BORRACHUDOS 

1.4.1 101853 

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM Pó DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 

DO MATERIAL AF_12/2020 M2 47,95 

1.5 MEIO FIO EM CORDÃO DE PEDRA PARA INTERTRAVAMENTO 

1.5.1 DER-PR 535200 EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO CORDÃO DE PEDRA LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA M 10,79 

TOTAL DO ITEM 17.723,77 

2 TERRAPLENAGEM 

2.1 DER-PR 401160 REGULARIZAÇÃO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE LEITO M2 2.472,25 0,20 501,77 

2.2 DER-PR 416010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE II CATEGORIA 5000- 6000M M3 398,60 15,37 6.128,16 

2.3 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 398,60 1,31 520,79 

2.4 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 2.472,25 0,10 250,88 

2.5 400950 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN P13 398,60 4,26 1.698,90 

9.100,51 

3 DRENAGEM PLUVIAL 

3.1 DER-PR 600300 ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM I. CATEGORIA M3 19,20 9,31 178,77 

3.2 DER-PR 601200 REATERRO E APILOAMENTO MECÃNICO M3 106,58 31,81 3.390,73 

3.3 DER-PR 610600 CORPO DE BSTC 0,60 M SEM BERÇO M 194,00 348,63 67.635,10 

3.4 DER-PR 610700 CORPO DE BSTC 0,60 M 5 COM BERÇO(TUBO ARMADO) M 24,00 472,30 11.335,21 

3.5 97953 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 7,00 1.124,30 7.870,08 

TOTAL DO ITEM 90.409,89 

4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

4.1 DER-PR 500000 ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO SUB LEITO M2 2.472,25 3,41 8.435,97 

4.2 DER-PR 532600 COLXÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO M2 2.472,25 2,12 5.237,20 

4.3 DER-PR 521450 EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE PREPARO E ASSENTAMENTO DE POLIEDRICO M2 2.472,25 23,45 57.985,55 

4.4 DER-PR 532650 ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO M2 2.472,25 1,01 2.508,84 

4.5 DER-PR 532700 COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO M2 2.472,25 0,55 1.348,50 

4.6 DER-PR 575100 CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO PILIEDRICO M2 196,36 1,67 328,78 

4.7 94275 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF06/2016_P M 392,71 42,00 16.493,83 

4.8 93594 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', (ARGILA)EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.848,03 1,71 4.877,18 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇAO VERTICAL 

RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

DATA BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI MAIO 2021 E DER-PR JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO ADOTADO O BDI DE 26,85 % 

DATA: JULHO DE 2021 

ORÇAMENTO QUANTITATIVO TOTAL DA RUA AMAMBAY 

ITEM Codigo Descriminação Unidade Quantidade R$/unit R$ 

4.9 ,,,,,,,-,,,,,,,1.--,D, 7.7V 7^A0 37,1_7,77,E DE 1D V' ,EED7, 	71 	J731, ,.. 	L: 73 72-,373,,,).. ,TiAL.. 	-,,, 	_.7,2020 7›,  ‹m 2.492,03 1.71 4.267,54 
_ 

101.483,40 

5 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

5.1 34713 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 1,52 937,68 1.425,27 

5.2 DER-PR 821300 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO FOGO D=2,5" COM TAMPAS E ALETAS ANTI GIRO H=3,00 M UD 7,00 397,76 2.784,34 

TOTAL DO ITEM 4.209,61 

TOTALGERAL DA OBRA 222.927,18 

OBSERVAÇjOBSERVAÇÃO: ADOTADO A TABELA DO SINAPI MAIO DE 2021 E DER-PR JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E BDI DE 26,85% 
_ 

/ 

RItak-1:i. Xotando Souza 
Civil Municipal de Capanenia-PR 

Matrícula n.° 19431 
CRE4423 88.2961D 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL 

RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

DATA BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI MAIO 2021 E DER-PR JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO ADOTADO O BDI DE 26,85 % 

DATA: JULHO DE 2021 

ORÇAMENTO QUANTITATIVO TOTAL DAS RUAS PARÁ E LERCY JOÃO ROMAN 
[TEM Codigo Descriminação Unidade Quantidade R$/unit R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 520,05 
1.1.1_ __ _ — — SOCAM:K1CW tz6RNTES 

1.1.2 DER-PR 606500 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA(BOCAS DE 1080 EXISTENTES), INCLUINDO REMOÇÃO COM BOTA FORA EM ATÉ DMT 30 KM M3 169,05 - 
1.2 LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL INCERVIVEL 

1.2.1 DER-PR 404000 REMOÇÃO DE SOLOS MOLES M3 9,25 
1.2.2 DER-PR 601200 REATERRO E APILOAMENTO MECÃNICO M3 31,81 - 

93594 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M., (ARGILA)EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1,71 - 
1.3 BUEIROS EXISTENTES 

1.3.1 DER-PR 600300 ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 11 CATEGORIA M3 

1.3.2 DER-PR 603060 REMOÇÃO DE BUEIROS 0,60 M M 25,65 
1.3.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPARAÇÃO MECANIZADA. AF_04/7016 M3 34,17 
1.4 BORRACHUDOS 

1.4.1 101853 

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉCIRICAS • INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 

DO MATERIAL AF_12/2020 M2 6,00 47,95 287,70 
1.5 MEIO FIO EM CORDÃO DE PEDRA PARA INTERTRAVAMENTO 

1.5.1 DER-PR 535200 EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO CORDÃO DE PEDRA LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA M 19,20 10,79 207,26 

TOTAL DO ITEM 494,96 
2 TERRAPLENAGEM 

2.1 DER-PR 401160 REGULARIZAÇÃO, CONFORMAÇÃO E COMPARAÇÃO DE LEITO M2 0,20 
2.2 DER-PR 416010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1. CATEGORIA 5000 - 6000M M3 15,37 
2.3 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 - 1,31 
2.4 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019 M2 0,10 
2.5 400950 COMPARAÇÃO DE ATERROS 95% PN ,,3 4,26 

3 DRENAGEM PLUVIAL 

3.1 DER-PR 600300 ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1' CATEGORIA M3 9,31 
3.2 DER-PR 601200 REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO M3 31,81 

3.3 DER-PR 610600 CORPO DE BSTC 0,60 M SEM BERÇO M - 348,63 
3.4 DER-PR 610700 CORPO DE BSTC 0,60 M 5 COM BERÇO(TUBO ARMADO) M - 472,30 

3.5 97953 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TI1010 MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1- 3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 1.124,30 

TOTAL DO ITEM - 
4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

4.1 DER-PR 500000 ESCARIFICAÇÃO,  REGULARIZAÇÃO COMPARAÇÃO SUB LEITO M2 3,41 
4.2 DER-PR 532600 COLXÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO M1 2,12 - 
4.3 DER-PR 521450 EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE PREPARO E ASSENTAMENTO DE POLIÉDRICO M2 23,45 
4.4 DER-PR 532650 ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POUÉDRICO M2 1,01 
4.5 DER-PR 532700 COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 0,55 
4.6 DER-PR 575300 CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO PILIÉDRICO M2 1,67 

4.7 94275 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P M 42,00 
4.8 93594 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', (ARGILA)EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE. TXKM). AF_07/2020 TXKM 1,71 



, 

Rubens Luis Rolaylo/Souza 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL 

RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

DATA BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI MAIO 2021 E DER-PR JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO ADOTADO O BDI DE 26,85 % 

DATA: JULHO DE 2021 

ORÇAMENTO QUANTITATIVO TOTAL DAS RUAS PARÁ E LERCY JOÃO ROMAN 

ITEM Codigo Descriminaçao Unidade Quantidade R$/unit R$ 

4.9 93594 TRANSPORTE COM CAmiNHAO BASCULANTE DE 10 M7  (PEDRAIEM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXRM) AF 07/2020 TXKM 1,71 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

5.1 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA MD 0,80 937,68 750,11 

5.2 DER-PR 821300 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO FOGO D 2 5 COM TAMPAS E ALETAS ANTI GIRO H 3,00 M U0 4,00 397,76 1.591,0 

TOTAL DO ITEM 2.341,19 

TOTALGERAL DA OBRA  2.836,15 

OBSERVAÇÃO: ADOTADO A TABELA DO SINAPI MAIO DE 2021 E DER-PR JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E BDI DE 26,85% 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL 

RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

DATA BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI MAIO 2021 E DER-PR JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO ADOTADO O BDI DE 26,85 % 

DATA: JULHO DE 2021 

ORÇAMENTO QUANTITATIVO TOTAL DAS RUAS TUPI E TERRITÓRIO DO ACRE 
ÍTEM Codigo Descriminação Unidade Quantidade R$/unit R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2 520,05 
1.1.1 BOCAS DE LOBO EXISTENTES 

1.1.2 DER-PR 606500 DEMOUÇÀO DE ALVENARIA(BOCAS DE LOBO EXISTENTES), INCLUINDO REMOÇÃO COM BOTA FORA EM ATÉ DMT 30 KM M3 1,88 169,05 316,97 
1.2 UMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL INCERVIVEL 

1.2.1 DER-PR 404000 REMOÇÃO DE SOLOS MOLES M3 9,25 
1.2.2 DER-PR 601200 REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO M3 31,81 

93594 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 K47, (ARGILA)EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE. TXKM). AF_07/2020 TXKM 1,71 

1.3 BUEIROS EXISTENTES 

1.3.1 DER-PR 600300 ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM II,  CATEGORIA M3 

1.3.2 DER-PR 603060 REMOÇÃO DE BUEIROS 0,60 M M 25,65 
1.3.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 34,17 
1.4 BORRACHUDOS 

1.4.1 101853 

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM Pó DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 

DO MATERIAL. AF_12/2020 M2 34,00 47,95 1.630,28 
1.5 MEIO FIO EM CORDÃO DE PEDRA PARA INTERTRAVAMENTO 

1.5.1 DER-PR 535200 EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO CORDÃO DE PEDRA LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA M 9,20 10,79 99,31 

TOTAL DO ITEM 2.046,56 
2 TERRAPLENAGEM 

2.1 DER-PR 401160 REGULARIZAÇÃO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE LEITO M2 - 0,20 
2.2 DER-PR 416010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1. CATEGORIA 5000 . 6000M M3 15,37 
2.3 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019 M3 1,31 
2.4 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 0,10 
2.5 400950 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN rn3 - 4,26 

3 DRENAGEM PLUVIAL 

3.1 DER-PR 600300 ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1' CATEGORIA M3 - 9,31 
3.2 DER-PR 601200 REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO M3 31,81 
3.3 DER-PR 610600 CORPO DE BSTC 0,60 M SEM BERÇO M - 348,63 
3.4 DER-PR 610700 CORPO DE BSTC 0,60 M 5 COM BERÇOEFUBO ARMADO) M 472,30 

3.5 97953 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.3, SOBRE LASTEO DI CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 1,00 1.124,30 1.124,30 

TOTAL DO ITEM 1.124,30 
4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

4.1 DER-PR 500000 ESCARIFICAÇÀO, REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO SUB LEITO M2 3,41 
4.2 DER-PR 532600 COLXÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉORICO M2 2,12 
4.3 DER-PR 521450 EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE PREPARO E ASSENTAMENTO DE POLIÉDRICO M2 - 23,45 
4.4 DER-PR 532650 ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 - 1,01 
4.5 DER-PR 532700 COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 0,55 
4.6 DER-PR 575100 CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO PILIÉDRICO M2 1,67 

4.7 94275 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100015013100 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P M - 42,00 
4.8 93594 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', )ARGILA)EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE. TXXM). AF_07/2020 TXKM 1,71 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL 

RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

DATA BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI MAIO 2021 E DER-PR JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO ADOTADO O BDI DE 26,85 °Á 

DATA: JULHO DE 2021 

ORÇAMENTO QUANTITATIVO TOTAL DAS RUAS TUPI E TERRITÓRIO DO ACRE 

ÍTEM Codigo Descriminação Unidade Quantidade RS/unit 

4.9 93594 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 N.45, (PEDRA)EM VIA URBANA EM LOTO NATURAL (UNIDADE'. TXKMI. AF 0 //Mn) MONA- - - 	- 1,71 

S SINALIZAÇÃO VERTICAL 

5.1 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 1,04 937,68 975,18 

5.2 DER-PR 621300 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO FOGO D=2,5 COM TAMPAS E ALETAS ANTI GIRO H=3,00 M UD 5,00 397,76 1.988,87 

TOTAL DO ITEM 2.964,00 

TOTALGERAL DA OBRA 6.134,86 

OBSERVAÇÃO: ADOTADO A TABELA DO SINAPI MAIO DE 2021 E DER-PR JANEIRO DE 2021 COM
/  
DESONERAÇÃO E 	I DE 26,85% 

i 
/ 

/ 

Rolapet6 Souza 
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Equipamento R$ 

Material 
	

R$ 	351,75 

Mão de Obra 
	

R$ 	58,23 

Total da Composição R$ 	409,98 / M2 

r:f.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL 

RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

DATA BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI MAIO 2021 E DER-PR JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO ADOTADO O BDI DE 26,85 % 

DATA: JULHO DE 2021 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

COMPOSIÇÃO 001: PLACA DA OBRA COM EXECUÇÃO 

Código 

SINAPI 

DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT R$ 

UNITÁRIO 

R$ 

TOTAL 

EQUIPAMENTOS 

TOTAL DO ITEM - 

MÃO DE OBRA 

88262 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 1,00000 22,69 22,69 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 17,77 35,54 

TOTAL DO ITEM 58,23 

MATERIAIS 

4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* 

M M2 1,00000 320,00 320,00 

4417 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* 

CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO M 1,00000 8,08 8,08 

4491 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 

7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO M 4,00000 4,68 18,72 

5075 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 

10) KG 0,11000 20,24 2,23 

94962 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,01000 271,95 2,72 

TOTAL DO ITEM 351,75 

Luis Rpland) 
Sog.'01,17 Multielfril de Ca: ,  -z7: 

ittít:fíada n.• 194. 

CRER-RS 



ConStrução de rodovias e 
ferrovias: 2 

	
Sobre os serviços 

x Sobre a mão-de-obra. 

N° do contrato: 
Tomador: 
Empreendimento: 

lden ifique o tipo de obra: 

Prorama: çl 

Pavimentação Poliédrica e Drenagem Pluvial  
Prefeitura Municipal de Capanema 

RUA AMANBAY 
Pavimentação em  Vias Urbanas 	 

2 
Informe a base de cálculo do ISSQN. 1 

\\/ 
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas 

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da 

folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15 

SEM Desoneração 

x COM Desoneração. 

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: P S e COFINS 3,65% 
12: I 	SQN (conforme legislação municipal) 3,00% 
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) 4,50% 

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento 20,73% 
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento 26,85% 

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo 
do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, 
represen da_pela fórmula abaixo. 

BDI - SE Desoneraç: • = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-M -12)]-1 
BDI - COMI Desoneraçã. = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-1112-13)]-1 

i4espons•vel Técnico de(o)(a) MUN PIO DE CAPANEMA 

»Mis otnPa‘ C4IPat'ana  

CREd14  

culd ° 943-1 

Rolirld° Süliza.pit 

88.296/D 

Carimbo e Assinatura 

  

.co  

riefeiw 
V.131028 

Prefeito Municipal (ou Tomador) 
Carimbo e Assinatura 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL 

RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

DATA BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI MAIO 2021 E DER-PR JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO ADOTADO O BDI DE 26,85 

DATA: JULHO DE 2021 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

¡tern Descriminação R$ 

Tota I 

19  Mês 22  Mês 32  Mês 49  Mês 59  Mês 62  Mês TOTAL 

SE RVIÇOS PRELIMINARES 18.730,87 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

18.730,87 - - - - 18.730,87 

2 IERRAPLENAGE M 9.100,51 

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

4.550,25 4.550,25 - - - 9.100,51 

[MENAGEM PLUVIAL 91.534,19 

40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

36.613,68 18.306,84 36.613,68 - - 91.534,19 

4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 101.483,40 

0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

- 25.370,85 75.370,85 50.741,70 - 101.483,40 

5 SINALIZAÇÃO VERTICAL 9.514,81 

0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 

- - 3.171,60 3.171,60 3.171,60 9.514,81 

TOTAL 230.363,77 59.894,8 22.857,09 61.984,53 28.542,45 53.913,30 3.171,60 230.363,77 

. 

) 
C D 

Luis Rolando Souza 
Eng.° Civil Municipal de Capanema-PR 

Mudada n.° 19434 
CRE4-R5 88296/ D 



Município de 
Capanema - PR of 

Secretaria de Planejamento 
e Projetos 

'G.9 

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES , DRENAGEM PLUVIAL , TERRAPLENAGEM E 
SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, 
TERRITÓRIO DO ACRE, PARÁ E LERCY JOÃO ROMAN EM 
CAPANEMA-PR 

RUAS LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

e 	PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO  

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF  12/2020  

5,00 m2 + 1,00 m2 	 6,00 m2 

EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO CORDÃO DE PEDRA 

LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

Lercy João Roman 	 7,20 m 

Pará 	 12,00 m 

• Total 	 19,20 m 

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA  

Quantidade = 04 unidades 

04 unid x 0,20 m2(cada) 	 0,80 m2 

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO FOGO D=2,5" COM TAMPAS E ALETA  

ANTI GIRO H=3,00 M  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Quantidade 	 04 unidades 

RUAS TUPI E TERRITÓRIO DO ACRE 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA(BOCAS DE LOBO EXISTENTES), INCLUINDO 

REMOÇÃO COM BOTA FORA EM ATÉ DMT 30 KM  

1,50 m x 1,20 m x 1,00 m 	 1,88 m3 

• 
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO  

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF  12/2020  

30,00 m2 + 4,00 m2 	 34,00 m2 

EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO CORDÃO DE PEDRA 

LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA  

9,20 m 

e 	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO  

01 unidade 

SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

R-02 01 u 

R19/40 0 

nidade x 0,24 m2 

unidades x 0,19 m2 

0,24 m2 

0,80 m2 

Aveni a Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Total 
	

1,04 m2 

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO FOGO D=2,5" COM TAMPAS E ALETAS  

ANTI GIRO H=3,00 M  

R-02 
	

01 unidade 

R19/40 
	

04 unidades 

Total 
	

05 unidades 

RUA AMAMBAY 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

Padrão geral padrão da placa de obras - Leiaute 
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2,40 M X 1,20 M 	 2,88 M2 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA(BOCAS DE LOBO EXISTENTES), INCLUINDO 

REMOÇÃO COM BOTA FORA EM ATÉ DMT 30 KM  

07 UNIDADES X 1,50M X 1,20M X 1,00 M 	 13,13 M3 

REMOÇÃO DE SOLOS MOLES 

• ESTACA 0+90,00M(INICIAL) 

ESTACA 0+20,00 M(FINAL) 

70,00 M(COMPRIMENTO) X 2,50 M(LARGURA) X 0,50(ESPESSURA) 

TOTAL 	 87,50 M3 

REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO 

ESTACA 0+90,00M(INICIAL) 

ESTACA 0+20,00 M(FINAL) 

70,00 M(COMPRIMENTO) X 2,50 M(LARGURA) X 0,50(ESPESSURA) 

• 	TOTAL 	 87,50 M3 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, (ARGILA)EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020  

ESTACA 0+90,00M(INICIAL) 

ESTACA 0+20,00 M(FINAL) 

70,00 M(COMPRIMENTO) X 2,50 M(LARGURA) X 0,50(ESPESSURA) 

TOTAL 
	

8 7,5 0 M3 

87,50 M3 X 1,60 Toneladas/m3 x 15 Km 
	

2.100,00 tonxkm 

ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM la CATEGORIA 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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DN 60 cm 

35,00 m + 4,00 m + 67,00 m + 12,00 m + 76,00 m + 12,00 m 

Total 	 206,OOm 

Cálculo do Volume: 

206,00 m(comprimento) x 0,80 m(largura) x 1,00 m(espessura) 

164,80 m3 

REMOÇÃO DE BUEIROS 0,60 M  

DN 60 cm 

35,00 m + 4,00 m + 67,00 m + 12,00 m + 76,00 m + 12,00 m 

Total 	 206,OOm 

REGULARIZAÇÃO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE LEITO  

Projeto de Pavimentação Prancha 03-03 	 2.472,25 m2 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1a CATEGORIA 5000 - 6000M  

Levantamento Topográfico Planialtimétrico 	 398,60 m3 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF  11/2019  

Levantamento Topográfico Planialtimétrico 	 398,60 m3 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF  11/2019  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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Projeto de Pavimentação Prancha 03-03 	 2.472,25 m2 

COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN  

Levantamento Topográfico Planialtimétrico 	 398,60 m3 

ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM la CATEGORIA  

DN 60 cm armado 

• 12,00 m + 12,00 m 	 24,00 m 

Total 	 24,00 m 

Cálculo do Volume escavação: 

24,00 m(comprimento) x 0,80 m(largura) x 1,00 m(espessura) 

19,20 m3 

REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO 

Volume escavação - volume dos tubos • 	
DN 60 cm não armado 

35,00 m + 4,00 m + 67,00 m + 88,00 m 	 194,00 m 

DN 60 cm armado 

12,00 m + 12,00 m 
	

24,00 m 

Total 	 206,00 m 

Cálculo do Volume escavação: 

206,00 m(comprimento) x 0,80 m(largura) x 1,00 m(espessura) 

164,80 m3 

Volume dos tubos: 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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((0,60 

58,22 m3 

m x 0,60 m x 3,14)/4) x 206,00(comprimemto) 

164,80 m3 - 58,22 m3 106,58 m3 

CORPO DE BSTC 0,60 M SEM BERÇO 

DN 60 cm não armado 

35,00 m + 4,00 m + 67,00 m + 88,00 m 194,00 m 

CORPO DE BSTC 0,60 M S COM BERÇO(TUBO ARMADO) 

DN 60 cm armado 

12,00 m + 12,00 m 24,00 m 

BOCA 	pE 	LOBO 	EM 	ALVENARIA 	TIJOLO 	MACICO,  REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

07 unidades 

ÃO REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO SUB LEITO 

Projeto Pavimentação Poliédrica prancha 03-03 	 2.472,25 m2 

COLXÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO 

Projeto Pavimentação Poliédrica prancha 03-03 	 2.472,25 m2 

EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE PREPARO E ASSENTAMENTO  

POLIÉDRICO 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Projeto Pavimentação Poliédrica prancha 03-03 	 2.472,25 m2 

ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO  

Projeto Pavimentação Poliédrica prancha 03-03 	 2.472,25 m2 

COMPAÇTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO  

Projeto Pavimentação Poliédrica prancha 03-03 	 2.472,25 m2 

CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO PILIÉDRICO  

Maio Fio de Concreto 

Projeto Pavimentação Poliédrica prancha 01-03 

392,71 m (extensão) x 0,50 m 

392,71 m 

196,36 m2 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM  

• 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF  06/2016 P  

Projeto Pavimentação Poliédrica prancha 01-03 	 392,71 m 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, (ARGILA)EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 

Colxão de Argila: 

2.472,25 m2(área) x 0,15 m(espessura) 

370,84 rT)3 x 1,60 Toneladas/m3 x 3,60 Km(DMT jazida) 

2.136,02 TonxKm 
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Rejunte de Argila  

2.472,25 m2(área) x 0,05 m(espessura) 

123,61 m3 x 1,60 Toneladas/m3 x 3,60 Km(DMT jazida) 

712,01 TonxKm 

Total: 

2.136,02 Ton x Km + 712,01 Ton x Km 

• 2.848,03 Ton x Km 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, (PEDRA)EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020  

2.472,25 m2(área) x 0,15 m(espessura) 

370,84 m3 x 1,60 Toneladas/m3 x 4,20 Km(DMT pedreira) 

2.492,03 Ton x Km 

• PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA  

R-02 03 unidades x 0,24 m2(cada) 	 0,72 m2 

R19/40 04 unidades x 0,20 m2 	 0,80 m2 

Total 	 1,52 m2 

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO FOGO D=2,5" COM TAMPAS E ALETAS  

ANTI GIRO H=3,00 M  

R-02 	 03 unidades 

R19/40 	 04 unidades 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Total 07 unidades 

Capanema, 12 de julho de 2021 

041%4°c0;lit  
idtw v4\ 44  q0 

ri:,1‘>1)  
1.4  

Rubens Luis Rolando Souza 
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 

CREA RS 88.296/D 
Matricula n° 1943-1 
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES , DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NAS 
RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO 
ROMAN E PARÁ EM CAPANEMA-PR 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

01-EXECUÇÃO DA OBRA 

A execução da obra ficará a cargo da empresa vencedora da licitação, 

através de competente Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. 

Para a execução dos serviços serão necessários os procedimentos normais 

de regularização da situação do responsável técnico pela empresa 

construtora junto à Prefeitura Municipal, com relação às licenças e alvarás. 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

01 - NORMAS GERAIS 

Estas especificações de materiais e serviços são destinados à compreensão 

e complementação dos Projetos Executivos da Construção e Orçamento de 

custos, sendo parte integrante do Contrato da Obra. 

Eventuais dúvidas de interpretação entre as peças que compõe o Projeto de , 

Construção deverão ser discernidas, antes do início da obra, com a Divisão 

e Engenharia da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Eventuais alterações de materiais e/ou serviços propostos pela empreiteira, 

no caso único da impossibilidade da existência no mercado, deverão ser 

previamente apreciados pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura 

Municipal de Capanema, com anuência expressa do autor dos projetos que 

poderão exigir informações complementares, testes ou análise para 

embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa. 

Os materiais e/ou serviços não previstos nestas Especificações constituem 

casos especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia 

da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos 

projetos. Neste caso, deverão ser apresentados Memorial Descritivo do 

Material/Serviço, Memorial Justificativo para sua utilização e a composição 

orçamentária completa que permita comparação com materiais e/ou 

serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares. 

Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado da 

Prefeitura Municipal, devendo ser rubricados pelo profissional responsável 

técnico pela empresa proponente. 

São obrigações do empreiteiro e do Responsável Técnico: 

Obedecer as normas e leis de higiene e segurança no trabalho; 

Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na 

execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer 

danos causados à Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua 

negligência, imperícia ou omissão; 

Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem 

executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Manter atualizados no canteiro de Obras, Alvará, Certidões, Licenças, 

evitando interrupção por embargos; 

Manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da 

mesma; 

Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do 

canteiro; 

Providenciar a colocação das placas exigidas pelo Governo do Estado, 

Prefeitura Municipal/CREA e órgão financiador; 

Apresentar ao final da obra, a documentação prevista no Contrato de 

Empreitada Global. 

Para execução da obra, objeto destas especificações ficará a cargo da firma 

empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, 

equipamentos e o que se fizer necessário para o bom andamento dos 

serviços. 

02 - FISCALIZAÇÃO 

2.1. A fiscalização dos serviços será feita pelo Departamento de Engenharia 

da Prefeitura Municipal, através de seu responsável técnico, em qualquer 

ocasião, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado. 

2.2. A empreiteira manterá na obra, à testa dos serviços e como seu 

preposto,, um profissional devidamente habilitado residente, que as 

representará integralmente em todos os atos, de modo que a 

comunicações feitas ao preposto serão consideradas como feitas a 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será 

considerada como tomada de empreiteiro. O profissional devidamente 

habilitado, preposto da Empresa, deverá estar registrado no CREA - PR 

como Responsável Técnico pela Obra. 

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer 

operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço 

na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalização, sem haver necessidade 

declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser precedida dentro 

de 24 (vinte e quatro) horas. 

2.4. Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como 

mandar refazê-los, quando os mesmos não forem executados de acordo 

com as especificações, detalhes ou com boa técnica construtiva. As 

despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da 

empreiteira. 

2.5. A presença da fiscalização na obra, não diminui a responsabilidade da 

empreiteira perante a legislação pertinente. 

2.6. Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e 

atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais 

elementos que interessem aos serviços, bem como um livro Diário de Obras. 

03 - MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos 

e ensaios, os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

referentes aos materiais já normalizados, mão de obra e execução de 

serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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3.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a 

fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por 

conta da empreiteira. 

3.3. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à 

execução das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das 

já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total 

responsabilidade da empreiteira. 

04 - INSTALAÇÃO DA OBRA 

4.1. Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providências e 

despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, 

compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas 

necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão, 

andaimes, cercas, instalações de sanitários, de luz, de água, etc. 

4.2. A fim de que a Fiscalização aprove a localização dessas instalações 

provisórias, deverá a empreitada apresentar as respectivas plantas de 

locação antes do início dos trabalhos. 

Na conclusão dos materiais e ela pertencentes, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias corridos. Se não o fizer, poderá a Fiscalização efetuar sua 

retirada, sendo que as despesas decorrentes serão debitadas à empreiteira, 

não se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservação 

dos mesmos. 

4.3. Deverão ser executadas as instalações provisórias de sanitário 

necessárias ao atendimento do pessoal da obra. 
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4.4 A placa de obra será em chapa de aço galvanizado no 26, nas medidas 

padrões de 2,00m x 1,50m de área e pintadas nas cores específicas pelo 

Governo Municipal. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 - DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA 

1.1 - DEFINIÇÃO 

Entende-se por dispositivo de drenagem superficial urbana o conjunto de 

mecanismos que visam a coleta e remoção de águas pluviais precipitadas 

nas áreas urbanizadas, dispondo-os em local adequado, de modo a evitar 

erosões, inundações, desbarrancamentos ou outros danos, levando-se em 

consideração parâmetros básicos de combate à erosão e observando-se a 

topografia do terreno e dados pluviométricos e são constituídos por: 

Rede Coletora: É o dispositivo que conduz as águas pluviais através de 

diâmetros de tubulações adequadas à vazão a ser escoada. O assentamento 

será feito preferencialmente no passeio (lateral da pista). 

1.1.1 - scavações 

As escavações das valas serão executadas de acordo com os gabaritos de 

canalização e, em princípio será adotado o diâmetro nominal dos tubos de 

600 mm. 

Caso necessário os taludes de valas deverão ser devidamente escorados. 

Sempre que o material for de baixo poder de suporte será exigido um last o 
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de brita com 10 cm no fundo da vala. Nas redes sob a pista de rolamento 

este lastro é obrigatório independentemente do tipo de solo. 

Os materiais retirados da abertura das valas deverão ser depositados a 

distância superior a 0,50 m da borda da vala e, quando de boa qualidade, 

servirão para reaterro das canalizações, desde que aprovados pela 

fiscalização. 

1.1.2 - Reaterro 

O reaterro deverá ser executado em camadas não superior a 50 cm 

compactadas mecânicamente pela própria retro-escavadeira, com material 

adequado aprovado pela fiscalização. 

O material excedente das escavações será considerado Bota Fora e o local 

de depósito ficará ao encargo da empreiteira, podendo ser aproveitado para 

regularização dos passeios e contenção lateral dos meios fios. 

1.1.3 - Caixas Coletoras 

Boca de lobo: é o elemento de drenagem pluvial urbana que visa captação 

das águas pluviais e a sua condução à rede coletora, localizam-se nas 

extremidades das quadras, de forma que não permita indefinição no 

escoamento superficial, evitando a formação de zonas mortas. 

Serão executadas da seguinte forma: 

Solo previamente apiloado para lançamento de concreto magro; 

Alvenaria de tijolos maciços de pé assentados com argamassa cimento 

areia 1:4; 
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Revestimento interno com concreto traço 1:3; 

Tampa em Concreto Armado. 

1.2. MATERIAIS 

Os materiais 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. 

O critério de medição é por unidade. 

1.3 - EQUIPAMENTOS 
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A escavação das valas para assentamento dos tubos será executado com 

retro-eScavadeira e a concha com largura compatível ao diâmetro da 

tubulação. A colocação dos tubos dentro das valas faz-se com a retro-

escavadeira ou pá carregadeira, dependendo da situação e do diâmetro do 

tubo. 

1.5 - ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

As condições para aceitação dos serviços levarão em consideração os 

seguintes itens: 

Serão avaliados os alinhamentos, declividades, cotas dos tubos e 

dispositivos de captação e inserção, usando os métodos topográficos 

correntes; 

2.0 DESMATAMENTO E LIMPEZA (TERRAPLENAGEM ) 

Os serviços compreendem as operações desmatamento, destocamento e 

limpeza, nas áreas destinadas a implantação do corpo estradai e naquelas 

correspondentes aos empréstimos das obstruções naturais, por ventura 

existentes, tais como camada vegetal, arbustos, tocos, raízes, entulhos e 

eventuais matacões soltos de pequeno porte. 

Serão derrubadas todas as árvores que se acharem compreendidas pelos 

off-sets com um acréscimo de 2,00 m para cada lado podendo ser reduzido 

a critério da Fiscalização. 

A limpeza compreenderá as operações de escavações e remoção da camad 

orgânica, na espessura do projeto ou a critério da fiscalização. 
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Os materiais provenientes do desmatamento da limpeza serão removidos 

ou estocados conforme indicação da fiscalização. 

2.1 ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE SOLOS MOLES 

Entende-se por solos moles, solos compressíveis, de baixa rszistência, 

normalmente de origem orgânica, que apesar de drenagem lateral de valas 

não possibilitam sua remoção com equipamentos normais de 

terraplenagem, nexessitando de equipamentos especiais tais como 

• retroescavadeira ou escavadeira hidráulica. 

A escavação e transporte de solos moles compreendem a remoção destes 

previstas em projeto e na memória de cálculo dos quantitativos. 

As remoçõe sde material inservível consiste na escavação da material e bota 

fora em uma distância em até 15 Km do local da obra. 

2.2 SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS DO SUB LEITO 

• 	Os materiais removidos deverão ser substituídos por outros de qualidade 

igual ou superior que a do restante corpo estradal circunjante, em termos 

de CBR, expansão e teor de umidade, cabendo a essa fiscalização apontar 

a jazida como o fez em projeto específico. 

Após a correta identificação e a demarcação das a ' reas afetadas seguindo 

o projeto, será procedida a completa remoção dos materiais inservívgis até 

a profundidade necessa 'ria e suficiente para que se garanta a estabilidade 

do sub leito restaurado e do pavimento a sobrepor. 
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Após aprovado pela fiscalização a cava será preenchida com materiais 

indicados em camadas de espessuras tais que permitam compctação 

desejada e já obtida no maciço circundante. 

2.3 REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO 

Regularização do sub leito é a operação destinada a conformar o leito 

estradai, 	quando 	necessa 'rio, 	transversal 	e 	longitudinalmente, 

compreendendo cortes ou aterros até 0,20 m de espessura. O que exceder 

a 0,20 m será considerado como terraplenagem, de um modo geral 

consistem num conjunto de operações tais como escarificação, 

umedecimento ou aeração, compactação, conformação de forma que a 

camada concluída atenda as condições de greide e seção transversal 

indicadas no projeto. 

2.4 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO, 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇAO 

Os aterros são segmentos da rua, cuja implantação requer o depósito de 

materiais de empréstimos jazidas apontadas no projeto que definem o 

corpo estradal. 

As operações compreendem: 

a) Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e 

compactação dos materiais oriundos dos empréstimos até as cotas 

indicadas no projeto. 

b) Descarga, 	espalhamento, 	homogeneização, 	conveniente 

umedecimento ou aeração e compactação dos materiais para a 

construção da camada final até a cota correspondente ao greide d 

eterraplenagem. 
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c) Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, 

compactação dos materiais oriundos do empréstimo destinados a 

substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, 

previamentes retirados a fim de melhorar as fundações dos aterros. 

As operações de aterros deverão ser procedidas da execução de serviços de 

desmatamento, destocamento, limpeza e remoção de materiais inservíveis. 

Preliminarmente a execução dos aterros deverão estar concluídas as obras 

de drenagem pluvial, sendo aconselhável que na execução dos aterroso 

lançamento deve ser feito em camadas sucessivas em toda a largura da 

seção transversal dispostos longitudinalmente ao longo da seção 

transversal e declividade suave. 

Todas as camadas deverão ser convenientemente compactadas nas faixas 

de umidade abaixo de 2 ou 3% . 

O grau de compactação para as camadas do corpo do aterro é igual ou 

superior a 95% do Proctor Normal, devendo a empresa executora 

apresentar laudos de ensaio do grau de compactação conforme ABNT NBR 

7182/1986 - Ensaios de Compactação. 

3 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES 

3.1 - MINUTA DE PROJETO 

Pavimentação de vias urbanas com pedras irregulares, com área total de 

2.472,25 m2. Conforme explicitado abaixo. 

3.2 - DFINIÇÃO 
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É o pavimento caracterizado pela cravação por percussão, de pedras 

irregulares justapostas, assentes sobre um colchão de solo coesivo, 

confinadas lateralmente por meio fio e rejuntadas com solo coesivo. 

3.3 - MATERIAIS 

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

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

variações, de maneira que no seu conjunto a superfície pavimentada 

apresente uma determinada homogeneidade. 

Quanto às dimensões das pedras algumas medidas deverão ser observadas, 

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

0,13 a 0,15m, obtida a partir de maciços rochosos extraídos de pedreiras 

indicadas no projeto ou pela fiscalização. 

O meio fio será em concreto pré-moldado, nas dimensões 15x13x30x100 

cm (conforme detalhe em projeto anexo); e serão fornecidos pela empresa 

vencedora. 

Para o enchimento será usado argila com uma camada final de 15,00 cm 

de espessura. 

O critério de medição é por metro quadrado. 

3.4 - EQUIPAMENTOS 

Deverá estar na obra permanentemente a disponibilidade da obra pelo 

menos: 

* Trator de esteira de porte médio (na jazida de argila e pedreira); 
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* Retroescavadeira 

* Carregadora frontal; 

* Caminhão basculante; 

* Rolo liso vibratório com peso mínimo de 10ton; 

* Ferramentas manuais (carrinhos, pás, picaretas, enxadas, soquetes, 

martelos, etc). 

3.5 - EXECUÇÃO 

O subleito deverá ser escarificado, regularizado e compactado. Deverão ser 

executados cortes, aterros que fizeram-se necessários e serão executados 

pela EMPRESA EXECUTORA supervisionada pelo departamento de 

engenharia da Prefeitura Municipal de Capanema. 

3.6 MEIO-FIO 

Assenta-se o meio fio em valas laterais escavadas manualmente com 

profundidade aproximada de 20 cm e o mesmo será escorado com argila 

proveniente de fora ou resíduo da escavação das tubulações dede que 

autorizado pela fiscalização numa largura mínima de 1,50 m e toda a 

extensão das ruas. 

3.7 REGULARIZAÇÃO 

O material a ser utilizado como base deverá ser espalhado manualmente, 

de modo a atingir uma espessura mínima final de 0,15m e coincidente com 

* piso do meio fio. 

3.8 COLXÃO DE ARGILA 
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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 1,50cm. 

3.9 COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO 

A compactação será executada após o rejuntamento, progredindo dos 

bordos para o eixo nos trechos em tangente, e do bordo interno para o 

externo nos trechos em curva. Em cada passada, o equipamento deverá 

recobrir, no mínimo, metade da faixa anteriormente compactada. 

Após a rolagem final, o pavimento está apto para receber o tráfego. 

A pavimentação não deverá ser executada quando o material do colchão 

estiver saturado. 

O critério de medição é por metro quadrado. 

3.10 - ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

dimensões e seção transversal estabelecidos pelo projeto. 

Durante todo o período de execução do pavimento e até o seu recebimento 

definitivo, os trechos em construção e o pavimento pronto deverão ser 

protegidos contra os elementos que possam danificá-los e devidamente 

sinalizados. 

Os mat riais só poderão ser empregados após autorização da fiscaliza ão. 
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Todo e qualquer material rejeitado pela fiscalização deverá ser retirado 

imediatamente do canteiro de obras. 

O acabamento deverá ser julgado satisfatório pela fiscalização. 

Deverá a empreiteira apresentar a esta fiscalização um diário de obra 

relatando os acontecimentos no decorrer da obra e deverão ser vistados 

pelo responsável técnico da empreiteira e o engenheiro fiscal da prefeitura. 

• 
4.0 - LIMPEZA GERAL 

No término da obra deverá ser efetuada a limpeza geral e a desmobilização, 

sendo a obra entregue em perfeitas condições de uso. 

Nesta ocasião será formulado Atestado de Entrega Provisória de Obra pela 

Fiscalização Municipal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Toda dtjvida existente na compreensão das especificações de serviço será 

dirimidá pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que 

estiver determinada nos Projetos específica, neste Memorial e na falta de 

orientações de algum tipo de material ou serviço, a fiscalização municipal 

terá supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos 

constantes do orçamento anexo. 

Todos os serviços terão como parâmetros básicos de execução, as 

especificações constantes nas normas da Associação Brasileira de Norma 

Técnica e as especificações dos fabricantes dos produtos a serem aplicados. 

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificações da BNT, 

para os tipos de serviços previstos, complementam-se entre si, sendo as 
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adaptações e contradições resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e 

pela fiscalização do Município. 

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

documentos que integram o Projeto Executivo de Construção de 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES , DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NAS RUAS 

AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E 

PARÁ EM CAPANEMA-PR , somente poderão ser executados com 

autorização expressa do Engenheiro Fiscal do Município. A utilização dos 

materiais para a construção da presente obra fica sujeita a fiscalização e 

aprovação prévia do município, através de seu engenheiro, bem como toda 

a fiscalização e medição dos serviços ficarão sob sua responsabilidade. 

Capanema, 14 de julho de 2021 

Eng.Rubens'Imis Rolavitio ,3-ouza 
Responsável Técnico 
CREA PR 88.296/D 
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MEMORIAL DESCRITIVO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES , DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NAS 
RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO 
ROMAN E PARÁ EM CAPANEMA-PR 

INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta detalhadamente as especificações técnicas da 

• sinalização horizontal e vertical, a serem implantadas no Município de 

Capanema/PR. 

Além de especificações dos materiais pertinentes, apresentaremos também 

detalhes de implantação e aplicação dos materiais. 

Para a elaboração deste documento fora utilizado o Código de Trânsito 

Brasileiro, Manual de Sinalização do DETRAN / PR, Guia Brasileiro de 

Sinalização Turística (EMBRATUR) e Manual de Sinalização do DNIT. 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Segundo as especificações técnicas adotadas pelo Código de Trânsito 

Brasileiro, Manual de Sinalização do DETRAN / PR e Guia Brasileiro de 

Sinalização Turística (EMBRATUR). 

2.0 	SINALIZAÇÃO VERTICAL 

É um subsistema da sinalização viária, que se utiliza placas, onde o rneloj 

de comunicação (sinal) está na posição vertical, fixado ao lado ou suspenso 

sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, 

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



Município de 
Capanerna - PR 

Secretaria de Planejamento ç;'r' 
e Projetos 

eventualmente, variáveis, mediante símbolos e/ou legendas pré-

reconhecidas e legalmente instituídas. As placas têm por finalidade 

aumentara segurança, ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e 

fornecer informações aos usuários da via. Elas são necessárias para: 

Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que 

governam o uso da via; 

Advertir 9s condutores sobre os perigos existentes na via, alertando 

também sobre a proximidade de escolas, passagens de pedestres, etc; 

Indicar direções, logradouros, pontos de interesse, etc, de forma a ajudar 

o condutor em seu deslocamento. 

A eficiência das placas depende principalmente dos seguintes fatores: 

Colocação correta no campo visual; 

Propriedade e clareza da mensagem transmitida; 

Entendimento por parte do condutor. 

2.1 Placa de regulamentação e advertência 

2.1.1 Caacterísticas da placa 

DIMENSÕES MÍNIMAS: 

Regulamentação: Círculo de 0,50m de diâmetro 

Octógono de 0,25m de lado 

Triângulo equilátero de 0,75m de lado 

Advertência: 
	

Quadrado de 0,50m de lado 
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ESPECIFICAÇÕES: 

Chapa de aço 1010/1020, bitola 18, galvanizada, fabricada de acordo com 

o disposto na NBR-11904 da ABNT. 

TRATAMENTO: 

Após corte e furação a chapa deverá ser desengraxada, decapada e 

fosfatizadá, recebendo "PRIMER" anti-oxidante compatível com o sistema a 

ser utilizado na confecção da placa. 

2.1.2 Características do símbolo 

DIMENSÃO: 

Regulamentação Círculo 
	

Diâmetro do círculo 
	

0,50 m 
Orla interna 
	

0,05 m 
Tarja de proibição 
	

0,05 m 

(Tarja de proibição formando ângulo de 45° com o diâmetro horizontal, 

partindo do setor superior esquerdo e chegando ao setor inferior direito ao 

círculo) 

Advertência 	Quadrado Lado 
	

0,50 m 
Orla externa 
	

0,01 m 
Orla interna 
	

0,02 m 

Observação: Para placas com dimensões acima do mínimo pré-

estabelecido, os símbolos deverão variar proporcionalmente. 

CORES 

Regulamentação Círculo 	Fundo 	 branca 
Tarja 	 vermelha 
Orla 	 vermelha 
Símbolo 	 preta 
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Letras 	 preta 

Advertência: Quadrado Fundo 	 amarela 
Símbolo / legenda 	preta 
Orla externa 	 amarela 
Orla interna 	 preta 
Letras 

2.1.3 Especificações 

ACABAMENTO 

• FRENTE: 

Placas:, R-2„ R-19 (40Km/h), 

Os modelos das placas acima citados deverão ser totalmente refletivos com 

impressão pelo processo "SILK SCREEN" sobre a película refletiva de micro 

esferas inclusas, sem recortes ou montagem e com utilização de pastas 

(tintas) transparentes especiais sobre essa película refletiva de maneira a 

proporcionar a forma e a cor correta durante todo o dia e a noite com 

altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade. 

As pastas (tintas) devem fornecer um desempenho equivalente ao das 

películas refletivas de micro-esferas inclusas, quando sem impressão, nas 

respectivas cores. 

A impressão com as pastas (tintas) deve apresentar performance efetiva 

relativa a vida útil da película refletiva de micro-esferas inclusas, ou seja: 

07(sete) anos. A impressão dos sinais sobre a película refletiva de micro-

esferas inclusas, não deve apresentar borrões, marcas da tela de 

impressão, riscos, serrilhas, sujeiras, grumos de pigmentação e outros 

corpos estranhos. 
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BRANCA AMARELA 
0,2° -4° 70 50 
0,2° 30° 30 22 
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As pelícu as refletivas de micro-esferas inclusas branca e amarela, 

substratoS para confecção de sinais impressos de regulamentação e de 

advertência, devem apresentar os seguintes índices de brilho refletivo: 

As películas refletivas com micro-esferas inclusas deverão apresentar as 

seguintes características: 

Durabilidade e desempenho, tanto sem impressão como com impressão 

com pastas (tintas), satisfatória de 07(sete) anos. 

Adesão em chapa de alumínio, conforme a Norma ASTM-D-903-49. 

Resistência à abrasão - Teste ASTM-D-968/81, óxido de alumínio branco 

(massa específica 3,90 - 3,97 Kg/litro), referido a película seca de 300 

micra, corri um mínimo de 80 micra. 

VERSO: 

Pintura em PRETO semi-fosco, com esmalte sintético especial de primeira 

linha ou similar, com secagem em estufa a 140° C. 

SISTEMA DE FIXAÇÃO 

Através de dois parafusos de cabeça sextavada, zincado eletroliticamente, 

diâmetro de 8 mm, comprimento de 75 mm, dotado de porca e duas 

arruelas também zincadas eletroliticamente. 

2.1.4 Garantias 
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O fornecedor deve dar garantia de 01 (um) ano contra defeitos de 

fabricação da chapa, contra defeitos de pintura, impressão, aplicação de 

película e desgaste do sistema de fixação. 

Para acompanhamento da performance do material instalado, o fornecedor 

deverá entregá-lo com algum tipo de identificação indelével do fabricante 

ou revendedor. 

A identificação deverá apresentar dimensões não superiores a 25(vinte e 

• cinco) cm2, confeccionada em material à escolha do fabricante: etiqueta 

plástica, impressão em "silk screen", impressão em baixo relevo, etc. 

2.1.5 Observações 

Para quaisquer informações complementares, consultar a Coordenadoria 

Técnica do DETRAN/PR. 

• 
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Fone:(46)3552-1321 
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Secretaria de Planejamento 
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2.5 Poste de suporte 

2.5.1 Características do equipamento 

DIMENSÃO: 

Tubo metálico, com seção circular, espessura de parede de 2 mm (dois 

milímetros), diâmetro de 2" (duas polegadas), comprimento de 3 m (três 

• 
metros), com sistema antigiro constituído por aletas metálicas fixadas a 

30cm (trinta centímetros) da base do poste. 

2.5.2 Especificações 

Tubo metálico em aço 1010/1020. 

TRATAMENTO: 

Após corte e furação o poste de suporte deverá ser zincado a fogo. 

• FIXAÇÃO: 

Em uma sapata de concreto, moldada "in loco". 

2.5.3 Garantias 

O proponente deve garantir os seus equipamentos por um prazo de 12 

(doze) meses contra defeito de fabricação. 

2.5.4 Observações 

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



Município de 
Capanema - PR 

Secretaria de Planejamento 
e Projetos 

A firma vencedora do fornecimento do poste deverá entregar o 

equipamento com os furos conforme projetos. 

Para quai quer informações complementares consultar a Coordenadoria 

Técnica d. DETRAN/PR. 

Capanema, 14 de julho de 2021 

.„io sotov 
v(oler0"." 

Oen' Lj{cipo 1  1: g4.1 
• CO 	0.  30J P 

Lik8 	Mov."- 
Eng.Rubens Luis Rolando Sc Jia 

Responsável Técnico 
CREA PR 88.296/D 

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



7. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as info ações acima 
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A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/an  
Impresso em: 13/07/2021 13:53:57 
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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 

Página 1/1 

ART de Obra ou Serviço 
172021341024 

rsÇ,;-)78 
1. Responsável Técnico 

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA 
Título profissional: 	 RNP: 2201098190 
ENGENHEIRO CIVIL 	 Carteira: RS-88296/D 

2. Dados do Contrato 	• 

Contratante: MUNICÍPIO DE CAPANEMA 	 CNPJ: 75.972.760/0001-60 

AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 

PAÇO MUNICIPAL CENTRO - CAPANEMA/PR 85760-000 

Contrato: 4025/2017 	 Celebrado em: 12/07/2021 

Valor: 	R$ 1.500,00 	 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado) 

3. Dados da Obra/Serviço 

RUA AMABAY, S/N 

SETOR SE SÃO JOSÉ gPERÁRIO - CAPANEMA/PR 85760-000 

Data de Início: 14/10/201 	Previsão de término: 13/04/2022 	 Coordenadas Geográficas: -25,69125 x -53,795364 

Finalidade: Infra-estrutura 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAPANEMA 	 CNPJ: 75.972.760/0001-60 

4. Atividade Técnica 
Elaboração 	 Quantidade 	Unidade 

[Elaboração de orçamento, Fiscalização de obra, Projeto] de pavimentação em pedra para vias urbanas 	 2472,25 	 M2 
[Projeto] de sistema de redes de águas pluviais 	 218,00 	METRO  
[Projeto] de sinalização urbena 	 3,28 	 M2 

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

5. Observações 
Pavimentação Poliédrica referente termo de referencia 59553.0011393/2017-11 Termo comp. 568/17-SDR 

Local 

RUBENS LUIS ROLANDO 50 

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 vinculo contratual. 

MUPRCIPI0 DE OtlPANEMA - CNPJ: 75.97 

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

Central de atendimento: 0800 041 0067 
CREA-PR 

o Aqmno... P.a.n.oé 

Valor Pago: R$ 88,78 
	

Nosso número: 2410101720213410242 Valor da ART: R$ 88,78 
	

Registrada em : 13/07/2021 D440 • 



7. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as in rmações acima 

de 	  de 
Local 

03.3030.1.. 
FERNANDO SHIMATA GHIRALDI:04806015938 cm...8060 938 

Dolos 202,  0601 I as 14 03. 

FERNANDO SHIMATA GHIRALDI - CPF: '.060.159-38 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - CNPJ: 75.972 	1- 	• 

Valor da ART: R$ 88,78 	Registrada em : 01/06/202 prefeito 0411  Valor Pago: R$ 88,78 

8. Informações 

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 

rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br. 

-A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.crea-pr.org.br  ou www.confea.org.br  

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 

e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. 

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br 	 CREA-PR 
Central de atendimento: 0800 041 0067 	 . dorononde do Para. 

• 

Nosso número: 2410101720212627752 

CREAPR 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

Página 1/1 

ART de Obra ou Serviço 
1720212627752 

: C 	9 
1. Responsável Técnico 

FERNANDO SHIMATA GHIRALDI 

Título profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa Contratada: GEO-X TEC LTDA - ME 

2. Dados do Contrato 

Contratante: MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

AVENIDA GOVERNADCR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 

CENTRO - CAPANEMA/FR 85760-000 

Contrato: (Sem número) 	 Celebrado em: 10/05/2021 

valor: 	R$ 2.400,00 	 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

RNP: 1710470666 

Carteira: PR-122595/D 

RegistroNisto: 66258 

CNPJ: 75.972.760/0001-60 

3. Dados da Obra/Serviço 
RUA MARANHÃO, S/N 

ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES SÃO CRISTÓVÃO - CAPANEMA/PR 85760-000 

Data de Início: 28/05/2021 	Previsão de término: 31/05/2021 	 Coordenadas Geográficas: -25,65956 x -53,803504 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

RUA AMAMBAY, S/N 

SÃO JOSÉ OPERÁRIO- CAPANEMA/PR 85760-000 

Data de Inicio: 28/05/2021 	Previsão de término: 31/05/2021 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

4. Atividade Técnica 

CNPJ: 75.972.760/0001-60 

Coordenadas Geográficas: -25,684863 x -53,795263 

CNPJ: 75.972.760/0001-60 

	

Quantidade 	Unidade 

	

21953,00 	 M2 

	

21953,00 	 M2 

	

21953,00 	 M2 

	

21953,00 	 M2 

	

21953,00 	 M2 

[Execução de serviço técnico] de levantamento topográfico planialtimétrico 

[Execução de serviço técnico] de curvas de nível topográficas 

[Execução de serviço técnico] de levantamento aerofotogramétrico 
[Execução de serviço técnico] de volume/área de aterros - terraplenagem 
[Execução de serviço técnico] de volume/área de cortes - terraplenagem 

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

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art  
Impresso em: 01/06/2021 11:44:09 

www.crea-pr.org.br  CREA-PR 



LEGENDA: 
Tubos: 

Li s.  

EXISTENTE 

DN GOOmm = 194,00m 

CA DN GOOmm = 24,00m 

Pavimentação à Executar = 2.472,25m2  

Boca de Lobo: 

07 Demolir 

05 Executar 

O I Existente 

(OBRA 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DRENAGEM PLUVIAL 
PROJETO DRENAGEM PLUVIAL 

ALTERAÇÃO SENTIDO DA DRE GEM PLUVIAL 
Rua Amamba Ca • anem 

l"-&ON5AIEL.  f£CN1CO: 

\\.„........._RUBENSL.R. SOUZA 
CRÉA RS-88296-D 

ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

fAREATOTAL: 

2.47225m2  

ESCALA: 

INDICADA 

LOCALIDADE/5AI 

São José Operário 

Américo 
PREF~1 

(FOLHA: 

01-03 
	11 	 

mento`roi. 

Malinaki 

SAÚDE PÚBLICA 

DATA: 

Junho de 2021 
1 

41111111111111- 

•••• 
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RUBENS L.R. SOUZA 
-CREA RS-88296-D 
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LEGENDA: 

  

Is• Pavimentação à Executar = 2.472,25m2  

    

PREFEITURA MUNICIPAL  SAÚDE PÚBLICA 

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA 



0-1-511.00 0.011 6.44 U. 59.16 10.04 20:3./5 -1'93./1 

0+60.00 0.00 5.00 0.00 57.18 10.04 260.94 -250.89 

0+70,00 0.21 1.94 1.06 34.70 11.10 295.64 -284,54 

0+80.00 0,39 1.37 2.98 16.54 14.08 312.17 -298.09 

0+90.00 0.19 0.74 2.90 10.52 16.98 322.69 -305.71 

1+00.00 0.62 0.11 4.05 4,25 21.03 326.94 -305.91 

1+10.00 0.00 1.15 3,08 6,34 241.1 333.29 -309,18 

1+20,00 0,41 0,25 2,04 7.01 26.15 340.29 -314.15 

1+30.00 0.93 0.22 6.71 2.35 32.85 342.64 -309.79 

1+40.00 0.00 0.41 4.68 3.15 37.53 345.79 -308.26 

1+50.00 0,01 0.32 0.08 3.61 37.60 349.40 -311,80 

1+60.00 0.02 0.39 0.17 3.54 37.77 352.94 -315.17 

1+70.00 0.03 0.43 0.24 4.12 38.02 357.06 -319.04 

1+80.00 0.11 1.77 0.71 11,03 38.72 368.09 -329,37 

1+90.00 1.21 1.34 6.60 15.56 45.32 383.65 -338,33 

2+00.00 1.11 0.20 11,56 7.70 56.88 391.35 -334,46 

2+10.00 0.01 0.42 5.57 3.11 62.45 394.45 -332,00 

2+20.00 0.01 0.41 0.07 4.15 62.53 398,60 -336.08 

CREA PR 66258 
Ruo. Arnaldo Busato, 3554, Sala 01 
Bairro Centro - Realeza PR 
www,geoxtec,cortbr 

e 1) oco  asi 

ou o 

EMPREENDIMENTO 
Rua Arnamloay- Capanema-PR 

Levantamento Topográfico Planialtimétrico 
Corte e aterro- Greide 

CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

Município: Caparem-PR 	 Daturv Sirgas 2000/ UTM-22S 
Localização: Bairro São José 	Equipamentos 	VANT Mavic 2 Pro 

Operário 	 RTK Reach RS2 (L1/L2/L5) 
Área; 	4.200,00 	rn2 	 Data:16/03/2021 

	

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 	• 

Assinado de forma digital por 

FERNANDO SHI MATA 	=;dncódj4= 1  par 	 BRUNA LOUISE CAZALI 	BRUNA LOUISE CAZALI 

Gil RALDI:o48o6o15938 	12-°=0°,1  =29  _03,00, 	 ZUTTION:08113259970 ZUTTION:08113759970 
Dado5: 2021.46,01 11 :32:47-03'00' 

Eng. Civil Fernando S. Ghiraldl 	 Eng, Civil Bruno. L. C. Zuttion 

	

CREA-PR 122595/D 	 CREA-PR 184540/D 

-r 
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O 	O 	www.geoxtec.com.br 
 

EMPREENDIMENTO 

Rua Amambay- Capanema-PR 
Levantamento Topográfico Planialtimétrico 

CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

Município: Capanema-PR 	 Datum: Sirgas 2000/ UTM-22S 

Localização: Bairro São José Operário 	Equipamentos: VANT Mavic 2 Pra 

Área: 4.200,00 m2 	 RTK Reach RS2 (L1/L2/L5) 
Data:14/05/2021 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

FERNANDO SHIMATA Assinado de forma digital por 
Assinado de forma digital por 	

• BRUNA LOUISE CAZALI 	BRUNA LOUISE CAZALI 	 GHIRALDI:048060159 G  FERNANDOHI RALD1:04S8H01671%8  

ZUTTION:08113259970 21M1":08113259970 	 38 	 Dados: 2021.06.01 11:33:28 -03'00' 
Dados: 2021.06.01 11:33:10 -03'00' 

Eng. Civil Bruna L. C. Zuttion 	 Eng. Fernando S.Ghiraldi 
CREA-PR 184540/D 	 CREA-PR 122595/D 
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SAÚDE PÚBLICA IRA MUNICIPAL 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA 
OBRA: 

PROJETO PARCIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
URBANA 

Rua Leroy João Roman e Rua Pará - Capanema 
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2_„/ 
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e5 

Evand. C. 
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	 • 	  

Américo Be 
PREFEITMágPiÌ_14"¡CiPai  

RUBENS L.R. SOUZA 
CREA RS-88296-D 

E GENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

FOLHA: 

PREFEITURA MUNICIPAL  SAÚDE PÚBLICA 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA 



Município de 
Capanema - PR o o o0 

Capanema - PR, 17 de novembro 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 NA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL 
NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 
568/ 17/SPR , deverá tramitar pelos setores competentes com vistas: 

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

2 - À elabõração 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 Bell 
Prefeito Municipal 

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



ter 
Téc. Cont. 	R-046483/0-2 

CPF: 723.903.959-53 

Município de 
Capanema - PR 0000 

Capanema - PR, 17 de novembro de 2021 

Assunto: Tomada de Preços 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atenção ao oficio datado de 17/11/2021, objeto: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, 

TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/ 17/SDR, 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 6rçamentária abaixo descrita; 

Valor Orçado Inicialmente R$ 230.363,77 (Duzentos e Trinta Mil, Trezentos 

e Sessenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos). 

Dotações 

Exercíc 
io da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes 
a 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercício 

2021 1932 08.002.15.451.1501.1151 874 4.4.90.51.00.00 Do Exercício 

Respeitosamente, 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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Município de 
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 16/2021 
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 
Complemerítar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15. 

1.1. i Da sessão pública: Os envelopes contendo a proposta e a documentação deverão ser 
entregues até às 8h30m do dia 14/12/2021, e serão abertos no dia 14/12/2021, 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) beclaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - anexo 09; 

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

execução do objeto da licitação - anexo 10; 

1) Cronograma de utilização do aparelhamento - anexo 11; 

m) Minuta do Contrato- Anexo 12 

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

o) Orçamento Quantitativo- anexo 14 

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

global, tipo menor preço, da seguinte obra: 

Local: NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 
NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/17/ SDR. 

Área de Construção: Conforme Orçamento Quantitativo (anexo 14) 
Prazo de Execução: 6 (seis)meses 
Prazo de Vigência: 12(doze) meses 
Capital social Mínimo: 23.036,37 (vinte e três mil, trinta e seis reais e trinta e sete centavos) 
Preço Máximo Global: R$ 230.363,77(Duzentos e Trinta Mil, Trezentos e Sessenta e Três 

Reais e Setenta e Sete Centavos) 

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

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

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

sem a anuência prévia e expressa do Departamento de Engenharia. 

2.2. O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada macro item, deverá respeitar o 
ercentual ré-estabelecido na tabela abaixo. 

ITEM DESCRIÇÃO - MACRO ITENS 
IIII 

PERCENTUAL Dt., 
VALOR GLOBAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,13% 
2 TERRAPLENAGEM 3,95% 
3 DRENAGEM PLUVIAL 39,73% 
4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 44,06% 
5 SINALIZAÇÃO VERTICAL 4,13% 

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$ 230.363,77 (Duzentos e Trinta 

Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos), valor que correrá a conta da 
seguinte Dotarão Or amentária: 
Dotações 
Exercíci 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercício 
2021 1932 08.002.15.451.1501.1151 874 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. 
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4.3. Até a data marcada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá 

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

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

4.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

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

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

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

cie 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: 

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

8.666/93); 

d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8°, 

V da Lei n° 9.605/98; 

e) Empresas declaradas inidõneas para licitar ou 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 física ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos 

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

Complementar n° 123/06, às ME/EPP. 
6.2. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar n° 123/2006 

independe da habilitação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a 
obtenção do regime tributário simplificado. 

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

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

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

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

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos 
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular 
com firma reconhecida, ou documento equivalente. 
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7.3. • estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem 
ostentar a c mpetência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros. 

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

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

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

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

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

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

Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no 

documento apresentado. 
7.5. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

	

7.6. 	ada licitante poderá credenciar apenas um representante. 

	

7.7. 	não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 
não impedir a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o seu representante 
de se manif star 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° 16/2021, AS 8h30m DO DIA 14/12/2021, (RAZÃO SOCIAL DO 

LICITANTE)  

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 16/2021, AS 8h30m DO DIA 14/12/2021, (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. I 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' 
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TOMADA DE PREÇOS N° 16/2021, ÀS 8h30m DO DIA 14/12 /2021, (RAZÃO SOCIAL DO 

LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 
8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de preços e documentos de 

habilitação deverão ser protocolados no Protocolo-Geral do Município (junto ao 
Departamento de Tributação no Paço Municipal) até a hora marcada no Preâmbulo deste 
edital para abertura da sessão pública, quando não encaminhados via correio. 

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

protocolo dos envelopes. 

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

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

8.5.3. Considera-se o início da sessão a manifestação do 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; 

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



Município de 
Capanema - PR 

ocioQr\v,5 

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

autorização; 

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

Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em 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.bripessoaluridica/cnpUcnpireva/cnpireva  soli 

citacao.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 Económica 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.pgfn.fazenda.gov.br. 

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

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

8.8.3. RELATIVA À REGULARIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA: 

certidão negativa de faléncias 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; 

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. 

.8.4. RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) 

	

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

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

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

b) 	Comprovação da capacitação técnico-profissional,  mediante 

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

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 condição 

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

respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados em assembleias gerais 

ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão domiciliados em localidade 

abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971; 

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

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

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

Administração. 

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

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

c) 	Comprovação da capacitação técnico-operacional,  mediante 

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

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

relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA com quantitativos mínimos de 

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

de atestados.  Ou seja, somente será admitido o quantitativo 

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

atestado (1.236,12 ma).   

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. 
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d.1) 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 

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir 

formação ria 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. 

1) Indicação do Responsável Técnico ou da Equipe de Profissionais 

Responsávis 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 
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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); 

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 serli,  
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. 

1) Prazo de validade da proposta no mínimo 06 (seis) 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. 

f) 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 
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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). 

	

9.1.1.4. 	O BDI - Com Desoneração da folha de pagamento máximo admitido 
nesta licitação é 26,85%, devendo cada licitante preencher sua planilha 
de Composição Analítica do BDI. 

9.1.2. Cronograma fisico-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 péla 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 
exeçução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

	

9.6. 	Nosl 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 - Beneficios 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 6 (seis) meses contados da data de abertura da sessão 
púbica estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

	

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

	

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

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

9.11. Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e 
todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se 
mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e válido. 
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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, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

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

b) CNAE (http: / /www.cnae.ibge.gov.br) 
c) SICAF; 
d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 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 de Licitação 
reputará o licitante inabilitado. 

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

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

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

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

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

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

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

10.13.1.0s 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. 

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. Abértos os envelopes n° 02, a Comissão de Licitação examinará as propostas apresentadas 

quinto 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 omissão e pelos representantes dos licitantes presentes. 

10.23. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não 
harinonização 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 
groseiro 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. 
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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: 

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

presente edital; 

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

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

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

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

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

referência utilizado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do valor orçado pela Administração, ou 

b) Valor global orçado pela Administração. 

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

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

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

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

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, conforme 

parãmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificação. 
11.4. Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por cento) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.5. Os recursos interpostos em razão de habilitação ou inabilitação de licitante ou do 
julgamento das propostas terão efeito suspensivo, podendo 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. 
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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 
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 da 

Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, 1. 
que servirá de garantia à fiel observãncia 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; 

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 
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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 

inalienabilldade e de irrevogabilidade. 
17.6. Se 4 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 s as obrigações; 

c) renúncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 

827 e 838 o 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 opção for pelo título de dívida pública, este deverá: 

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

de liquida ão 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. Qu ' lquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas 
mo alidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da 
alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da 
garantia de execução, se assim o desejar. 

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

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

Empreitada; 

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

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

requerimento mediante a apresentação de:  

a) termo de recebimento definitivo; 

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

concluído; 

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia 

elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são 

de inteira responsabilidade da contratada. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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18.1. Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas 
neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mão-de-obra, 
dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita 
execução da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a: 

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

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

a) A Contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia do 

Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, um cronograma de 

dimensionamento de mão-de-obra, isto é, relação nominal de todo o pessoal técnico que irás 

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 dek  
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei Ir 
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 utilizar os 

mesmos sem limitações; 

b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, 

da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 
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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. 

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. 
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18.1.19. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de 

trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados. 

18.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 

atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos 

determinados por lei. 

18.1.21. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas 

as redes hidrossanitárias, elétricas e telefónicas. 

18.1.22. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 

18.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia 

recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's; 
• 

18.1.24. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto 

capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

18.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Administração; 

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Administração; 

18.1.27. Prestar os serviços dentro dos 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. 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 11. 
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 benefícios 

dos empregados utilizados na execução dos serviços. 

18.1.34. Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos para a 

execução da obra; 
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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; 

Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS. 

  

18.1.36. 

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; 

	

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 observãncia 
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 
assima e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços 
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contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-
se à aplicação das penalidades cabíveis. 

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. 
20.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das 

especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, 
Boletim ,Diário de Ocorrências - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e 
rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados 
para o manuseio da fiscalização. 

20.6. A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização 
prévia da fiscalização. 

20.7. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, 
vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente 
refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de 
quaisquer õnus financeiro para o CONTRATANTE. 

20.8. Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má 
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as ii 
normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos w 
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, 
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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 Ide qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissão 

funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93. 

20.16. Compete especificamente à Fiscalização: 
20.16.1. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das 

obras/ serviços; 
20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigações da 

Contratada constantes do Contrato; 
20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas 

Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicáveis; 
20.16.4. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela 

Contratada; 
20.16.5. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada; 
20.16.6. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 
20.16.7. Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que 

porventura venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma; 
20.16.8. Relatar oportunamente à Contratante, ocorrências ou 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 execuçãp 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 

I) 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. 
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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-obram, 

empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenização, seja a que". 

título for, aplicando-se as penalidades cabíveis. 

21. 	DO PAGAMENTO 
21.1. Os pagamentos serão efetuados em parcelas correspondentes às medições mensais a 

serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma físico-financeiro, considerando 
os preços unitários constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo 
Departamento de Engenharia do Município. 

21.2. Após a aprovação das medições,  o pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) 
dias,  mediante depósito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva 
emissão e aceitação da nota fiscal e apresentação das guias de recolhimentos do INSS e 
notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA. 

21.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidões e documentos vencidos, que 
tenham sido apresentados na ocasião da habilitação ou junto ao Cadastro de Fornecedores 
do Município de Capanema. Os pagamentos somente serão efetivados caso a 
CONTRATADA apresente situação regular. 

21.4. Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade do fornecedor não gerará 
para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou 
atualização monetária do valor devido. 

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

b) Certidões de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo 
mês do pagamento. 

21.8. A liberação da última parcela estará condicionada à elaboração do Termo de  
Recebimento Provisório das obras e/ou serviços contratados, o qual será lavrado em 
até 15 (quinze) dias após a notificação da conclusão da obra realizada pela 
CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentações:  

a) 	Comprovação de regularidade trabalhista e previdenciária da obra; 

é
1
) 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 qiiaisquer 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 pàgamento poderá ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de 
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital. 
21.11.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob 
pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão 
do contrato. 

21.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstãncia que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 

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

o praÉo 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 apreentação 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. 
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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 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 gp 
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 inidõneo; 
1) 	Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaração falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 
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23.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 
a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 
b) Irnpedimento de licitar e de contratar com o Município de Capanema e 

dCscredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos; 
23.3. 	Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 

Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa: 
23.3.1. Advertência por escrito; 
23.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia 

consecutivo que exceder à data prevista para a conclusão da obra, contado do 10° (décimo) dia a 

partir da Ordem de Início da Obra; 

b) b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia 

consecutivo 'de atraso na colocação de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, 

contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra; 

c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execução incorreta da 

obra, quando impossível a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os serviços, 

sem prejuízo das glosas parciais ou totais realizadas nas medições da Fiscalização; 

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

omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer 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; 
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23.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

23.4. 	As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

23.5. 	As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que• 

lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e 

subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

23.6. 	A multa será descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração. 

23.7. 	A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

23.8. 	As demais sanções são de competência exclusiva do Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação. 

23.9. 	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 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; 

1) A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 

neste edital e no contrato; 
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g) A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da 

Administração e autorização em contrato. 

i 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; 

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

pORazões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas 

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

contratante ie exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

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; 

c!) 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 

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 db 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. 
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26.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 
Administração. 

26.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade 
dos atos que diretamente dependam ou sejam consequências do ato anulado. 

26.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

26.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 
jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já 
produzidos. 

26.7. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado 
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos 
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a 
responsabilidade de quem lhe deu causa. 

26.8. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público 
ou aos demais interessados. 

27. DAS ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES DE SERVIÇOS E REAJUSTE 	• 
27.1. Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras/ serviços, 

seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do 

CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizará por escrito, 

ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras/ serviços para melhor 

adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 

8.666/93, com alterações posteriores. 

27.2. Caso venha a ser necessário nas obras/ serviços contratada a realização de serviços 

adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base nos 

preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente no SEOP, ou outra 

tabela recomendada pelos órgãos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no 

mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condições 

da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato 

Primitivo. 

27.3. No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço Correspondente somente será • 
expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido às 

formalidades legais. 

27.4. Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 

acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, 

fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE. 

27.5. O aditivo de prorrogação da execução da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual 

compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o  

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos 

alheios a sua vontade ensdadores 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. 
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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 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 exediente, na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro - Município 

de Capanema PR. 

Capanema, 17 de novembro de 2021. 

érico Be 
Prefeito Municipal 
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ANEXO 01 

CARTA CREDENCIAL 

(local e data) 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 16/2021 

Senhores 

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

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

que o senhor 	 , carteira de identidade n° 	 , é a pessoa designada por nós 

para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e proposta 

de preços, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos 

recursais a que se referir a licitação em epígrafe. 

Atenciosamente. 

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM 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 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. 

ANEXO - II 
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MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

(papel timbrado da licitante) 

Á pregoeira e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná 

TOMADA DE PREÇOS N° 16/2021 

Pelo presen
I
te instrumento, a empresa 	  CNPJ n° 	  com sede na 

	 , através de seu representante legal infra-assinado, que: 

1) Declaranios, 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 (dezessis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá 

informar tal situação no mesmo documento). 

2) Declaramps, 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 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.(a) 	  

Portador(a) dó 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: 
Telefbne: O 

7) Caso alteré 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 	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° 16/2021 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, 

seus Anexos e ria Ata de Registro de Preços/Contrato. 

	 de 2021. 
Local e Data 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO 03 

ATESTADO DE VISITA 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 16/2021 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, 
TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM 
ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/17/ SDR 

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 

À Comissão de Licitação 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 16/2021. 

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

caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro 

técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis 

Trabalhistas vigentes. 

(local e data) 

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 
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ANEXO 05 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

(Identifica9ão da Proponente - razão social, endereço, telefone e CNPJ, etc. ) 

(Local e data) 

A Comissão de Licitações 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 16/2021. 

Prezados Senhores 

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

para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, 

TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM 

ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/17/ SDR 

O prço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ 	(  ), 
sendo R$ ... L . (....) referentes à mão-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material. 

O prazo de execução do objeto da licitação é de 6 (seis) meses, contados a partir do 10° dia 

após a assiiatura do contrato. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 	 ) meses (no mínimo 6 (seis) me- 

ses, 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 du 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 
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ANEXO 06 

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO BDI 

BOI - Bonificações e Despesas Indiretas 

Ni' do contrato: 	 Pavimentaçao Poliedrica e Drenagem Pluvial 
Tomador: 	 Prefeitura Municipal de Capanema 
Empreendimento: 	 RUA AMANBAY 
Programa: 	 Pavimentaçâo em Vias Urbanas 

Identifique o tipo de obra: 	2 

Informe a base de cálculo do !SUM. 
Conslruç5o de rodovias e 
ferrovias' 	 Sobre os serviços. 

x Sobre a mão-de-obra. 

Informe a ocorrencia da DESONERAÇÃO da 
folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/1S 

SEM Dcsoneraçâo 
x COM Desoneração. 

Intervalo de admissibilidade 

1° Quartil 	Médio 	35  Quartil 
— Item Componente do 

BDI 
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% 
I1: PIS e COFINS 3,65% 
12: ISSQN (conforme leg.slação municipal) 	 3,00% 

Cont.Prev s/Rec,Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) 	4,50% 

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento 20, 73% 
BDI - COM Desoneraçâo da folha de pagamento 26,85% 

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo 
do percentual do BOI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, 
represem •da„pela fórmula abaixo. 

BDI - 5F Dosonera09 = t(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)1(1-11-12)]-1 
BOI - CO Desoneraça 	((1+AO+8+G+R)X(I+OF)X(1+L)/(1-11.12.13)1-1 

Belié  
~Oito AlkKe,pal 	i om.co hutiCI 

COrimt» ftwiinaium 	Prefret" 

V.131020 
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ANEXO 07 

TERMO DE RENÚNCIA 

A COMiSSãÇ,  de Licitações 

Referente: Édital de Tomada de Preços n° 16/2021 

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

16/2021, i)or 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 récorrer 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, ie concordando, em consequência, 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° 16/2021 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa 

	 , CNPJ n° 	 , para a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA 

IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, 

LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO 

TERMO DE COMPROMISSO N° 568/17/ SDR 

Cidade 	de 	 de 2021. 

(nome, RG e assinatura do declarante) 

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

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL 

TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

Referência: 

Município de Capanema - PR 

Tomada del Preços N° 16/2021 

	  , inscrita no CNPJ/MF n° 	  , por intermédio de seu 

representate 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 dó 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 i 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 

consequentopmente 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° 16/2021 
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 24n _ 
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° 16/2021 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A 

EMPRESA 	  

Pelo preserite instrumento particular de Contrato de Execução de Obra, sem vínculo empregatício, 

um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Soui 

1080, Estâdo do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/OOXX-60, a seguir denominai 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO BELLÉ. De outro lai 

a empresa. 	 , inscrita no CNPJ/MF sob o n ° 	, neste ato representada pelo 

Sr(a) 	  inscrito 	no 	CPF 	n° 	residente 	e 	domicilia4 

em 	 ,doravante denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente Contrato n 

termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condiçõ 

estabelecidâs na licitação realizada na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 16/2021, que fazem pai 

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 NA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM 

PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 

568/17/SDR, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância 

com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos referentes à licitação 

Tomada de Preços 16/2021. 

1.2. Iii.tegram 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° 16/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA 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, i 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. 

CLAUSULA T RCEIRA -<DA DOTAÇÃO ORCÃMENTÃRIA  
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 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercício 

2021 1932 08.002.15.451.1501.1151 874 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 

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 6 (seis) 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 
Fone:(46)3552-1321 
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técnico que irá executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., 

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; 

cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é, relação nominal de todo o pessoal 

devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma físico da obra.  

justificar o ¡ato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as 

compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos: 

do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, um  

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 

suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena 

CLÁUSULA EXTA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA 

equipamentds, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais 

atividades correlatas, obriga-se a: 

novo prazo cie vigência do contrato e o novo prazo para execução da obra. 

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. 

assinatura deste instrumento contratual. 

encerramento em 	 

à necessidáde de realizar medições, pagamentos e prestação de contas, entre outros 

procedimentós. 

deveres e rsponsabilidades 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 seri alegados como decorrentes de força maior. 

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e 

CLÁUSULA UINTA pA vioRNçbx 

6.1. A' CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos 

4.8. ó CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra 

5.4. Na hipótese de necessidade de aditivo de prorrogação contratual, será discriminado o 

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os 

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 

5.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (Doze) meses, contados a partir da data da 

5.3. O i prazo de vigência de contrato é maior do que o prazo para a execução da obra devido 

5.2. Q prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de 	 

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

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 

rp tt 

 6.1.2. Elaborar e disponibilizar à CONTRATANTE os projetos executivos 

cApANoAN 

6.1.2.2.A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções 

6.1.2.1. A Contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia  

/ 	/ 	
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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 4, 
o Contrato, no prazo determinado. 

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observãncia 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.  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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6.1.12.Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecidd 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 maiór, 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 junta 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 prostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como 

aos documentos relativos à execução da reforma. 

6L1.17.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. 

61.19.Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos 

trabalhistas, Ibem 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 quê   

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. 

CLAUSULA 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; lei 

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 serviçcf 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. 

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 1)0NA - 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 rio período, através de planilha e memória de cálculo detalhada, inspecionada e 

aprovada pel,i 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 

circunstáncia 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 ónus para a 

Contratante. 

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrõnica, adh  

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 al 
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 estes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

10.2. 	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. 

I0.2.1. 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 

pendênciasue 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) con iderada(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 bservadas, 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 ria 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 IiÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCAL1ZACÃO  

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕ S 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 ue se fizerem necessários nas obras/serviços para melhor adequação técnica, 

obedecidos s 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 n-  o previstos originalmente, o novo custo global será definido com base nos preços 

unitários con tantes 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 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 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 ÇONTRATADA 
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 pata 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. Ai  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 da penalidades cabíveis. 

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito 

praticado po 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 T ÉCIMA «TUIA - MEDJDAS 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. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(16)3552-1321 
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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 do inh  

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. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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20.2. a 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. onsiderando 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. s casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 

decididos p a CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 
Complement r 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, para um só 

Município de Capanema - PR, XX de XXXX de 2021. 

	

Américo Bellé 	 Contratada 

	

Prefeito Municipal 	 Representante legal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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ANEXO 13 
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

Tomada de Preços n° 16/2021 
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 ai 
e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando 
que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evenças técnicas e ou 
financeira para com a contratante. 

Xxxx, xx de xxx de 2021 

Nome, n° CREA/CAU e assinatura do Responsável Técnico 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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ANEXO 14— ORÇAMENTO QUANTITATIVO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPA-4E1,1A 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PAVIMENTAÇÃO POLJEDR/CA COM PEDRAS IRREGULARES. DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL 
RIJAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

DATA BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI MAIO 2021 E DER-PR JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO ADOTADO O BOI DE 26,135 % 
DATA: JULHO DE 2021 

ORÇAMENTO QUANTITATNOTOTALOAS RUAS 
M-11,1 	Ccd,g,,, 	 Desolmina(ão 	 1 	UnidadF 	E-. 	:idade  RS/uri, 

1 A 9 	j 	 CO.,  ,,N 	J:Ar. C 1C 	.. PU,. 	A 	• 	• 'IA ti.,3 %C' 	..;,ADt TX 	A.,..C-if r..20 	 ne., 	2,452 03 , 	1 	71 	' 4257.54 

101483,40 
. 	 !SINALIZAÇÃO VERTICAL 

5.1 	3.221 	F.AIS, DE SM .Z.:14 '.1•.c crua RE Fcc med :6 Dem 1901.1%102%09vA se 3,36 93738 3.15039 
5,2 	x....., .--..."-,,,.71'.',.:~TE Krk..)G4tVANZA3C ,IX,C,  N.S'CrAt TAtF.4 E ,,,,,,ç ...., 	aºwTUTM o ti 16,00 337,76 1 6364,22 

TOTA1. DO ITEM 9314,231 

TOTALGERAL DA OBRA 230363,77 

OBSERVAÇÃO.  ADOTADO A TABELA DO SINAPI MAIO CE 2021 E DER-RR JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E BOI DE 26,85% 

Rdotde Souza Rubens Lug,  
big*C44:kfi,m;w1  dr Caraa°212  

CREA.R.S ïâ1Pb1D 
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PARECER JURÍDICO N° 333/2021  

INTERESADO: Comissão Permanente de Licitações. 
ASSUNTO Análise prévia a Tomada de Preços n° 16/2021. 

EMENTA: ANÁLISE PRÉVIA DA LICITAÇÃO. MODALIDADE 
TOMADA DE PREÇOS. OBRA PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM 
PLUVIAL NA RUA AMAMBAY, RUA TUPI, RUA TERRITÓRIO DO 
ACRE, RUA LERCY JOÃO ROMAN E RUA PARÁ, NO MUNICÍPIO 
DE CAPANEMA, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE 
COMPROMISSO N° 568/ 17/SDR. PROCESSO NUMERADO 
COM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. OBJETOS E 
JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DA 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL. 

1. CONSULTA: 
A Comissão Permanente de Licitação, designada pelas portarias 
2020 e 7.912/2021, encaminha para análise desta Procuradoria 
ocesso Licitatório de modalidade Tomada de Preços n° 16/2021. 

Denota-se do processo licitatório que o objeto é a contratação de 
ira execução da obra pública de pavimentação poliedrica com 
gulares e drenagem pluvial na Rua Amambay, Rua Tupi, Rua 
o Acre, Rua Lercy João Roman e Rua Pará, no Município de 
'Pr, em atendimento ao termo de compromisso n° 568/17/SDR. 
ndições e especificações contidas no edital e seus anexos. 

nos. 7.777 
Jurídica o 

empresa 
pedras irr 
Território 
Capanema 
conforme c 

Constam no processo administrativo: 

I) Portarias n°s. 7.777/2020 e 7.912/2021- fls. 01/02; 
II) Solicitação de autorização para abertura de licitação - fl. 03; 
III) P. Básico, Memorial Descritivo, Projetos, Planilhas fls. 04/66; 
IV) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 67; 
V) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 68; 
VI) Minuta do edital e anexos - fls. 69/99 e 100/124. 

É o relatório. 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 	 Página 1 d 
Fone:46-3552-1321 - ramal 222 - Par:46-3552-1122 
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fundamentos estão assentados no art. 23, I, "b" e II, "b", da Lei 8.6 
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2. PARECER: 
Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, 

nos termo do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria 

sob o prima estritamente jurídico dos documentos apresentados, não 

cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e 

da discricibnariedade da Administração Pública ao traçar os parãmetros dos 

produtos entendidos como necessários. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação 

jurídica tetra 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 

descumpriL  

fundament  

administrativa, a qual responde isoladamente no caso de 

ento das recomendações deste parecer ou pela ausência de 

ção dos atos administrativos. 

  

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto é, os 

requisitos i)revistos no ordenamento jurídico são de observãncia obrigatória, 

os quais, tara não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa 

plausível pra 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 
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Conforme a legislação vigente, por esta modalidade de certame a 
Administração escolhe entre os possíveis interessados do ramo de que trata o 
objeto da icitação, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições xigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimen o das propostas, que comprovem possuir requisitos mínimos de 
qualificaçã. exigidos no edital. 

Nesse prisma, verifica-se que o valor máximo delimitado pela 
Administração para o pagamento do objeto do certame é de R$ 230.363,77 
(duzentos trinta mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e sete 
centavos) 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 e obras ou serviços. É imprescindível para realização de qualquer 
obra ou se iço de engenharia. 

Portanto, toda licitação de obra ou serviço realizada em qualquer 
modalidad de licitação deve ser precedida da elaboração de projeto básico. 
Estabelece 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. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 222 - Faz:46-3552-1122 

procuradona.romankdcapanema_prgov.br 
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2.3. Das minutas de edital e do contrato 
A análise das minutas de edital e de contrato foi conduzida à luz 

da legisla ão aplicável ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, que 
regulame te a Tomada de preços, bem como a Lei Complementar Federal n° 
123/2006 que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte. 

No tocante à minuta do edital, verifica-se que foram preenchidos 
os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93. Adequada, também, a 
minuta do contrato constante do Anexo 12, em que detalha o objeto, as suas 
peculiaridades, bem como prevê as cláusulas essenciais dispostas no art. 55, 
da Lei 8.66/93. 

Mesmo não estando a Administração obrigada a exigir prestação 
de garantia (art. 56, da Lei 8.666/93), mas considerando que diversas 
empresas locais e regionais, que normalmente têm participado das licitações 
de obras já se encontram compromissadas com a execução de diversas outras 
obras deste segmento perante esta Municipalidade, s.m.j. a Procuradoria 
recomenda a inclusão na Minuta do Edital e Anexos da exigência da prestação 
de garantia de execução, nas modalidades descritas nos incisos I a III do citado 
art. 56, da Lei 8.666/93. 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente 
à publicação da minuta de edital em apreço, bem como de seus anexos. 

Ademais, importante salientar a necessidade de publicação 
deste edital no portal eletrônico do Município de Capanema, em 
atendimento à Lei Federal 12.527/2011.  

Capanema, 22 de novembro de 2021. 

Rornanti Ezer Barbosa 
Procurador Jurídico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 

Rdmanti Ezer Barbosa 
Procurador Municipal 
OAB/PR 56.675 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Capanema - PR, 23 de novembro de 2021 

Assunto: Tomada de Preços N° 16/2021 

DE: Prefeitp 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 
CONTRAT4ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS 
AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO 
DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 
568/17/ SDR, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

A Comissão de Licitação é aquela nomeada pela Portaria n° 7.777 de 
08/12/2020, publicada no Diário Oficial Eletrõnico do Município de Capanema PR, 
Edição 630 de 09/12/2020. 

Enc 
	

inhe-se ao Setor de Licitações para as providências necessárias. 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

PROJETO BÁSICO 

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº' 16/2021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público 

que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO ng16/2021. Tipo de 

Julgamento: Menor preçb Por Item. Modo de Disputa: Aberto 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUÇÃO DE PAVIMdNTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA 

IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, 
TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO 

DE COMPROMISSO Nº 568/17/SDR. R$ 230.363,77 Duzentos 
e Trinta Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Sete 

Centavos). Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 
14/12/2021. 	 Local: 

https://www.comprasgclvernamentais.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, 23/11/2021 

Roselia Kriger Becker Pagani 

Pregoeira 

6\0013') 
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Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 06/12/2021. Local: 
https://www.comprasgove  namentais.gov.br  , demais informações po-
dem ser adquiridas na Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. 
Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Cen-
tro e também no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema, 23/11/2021 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 99/2021 
O MUNICÍPIO DE CA ' ANEMA, Estado do Paraná, torna público 
que realizará Processo I.i itatório, nos termos a seguir: Modalidade: 
PREGÃO ELETRÔNICO n°99/2021. Típo de Julgamento: Menor preço 
Por Item. Modo de Disputa: Aberto 
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, PEDRISCO, RACHA° E 
PÓ DE PEDRA PARA U50 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MU-
NICIPAL DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS.. R$ 90.000,00 Noventa Mil Reais). Abertura 
das propostas: 13:30 Horas do dia 07/12/2021. Local: https://www.com-
prasgovernamentais.govIn  , 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, 23/11/2021 
Roselia Kriger Becker Pago ni 
Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.> 16/2021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público 
que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: 
PREGÃO ELETRÔNICO n016/2021. Tipo de Julgamento: Menor preço 
Por Item. Modo de Disputa: Aberto 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EX-
ECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IR-
REGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, 
TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TER-
MO DE COMPROMISSO N° 568/17/SDR. R$ 230.363,77 Duzentos e 
Trinta Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos). 
Abertura das propostas: 0a:30 Horas do dia 14/12/2021. Local: https:// 
www.comprasgovernamen  ais.gov.br  , demais informações podem ser 
adquiridas na Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro 
Viriato Parigot de Souza, I080- Capanema - Paraná - Centro e tam-
bém no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema, 23/11/2021 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira 

EXTRATO DO CONTRATO N° 540/2021 
Tomada de preçosN° 14/2021 
Data da Assinatura: 23/11/2021. 
Contratante: 	 Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRE 
LI. 
Objeto: CONTRATAÇÃO ;...)E EMPRESA ESPECIALIZA PARA CON-
STRUÇÃO DE BARRACÃO ABERTO NO LOTE 13, QUADRA 101 
DO SETOR S. E. DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.. 
Valor total: R$99.836,94 (Noventa e Nove Mil, Oitocentos e Trinta e Seis 
Reais e Noventa e Quatro Centavos). 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 8.014, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços 14/2021 

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° 14/2021 e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZA PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO ABERTO NO 
LOTE 13, QUADRA 101 DO SETOR S. E. DO MUNICÍPIO DE CA-
PANEMA 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 Bom Produto/Servis° Quantidade Preço 
SERGIO VALOS 
F.NGENHARIA 
EIREL1 

1 CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO 
ABERTO NO LOTE 13, QUADRA 
101. SETOR S.E. DO MU NICIPTO DE 
CAPANEMA PR 

1.00 99.836.94 

Art. 3* Valor tota dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de 
Preços N° 14/2021, é de R$ 99.836,94 (Noventa e Nove Mil, Oitocentos 
e Trinta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos). 
Art. 4° Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em con-
trário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos 
vinte e três dias de novembro de 2021 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 
Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência 
5° BIMESTRE DE 2021 
CAPANEMA-PARANÁ 

Rede de Assistência Social 

Secretaria da Familia e Desenvolvimento Social e CRAS - Centro de 
Referência 
de Assistência Social 

EXECUTORA SERVIÇOS ATENDIMENEo 

CRAS Parodias em arompanhamento 
pelo PAIA ... Programa de Atenção 
'ateara] Ia Famílias 

550 Famílias 

CRAS Atendimentos individualizados 
realizados mensalmente 

800 

CRAS Palestras, oficinas e cantas atividades 
coletivas de eartiter não continuado 

200 Pessoas/mês 

Secretaria Estadual Educação e 
CRAS 

Leite doo Crianças 120 Crianças 
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RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA DO DIA 24/11/2021, 
PÁGINA 03, EDIÇÃO 858 

ONDE LIA-SE: 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, 
nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO n°16/2021. Tipo de Julgamento: Menor 
preço Por Item. Modo de Disputa: Aberto 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, 
TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM 
ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/17/SDR. R$ 230.363,77 Duzentos e 
Trinta Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos). Abertura das propostas: 
08:30 Horas do dia 14/12/2021. Local: https://www.comprasgovernamentais.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, 23/ 11/ 2021 
Roselia Krigêr Becker Pagani 
Pregoeira 

LEIA-SE: 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°16/2021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, 
nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Preços n° 16/2021 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, 
TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM 
ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/17/ SDR 
Valor da Licitação: R$ 230.363,77 Duzentos e Trinta Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e 
Setenta e Sete Centavos). 
Abertura daa propostas:08:30 horas do dia 14/12/2021 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080- 
Capanema - Paraná - Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de 
expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 24/11/2021. 
Américo Bellé- Prefeito Municipal 

Capanema, 24 de novembro de 2021 

Kriger Becker"P,agani 
( Chefe do Setor de Licitações 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissão: 25/11/2021 	Edital n°: 16 	Tipo Tomada de preços  

r-- 	 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 

OBJE 
E-MAIL: TELEFONE: 

'O: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 016), devidamente preenchida 
e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condições do Edital. 

oà Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebird.  to \ do Edital de licitação. 

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

MUNICÍPIO DE CAPANEM.A. 

QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021 - EDIÇÃO 0859 

k) O 1 3 

• 

SOS DIVERSOS PROPO 
FAMILIA E DESENVOLV 
CRAS DO MUNICÍPIO D 
SISTEMA DE REGISTRO 
da empresa acatado pelo P 
n° 530/2021, conforme aba 

CLAUSULA SEGUNDA- a 

CIONADOS PELA SECRETARIA DA 
ENTO SOCIAL JUNTAMENTE COM O 

CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO 
E PREÇOS., em atendimento a solicitação 

efeito Municipal, fica rescindida o contrato 
o. 

BJETO DA RESCISÃO 

Lote Item Descrlçáo do produto/8ov' a Marc., dl, 
produto 

Unidadr de 
medida 

Quantl- 
dado 

Preço 
ufanaria 

Preço total 

14 I CONTRATAÇÃO DF. SER 
DE PROFISSIONAL CAPA ,  
ADO EM REFORÇO ESC a 
PARA MINISTRAR AULA, 
PROJETOS DO CILAS E D 
SECRETARIA DA FAMIU 
DESENVOLVIMENTO 50 t 

ÇOS 
IT. 
AR 
NOS 

E 
IAL. 

CURSOS 
PRORS-
SIONAL-
IZANTES 
OMEGA 
LTDA ME 

TI 600.00 24,40 14.640,00 

16 1 CONTRATAÇÃO DE UM 
PROFISSIONAL PARA MI 
TRAR CURSO DE MANIC 
E PEDICURE ONDE POS 
PROPICIAR CONDIÇÕES 
O DESENVOLVIMENTO 
COMPETÊNCIAS NECESS 
AO EXERCICIO DA PACE 
DE MANICURE E PEDICI 
E PROPORCIONAR OPÇA 
PARA O AUMENTO DA R 
FAMILIAR POR MEIO DA 
PROFISSÃO F. PROMOVE' 
POR METO DE VALORIZA 
DA F.STETIC.A PESSOAL, 
AUMENTO DA AUTOEST 
DOS CUIDADOS COM HI 
PESSOAL E MELHORIA D. 
QUALIDADE DE VIDA. 

IS- 
RE 

ARA 
I 
RIAS 

'SÃO 
E. 

NDA 

O 

A. 
IENE 

CURSOS 
PROMS-
SIONAL-
IZANTES 
OMEGA 
LIDA ME 

H 160,00 39,00 6.240.00 

16 2 DESLOCAMENTO PARA 
REALIZAÇÃO DE CURSO 
MANICURE E PEDICURE 
O LOCAL INDICADO PE 
SECRETARIA RESPONSA 

E 
TE 

"I.. 

CURSOS 
PROFIS.. 
SIONAL. 
IZANTES 
OMEGA 
LTDA ME 

KM i00,,,H U 50,00 

CONTRATAÇÂO DE SERV 
TÉCNICOS ESPECIALIZAL 
DE CONSULTORIA E ASS5S.S0- 
RIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, NO QUE TANGE 
DESEMPENHAR O SERVIÇO 
SOCIAL TAIS COMO ( CAI-AC. 
!TAÇA() DOS FUNCIONAMOS 
DA REDE E OS CONSELHEIROS 
MUNICIPAIS (CMAS, CMI)CA, 
CT) E DEM AIS EQUIPES D'. 
TRABALHO EFETIVANDO 
SUAS, ATRAVÉS DO DESEM. 
PENHO DE PROGRAMAS, 
PROJETOS, SERVIÇOS E ACOES 
DE PROTEÇÃO BÁSICA O 
PROTEÇÃO ESPECIAL GA 
TINDO OS DIREITOS, NO 
CESSO) DE CONSTRUÇÃO 
CIDADANIA. • ASSP.SSORT4 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
PROGRAMAS FEDERAIS. DO 
DEMONSTRATIVO FTSICO 
NANCEIRO. • ELABORAÇM) 
DO PLANO MUNICIPAL D 
ASSISTÊNCIA SOCIAL: PLANO 
DE AÇÃO ANUAL: RECATCRIO 
ANUAL DE GESTÃO; PLANA 
APLICAÇÃO PARA uriuz4Ao 
DE RECURSOS • ELABORAÇÃO 
DE CENSO SUAS — CRAS, • 
ELABORAÇÃO DO COPINAN-
CIAMENTO DO GOVERNO 
FEDERAL • MANUTENÇÃO 
DOS SISTEMAS INFORMA-
TIZADOS, ENTRE OUTROS. 
ADEQUAÇÁO DA LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL À LEGISLAC).0 
DO SUAS. • ORIENTAÇÃO 
QUE SE REFERE AO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÉNÇIA 
SOCIAL, CENTRO DE REFEAF.N-
CIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 
FORTALECIMENTO DE VINCl/-
LOS, GESTÃO DO PROGRAMA 
BOLSA FAMILIA, VIGILÂN-
CIA SOCIASSISTENCIAI. E 
CONSELHOS MUNICIPAL 
ASSISTENCIA SOCIAL. 

ÇOS 
OS 

♦ 

O 

'IE. 
IAN.. 

PRO- 
DE 

FM 
DOS 

FI-

) 

DE 

• 

NO 

E 

DE 

CURSOS 
PROMS-
SIONAL-
IZANTES 
OMEGA 
LTDA ME 

II 492,00 38.40 18.892.00 

23 2 DESLOCAMENTO PaARA 
PRESTAR CONSULTORIA E 
ASSESSORIA NA ÁREA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL ATE 
LOCAL INDICADO PELA SRC• 
BETARIA RESPONSÁVEL. 

O 

CURSOS 
PROFIS• 
SIONAL.. 
IZANTES 
OMEGA 
ITDA ME. 

1,:',1 180,00 11.39 70,20 

Valor Total Rescisão: R$ 39.893,00 
venta e trés reais) 

(Trinta e nove mil, oitocentos e no- 

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato originário, 
não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, 

Capanema - PR, 24 de novembro de 2021 

AMÉRICO BELLÉ 
Prefeito Municipal 

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICIPIO DE CAPA-
NEMA DO DIA 24/11/2021, PÁGINA 03, EDIÇÃO 858 

ONDE LIA-SE: 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público 
que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: 
PREGÃO ELETRÔNICO 11'16/2021. Tipo de Julgamento: Menor preço 
Por Item. Modo de Disputa: Aberto 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EX-
ECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IR-
REGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, 
TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TER-
MO DE COMPROMISSO N° 568/17/SDR. R$ 230.363,77 Duzentos e 
Trinta Mil, Trezentos e Sessenta e Trés Reais e Setenta e Sete Centavos), 
Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 14/12/2021. Local: https:// 
www.comprasgovernarnentais.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 tam-
bém no site www.capaneina.pr.gov.br. 
Capanema, 23/11/2021 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira 

LEIA-SE: 
AVISO DE LICITAÇÃO — TOMADA DE PREÇOS N°16/2021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que 
realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Preços n° 16/2021 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EX-
ECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IR-
REGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, 
TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO 
DE COMPROMISSO No 568/17/SDR 
Valor da Licitação: R$ 230.363,77 Duzentos e Trinta Mil, Trezentos e 
Sessenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos). 
Abertura das propostas:08:30 horas do dia 14/12/2021 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. 

Parigot de Souza, 1080— Capanema — Paraná — Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em 
horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 24/11/2021. 
Américo Bellé- Prefeito Municipal 

Capanema, 24 de novembro de 2021 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
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MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

   

Tipo Tomada de preços Data da Emissão: 25/11/2021 Edital n°: 16 
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 
LEANDRO BAÚ 
946.030.739-68 

E-MAIL: lbengenharialicitacoes@gmail.com  TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° 016), 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 
I EANDRO BAÚ:94603073968 

BAÚ:94603073968 Dados: 2021.11.2608:36:26 

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 
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0.472.12 1.00 Onfl DE 1 
OLIVORA 
URRANIZAC 
?to 

0,501, DE 
RIVEIRA 

URBASIZACAU 

,XFA.TE40 DE EMBARCAÇÃO 
%)IJPIIRICA COM PEDRAS 
IRP,EGUL'IRES DA CIDADE ATE A 
COMUNIDADE DE ENGENHEIRO 
PINTO PR 1E1 

RESULTADO DE INEXIGIBILIDADE E HOMOLOGA00 
INEXIGIBILIDADE N` 011/2021 

O MUNICIPIO DE PLANALTO, na forma do art. 25, da Lei 8.666/93, e 
suas alterações posteriores, optou pela inexigibilidade de licitação a despesa abaixo 
especificada. 
OBJETO: Aquisição de Ônibus Rural Escolar CORE) para transporte diário dc 
estudantes, atnpes de Adesão a Ata de Registro de Preços n'13.2021 do Fundo 
Nadem! de Desenvolvimento da Educação- ENDE. 
EMPRESA: MAN LATIR AMERICA 11'0 E COM DE VE1CULOS LTDA. 
VALOR: 4317.900,00 (trezentos e dezessete mil e novecentas mais). 
DATA: 24 de novembro de 2021. 

LUIZ CARLOS BOM 
Prefeito Municipal 

PORTARIA Ir a,O15,DE 24 DE NOVEMBRO DE 9021. 

Termo de Homologação e Ate Adjudicatário Tornada de Preços 1212021 

O Prefeito do Monfinplo de Caparem(, Entedo do Pulule. no 00 de suas atehioSes 

logros e, Considerando que o procedimento Natatório eatA de rodo coma Lei a' 8.466 de 21 de 

junho de 1993 e sues aitrrações, eapecialmentd em seu attip 43: 

REBOLES:  

/at. r Homologar o Edital de Lisitxls modalidade Tomada de Neon, a' 12/2021 e 

Adjudim, objeto CONTRATAÇÃO 00 EMPRESA k:SPECIALtZA NA muçcgao DRENAGEbt 

PI,LrVIAI, E PAVIMENTAÇAO POIJEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DA CIDADE ATE A 

COMUMADE DE E.NGE.NHEIROPINID PR 1E1. 

Art. 7 EM cumprimento ao disposto no art.109, parar& I da Lei 8.666.de 2 de junho 

de 1993, tornaue público o multado da licitasio em epvare, apresentando o vtuccd« pelo 

critério menor 	r Roo; 

kt. 3' Valor total drss gastos cana lidtscAornodatidade Tornada de Preços N' 12/2021, 

e de Ra 472,472,12 (Quattim,tos e Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Dom Reais e 

Doze Centsoosj. 

Ari., 4' lEsmokrp a pressente Uchaçào, irsughlas dismnie(Raemrxsritásio. 

Gabinete do Prefeito Municipal dc Capa:uma, Estado do Paraná aos vhne e. ((laro dias 

de Wh...Min de 2021 

Anisio:, MS 

Prefrito Muniopol 

Avenida Gownedor Pedro Vaie«) RIN3t de SOIM, 10S0 - Cem - 85760* 
FoneN)35521321 

0 0 0 1 3 ' ; 

Município de 
Capanema - PR 

Mirone 
2." Termo AdiNvu ao Contai n" 340/2(721, que mino si 
mlebram de um lado o MUNICIO DE CAPANEMA- PARANÁ 
e de outro lado o CSOrt$11 CAW SERVICOS DE 
TERPAPLENAGEM LI'DA • EPP 

Peio tomento inetnomento partiCUIRT que firmo e um Iodo, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR, 'mento no Cadutro Nacional de Po2i. dorido, (CNRII sob o n' 
rb.972.760/0001.00. erra. aro reouttentods pelo Prefoilo Munidpal abaixo ominado, 
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO bEILE, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado amorna CAW SERVICXYO DE TERRAPIENAGEM IODA 
- EPP, pesara joriditot de direito priearki, Minada a EST!, CHAGARA PEDREIRA, EM 48 
• CEP 85700000 • BAIRRO: PRÓXIMO A CIDADE, insmila no CRPJ sob o n" 
04.720.528/W01.01, neste ato por seu representante leírl, SILVIA LETICIA STEFEENS 
DA ROSA, CPR838.093.539.811 ao Rm aaeioado, doravante designada CONIRATADA, 
estando ao poetes sujeitas as remas da Lei ri' 8.b66/93 suas altemçdea subsequentes, 
(Mimem o presente Contraio, mu decorremo do Edital cornada de Pnkos n' 2(2021. 
mnliante a. aegoimet cláusula, coodiçõe. 

CLAUSULA PRIMEIRA • Conforme Contrato !trotado enI 10/08/2021, objeto do Edital 
de lietoedo, Modalidade Tomado de firma o' 2/2.121, entro aa ¡.artes 
identillerpikia:  para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
RECAPESIENTO ASPALTICO EM CBUQ DISTRIBUIR° EM 3 LOTES, LOTE 01-
EXECUÇÃO DE RECAMA/UNTO ASPALT1c0 EM CDUQ NA RUA TAMOIOS ENTRE 
AS RCA S RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS NO MUNICÍPIO DE CAPANLMA PR, 
LOTE 02. EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTI,0 EM CBUQ NA RUA MINAS 
GERAIS ENTRE A RUA PADRE CIRILO E AU. BO'UCARIS NO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR LOTE OS-EXECUÇÃO DE RECAPEAME,TO ASFALTICO EM CBUQ NA 
RUA PADRE CIRILO ENTRE A S RUAS MINAS GERAIS E MATO GROSSO E MINAS 
GERAIS ENTRE A AU. !EMPURREM E PADRE Mn.° NO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR, oco conformidade com a mainteotgao .1 uSAm dedada de 25/I I/2'121, 
fira ,didpado teor valor em R$ 1435,80 IML c tanta e riem reais e ore-ma centavos. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais dibmulos do Nota 
este Termo. permanecem inalteradas. 

E. por aliena estarem ajustar!. (amam o prhente «002 

Capanema • PR. 25 de novembro de MI 

AMÉRICO SELLÉ 
	

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA 
unge wotonto Legal 
CA SERVIU% DE 

TE'' 	NAORM LTDA E?? 
Controaido 

A 
	

r0 VútRe PNIÇOISE Souza 	- Centro - 6960-000 
Po e:(4613552.1321 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 
Ne1612021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna 
público que realizará Processo Lichatiorio, nos termos a 
seguir: 
Modalidade: Tomada de Preços n" 16/2021 
Tipo de Julgamento: Menor preço por í nn. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA 
IRREGULARES E DRENAGEM PLLVIAL NAS RUAS 
AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY 
JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE 
COMPROMISSO N° 568117/SDR 
Valor da Licitação: RS 230363,77 Duzentos e Trinta Mil, 
Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setema e Sete Centavos). 
Abertura das propostas:08:30 horas do dia 14112/2021 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Capanema, Av, Parigot de Soun, 1080- Capanelna- Paraná 
- Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima 
citado em horário nonnal de expediente e no site 
www.cammema.pr,gov.br. 
Capanema-PR, 24/11/2021. 
Américo Bellé- Prefeito Municipal  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2  16/2021 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, toma público 
que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO n916/2021. Tipo de 
Julgamento: Menor preço Por Item, Modo de Disputa: Aberto 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA 
IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, 
TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO 
DE COMPROMISSO N2  568117/SDR, R$ 230,363,77 Duzentos 
e Trinta Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Sete 
Centavos), Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 
14/12/2021. 	 Local: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br  , demais 
informaçôes podem ser adquiridas na Prefeitura Municipal de 
Capanema, sito a Av. Gov, Pedro Viriato Parigot de Souza, 
1080— Capanema — Paraná — Centro e também no sete 
vAvw.capanema.pr.gov.br. 
Capanema, 23/11/2021 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira 

EXTRATO DO CONTRATO N° 541/2021 
Tomada de preçosN° 12/2021 
Data da Assinatura: 	24/11/2021. 
Contratante: 	Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	OZIEL DE OLIVEIRA 
URBANIZACAO. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZA NA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES DA CIDADE ATÉ A COMUNIDADE 
DE ENGENHEIRO PINTO PR 181., 
Valor total: RS472.472,12 (Quatrocentos e Setenta e 
Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Doze 
Centavos). 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

originário, Mn atingidas por 

taot otos de igual to., Dona. 
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº  19/2021 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado 
parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial no 00019/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VI ANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 
DO TIPO: MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 
NATUBA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatódo em favor de: DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA CNPJ: 40.876.269/0001-50 • R$ 2.250,00; MC 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LIDA CNPJ: 41.043.317/0001-92- R$ 158.865,00; REDE 
DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 11.004.395/0001-17- R$ 23.800,00; VRR DE 
SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI CNPJ: 35.458.953/0001-82- RS 
130.116,40. 

Natuba - PB, 22 de Novembro de 2021 
JOSE LINS DA SILVA FILHO 

Prefeito 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 5/2021 

Com base nos elementos constantes do processo e observados o parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico ng 00005/2021, que objetiva: 
Contratação de Empresa visando a Aquisição de 01 (um) equipamento de Raio-X fixo de 
500 mA/1251rv, e 01 (uma) Processadora Automática para filmes de Raios-x, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Natuba/PB; REVOGO o 
correspondente procedimento iloitatório. Justificativa: Apresentamos a justificativa para a 
revogação da licitação se dará em decorrência que no cenário atual, a contratação não 
atingirá a finalidade para Administração Pública, diante da escassez de recursos para 
custear a aquisição, entendendo-se cabível a revogação do procedimento, permitida pelo 
art. 49 da Lei ng 8666/93. De ,ta forma, em observância aos princípios basilares da 
Constituição e da lei 8.666/93, a autoridade competente apresenta a revogação do 
procedimento, em conformidade tom o que dispõe o artigo 49 da lel 8.666/93. Nesse caso, 
assim se apresenta a necessidade da revogação, nos termos do art. 49 da Lei de Licitações, 
a fim de desfazer o certame apresentado, tendo em vista a supervenIência de razões de 
interesse público que fazem com que o procedimento licitatório, inicialmente pretendido, 
não seja mais conveniente e c>irtuno para a Administração Pública, Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias ú eis, no endereço Rua Presidente Epitáclo Pessoa, 209 -
Centro - Natuba - PB. Telefone: '083) 3397-1042. E-mail: cpinatuba@gmall.com.  

Natuba • PB, 24 de Novembro de 2021 
JOSE LINS DA SILVA FILHO 

Prefeito 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - -0MADA DE PREÇOS No 00010/2021 
Na publicação do dia 2 de novembro de 2021, Diário Oficial da União (DOU), 

Seção 3, no 218, página 327,será procedida a seguinte errata: Onde se lé "". LICITANTE 
INABILITADO: 13 & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA CNPJ No 29.842.086/0001-81". Deverá 
ler-se: ". LICITANTE HABILITADJ: 8 & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 
29.842.086/0001-81". Demais In ormações permanecem inalteradas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço Rua EpitácIo Pessoa, 209, 
Centro • Natuba/PB. Telefone: (093) 3397-1042. E-mail: cpinatuba@gmall.com.  

Natuba - PB, 24 de novembro de 2021. 
HUMBERTO JULIO DE ANDRADE 

Presidente da Comissão- 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA M UNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Ne 06/2021 

. Objeto: Contratação de empresa especializada para 
Engenharia para Pavimentação Poliédrica com pedras 
municipalidade, conforme especificações constantes do 

Ivo e projetos, Recebimento, Abertura e Julgamento da 
•o dia 17/12/2021. Forma de Julgamento: Menor Preço 
ário de Brasília/DF. Informações e Entrega do Edital: 
. Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR. No sítio: 
13:30h às 16:30h. Tel/Fax:(42)3554-1222. Informações 

w.pmcm.pr.gov.br. Prefeitura, sala de Licitações, Av. 
/PR. 

Cruz Machado, 25 de novembro de 2021 
VERA MARIA BENZAK KRAWCZYK 

Presidente da CPL 

MUNICIPAL DE AMAPORA 

VISO DE UCITAÇÃO 
ETRÕNICO Ne 052/2021-SRP 

n9  124/2021. Pregão Eletrônico no 052/2021-SRP n9  
OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas 
S10 e Óleo Lubrificante Arla 32, destinados a atender 
unlclpio de Amaporã, conforme Termo de Referência 

eses. Valor Máximo de RS 465.212,00. ABERTURA: 
forma eletrônica https://comprasbr.com.br/ Edital na 
e www.amapora.pr.gov.br  https://comprasbr.com.br/.  

Amaporã, 25 de novembro de 2021. 
MAGDA JULIA DO CARMO PEREIRA 

Pregoeira 

PREFEITURA UNICIPAL DE CAPANEMA 

150 DE LICITAÇÃO 
TOMAD DE PREÇOS Ne 16/2021 

Licitatório, nos termos a eguir: Modalidade: TOMADA DE PREÇOS n°16/2021. 
O MUNICÍPIO DE CAPA EMA, Estado do Paraná, torna público que realizará 

Processo 
Tipo de Julgamento: Menor preço r Item. 

AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ARE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS 

Objeto: CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 

CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO No 568/17/5DR. R$ 
230.363,77 Duzentos e Trinta Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Sete 
Centavos). Abertura das propostas: 8h3Om do dia 14/12/2021. Local: Prefeitura Municipal 
de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080. Capanema - Paraná - Centro 
, demais informações no site www.tapanema.pr.gov.br. 

Capanema, 23 de novembro de 2021 
AMÉRICO BELLÉ 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

RETIFICAÇÃO 

No Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico 287/2021, publicado no D.O.U. de 
25 de novembro de 2021, Seção 3, Pág. 262, onde se lá: PREGÃO ELETRÔNICO No 
285/2021 leia-se: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 287/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
CONCORRENCIA PÚBUCA Ne 3/2021 

OBJETO: SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E 
PEQUENAS REFORMAS DE EDIFICAÇÕES NA SME, com vigência de preços pelo período de 
12 (doze) meses. Torna-se pública a homologação do procedimento licItatório em epígrafe 
e a adjudicação do objeto para o proponente: 

PROPONENTE 	 CNPJ No  

RAIZ CONSTRUOES_SIYA.MIIM.1___]__112.4.4§,27_4/Q0.9.k9.8____1.‘4A9nZili 

Castro, 23 de novembro de 2021. 
GRAZIELLE GOMES DA SILVA 

Secretária Municipal de Governo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO Ne 162/21 

OBJETO: Implementação de projeto de modernização da gestão pública para 
Prefeitura Municipal de Cornéllo Procóplo-PR, com fornecimento de serviços especializados 
detalhados no regulamento operativo do PNAFM • Programa Nacional de Apoio à Gesta() 
Administrativa de Fiscal dos Municípios Brasileiros CREDENCIAMENTO: Até 08h59m de 
09/12/2021. ABERTURA: 09h0Om de 09/12/2021. EDITAL: www.cornelioprocopio.pr.gov.br. 
INFORMAÇÕES: ilcitacaopmcp@gmall.com  

Cornélio Procópio, 24 de novembro de 2021. 
MEURY NAOMI MATUDA MARQUES 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS 

EXTRATO DE INEXIGIBIUDADE DE LICITAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO. PROCESSO: 
047/2021; OBJETO: REPASSE DE VALORES OBJETIVANDO A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL; ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE DOIS VIZINHOS, CNPJ n.9  78.677.093/0001-08; CONTRATANTE: 
Município de Dois Vizinhos - Paraná; FUNDAMENTO LEGAL: Lei n2  13.019/2014 e Lei 
Municipal nº 2356/2019; VALOR ESTIMADO: R$ 172.738,72 (cento e setenta e dois mil, 
setecentos e trinta e oito reais, setenta e dois centavos); RECONHECIMENTOE 
RATIFICAÇÃO: 25 de novembro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA( 

EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE: Contrato no 295/2021 - MF. 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Ne. 62/2021 
PARTES: Município de Floral e a empresa: RODO SERVICE LTDA 
OBJETO: Aquisição de um Micro - ônibus Urbano de Transporte Sanitário. 
VALOR: R$ 456.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais) 
PRAZO DE VIGENCIA: 26/11/2021 à 26/11/2022. DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 
26/11/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA 

AVISO DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Ne 7/2021 

PROCESSO No 127/2021 - MUNICÍPIO DE FLORESTA/PARANÁ 
O Município de Floresta, Estado do Paraná, torna público para conhecimento de 

quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do 
tipo empreitada pelo Menor Preço Global, de acordo com a Lel no. 8.666/93 e suas 
alterações, às 09h:30min (nove e trinta minutos) do dia 14 de Dezembro de 2021, na Paço 
Municipal Manoel Dirce de Miranda, sito à Avenida Getúlio Vargas, no 2.420, Centro, 
Floresta - Paraná, visando à seleção da proposta mais vantajosa para a contratação de 
empresa para realizar os serviços pavimentação asfáltica Estada Rural Município de 
Floresta PR (Pedágio), através de recursos do Programa MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, Contrato de Repasse no 1074362-10/2020 • Convênio 
908703, a Pasta Técnica e demais Informações contidas no Edital, estará à disposição dos 
interessados a partir do dia 26 de Novembro de 2021, no endereço eletrônico 
www.floresta.prsov.br  em "Portal da Transparência". 

Floresta /Pr, 23 de Novembro de 2021. 
ROSILENE MARTINS RAVALI 

Presidente da Comissão de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Ne 10/2021 

Processo nº 177/2021. Tipo de Licitação - Menor Preço Global. 
Objeto: Contratação de empresa do ramo devidamente registrada no CREA ou 
junto ao conselho de classe, para a execução de reforma geral do ginásio de 
esportes, Arzeu Xavier dias dos Reis, conforme convênio federal n0 895590 -
contrato de repasse na  895590/2019 caixa - programa esporte, cidadania e 
desenvolvimento. Preço máximo: Valor de RS 991.875,04, sendo o Repasse do 
Convênio no valor de R$ 573.000,00 e a Contrapartida do Município no valor 
de R$ 418.875,04. Data e horário de apresentação dos envelopes: Dia 
17/12/2021 às 09:00h. Prazo de execução da obra: 210 dias. Local: Sede da 
Prefeitura Municipal - Rua Dois de Março na 460, Centro, podendo ser alterado 
o local se necessário. O edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos 
poderão ser examinados no endereço, acima indicado, no horário comercial e 
também 	no 	site 	http://www.guapirama.pr.gov.br/processoslicitatorios.  
Informações adicionais, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação para 
licitação@guapirama.pr.gov.br  - Telefone: (43) 3573-1122. 

JOSIANE HELENO 
Presidente da CPL 

PROCESSO n9  237/202 
execução de serviços de Obras d 
Irregulares na Linha Paredão, nest 
Anexo 1 do edital, memorial descri 
Habilitação e Propostas: às 09:30h 
Global. Referência de Tempo: ho 
Prefeitura, sala de Licitações, A 
www.pmcm.pr.govbr. Horário: Da 
e Entrega dos Projetos: No sítio: 
Vitória, 251, Centro, Cruz Machad 

PREFEITUR 

PREGÃO 

Processo AdminIstratIv• 
046/2021. Menor Preço Lote/Item. 
Aquisições de óleo Diesel Aditivad 
os veículos da frota Municipal, do 
Anexo I, deste Edital, para 12 
10/12/2021, as 09h0Omin, na piai 
íntegra: Poderá ser retirado no si 
Informações fone: (44) 3437-8325. 

Q) 
 Este documento pode ser verificado no ~eme° eletrônico 

Mtpi//www.in.gov.hr/autentiodade  Ida., pelo eddlgo 05302021112600358  

Documento mainado digitalmente conforme !AP no 2.200.2 de 24/08/2001, 
que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira • ICP•Brasd. 
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Número edítal/proc 

Dotação Orçamen 

16 

Descrição do Ob eto
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PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM 

PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO 

ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO 

TERMO DE COMPROMISSO No 568/17/SDR 

Forma de Av lição Menor Preço 

ária*  0800215451150111511920449051 

asso 

Preço máximo/Referência de pi eço - 

R$* 

Data de Lançamento do Edital 

230.363,77 

26/11/2021 

Data da Abertura das Prop 

Trata-se de obra 

Há prioridade para aqu 

ostas 14/12/2021 

Há itens exclusivos para EPP/ME? Não 

Há cota de participação para EPP/ME? Não 

orn exigência de subcontratação de EPP/ME? Não 

siçães de microempresas regionais ou locais? Não v 

V 

[ Conflriner 

CPF: 63225824968 LLQgp,.2D 
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CARTA CREDENCIAL 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Referente: Eclital de Tomada de Preços n° 16/2021 

Prezado Senhor(a)(as)(es) 

O abaixo assinado MARCOS CEZAR BIGATON, portador da carteira de 
identidade 1° 7.077.215-9 SSP PR. E CPF 027.409.389-85 na qualidade de 
responsável legal pela proponente M. BIGATON & CIA LTDA, inscrita no 
CNPJ 07.517.372/000139, localizada na Rua Aimorés 1887, centro na 

• cidade de Capanema, estado do Paraná vem, pela presente, informar a 
Vossa Senhoria que o senhor VALDECI ALVES DOS SANTOS, carteira de 
identidade n° 8.151.807-6 SSP-PR, 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. 

Atenéiosamente. 

Capanema, 13 de dezembro de 2.021 

-Marcos desaliig 
Administrador 

RG 7,677.215-9 SS 
C 	027.409.389- ç  5 

M. BIGATON CIA LTDA- ME 
CNPJ: 07.5171 .372/0001-39 
RUA AIMORÊS 1887 — CENTRO 
CAPANEMA- PR. — CEP: 85760-000 
TELEFONE: 46-3552-1428 
E-MAIL: supprbigaton@gmail.com  
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Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

M. BIGATON & CIA LTDA - ME 
CNPJ n° 07.517.372/0001-39 

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005 
Folha 01 

OS signatários deste instrumento: 
1. MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Comunhão 
Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF n° 368.902.789-68, portador do 
Documento de Identidade RG n° 1.496.984 - SSP/PR, residente e domiciliado 
ern Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de 
Souza, n° 860, Centro, CEP 85760-000; 
2. MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, 
solteiro, nascido em 09/08/1978, empresário, inscrito no CPF n° 027.409.389-
85, portador do Documento de Identidade RO nu 7.077.215-9 - SSP/PR, 
residente e domiciliado à Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 860, 

apanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da 
sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de M. 
BIGATON & CIA LTDA - ME, com sede na Avenida Gov. Pedro Viriato 
Parigot de Souza, n° 860, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-
OpO, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 
41205523467 em 25/07/2005 e posterior alteração sob n° 20100090460 em 
14/01/2010, resolvem alterar o contrato social e posterior alteração, mediante as 
cOndições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Clausula Primeira da Segunda Alteração do 
Contrato Sodial Consolidado, onde mencionava: A sociedade gira sob o nome empresarial 
de M. BIGATON & CIA LTDA — ME e tem sede e domicílio na Avenida Gov. Pedro 
Viriato Parigot de Souza, n° 860, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85.760-00 
passando a ser: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & CIA LTDA —
ME e tem sede e domicílio na Rua Aimores, n° 1887, Centro, Capanema, Estado do Paraná, 
CEP 85760-000. 
CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda da Segunda Alteração do 
Contrato Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuição do Capital: O valor 
do Capital que era R$ 70.000,00 (setenta mil reais) já integralizados é elevado para R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de 
capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo o aumento é integralizado, 
neste ato, coro utilização de Reserva de Lucros contabilizados na empresa, ficando assim, 
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Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

M. BIGATON & CIA LTDA - ME 
CNPJ n° 07.517.372/0001-39 

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005 
Folha 02 

distribuído en os sócios da seguinte forma: R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil 
reais) ao Sóc; MAURY BIGATON e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao Sócio MARCOS 
CESAR BIGATON. 
CLAUSULA TERCEIRA: O sócio MAURY BIGATON, que possui na sociedade 396,000 
(trezentas e noventa e seis mil) quotas, de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalizando R$ 
396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), vende e transfere neste ato em moeda 
corrente do pais a quantia de 96,000 (noventa e seis mil) quotas já integralizadas, de R$ 
1,00 (um) real, cada uma totalizando R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) ao sócio 
MARCOS CESAR BIGATON, que já integra a sociedade, dando plena, geral e rasa 
quitação da venda de quotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômico-
financeira dal sociedade, ficando desta forma sub-rogado nos direitos e obrigações 
decorrentes dO presente instrumento, ficando assim, distribuído entre os sócios da seguinte 
forma: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao Sócio MAURY BIGATON e R$ 100.000,00 
(cem mil reais) ao Sócio MARCOS CESAR BIGATON, 
Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações da Cláusula Segunda da Segunda 
Alteração do Contrato Social Consolidado, a Cláusula de Capital Social passa a ter a 
seguinte redação: O capital será de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 
400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, já 
integralizadas na empresa, pelos sócios: 
sócios PART.% QUOTAS VALORES EM R$ 
MAURY BIGATON 75% 300.000 300.000,00 
MARCOS CESAR BIGATON 25% 100.000 100.000,00 

TOTAL 100% 400.000  400.000,00 
CLAUSULA QUARTA: Fica alterada a Clausula Terceira da Segunda alteração do 
Contrato Soçial Consolidado onde mencionava: O objeto social é CNAE (43.13/4-00) 
Terraplenagern, CNAE (42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e 
Pavimentação, passando a ser: CNAE (43.13/4-00) Obras de Terraplenagem, CNAE 
42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e Pavimentação, CNAE 
(49.30/2-02) Transporte Maquinas Via Rodoviarias e CNAE (77.32/2-01) Locação de 
Veicules e Maquinas. 
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CLÁUSULA QUINTA: Fica alterada a Clausula Sétima da Segunda Alteração do Contrato 
Social Consolidado onde mencionava: A administração da sociedade cabe ao sócio 
MAURY BIGATON, 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. 
Parágrafo Único - Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um período 
determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração 
especificar oS atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado, passando a ser: A 
administração da sociedade caberá ao sócio MARCOS CESAR RTGATON com poderes e 
atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, sem 
autorização e consentimento do outro sócio, vedado no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse sodial ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bern como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. 
CLAUSULA SEXTA: 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, 01* 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 SETIMA: Fica inclusa a Clausula: Os sócios terão participação nos lucros e 
nas perdas na proporção das quotas que possuírem na sociedade, sendo permitida a 
distribuição desproporcional dos lucros, sempre que assim deliberarem a totalidade dos 
quotistas em reunião especialmente para este fim. 
CLÁUSULA OITAVA: 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, 
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: 

CERTIFICO O REGISTRO KM 01/02/2018 10:33 SOB N.  20180052055. 
PROTOCOLO: 180052055 DR 16/01/2018. CÓDIGO D8 V8R/FICAÇAO: 
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
M. BIGATON & CIA LTDA — ME 

CNPJ n° 07.517.372/0001-39 
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005 

• 1- MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Comunhão 
Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF n° 368.902.789-68, portador do 
Documento de Identidade RG n° 1.496.984 - SSP/PR, residente e domiciliado 
etn Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de 
Spuza, n° 860, Centro, CEP 85760-000; 
1. MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, 
solteiro, nascido em 09/08/1978, empresário, inscrito no CPF n° 027.409.389-
85, portador da Cédula de Identidade RG 7.077.215-9 — SSP/PR, residente e 
domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato 
Parigot de Souza, n° 860, Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes 
da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de M. 

C
IGATON & CIA LTDA - ME, com sede na Rua Aimores, n° 1887, Centro, 
apanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial 

do Estado do Paraná sob o NIRE 41205523467 em 25/07/2005 e posterior 
alteração sob n° 20100090460 em 14/01/2010, resolvem consolidar o contrato 
social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & 

• 
CIA LTDA ME e tem sede e domicílio na Rua Aimores, n° 1887, Centro, Capanema, 
Estado do Paraná, CEP 85760-000. 
CLÁUSULA SEGUNDA: O capital é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido 
em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), integralizadas 
neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios: 
SÓCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$ 
MAURY BIGATON 75% 300,000 300.000,00 
MARCOS CESAR BIGATON 25% 100,000 100.000,00 

TOTAL 100% 400,00 400.000,00 

1""41."1"--mi"~,;;Ll 1 	DO PARANÁ  
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CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto CNAE (43.13/4-00) Obras de 
Terraplenagem, CNAE( 42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e 
Pavimentação, CNAE (49.30/2-02) Transporte Maquinas Via Rodoviarias e CNAE 
(77.32/2-01)1 Locação de Veiculos e Maquinas. 

• 
CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Agosto de 2005 e 
seu prazo de duração é indeterminado. 
CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
CLÁUSULfs. SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio MARCOS CESAR 
BIGATON com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome 
empresarial, individualmente, sem autorização e consentimento do outro sócio, 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. 
Parágrafo Único - Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um período 
determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procu 
especificar OS atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado. 
CLAUSULA OITAVA: Os sócios terão participação nos lucros e nas perdas na proporção 

• das quotas que possuírem na sociedade, sendo permitida a distribuição desproporcional dos 
lucros, sempre que assim deliberarem a totalidade dos quotistas em reunião especialmente 
para este fim. 
CLÁUSULA NONA: Ao término de cada 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 DECIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 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 artigo 1.072 do Novo Código Civil. 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo iteresse destes ou do outro sócio remanescente, o valor de seus haveres será 
apurado e li uidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-
se da sociedade comunicar ao remanescente, por escrito, com prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias, garantindo a este o direito de preferência na aquisição das mesmas. 

Parágrafo Único - Se o sócio remanescente não usar do direito de preferência, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, 
temo sócio cedente a liberdade de transferir as suas quotas a terceiro. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 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 racional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: 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 
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Folha 07 

Janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda 
permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro da cidade de Capanema, Paraná, para 
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única. 
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Os signatários deste instrumento: 
I. MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Comunhão 
Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF n° 368.902.789-68, portador do 
Documento de Identidade RG n° 1.496.984 - SSP/PR, residente e domiciliado 
em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de 
Souza, n° 860, Centro, CEP 85760-000; 
2. MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, 
solteiro, nascido em 09/08/1978, empresário, inscrito no CPF n° 027.409.389-
85, portador do Documento de Identidade RG n° 7.077.215-9 - SSP/PR, 
residente e domiciliado à Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 860, 
Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da 
sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de M. 
BIGATON & CIA LTDA - ME, com sede na Avenida Gov. Pedro Viriato 
Parigot de Souza, n° 860, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-
000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 
41205523467 em 25/07/2005 e posterior alteração sob n° 20100090460 em 
14/01/2010, resolvem alterar o contrato social e posterior alteração, mediante as 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Clausula Primeira da Segunda Alteração do 
Contrato Social Consolidado, onde mencionava: A sociedade gira sob o nome empresarial 
de M. BIGATON & CIA LTDA — ME e tem sede e domicílio na Avenida Gov. Pedro 
Viriato Parigot de Souza, n° 860, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85.760-00 
passando a ser: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & CIA LIDA —
ME e tem sede e domicílio na Rua Aimores, n° 1887, Centro, Capanema, Estado do Paraná, 
CEP 85760-000. 
CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda da Segunda Alteração do 
Contrato Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuição do Capital: O valor 
do Capital que era R$ 70.000,00 (setenta mil reais) já integralizados é elevado para R$ 
400.000,0Cl (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de 
capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo o aumento é integralizado, 
neste ato, com utilização de Reserva de Lucros contabilizados na empresa, ficando assim, 
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distribuído entre os sócios da seguinte forma: R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil 
reais) ao Sócio MAURY BIGATON e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao Sócio MARCOS 
CESAR BIGATON. 
CLAUSULA TERCEIRA: O sócio MAURY BIGATON, que possui na sociedade 396,000 
(trezentas e noventa e seis mil) quotas, de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalizando R$ 
396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), vende e transfere neste ato em moeda 
corrente do pais a quantia de 96,000 (noventa e seis mil) quotas já integralizadas, de R$ 
1,00 (um) real, cada uma totalizando R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) ao sócio 
MARCOS CESAR BIGATON, que já integra a sociedade, dando plena, geral e rasa 
quitação da venda de quotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômico-
financeira da sociedade, ficando desta forma sub-rogado nos direitos e obrigações 
decorrentes do presente instrumento, ficando assim, distribuído entre os sócios da seguinte 
forma: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao Sócio MAURY BIGATON e R$ 100.000,00 
(cem mil reais) ao Sócio MARCOS CESAR BIGATON. 
Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações da Cláusula Segunda da Segunda 
Alteração do Contrato Social Consolidado, a Cláusula de Capital Social passa a ter a 
seguinte reão: O capital será de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 
400.000 	rocentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, já 
integralizadas na empresa, pelos sócios: 
SÓCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$ 
MAURY BIGATON 75% 300.000 300.000,00 
MARCOS CESAR BIGATON 25% 100.000 100.000,00 
TOTAL 100% 400.000 400.000,00 
CLAUSULA QUARTA: Fica alterada a Clausula Terceira da Segunda alteração do 
Contrato Social Consolidado onde mencionava: O objeto social é CNAE (43.13/4-00) 
Terraplenagein, CNAE (42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e 
Pavimentação, passando a ser: CNAE (43.13/4-00) Obras de Terraplenagem, CNAE 
42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e Pavimentação, CNAE 
(49.30/2-02) Transporte Maquinas Via Rodoviarias e CNAE (77.32/2-01) Locação de 
Veiculos e Maquinas. 
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CLÁUSULA QUINTA: Fica alterada a Clausula Sétima da Segunda Alteração do Contrato 
Social Consolidado onde mencionava: A administração da sociedade cabe ao sócio 
MAURY BIGATON, 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. 
Parágrafo Único - Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um período 
determinado Rue nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração 
especificar oá atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado, passando a ser: A 
administração da sociedade caberá ao sócio MARCOS CESAR BIGATON com poderes e 
atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, sem 
autorização e I consentimento do outro sócio, 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. 
CLAUSULA' SEXTA: 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 sistem 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 
CLÁUSULA SETIMA: Fica inclusa a Clausula: Os sócios terão participação nos lucros e 
nas perdasna proporção das quotas que possuírem na sociedade, sendo permitida a 
distribuição desproporcional dos lucros, sempre que assim deliberarem a totalidade dos 
quotistas em reunião especialmente para este fim. 
CLÁUSULA OITAVA: 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, 
sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tomando 
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: 
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
M. BIGATON & CIA LTDA — ME 

CNPJ n° 07.517.372/0001-39 
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005 

1_, MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Comunhão 
Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF n° 368.902.789-68, portador do 
Dócumento de Identidade RG n° 1.496.984 - SSP/PR, residente e domiciliado 
em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de 
Souza, n° 860, Centro, CEP 85760-000; 
1. MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, 
solteiro, nascido em 09/08/1978, empresário, inscrito no CPF n° 027.409.389-
85, portador da Cédula de Identidade RG n° 7.077.215-9 — SSP/PR, residente e 
ddmiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato 
Parigot de Souza, n° 860, Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes 
6 sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de M. 
BIGATON & CIA LTDA - ME, com sede na Rua Aimores, n° 1887, Centro, 
Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial 
do Estado do Paraná sob o NIRE 41205523467 em 25/07/2005 e posterior 
alteração sob n° 20100090460 em 14/01/2010, resolvem consolidar o contrato 
social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁ

•  

USULA 

SÓCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$ 
MAURY BIGATON 75% 300,000 300.000,00 
MARCOS dESAR BIGATON 25% 100,000 100.000,00 

TOTAL 100% 400,00 400.000,00 
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PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & 
CIA LTDA 

 
ME e tem sede e domicílio na Rua Aimores, n° 1887, Centro, Capanema, 

Estado do Paraná, CEP 85760-000. 
CLÁUSULA SEGUNDA: O capital é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido 
em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), integralizadas 
neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios: 

[
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CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto CNAE (43.13/4-00) Obras de 
Terraplenagedi, CNAE( 42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e 
Pavimentação, CNAE (49.30/2-02) Transporte Maquinas Via Rodoviarias e CNAE 
(77.32/2-01) Locação de Veiculos e Maquinas. 

• 
CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Agosto de 2005 e 
seurazo de duração é indeterminado. 
CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas ai terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio MARCOS CESAR 
BIGATON com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome 
empresarial,individualmente, sem autorização e consentimento do outro sócio, 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. 

 

Parágrafo UM«) - Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um período 

especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado. 	
sk 

determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuraç • 

CLAUSULA OITAVA: Os sócios terão participação nos lucros e nas perdas na proporção 
• das quotas que possuírem na sociedade, sendo permitida a distribuição desproporcional dos 

lucros, sempre que assim deliberarem a totalidade dos quotistas em reunião especialmente 
para este fim. 
CLÁUSULA NONA: Ao término de cada 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, DECIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 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 artigo 1.072 do Novo Código Civil. 

• CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada  por todos os sócios. 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 
CLÁUSULA 1DÉCIMA QUARTA: 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 do outro sócio remanescente, 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 pÉcimA QUINTA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-
se da sociedade comunicar ao remanescente, por escrito, com prazo mínimo de 60 
(sessenta) diaS, garantindo a este o direito de preferência na aquisição das mesmas. 

Parágrafo Único - Se o sócio remanescente não usar do direito de preferência, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, 
temo sócio cedente a liberdade de transferir as suas quotas a terceiro. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 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 SETIMA: 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 
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Janeiro de 2602, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda 
permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima. 
CLÁUSULA DECIMA OITAVA: Fica eleito o foro da cidade de Capanema, Paraná, para 
o exercício e el cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por amarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única. 

Capanema - PR, 04 de Janeiro de 018. 
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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. 

I

Nome Empresarial: M. BIGATON a CIA LTDA - ME 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Utnitada 

NIRE (Sede) 
	

CNPJ 
	

Data de Ato Constitutivo 
41205523467 
	

07.517.372/0001-39 
	

25/07/2005 

Protocolo: PRO2109365110 

Início de Atividade 
01/08/2005 

Endereço Completo 
a AIMORES, N° 1887, CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000 4u 

-,'ONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES E PAVIMENTACAO TRANSPORTE MAQUINAS 
DE VEICULOS E MAQUINAS 

Capital Social 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
Capital Integralizado 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

reais) 

reais) 

Porte 
ME (Microempresa) 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital 	Espécie de sócio Administrador 	Término do mandato 
MAURY BIGATON 368.902.789-68 R$ 300.000,00 	 Sócio N 	 Indeterminado 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital 	Espécie de sócio Administrador 	Término do mandato 
MARCOS CESAR BIGATON 027.409.389-85 R$ 100.000.00 	 Sócio S Indeterminado 

Dados do Administrador 
Nome CPF 	 Término do mandato 
MARCOS CESAR BIGATON 027.409.389-85 	 Indeterminado 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
01/02/2018 20180052055 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE Status 

CONTRATO/ESTATUTO SEM STATUS 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/11/2021, às 14:03:53 (horário de Brasília). 
Se mpressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código AHD4VBVN. 

bleto Social 
OBRAS DE TERRAPLENAGEM 
VIA RODOVIARIAS E LOCACAO 

                  

11 

  

                  

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral 

1 de 1 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
07.517.372/0001-39 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
25/07/2005 

NOME EMPRESARIAL 
M. BIGATON & CIA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO 
***.**** 

NOME DE FANTASIA) PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

ECONÓMICA PRINCIPAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
42.13-8-00 - Obras de ur 
49.30-2-02 - Transporte r 
internacional 
77.32-2-01 - Aluguel de 

ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
anização - ruas, praças e calçadas 
doviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 

aquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA 
206-2 - Sociedade Empresária 

JURIDICA 
Limitada 

LOGRADOURO 
R AIMORES 

NUMERO 
1887 

COMPLEMENTO 
• *.lek.*. 

CEP 
85.760-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
CAPANEMA 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ESCSAGGIN15QHOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(46) 3552-1342 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL 
..... 

(EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
25/07/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
****.... 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
.*.k".. 

Aprovado pela Instruçã i Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 09/11/2 1 às 10:10:40 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

   



ReceitaPR - Cadastro de Inscrições Estaduais (Paraná) 	 Page 1 of 1 

18/09/2021 
10:32:03 

Sua solicitação não pôde ser atendida 

Serviço: 

Motivo: 

Cadastro de Inscrições Estaduais 

07517372000139 CNPJ NAO CADASTRADO NO CADIICMS 

Orientações adicionais ? Entre em contato com o SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão. 

https://www.arin  entetpr.gov.bricadíans/_c_cadícinslasp?elJser---84eCad---&eCNPJ=... 18/09/2021 



18/09/2021 10:28 • Alvará • 
Município de Capanema 

ESTADO DO PARANÁ 
75.972.760/0001-60 

AV GOV.PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA. 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR 

ALVARÁ N° 0105/2005 

O Município de Capanema, conforme protocolo n° 46564/2005 de 03 de Agosto de 2005 concede alvará de licença para localização a: 
Nome: M. BIGATON & CIA LTDA - ME 
CNPJ/CPF: 07.517.372/0001-39 	 Inscrição Municipal: 26921 

Nome Fantasia: 

Localização: R AIMORÉS, 1887 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR 

Atividades 
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 
4313-4/00 - Obras de terraplenagem. 
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente. 

Horário de funcionamento Comercio e prestadores de servicos 
Segunda à Sexta das 07:30 às 20:00 
Sábado das 07:30 às 13:00 

Este Alvará possui validade INDETERMINADA somente para a LOCALIZAÇÃO e ATIVIDADES acima descritas. 

Observações: 
..--' 

https://se  rvicos.capanema. pr. ov.br:8443/esg portal/stmalva ra.view.logic? nrInscricao Municipal=26921&tpCadastroStmType=EMPR ESA_DO_MUN IC IPIO&idAtva ra =1925 .1 1/2  



18/09/2021 10:28 
	e 

Alvará 

   

1 - O Contribuinte deve manter o presente Alvará de Licença, em lugar bem visível e o exibirá a autoridade competente 
sempre que esta o exigir. - Código de Posturas - Lei 03/1970 - Artigo 213. 
2 - Será exigida renovação de licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características 
do estabelecimento ou transferência de local. 
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramos de atividade, etc. 

O contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
IMPORTANTE: 

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. 
Futuramente você precisara. de certidões parafins& aposentadoria, auxílios, pensão,-etc. - - 
Zele pelo seu futuro. 

Capanema,18 de Setembro de 2021 

Autenticação: . 

C=27, 

ia Cb- 

fr" 

Cr) 

https://servicos.capanema.pr.gov.br:8443/esportal/stmalvara.view.logIc?nrInscricaoMunicipal=26921&tpCadastroStmType=EMPRESA_DO_MUNICIPIO&idAlvara=1925 	 2/2 
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13/12/2021 16:27 	 Consulta Regularidade do Empregador 

00016 

C1AIXA 
CAI 	ECONÕMlCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	07.517.372/0001-39 

Razão SOCiaiV BIGATON E CIA LTDA 

Endereço: 	AV' PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860 / 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:10/12/2021 a 08/01/2022 5i-

Certificação Número: 2021121002091654245337 

Informação obtida em 13/12/2021 16:27:26 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: M. BIGATON & CIA LTDA 
07.517472/0001-39 

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-Géral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, nn caso de ente  federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo 	âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 	do parágrafo único do art. 11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação deita certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.aovbr> ou <http://www.pafn.clov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:33:28 do dia 09/11/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/05/2022. 
Código de controle da certidão: A0A3.E2BC.4C7E.2798 
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° 025381112-26 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.517.372/0001-39 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Fstado 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 09/03/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br   

Página 1 de 1 
Emitido Via 1 -domai Púbfica (09/11,2021 0:18:21) 
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Município de 
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. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 08/01/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

 

IMPORTANTE: 

• 

 

REVENDO OS ARQ IVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE 
À FAZENDA PÚBLI A MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 74 7/2021 9ZTMH282QEM5X4XH4EBE 

	

FINALIDADE: 	CAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: . BIGATON & CIA LTDA - ME 

Inscrição Municip 
	

CNPJ 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	ALVARÁ 

	

26921 
	

07.517.372/0001-39 	 0105 • 	ENDEREÇO 

R AIMORÉS, 1887 - 1 ENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Obras de urbanização ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Serviços especializados para construção 
não especificados anterit ente 

Certidão emitida no dia Capanema, 09 de Novembro de 2021. 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEM5X4XH4EBE 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 



MURILO KWIAT 	I S DELOTTO 

PODER JUDICIÁRIO 
,,tules de Direito da Comarca da 
Capanoins - Estado do Paraná 
Av. Pari' ot de Souza, 1212 

CnrórIc,dc Cavit..?..dor, Distribuidor, Partido-, 
r..,%ac3ltário Público e Avaliador Judiciai 
CV.70.1 C125.9.161/0001-67 
Nos 8~26 F2e0¥ • TéMar 

Custas = R$ 48,95 

Página 0001/0001 

Criação da Comarca 29.11.1967 

• 
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CAPANEtAA - PARANi, 
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FTQ797aB 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE CAPANEMA 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1212 - CENTRO 

CAPANEMA/PR - 85760000 

h o e 
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 (Cível, 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: 

M. BIGATON E CIA LTDA 

• sente data. 
CNPJ 07.517.372/0001-39, no período compreendido desde 14/07/1989, até a pre- 

11111p1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
CAPANEMA/PR, 29 de Novembro de 2021, 15:08:33 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

ERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: M. BtGATON & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 07.57.372/0001-39 
Certidão n°: 52249764/2021 
Expedição: 09/11/2021, às 10:16:45 
Validade: 1:7/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-4e que M. BIGATON & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 

• no CNPJ sob o n° 07.517.372/0001-39, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores 'trabalhistas. 
Certidão erritida 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, 01.e 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais 
anteriores 
No caso de 
a todos os 
A aceitaçã 
autenticid 
Internet 
Certidão em 

do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
à data da sua expedição. 

pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

de no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
ttp://www.tst.jus.br). 

itida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO 41PORTANTE 
Do Banco Niacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessário à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecid4s em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos juiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimenos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos 
de execução 
Trabalho ou 

ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Comissão de Conciliação Prévia. 

k 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  
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00016S 

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 encontre-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 24 
de dezembro de 1 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

1 	  
Certidão no: 100534/2021 	 Validade: 28/02/2022 

Razão Social: M. BIGATON & CIA LTDA - ME 

(,) 	
CNPJ: 07517372000139 
Num. Registro: 55983 	 Registrada desde : 20/11/2013 
Capital Social: t$ 400.000,00 
Endereço: RUA AIMORES, 1887 CENTRO 
Município/Estado: CAPAN EMA-PR 	 CEP: 85760000 
Objetivo Social: 
CNAE (43.13/4-00) - Obras de Terraplenagem. CNAE (42.13/8-00) - Construção de 
calçamento com 'pedras irregulares e pavimentação. CNAE (49.30/2-02) - Transporte 
máquinas via rodOviárias. CNAE (77.32/2-01) - Locação de veículos e máquinas. 

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: 07517372000139 

410 	
1 - JOÃO PEDRO MARKUS 
Carteira: PR-14430/D 	Data de Expedição: 19/02/2015 
Desde: 15/08/2017 Carga Horária: 4: H/D Até: 09/08/2020 
Desde: 10/08/2020 Carga Horária: 2:0 H/S 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.o 5. '94/1966 - Art. 70  
Observações: Pos ui competência profissional para as atividades do art. 70  da Lei Federal 
N.o 5.194/1966 n s campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e 
do art. 70  da Reso ução do Confea N.o 218/1973. 
Título: ENGENHEI O CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confia N.o 218/1973 - Art. 70  do CONFEA 

Título: ENGENHEI O CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N. 23.569/1933 - Art. 280  

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular 
Resolução do Confea N.o 359/1991 - Art. 40  do CONFEA 
Observações: "Atri uições da Lei Federal 7.410/85, do decreto Federal 92.530/86 e do 
Artigo 40  da Resol ção 359/91 do Confea." 

2 - ROBERTO MA S FACHINELLO 
Carteira: PR-13597 /D 	Data de Expedição: 20/12/2013 
Desde: 23/04/202 	Carga Horária: 2:0 H/D 
Título: ENGENHEIR CIVIL Situação: Regular 

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas  ertidaojuridica.asp?EMPRESA=625735&FINALIDADE=48,SESSA0=ea48b35a5f394188a87525c24a4a... 1/2 
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• 

Decreto Federal IN.° 23.569/1933 - Art. 28° 

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Coifea N.o 218/1973 - Art. 7o do CONFEA 

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 70  
Observações: Pdssui competência profissional para as atividades do art. 70  da Lei Federal 
N.o 5.194/1966 os campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e 
do art. 7o da Re olução do Confea N.o 218/1973. 

Para fins de: LICITAÇÕES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 264639/2021, 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 01/09/2021 10:40:48 

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. 

• 

âo o 6 r) 

https://creaweb.crea-pr. org. br/consultaskertidaojuridica. asp?EMPRESA=6257358.FINALIDADE=48,SESSA0=ea48b35a 5f394188a87525c24a4a... 2/2 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

 

O Conselh Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, .1 certifica que 
o(a) profissional baixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro. 

Certidão no: 108206/2021 	 Validade: 03/03/2022 

• Nome Civil: ROBIkTO MATTES FACHINELLO 
Carteira - CREA-P‘ No :PR-135970/D 
Registro Nacional : 1712744232 
Registrado(a) desde : 0/12/2013 

Filiação : LENOIR ROGjIO FACHINELLO 
CLARICI MA S FACHINELLO 

Data de Nascimento : 6/04/1987 
Carteira de Identidade : 82409408 
Naturalidade REALE PR 

CPF : 04639954905 

Título: ENGENHE RO CIVIL 
FACULDADE ASSIS GURGACZ 
Data da Colação de Grau : 20/12/2013 	 Diplomação : 20/12/2013 
Situação : Regula 
Atribuições profissionais: 

Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 280  de 11/12/1933 
Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 70  de 24/12/1966 

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70  da Lei Federal 
N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e 
do art. 7o da Resollução do Confea N.o 218/1973. 

Resolução db Confea N.o 218/1973 - Art. 70  de 29/06/1973 do CONFEA. 

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 
39977 - FACHINELLO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME 
CNPJ: 03574097000134 
Desde: 02/01/2014 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA 

55983 - M. BIGATON & CIA LTDA - ME 
CNPJ: 07517372000139 
Desde: 23/04/2021 Carga Horária: 2 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: LIC A ÇÕES 

1 of 2 
	

04/09/2021 08:34 



https://creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidao.asp?SESSA0416f..  CREA 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.cre-pr.org.br), através do protocolo n.o 268509/2021. 

0 I 7_ 
Emitida via Inte et em 04/09/2021 08:34:56 

Dispensa-se a assinat neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014. 
A falsificação deste do umento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 
ação penal. 

• 

• 

2 of 2 04/09/2021 08:34 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR CertidTecnião,  de.  Acervo 

co 

4070/2016 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

CERTIFICAMpS, 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 ROBERTO MATTES FACHINELLO 
referente à(s) Anotação(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ROBERTO MATTES FACHINELLO 
	

RNP. 1712744232 

Registro: PR-135970/D 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART:20163368467 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/08/2016 Baixada em: 09/08/2016 Forma de registro: Substituição 

Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME 

Contratante: MUNICIPIO DE PLANALTO CNPJ: 76.460.526/0001-16 

Rua: PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS N° 1583 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000 

Contrato: celebrado em 06/05/2016 Vinculado a ART: 20161913182 

Valor do contrato:' R$ 71.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Dimensão: 2.086,00 Unidade de Medida: M2 7 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RUA SILFREDO ROOS/ RUA N°02 N°: SN 

Complemento: QD: SN LT: SN Bairro: CENTRO NOVO 

Cidade: PLANALTO 	 UF: PR 	 CEP: 85750-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 06/05/2016 Conclusão efetiva: 06/07/2016 

Finalidade: Outro 

Proprietário: 	 CPF: 

Atividade Técnica:1 Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, 
Serviço Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SILFREDO ROOS E RUA N°02, NO DISTRITO DE CENTRO NOVO, MUNICIPIO 
DE PLANALTO, COM ÁREA DE 2086 M°, INCLUÍDO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO, ASSENTAMENTO DO 
PAVIMENTO E DO MEIO FIO E PLACA DE SINALIZAÇÃO. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, 
conforme selos de segurança A 026.926, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe 
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 4070/2016 

08/11/2021 10:01 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que 	A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado no Crea. 	 dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de ART. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente 
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 

A CAT é válida em todo território nacional. 

A autencidade e a validade desta certidão deve ser 
confirmada no site do Crea-PR, no endereço 
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do 
protocolo: 276593/2016. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
Código Penal Brasileiro. sujeitando o autor à respectiva 
ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br  
CREA-PR 

Conseiho Reokrnal de ~nane 
e Agronomia do Owarsa 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 	 1999/2021 

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 ROBERTO MATTES FACHINELLO 
referente à(s) Afiotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ROBERTO MATTES FACHINELLO 	 RNP: 1712744232 

Registro. PR-135970/D 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: 1720211911180 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/04/2021 Baixada em: 20/04/2021 Forma de registro: Substituição 

Participação técniCa: Individual 

Empresa contratada: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME 

Contratante: MUNICIPIO DE PLANALTO CNPJ: 76.460.526/0001-16 

Rua: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS N°. 1583 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000 

Contrato: 232/2016 delebrado em 22/11/2016 Vinculado a ART: 1720211898485 

Valor do contrato: R$ 252.939,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: LINHA FILIPIN N°: S/N 

Complemento: QD: S/N LT: S/N Bairro: ZONA RURAL 

Cidade: PLANALTO 	 UF: PR 	 CEP: 85750-000 

Coordenadas Geográficas: -25,777364 x -53,791086 

Data de início: 01/03/017 Conclusão efetiva: 20/12/2018 

Finalidade: Infra-estrutura 

Proprietário: MUNICIPIO DE PLANALTO 	 CNPJ: 76.460.526/0001-16 

Atividade Técnica: 1-
terra terraplenagem, 

Observações: 
Pavimentação poliédi  

Execução Execução de obra de estradas rurais , 8220 M2: 2- Execução Execução de obra de obras de 
220 M2 

ca em vias rurais 

Certidão de Acervo Técnico n° 1999/2021 

08/11/2021 10:01 

Esta CAT não comprova 
contratante 	da 	obra 
8.666/1993. 

Esta CAT perderá a 
dos 	dados técnicos 
contidos em razão de 

o registro do atestado emitido pelo 
ou serviço referenciado 	na 	Lei 	n° 

validade no caso de modificação 
qualitativos 	e 	quantitativos 	nela 

substituição ou anulação de ART. 

A CAT é válida em todo o 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: 115028/2021. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 
ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br  
CREA-PR 

Conselho Regional de emennana 
e Agronord,d da Porana 
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E estando assi 
vias) de igual te 

justos contratados, datam e assinam o presente instrumento em 03 (três 
r e forma, obrigando-se fielmente a cumpri-lo em todas as suas clausulas. 

Capanema, 16 de abril de 2021. 

& CIA LTDA - ME 
COS CÉSAR BIGATON 

•tyi. 10191 
capeoesffla • vn 

- ROB 	MATTES FACHINELLO 

Roberto Mattes Fat..hOelle 
Eng' C41 

CREA-PR 
CP7- 	• • 

CON 
SÓCI 
RG: 7.077.215- 

CONTRAT 

• 

CON RATO PARTICULAR DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Os signatários 'o presente contrato particular de Responsabilidade Técnica que entre si 
fazem de um 1..o a empresa M. BIGATON & CIA LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o 
n° 07.517.372/0001-39, com sua sede na cidade de Capanema-PR situado a rua Aimorés, 
1887 Centro, om o objeto de engenharia civil - Terraplenagem, Construção de 
Calçamento • trri pedras irregulares e pavimentação, neste ato denominada 
CONTRATA E e, do outro lado ROBERTO MATTES FACHINELLO, Engenheiro 
Civil portador 'o RG n° 8.240.940-8, CREA/PR - 135970/D, residente da cidade de 
Capanema-PR a Rua Mato Grosso 1218 centro, neste ato simplesmente denominado 
CONTRATA • • , têm justo e acertado pelo que aceitam e outorgam, mediante e de acordo 
com as clausula s e condições adiantes estipuladas: 

PRIMEIRA: 	contratante neste ato e por instrumento contrata o Contratado para 
Responsabilida e Técnica de engenharia da empresa, para execução dos serviços 
pertinentes a at vidade empresarial. 

SEGUNDA: 
	

Prazo deste contrato é a partir de 16/04/2021 com vencimento em 
16/04/2025. 

TERCEIRA: A 
dia das 07:00 a 
partir da data e 

QUARTA: Tod 
as normas esta 

QUINTA: O v 
pagará é de R$: 
comprovados 

SEXTA: Para a 
o foro desta co 

Ó 

arga horária ora contratada é de 2hrs (Duas Horas) diárias, ou seja, todo 
9:00 que o contratado se obriga a executar os serviços mensalmente a 
'pulada. 

s os trabalhos a serem executados deverão seguir sempre de acordo com 
lecidas pelo CREA-PR. 

for mensal dos serviços de responsabilidade tecnica que a contratante 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pagamentos este que deverão ser 
diante recibos. 

solução de questões oriundas deste contrato, elegem em comum acordo 
arca. 



TARELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA PR a' (46)3552.3710 

Selo Deitai 1814384SVA40000000705021> 
çrtinitItt caie sele ereta billfunaroen com br  

Reconheço por SEMELHANÇA es assinaturas 'indicadas de MARCOS 
CESAR B1GATON e R00ERTO MATTES- F'.gl't:.:HINELLO Dou fé 
Cspanen,a-PR. 

PatrtcOr Freancieli Welfer - Escrevente 

• 

• 
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Município de Capanema - PR 

Secretaria de Planejamento e Projetos 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atesto para os devidos fins que a empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME, 

devidamente inscrita no CNPJ 07.517.372/0001-39, com sede em Rua Aimorés, 1887, 

centro, Capanema/PR, através de seu responsável técnico, o Engenheiro Civil João 

Pedro Markus, CREA-PR 144320/D, foi contratada por Prefeitura Municipal de 

Capanema/PR, inscrita no CNPJ: 75.972.760/0001-60, localizada na Avenida Gov. 

Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro Capanema/PR, executou dentro das 

normas legais o serviço de PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, na obra denominada 

"EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO CRISTO REI, SANTA MARIA E 

LAGEADO GRANDE NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, CONVÊNIO 648/2013 

S EA B", paa realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes 

característica. 

Endereço d 

Capanema/P 

obra: Cristo Rei, Santa Maria e Lageado Grande, S/N, Área rural de 

— CEP: 85760-000 

  

Empresa contratada: M. BIGATON & CIA LTDA — ME. CNPJ: 07.517.372/0001-39. 

Empresa Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/PR. CNPJ: 

75.972.760/0001-60. 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Capanema/PR. CNPJ: 75.972.760/0001-60. 

ART n° 20182179714 

Responsável técnico: 

Engenheiro Civil João Pedro Markus, CREA-PR 144320/D. 

• 

Av. Pedro Viria' to Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 

Fon.e:46-3$52-1321 - Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br  
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Município de Capanema — PR 

Secretaria de Planejamento e Projetos 

RELAÇÃO DE SERVIÇOS. 

Pavimentação poliédrica com pedras irregulares (calçamento) 9.090,00m2. (nove mil e 

noventa metc s quadrados). 

Execução de X17,00 metros lineares de galerias pluviais para drenagem das águas da 

• 
chuva. (dezesete metros lineares). 

Terraplenagern (compactação de aterros) num volume de 2.651,00m3  para nivelamento 

de vias e escavação de valas. (dois mil seiscentos e cinquenta e um metros cúbicos). 

Período de execução: 15/05/2018 a 03/09/2018 

Capanema, 31 de janeiro de 2.019 

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA 
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

CREA RS-88296/D 

Atestado registrado mediante 
vinculaçâo à resp.ctivaÇAT 

CREA - PR 

I, %ASSA 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro — 85760-000 
Fone:46-352-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: rubeusengenharia@capanema.pr.gov.br  
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ATLANT4CO1NCORPORADORA 	- 

AV. BRASIL, 863 CENTRO 

85760.000 - Capanerna - PR 
CNPJ: 22.154.776/0001-02 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

41 
Atesto para os devidos fins que a empresa M. BIGATON & CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ 

07.517.372/0001-39, com sede Av. Pedro Viriato Parigot de Souza 860, centro, Capanema/PR, através de 

seu responsável técnico, o Engenheiro Civil João Pedro Markus, CREA-PR 144320/D, foi contratada por 

Atlântico Incorporadora II LTDA, inscrita no CNPJ: 22.154.776/0001-07, localizada na Avenida Brasil 

863, centro Capanema/PR, executou dentro das normas legais o serviço de PAVIMENTAÇÃO 

POLIÉDRICA, na obra denominada Residencial Atlântico II, situada no município de Capanema/PR 

rodovia BR-163, KM-514, bairro São José Operário, para realização dos serviços abaixo relacionados com 

as seguintes característica. 

Endereço da obra: LOTEAMENTO RESIDENCIAL ATLÂNTICO II — Rodovia BR-163 Km — 54 - SÃO 

JOSÉ OPERÁRIO - CEP 85760-000, Capanema/PR. 

*Empresa contratada: M. BIGATON & CIA LTDA — ME. CNPJ: 07.517.372/0001-39 

Empresa Contratar : Atlântico Incorporadora II LTDA - ME. CNPJ: 22.154.776/0001-07 

Proprietário: Atlânti Incorporadora II LTDA - ME. CNPJ: 22.154.776/0001-07 

ART n° 20173983415 

Responsável técnico: 

Engenheiro Civil João Pedro Markus, CREA-PR 144320/D. 

ClICK-PR 
O SELO DEALFTENIIMADE foi 

lifutAtiu t*A LiTIMA FOtisik 



doou() 
ATLÂNTICO NCORPORADORA II LTDA — ME 

AV. BRASIL, 863 — CENTRO 
85760.000 — Capwlerna PR 

CNPJ: 22.154.776/0001-07 

RELAÇÃO DE SERVIÇOS. 

Pavimentação poliédrica com pedras irregulares (calçamento) 11.438,6m2. (onze mil quatrocentos e trinta 

e oito metros e seis centímetros quadrados). 

Execução de 1.480 metros lineares de meio fio em concreto. (mil quatrocentos e oitenta metros) 

Execução de 1.655 metros lineares de galerias pluviais para drenagem das águas da chuva. (mil seiscentos 

e cinquenta e cinco metros). 

Terraplenagem (movimentação de terra) num volume de 5.000m3  para nivelamento de vias e escavação de 

valas. (cinco mil metros cúbicos). 

Período de execuçãot 15/09/2017 a 15/11/2017 

Capanema, 16 de novembro 2017 

ri-22.154.776/0001-071  

ATLÂNTIco WçORPORADORA 
.11L3-bA ME 

-Av:Brasa,1163 - Ceotre 
- Calianama - pf1 

ATLÂNT 	CORPORADORA II LTDA - ME 

CNPJ: 22.154.776/0001-07 
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MARCOS USAR BIGATON 

MAURY BIGATON 
NEUSA BIGATON 

:AP ANEMA/PR 
COMARCA.CAPANEMA/PR , DA SEDE 

1:.NASC 1558,LIVRO:-A1 3, FOLHA2255 

09/08:1978 

n,4",11.14^ 00 WWI .,,11191.1  f 

REPUBLICA ilbifWfiõõí.n VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

1•• 

Este documento é o comprovante 
PESSOAS E iSICAS - CPE. 
noa rasos previsto' nrr,Lergislaçio 

de Inserlçio no CADASTRO DE 
vedada a asigincla por terceiros, salvo 

vigente. 

___--- 

1 AssInatura." 	
)[ 	

1 

I 	 , 	 I 	 . 	..---- 	) 

	

...."A e. Ale" .4-T. 	. 
'• 	• 	<,,..‘4.01all,r2 ; 

litIGATQN 	 I 

5 
E 
R 	 VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 
P 
R 	 Emitido em : 	09/07/97 
D 	 .I. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federai 

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS 
Nem*  

MARCOS CESAR BIGATON 

Data do Nascimento 

09/08/78 

Np de ln•cricio 

4 cI 
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DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

Tomada de Prços n° 16/2021 

Objeto: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IREEGULARES, DRENAGEM 
PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL, RUAS ANL-kMBY, TUPI, 
TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

Nome da Emptesa: M. BIGATON & CIA LTDA 

CNPJ n°: 07.517.372/0001-39 

Endereço Completo: RUA AIMORÉS, 1887 — CENTRO CAPANEMA - PR 

• 
Fone: 46-355-1428 

E-mail: superbigaton@,gmail.com  

O representaste técnico da Empresa M. BIGATON & CIA LTDA o Sr. (a) 
ROBERTO Iv ATTES FACHINELLO, devidamente habilitado junto ao 
CREA/CAU, ECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locaise/ou 
instalações cio objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 
assumindo tctal responsabilidade por este fato e informando que não o 
utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evenças 
técnicas e ou financeira para com a contratante. 

Capanema, 13 de dezembro de 2.021 

• ROBERTO 
MATTES 
FACHINELLO 

Assinado de forma digital 
por ROBERTO MATTES 
FACHINELLO 
Dados: 2021.12.13 
15:52:21 -03'00' 

Roberto Mattes Fachinello 
CREA — PR-135970/D 

  

  

  

  

M. BIGATON & CIA LTDA — ME 
CNPJ: 07.517.372A0001-39 
RUA AIMORÉS 1887 — CENTRO 
CAPANEMA- PR. — CEP: 85760-000 
TELEFONE: 46-3552-1428 
E-MAIL: superbigaion@gmail.com  
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DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

ROBERTIO MATTES FACHINELLO CPF n° 046.399.549-05, CREA/CAU n° PR- 
135970/D, declara que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços 	n° 
15/2021 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa 
M. BIGATON & CIA LTDA CNPJ n° 07.517.372/0001-39 para a PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IREEGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, 
TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL, RUAS AMAMBY, TUPI, 
TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

Capanema, 13 de dezembro de 2.021 
ROBERTO 	Assinado de forma digital por 

ROBERTO MATTES 

MATTES 	FACHINELLO 
Dados: 2021.12.13 15:50:48 

FACHINELLO 	-03'00' 

Roberto Mattes Fachinello 
RG 8.240.940-8 SSP PR 

CPF 046.399.549-05 
CREA PR-135970/D 

M. BIGATON & Cld LTDA - ME 
CNPJ: 07.517.372/0001-39 
RUA AIMORÉS 1887 - CENTRO 
CAPANEMA- PR. - CEP: 85760-000 
TELEFONE: 46-3552-1428 
E-MAIL: superbigaon@gmailcom  
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!DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

À Comissão de Licitação 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 16/2021. 

Confonbe o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável 

técnico pela bra,caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

Nome Especialidade CREA/CAU n° 
Data do 

Registro 

Assinatura do 

profissional 
ROBERTO MATTES 
FACHINELLO 

ENGENHEIRO 
CIVIL 

PR-135970/D 20/12/2013 

Declar os, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence 

ao nosso qu dro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento 

junto à emprsa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes. 

Capanema, 13 de dezembro de 2.021 

MARCOS CESAR Assinado de forma digital 
por MARCOS CESAR 

BIGATON:02740 BIGATON:02740938985 
Dados: 2021.12.13 15:29:37 

938985 	-03'00' 

Marcos Cesar Bigaton 
Administrador 

RG 7.077.215-9 SSP PR 
CPF 027.409.389-85 

ROBERTO 
MATTES 
FACHINELLO 
Assinado de forma digital 
por ROBERTO MATTES 
FACHINELLO 
Dados: 2021.12.13 15:52:5; 
-03'00' 

M. BIGATON & CIA LTDA — ME 
CNPJ: 07.517.372/0001-39 
RUA AIMORÉS 1887 — CENTRO 
CAPANEMA- PR. --I CEP: 85760-000 
TELEFONE: 46-355'2-1428 
E-MAIL: superbigaton@gmail.com  
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(Bigaton 
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DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE 

PESSOALTÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

Referência: 

Município de panema - PR Tomada de Preços N° 16/2021 

  

M. BIGATON E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 07.517.372/0001-
39, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) MARCOS CEZAR 
BIGATON portador(a) do documento de identidade RG n° 7.077.215-9, emitido 
pela SSP/PR, e do CPF n° 027.409.389-85, DECLARA, sob as penas da lei, 
para fins do disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos 
os equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto 
da licitação. 

EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS; 

CAMINHÃO CAÇAMBA 

CARREGADEIRA DE PNEUS 

RETROESCAVADEIRA 

MOTONIVELADORA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

ROLO COMPACTADOR 

Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado; 

Analisando ós 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, ião possuindo outros compromissos ou contratos que 

cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e 

consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execução 

desta obra. 

Capanema, 13 de dezembro de 2.021 

MARCOS CESAR Ass4"d° de faffna díg"  por MARCOS CESAR 
BIGATON:02740 B1GATON02740938985 

Dados:2021.12 13 938985 	153701 -0300' 

Marcos Cesar Bigaton 
RG 7.077.215-9 SSP PR 

CPF 027.409.389-85 

M. BIGATON & CIA LTDA — ME 
CNPJ: 07.517.372/0001-39 

RUA AIMORÉS 1887 — CENTRO 
CAPANEMA- PR. -- CEP: 85760-000 
TELEFONE: 46-3552-1428 
E-MAIL: superbig?ton@gmail.com  



OBJETO 

LOTE 

Terraplena

(13wato• 	 • 

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSEDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2021 

PROPONENTE 

MUNICÍPIO/LOCAL 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IREEGULARES, DRENAGEM 

PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL 

RUAS AMAMBY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E 
PARA 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS,MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS 

'PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) 

30 60 90 	120 150 180 

1 RETROESCAVADEIRA UTILIZAÇÃO X X X X X x 

QUANTIDADE 01 01 01 01 01 01 

2 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA UTILIZAÇÃO X X X X X X 

QUANTIDADE 01 01 01 01 01 01 

3 CAMINHÃO CAÇAMBA UTILIZAÇÃO X X X X X X 

QUANTIDADE 02 02 02 02 02 02 

4 MOTONIVELADORA UTILIZAÇÃO X X X X X X 

QUANTIDADE 01 01 01 01 01 01 

5 CARREFADEIRA DE PNEUS UTILIZAÇÃO X X X X X X 

QUANTIDADE 01 01 01 01 01 01 

6 ROLO COMPACTADOR UTILIZAÇÃO X X X X X 

QUANTIDADE 01 01 01 01 01 

Assinado de forma 
MARCOS CESAR 	pormaRcos 
8IGATON:02740 CERAS  BIGATON,02740938985 

938985 	Dados: 2021.12,13 
15:231 5 

ROBERTO 	Assinado de forma 
digital por ROBERTO 

MATTES 	MATTES FACHINELLO 
Dados: 2021.12.13 

FACHINELLO 15:49:13-03'00' 

Marcos Cesar Bigaton 

Administrador 

Roberto Mattes Fachineilo 

CREA PR-135970/D 

M. BIGATON & CIA LTDA — ME 

CNPJ: 07.517.372/0001-39 

RUA AIMORÉS 1887 — CENTRO 

CAPANEMA- PR. — CEP: 85760-000 

TELEFONE: 46-3552-1428 

E-MAIL: superbigaton@gmail.com  



Terraplenagem 

(1111ton 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO 

À COMISSÃO DE OCITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR 

Declar mos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas 

previstas no edital, que a empresa M. BIGATON & CIA LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o no 07.517.372/0001-39 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 preferènciacomo critério 

de desempae no procedimento licitatório Tomada de Preços n° x/2021, 

realizado pelo Município de Capanema - PR. 

Capanema, 13 de dezembro de 2.021 

MARCOS CESAR Assinado de forma digital 
por MARCOS CESAR 

BIGATON:02740 BIGATON:02740938985 
Dados: 2021.12.13 

938985 	15:35:47 -03'00' 

Marcos Cesar Bigaton 
RG 7.077.215-9 SSP PR 

CPF 027.409.389-85 

M. BIGATON & CI 4 LTDA - ME 
CNPJ: 07.517.372'0001-39 
RUA AIMORÉS 187 - CENTRO 
CAPANEMA- PR. -f CEP: 85760-000 
TELEFONE: 46-3552-1428 
E-MAIL: superbigakon@gmail.com  
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Á pregoeira e equi 

Prefeitura Municip 

TOMADA DE PRE 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

e de apoio 

I de Capanema, Estado do Paraná 

N9 16/2021 

Pelo presente instr 

centro na cidade d 

1) 	Declaramos, 

não empregamos 

menores de 16 (de 

anos, deverá inforn  

mento, a empresa M. BIGATON & CIA LTDA, CNPJ n2  07.517.372/0001-39, com sede na Rua Aimorés 1887, 

Capanema, estado do PR., através de seu representante legal infra-assinado, que: 

ara os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.2  8.666/93, acrescido pela Lei n.2  9.854/99, que 

enores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos 

esseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 

ar tal situação no mesmo documento). 

2) 	Declaramos, 	as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Públ ca. 

3) Declaramos para o 

Município, que o( 

7.077.215-9 SSP PR 

função/cargo é AD 

4) Declaramos para 

relacionamento co 

devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este 

) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a). MARCOS CEZAR BIGATON, Portador(a) do RG sob n2  

e CPF nº 027.409.389-85, cuja 

INISTRADOR, responsável pela assinatura do Contrato. 

s devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de 
ercial com a Administração Pública. 

5) Declaramosde  

uu oLupariles de Lar 

STF (Supremo Tribui  

6) Declaramos pa 

bem como em caso 

E-mail: 

Telefon 

que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes 

os de direção ou de assesotarnenlo alé o ler ceir o grau, na ror ma da Súmula Vincula M.e rig 013 do 

al Federal). 

ra os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, 

e eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: 

perbigatangDgmail.com  

(46) 3552-1428 

tado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de 

icípio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

constituímos 	o 	senhor(a) MARCOS CEZAR BIGATON, 	portador(a) 	do 	CPF/MF 	sob n.2. 

ra ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao TOMADA DE PREÇOS N9 
tos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata 

s/Contrato. 

7) 	Caso altere oc  

Protocolo deste Mu 

Nomeamos e 

027.409.389-85 p 

16/2021 e todos os 

de Registro de Preç 

Capanema, 18 de novembro de 2.021 

MARCOS CESAR 
BIGATON:027409389 
85 	 Dados: 2021.121315:3&41 -0390' 

Marcos Cezar Bigaton 
Administrador 

M. BIGATON & CIA LTDA — ME 
CNP1: 07.517.372/0001-39 
RUA AIMORÉS 18B7 — CENTRO 
CAPANEMA- PR. — CEP: 85760-000 
TELEFONE: 46-35$2-1428 
E-MAIL: superbigton@gmail.corn  



Tvra;:ageTn) 

TERMO DE RENÚNCIA 

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

Referente: Ed tal de Tomada de Preços n° 16/ 2021 
• 

A pr ponente abaixo assinada, participante da licitação 

modalidade Tomada de Preços n° 16/2021, por seu representante 

credenciad , DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei 

Federal n° .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 consequência, com o curso do 

procedimen o licitatório, passando- se à abertura dos envelopes de 

proposta de preço dos proponentes habilitados. 

Atenciosamente. 

• 
Capanema, 13 de dezembro de 2.021 

MARCOS CESAR Assinad° de  f°m" digital 
por MARCOS CESAR 

BIGATON:02740 BIGATON ü2740938985 

938985 	
Dados: 2021.12.13 
15:40:46-0300 

Marcos Cezar Bigaton 
Administrador 

RG 7.077.215-9 SSP PR 
CPF 027.409.389-85 

M. BIGATON & CIA LTDA — ME 
CNPJ: 07.517.372/0001-39 
RUA AIMORÉS 1887 — CENTRO 
CAPAN EMA- PR. CEP: 85760-000 
TELEFONE: 46-3 52-1428 
E-MAIL: superbi aton@gmail.com  
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PROPOSTA 
M. BIGATON & CIA LTDA 

07.517.372/0001-39 
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CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

M.BIGATON & CIA LTDA 
CNPJ: 07.517.372/0001-39 
RUA AIMORÉS 1887 — CENTRO 
CAPAN EMA — PR 
CEP: 85760-0 O 
TELEFONE: 46 3552-1428 

E-MAIL: super igalon@grnail.c.oin 

À Comissão e Licitações 

Referente: Edital de Tomada de Preços 

nº 16/2021.Prezados Senhores 

Apresentamo e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para 

PAVIMENTA 0 POLI É DRICA COM PEDRAS I REEGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, 

TERRAPLEN GEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL, RUAS AMAM BY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY 

JOÃO ROMA E PARÁ 

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ 223.256,47 
(Duz ntos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos.), 
sen 	R$ 18.165,48 (Dezoito mil, centos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) 
refe ente aos serviços preliminares, R$ 8.793,70 (Oito mil setecentos e noventa e três reais e 
sete ta centavos) referente a terraplenagem, R$ 88.786,03 (Oitenta e oito mil, setecentos e 
oite ta e seis reais e três centavos) referente a drenagem pluvial, R$ 98.282,09 (noventa e oito 
mil ouzentos e oitenta e dois reais e nove centavos) referente a pavimentação poliédrica e R$ 
9.229,17 referente a sinalização vertical 

O pr zo de execução do objeto da licitação é de 6 (seis) meses, contados a partir do 10° 

diaapós a as inatura do contrato. 

O pra o de validade da proposta de preços é de 6 (seis) meses, a partir da data limite estabelecida 
para recebimento das propostas pela Comissão de Licitações. 
Decl ramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e 

indiretos p ra a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, 

equipament s e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, 

administraç o,lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra. 

Na xecução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações 

técnicas bra ileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, 

desde já, a iritegral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos. 

Atenciosamente. 

 

Capanema, 13 de dezembro de 2.021 

MARCOS CESAR "inad° de f°Ima dig"1" 
MARCOS CESAR 

BIGATON:027409 BIGATON.02740938905 

38985 	
Dador 2021.12 13 15.5037 

Marcos Cezar Bigaton 

Administrador 

RG 7.077.215-9 SSP PR 
CPF 027.409.389-85 

 

 

M. BIGATON & CIA LTDA — ME 

CNPJ: 07.517.372/0001-39 

RUA AIMORÉS 1887 — CENTRO 

CAPANEMA- PR. — CEP: 85760-000 

TELEFONE: 46-3552-1428 

E-MAIL: supe bigaton@gmail.com  



M. BIGATON & CIA LTDA e- 4. 
CAPANEMA-PR 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL 

C) 	RUAS: AMAMBY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

DATA BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI MAIO/2021 E DER-PR JANEIRO/2021 COM DESONERAÇÃO ADOTADO O BDI DE 26,85% 
C;0 	DEZEMBRO DE 2.021 

ORQ,MEN TO QUANTITATIVO TOTAL DAS 
ÍTEM Codigo Descrimina0o Unidade Quantidade R$/unit 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 504,44 1.452,79 

1.1.1 ROCAS DE LOBO °OSTENTES 0,00 

1.1.2 DER-PR 606500 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA(BOCAS DE LOBO EXISTENTES), INCLUINDO REMOÇÃO COM BOTA FORA EM ATÉ DMT 30 KM M3 15,00 163,98 2.459,70 

1.2 UPAPE4A E REMOÇÃO DE ~DUAL INCE AVIVEI. 0,00 

1.2.1 DER-PR 404000 REMOÇA° DE SOLOS MOLES M3 87,50 8,97 784,88 

1.2.2 DER-PR 601200 REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO M3 87,50 30,85 2.699,38 
93594 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MF, (ARGILA)EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM). AF 07/2020 1)(M 2.100,00 1,66 3.486` 

0,00 1.3 RIJEMOS EXIS1ENTES 

1.3.1 DER-PR 600300 ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1* CATEGOR A M3 164,80 0,00 

1.3.2 DER-PR 603060 REMOÇÃO DE BUEIROS 0,60 M M 206,00 24,88 5.125,28 

1.3.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016 M3 O 34,17 0,00 

1.4 BORRACHUDOS 0,00 

1.4.1 
101853 

REASSFNTAMENTO DE PEDRAS POLIÉORKAS, RE3UNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO CAS PEDRAS POLIÉDRICAS • INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 

DO MATERIAL. AF_12/2020 M2 
40,00 46,51 1.860,40 

1.5 MEIO FIO EM CORDÃO DE PEDRA PARA INTERTRAVAMENTO 0,00 

1.5.1 DER-PR 535200 EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO CORDÃO DE PEDRA LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA M 28,401 	10,46 297,06 
TOTAL DO • 

2 TERRAPLENAREM 

2.1 DER-PR 401160 REGULARIZAÇÃO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÀO DE LEITO M2 2,472,25 0,19 479,62 

2.2 DER-PR 416010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1* CATEGORIA 5000 - 6000M M3 398,60 14,90 5939,14 

506,22 2.3 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 398,60 1,27 

2.4 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERE iCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 2.472,25 0,09 222,50 

2.5 400950 COMPACIAÇÃO DE ATERROS 95% PN m3 398,60 4,13 1646,22 

8.793,70 

3 DRENAGEM PLUVIAL 

3.1 DER-PR 600300 ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1* CATEGOR A M3 19,20 9,03 173,38 

3.2 DER-PR 601200 REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO M3 106,58 30,85 3287,99 

3.3 DER-PR 610600 CORPO DE BSTC 0,60 M SEM BERÇO M 194,00 338,17 65604,98 

3.4 DER-PR 610700 CORPO DE BSTC 0,60 M 5 COM BERÇO(TUBO ARMADO) M 24,00 458,13 10995,12 

3.5 
97953 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 8,00 1.090,57 8724,56 

TOTAL DO ITEM 88.786» 

4 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA 

4.1 DER-PR 500000 ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO SUB LEITO M2 2.472,25 3,30 8.158,43 

4.2 DER-PR 532600 COIXÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 2.472,25 2,05 5.068,11 

4.3 DER-PR 521450 EXTRA40, CARGA, TRANSPORTE PREPARO E ASSENTAMENTO DE POLIÉDRICO M2 2.472,25 22,74 56.218,97 

4.4 DER-PR 532650 ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 2.472,25 0,97 2.398,08 

4.5 DER-PR 532700 COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 2.472,25 0,53 1.310,29 

4.6 DER-PR 575100 CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO PILIEDRICII M2 196,36 1,62 318,10 



C, 

CD 

4.7 
94275 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO.FIO( EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR E.FABR ICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_136/2016_P 
M 

392,71 ‘0,14 15.999,01 

4.8 93594 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', (ARGILARM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.848,03 1,65 4.699,25 

ORÇAMENTO QUANTITATIVO TOTAL DAS RUAS 

(TEM Codigo Descriminaçâo Unidade Quantidade R$/unit R$ 

4.9 93594 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', (PEDRA)EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.492,03 1,65 4.111,85 

98.282,09 

5 SINAI I7AÇÃO VERTICAL 

5.1 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA R EFLETIVA MZ 3,36 909,54 3.056,05 

5.2 DER-PR 821300 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO FOGO D=2,5" COM TAMPAS E ALETAS ANTI GIRO H=3,00 M UD 16,00 385,82 6.173,12 

TOTAL DO ITEM 9.229,17 

TOTALGERAL DA OBRA 223.256,47 

Capanema, 13 de dezembro de 2.021 

MARCOS 	
Adisgsillnaladoporde forma 

CESAR 	MARCOS CESAR 

BIGATON:0274093 
BIGATON:02 Boas  

740938985 Dados: 2021.12.13 

14:29:56 -03'00' 

M.BIGATON & CIA LTDA 

Marcos Cesar Bigaton 

Administrador 

ROBERTO 
MATTES 
FACHINELLO 

Assinado de forma 
digital por ROBERTO 
MATTES FACHINELLO 
Dados: 2021.12.13 
15:53:18 -03'00' 

Roberto Mattes Fachinello 

Responsável Técnico 

CREA PR-135970/D 

• • 



M. BIGATON & CIA LTDA 

CAPANEMA - PR 
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL 

C) RUAS: AMAMBY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

C) DATA BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI MAIO/2021 E DER-PR JANEIRO/2021 COM DESONERAÇÃO ADOTADO O BDI DE 26,85% 

C) DEZEMBRO DE 2.021 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

filem Descriminaçào R$ 1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5" Mês 6° Mês TOTAL 

Total 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.165,48 18.165,48 - 18.165,48 

20,00% 20,00% 25,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100,00% 

2 TERRAPLENAGEM 8.793,70 1.758,74 1.758,74 2.198,42 1.319,05 879,37 879.37 8.793,70 

25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

3 DRENAGEM PLUVIAL 88.786,03 22.196,51 35.514.41 31.075.11 88.786,03 

5,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 100.00% 

4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 98.282,09 4.914.10 9.828,21 24.570,52 24.570,52 24.570,52 9.828,21 98.282.09 

50% 

4.614 59 4.614,59 9.229.17 9.229,17 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

50% 

TOTAL 223.256,47 223.256,47 47.034,83 47.101,36 26.768,95 25.889,58 30.064,48 15.322,17 

ROBERTO 

MATTES 
FACHINELLO 

Assinado de forma 

digital por ROBERTO 

MATTES FACHINELLO 

Dados: 2021-.12.13 

15:49:51 -03'00' 

Capanema, 13 de dezembro de 2.021 

MARCOS CESAR '
po'rin'n=fer= 

BIGATON:02740 BIGATON:0274093W83—  

938985 	
Dados:2021.12.13 
1516:03 -03'00' 

M.BIGATON & CIA LTDA 

Marcos Cesar Bigaton 

Administrador 

Roberto Mattes Fachinello 

Responsável Técnico 

CREA PR-135970/D 

• • 
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BDI - Bonificações e Despesas Indiretas 

N° do contrato: 
Tomador: 
Empreendimento: 
Programa: 

Pavimentação Poliédrica e Drenagem Pluvial 
Prefeitura Municipal de Capanema 

Paviment, Ruas Amanby, Tupi, Territ. Do Acre, Lercy J. Roman e Pará 
Pavimentação em Vias Urbanas 

Identifique o tipo de obra: 
	

2 

     

    

Informe a base de cálculo do ISSQN. 
Construção de rodovias e 
ferrovias: 

      

  

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 

        

    

SEM Desoneração.  
x COM Desoneração. 

   

       

        

        

        

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% 

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento 20,73% 
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento 26,85% 

  

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)/(1-11-12)1-1 
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)1-1 

Capanema. 13/12/2021 

Marcos Cesar Bigaton 
Administrador 

MARCOS 
CESAR 
BIGATON:02 
740938985 

Assinado de forma 
digital por 
MARCOS CESAR 
BIGATON:0274093 
8985 
Dados: 2021.12.13 
16:04:16 -03'00' 

V.131028 
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Município de Capanema - PR 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, E 
JULGAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 16/2021 

Aos quatorze dias de dezembro de 2021, às oito horas e cinqüenta e um 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 
BECKEI PAGANI, membro e LUCIANA ZANON, membro e RUBENS LUIS 
ROLANDO SOUZA, membro, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a 
modalidae Tomada de preços, veiculado através do n° 16, que tem por objeto a 
CONTRA AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 

i\fl 

PAVIME TAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM 
PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO IIII, 	ROMAN É PARÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO 
TERMO DE COMPROMISSO N° 568/ 17/SDR. A Comissão atestou o 
comparedimento da empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME. representada pelo 
Sr.: . Valdeci Alves dos Santos. Inicialmente a Comissão de Licitação, de acordo 
com o Edital, deu-se a abertura do envelope n° 01, contendo a documentação das 
proponentes, a qual foi conferida e rubricada pela Comissão. Examinada a 
documentação, a Comissão julgou habilitada a empresa M. BIGATON & CIA LTDA 
- ME. A proponente nada arguiu e firmou o Termo de Renúncia ao direito de 
impugna-lo, razão pela qual foi encerrada a fase de habilitação e dado 
prosseguimento à sessão. Abertos os envelope N° 02, contendo as proposta de 
preços das proponentes habilitadas, foi a mesma conferida e rubricada pela 
Comissão. As propostas apresentadas foram: 
M. BIGATON &, CIA LTDA - ME 

Classific 
ação 

Lote Item Código 
do 
produto 

Nome do produto/serviço Valor do item 

1 1 1 61950 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRA 
IRREGULARES E DRENAGEM 
PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, 
TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO 
ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO 
TERMO DE COMPROMISSO N° 
568/17/SDR 

223.256,47 

.De acord 
Por item: 

com o Edital, a Comissão de Licitação chegou a seguinte classificação 

M. BIGATON & CIA LTDA - ME 

• 

Lote Uni 
dad 
e 

Item Produto/ Serviço Marca Quanti 
dade 

Preço Preço total 

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

CAPANEMA-PR 



1 

TOTAL 

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA 
MEMBRO 

513.358.830-53 

LUCLK ZANON 
ME BRO 

016.070.779-06 

M. BIGATON LTDA - ME 

O9 

Município de Capanema - PR 

EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRA 
IRREGULARES E 
DRENAGEM PLUVIAL NAS 
RUAS AMAMBAY, TUPI, 
TERRITÓRIO DO ACRE, 
LERCY JOÃO ROMAN E 
PARÁ NO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR, EM 
ATENDIMENTO AO TERMO 
DE COMPROMISSO N° 
568/ 17/SDR 

M. 
BIGATO 
N CIA 
LTDA 
ME 

1,00 223.256,47 223.256,4' UN 

223.256,4' 
Tendo em vista que a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos 
do Art. 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 encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de 
Licitação.  

 

- OSELIA KRIGE CKER 
PAGANI 

MEMBRO 
632.2582.249-68 

L(j_ 
"AND WILMS

,
fr-9--?-"-N- 

PRESIDENTE 
018.991.949-77 

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

CAPANEMA-PR 



• •Município de Capanema - 2021 
• 

Classificação por Fornecedor 

Tomada de preços 16/2021 

Item Produto/Serviço UN. 	Quantidade Status 	 Marca 	 Modelo 	 Preço Unitário 	Preço Total Sel 

223.256,47 Fornecedor: 2733-2 M. BIGATON 8 CIA LTDA - ME 

Email: SUPERBIGATON@GMAJL.COM  

~ser—ffante. 39139-5 MARCOS CESAR BIGATON 

CNPJ: 07.517.372/0001-39 Telefone: 	 Status: Classificado 

223256,47 

223.256,47 	22325647 * 

Lote 001 - Lote 001 

001 	61950 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM 	 UN 	 1 00 Classificado 	M. BIGATON 8 CIA LTDA ME 

PLUVIAL NAS RUAS AMAM BAY TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/17/SDR 

Página 1 

VALOR TOTAL: 	223 256,47 

• 

Emitido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na ,.ersão: 5528j 	 14/12/2021 06:60:09 



Município de 	á 019 s 
Capanema PR 

NOTIFICAÇÃO 

A Empres 
M.BIGATC N & CIA LTDA ME 

Com relação a Tomada de Preços n° 16/2021, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES 
E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO 
ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE 
COMPROMISSO N° 568/17/SDR, notifico a empresa M.BIGATON & CIA LTDA ME, para que no 
prazo má.,7cimo 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 i 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 corttratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4). 

17.. 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 t'encedoras: 

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 ém 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/ 19'93. 
17.6. 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) venta)idias; 
b) expressa afirmação do fiador que, como devedor solidário, fará o pagamento ao 

Municípid 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 

O  

• 

• 

c) renúncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 
827 e 838 ao 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 econõmico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
174 Não serão aceitos seguro garantia ou fiança bancária que contenham cláusulas 

contrárias aos interesses do Município de Capanema. 

17.9. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Edital, a não prestação de garantia 
exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua imediata 
rescisão. 

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

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

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

b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ ou não aceitação pelo licitador 
da obra. 

17..12. A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por 
requerimento mediante a apresentação de:  

a) termo de recebimento definitivo; 
b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído; 

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ ou energia 
elétrica. Ab despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são 
de inteira i responsabilidade da contratada. 

Assinado digitalmente por RCÇA„Pkanema, 14 de dezembro de 2021 

ROSELIA KRIGERDN: >
KRIGER

BR, 0=KI 
BECER P

CP-B
A
rasi

A
l

G
, OU=Secretaria
NI:63225824968 

da Receita Federal do Brasil - RFB, 
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63225824968 	632 258 
CN=ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI: 

24968 

Roselia Kri0a:gêbRWM.-Mbni 
Chefe do Setor de Licitações 

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



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

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

Enviado em: 	 terça-feira, 14 de dezembro de 2021 11:27 

Para: 	 'superbigaton@gmail.com' 
Assunto: 	 NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO SEGURO GARANTIA E ASSINATURA DE 

CONTRATO 
Anexos: 	 NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIA E ASSINATURA 

DE CONTRATO.pdf; CONTRATO 558 M BIGATON.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(a capanema r.gov.br  

• 



• 

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

Enviado em: 	 terça-feira, 14 de dezembro de 2021 11:27 

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

Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00009.txt 

The original message was received at Tue, 14 Dec 2021 11:27:08 -0300 from 

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

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

non-DSN-aware mailer) 

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



Município de 	db020? 
Capanema - PR 

PORTARIA N° 8.024, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.  

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços 16/2021 

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° 16/2021 e 

Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS 

AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/17/ SDR. 

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 Quantidad 
e 

Preço 

M. 
BIGATON & 
CIA LTDA - 

1 ME 

1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRA 
IRREGULARES E DRENAGEM 
PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, 
TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, 
LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM 
ATENDIMENTO AO TERMO DE 
COMPROMISSO N° 568/ 17/SDR 

M. BIGATON & 
CIA LTDA ME 

1,00 223.256,47 

Art. 3° Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de Preços N° 16/2021, 

é de R$ 223.256,47 (Duzentos e Vinte e Três Mil, Duzentos e Cinqüenta e Seis Reais e Quarenta 

e Sete Centavos). 

Art. 4° Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos quatorze dias de 

dezembro de 2021 

Américo Belle 

Prefeito Municipal 

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



ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO 
DOS ATOS O 

UNICIPIO 
J?2EMBRO DE 2021 - EDIÇÃO 0873 

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° 16/2021 e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS 
AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN 
E PARÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO 
AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/17/SDR. 
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 Preço 
M. BIGATON & 
CIA LTDA • ME 

1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIEDRICA COM PEDRA IRREG• 
ULARES E DRENAGEM PLUVIAL 
NAS RUAS AMAMBAY, rum, TER• 
RITORIO DO ACRE, LERCY ICLÃO 
ROMAN E PARA NO MUNICEPIO DE 
CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO 
AO TERMO DE COMPROMISSO N• 
Sda/ 1 7/SDR 

M. BIGATON & 
CIA LTDA ME 

1,00 223.256,47 

Art. 3° Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de 
Preços N° 16/2021, é de R$ 223.256,47 (Duzentos e Vinte e Três Mil, 
Duzentos e Cinqüenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos). 
Art. 4° Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em con-
trário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos 
quatorze dias de dezembro de 2021 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

DECRETOS 
DECRETO IN. 6.993, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Abre Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.800.000,00. 

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e conforme disposto na Lei Municipal n° 1.793, 
de 14 de dezembro de 2021 e na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março 
de 1964, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), conforme classifi-
cação funcional programática abaixo: 

ÓRGÃO: 12.00-SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR-
ISMO 
UNIDADE: 12.01- DEPTO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL 
E INDUSTRIAL 
ATIVIDADE: 22.661.2201.2-222 - ATIVIDADES DO DEPTO DE 
DESENV COMERCIAL E INDUSTRIAL 
ELEMENTO: 44.90.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
FONTE RECURSO: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EX-
ERCÍCIO CORRENTE 
VALOR: R$ 2.800.000,00 (recurso por cancelamento) 

Ob O 20 3 
20, que firmaram aos 20/02/2020, medi-
es Seguintes: 

- DA APLICAÇÃO CONSENSUAL DA 
MENTO NO PRAZO DE EXECUÇÃO 
Administrativo n° 60/2020, celebrado en-

20, referente a Processo Licitatório Tom-
jo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EM-
NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

RAS IRREGULARES NA RUA ALAGOAS 
O TAC-M.POIBLICO/CATILHO-AUTOS 
'TA 71051-7, de comum acordo e funda-
nicos de fls. 356/387 e 406/4107 do Processo 
Parecer Jurídico n° 377/2021 emanado pela 
unicípio, resolvem deduzir da última me-

47.981,43 (quarenta e sete mil, novecentos 
enta e três centavos) em benefício do Mu-
lativos a Glosa final do valor de R$ 41.363,43 
tos e sessenta e três reais e quarenta e três 
m da dedução de multa por inexecução par-
pública no valor de R$ 6.618,00 (seis mil, 

- DA EXTENSÃO DA MULTA E DA 
S 
ulta tem por finalidade apenar o descum-
presa Contratada em relação ao prazo de 
ecução da obra, assim como a inexecução 
estões decorrentes da qualidade e durabili-
bjeto de medida extrajudicial ou judicial por 
arantir a integral reparação ao erário. 
consensual, a Contratada renuncia o direito 
a penalidade em razão do descumprimento 

execução parcial do objeto contratado (obra 
dicial ou extrajudicial, nada mais podendo 
festa aceitação a aplicação da multa descrita 
efinitiva apontada acima. 
no acordo, assinam o presente termo, os rep-
s, em duas vias de igual teor e forma. 

Capanema-PR, 13 de dez mbro de 2021. 
JORGE SANTIAGO DE MELLO 

Representante Legal 
MIES ER E MELLO TERRAPLANAGEM E CON- 

STRUTORA LTDA. 
Contratada 

EXTRATO DO CONTRATO N° 558/2021 
Tomada de preçosN° 16/2021 
Data da Assinatura: 14/12/2021. 
Contratante: 	 Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 M. BIGATON & CIA LTDA - ME. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EX-
ECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IR-
REGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, 
TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO 
DE COMPROMISSO N° 568/17/SDR.. 
Valor total: R$223.256,47 (Duzentos e Vinte e Três Mil, Duzentos e 
Cinqüenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos). 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

PORTARIA NI° 8.024, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços 16/2021 

25/2019, Contrato n° 60/2 
ante as cláusulas e Condiç 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
MULTA POR DESCUMP 
Tendo em vista o Contra 
tre as partes em 20/02/ 
ada de Preços 25/2019, c 
PRESA ESPECIALIZAD 
POLIÉDRICA COM PE 
EM ATENDIMENTO 
0001349-29.2003.16.0061 
mentado nos Pareceres Té 
Licitatório, assim como d 
Procuradoria Jurídica do 
diação o valor total de R 
e oitenta e um reais e qu 
nicípio de Capanema/Pr, 
(quarenta e um mil, tre 
centavos), acrescido tamb 
ciai do contrato e da ob 
seiscentos e dezoito reais) 

CLÁUSULA SEGUNDA 
RENÚNCIA DE DIREIT 
A aplicação da presente 
primento por parte da e 
execução pactuado para 
parcial da obra, Outras q 
dade da obra, poderão ser 
partes do Município para 
Através do presente term 
de questionar a aplicação 
do prazo de execução e i 
pública), seja na esfera j 
reclamar, bem como ma 
acima e aceitação a glosa 
Assim, por estarem em pl 
resentantes dos contraent 

AMÉRICO RELU. 
Prefeito Municipal 

MUNICIPIO DE CAPAN A 
Contratante 



Município de 
Capanema - PR 

TERMO CONSENSUAL DE APLICACZO DE 
MIUÁ QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAPANENIA E EMPRESA 
SUSTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA. 

0 MUNICIPIO DF, CAPANIMA, inscrito com o CNP1 ii43 	73977 TSAD001.4,4.5,diack 
es Aa. Podo Valido [Teriam de Sonsa. ir 1080, no cidade de Commenia ER, na qualidade de 
CONTRATANTE, neste aio nmrdminarlo pelo Prefeito Municipal. Se ANIERICO BEIJE e RN 
moro lado a FJCip1r0 MIESTER E 41ELLO ITEIRAPIANAGEM E CONSTRUTORA 
LIDA. inseriu lio ÇNPPITIF sol: Ti ii..21.9111.7S3A2001,10, ninado :Roa Aumin a PR RU, SN. 
CEP 81700-040 - Dein Parque Industrial. na odeia At fina Viga da ApnrociddER. nem ato 
repieumtada poio Sr kom 53111i4,J0 	Mello imaito no CO- d 4S3 ado.119.00..,sid.ne 
domiciliado em Rua Marcelo l'ulentino, A' TOO, Boa Viela de Apanoids, CEP ID.780-000, 
qualidnik de CONTRATADA. thr, irrio e firmado entre si este Taram de Cetmotmeel de 
Apliegio de Multa. refereme w Pooman liciondrio Tonada de ¡amos 71,2019, Contraio e' 
60:2020. mie Timm. as 30'02:2020, imokanio as chiusuld, e Condmt,, Seminu, 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA APLICAÇÃO CONSENSUAL DA MULTA POR 
DENCUMPRISIF.NTO NO NAME OF. viu: ,:10 
lado em riam e Contedid r iiosirrimal!se er 662020. eelebrado entre 2s parteo oro 020212020, 

referente a Picou. Licitatório Tomada dr Prom 23,7019, eido P objeao d a CONTRATA( AO 

DE EMPAVA ESPECIALIZADA NA Excc)çAo DE PAVIMENTAÇÃO POLIBDRICA 

COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ALAGOAS I.D.1 ATENDIMENTO AO T.AC. 

M.PCIRLICOCATILEO•AUTOS OCC1249.29.2901.16.0061..crA 710114, dr coram turdo e 

f111111011,,IIMII> 	Pereceres Temi.. de Os. 376.1A67 o 4624107 do Porre. 	aenaa 

CC111k1 tio Partem 	077'7212I ellueidu pedi Prmunduila Jundiea no Alorrielpio,lasolveni 

dedr9r da  donm medonan o valor toml de MI 47.981:13 tonarem e ame mil eeeeeea6n ç 

Olmo e mn rodei e marrai, e Crie re"t"ro) mo beneficio do SlonieMio de Caparem,Pr i  

telabsn. e (Zoo final do valor& RS 41.30,43 Oporem, e 010 mil. IreM111, mmeire e Iria rara 

e guarema e ii4o centavos) ule,ido também de ddamdo de imita pra itiermoodo modal do 

mama; ode oba 'Medica rio valor de RI 6 61e00(seis mil.eademms e &mio reis) 

CJ.111ULA SEGUNDA-DA EXTENS40 DA MULTA E DA RENÚNCIA DE DIREITOS 

aplionçao de amante multa álea por finalidade %penar o desemmenneloo por gole da empara" 

031111iltIal 	IL1.10A, w p01,» dr exmoNam pOetillá,  pira t1t.15A1, do Obro, .,5101 CO« a 
inoro2ordo parcial da obra. 11mas gomosos ilmoomtes da qualidade e domliiiiJado da oba, 
toelreir ter nbjt94 de medida wramduml 1,n poli:uni por panes do Monimpin Trem Tonam a 
intemall,p3façk ac abio. 

Amares ikT prouaie mimo cor...mirai, ai moam& renuncia o Men., dr  qmolionar  a  aplioaorTo  dia 
piantlidade em rua. do *reimprimem do anuo de in.2,nolo e 01.4.100 p:1?0,11 rW ohjoto 
comam& MI. pfiblitaL sejam mrerajodMial modulada:MI, 	neis podendo molamar, tom 

Avenca Goventador Dem Trate POE1122,104 Scura, 1060 - Centro - 85760-00D 
FC09,(46)3551-1321 

Município de 
Capanema - PR 

mmomaniform mosatdonairficaedodri multa dexedmoimammitaçáoagloraderuitanapordada 
adm. 

Aanin. po1, mareio mi alma 'medo. atolou. o permeio iam. os maimenianita d.:mm.11watt; 
mo Mus sim do ,anal Coe betu". 

Critex4R•09, i / de de 

AMÉRICO 1101,11 
/*Giro .1.6ddrytri 

MIN iCiPi0 DE CAPANEMA 

ZORGE SANTIAGO DL MELLO 
leopweethewe Ural 

MIESTER E N1E110 
TERRAPLANAGEM E 

CONSULTORA EITO. 
Gerr444G 

Amada Onerados 9e4n) \ hiato Park/et os Etrura, 1080 -Coem - 115760 000 
rote(46)3552-1321 

Município de 
Capanema - PR 

REIVICAÇÁO UE euoucAcko 
NO JORNAL O TROMIIRTA DO DIA 13219/21231, FZEÇAC, 1550 DOIRA 15/12/2011 

Onde Lio.« 

42 anu Adilo. ao iol.. a AN de RerEroJe Mqudtik701a.reeameei  
tolohmindrom namMtlelrillOORCAPANTMA.. leARANA e dt rem usa 

"0000 MESTER E MELLO TERRAPLAGAGEAS E E05511/1,TORA 
1.700 

Nb pactue Worm» paIinno g,o 11ord de ate Lido, 511.129111N0 DE CAPIALIMA ER. 09990 

Ciid33110 K401101 <kr 14.4 »Min feKkki Mb c r 739T7 Mannii 01., .4: mo ,q4.5emado pdo 
Mando "Min amam âtemar *Etat, 211/1111.11.4 kahor AMÉRICO 1110.1.E. dom. dEetoade 
COMERA TANTE. e de entar, lados eolpru 5112515.1 E MEllOTTENAEl ANAGEG CUEST9 ETNA ETPA, 
19.9 Jddio de dama pdeede. nerede 3 01'E550 A 11. 04. 55: - (EP: 5t11,004' • 11.51101117 100(420 
121111-5000MA 111:: ri* Re ENTE aba r 1.1.991.735,a01.00. eciE Ne per ses, Epnottair 5242 .10991. 
NAET/4500 DF. A1E11.11 (9f ,153.WAI iEte,  ao nal oiti, doenave bnonable)ETRATAGA MAIkk, as 
p,Inta 	 ta, A' IO ZYNKI.Z‹ a'CMA4le ,0a memoSn 	amuo ornem 

£.31 nade 	2rdei e odeema .eaninr.Tiliroilas o :natio,. 

CLÁUSULA 111151EIRA • Cedem, (124.51 Att k Itoitut I: Ponto 11121O4, .01 7..!,1,,.•.0 ROO 110 641104 
de 112911e. Alodeeded.: remela dr ;açu %I' 25254 roa a 9r, amo 422,1,425 poda (1)ERATA4ko 
DF EMPRESA ISPLCIALILfDa CXECICÃO DE P.SsiMENTD£CO POIJEDRICA COM !IMAS 
ntRaOta-sitcs NA 01'4 ALMN.245. EM ATENDIMENTO AO TACrallimi.ltaaCAS111.110,LIOS 
400134444.2101.1116.9061. (TA floSI ,T.oa esaaosidate oaa o Puta haiiliaa rd 3 t,1120. itts Onmopc10 

pra,' ife 	 okonámloOdommideti.sUuemi taii.40(mriatat diarconshaa moer& data de ormáo 

011015125A 0410001,111. 00 dados imo a teeâ.e. de rasa fadai. arrio mondo, entre. do carril. 
nu rarneve da requnieAn do, perlune,/reovIene Inbr Seeretarino. 

CIAVEVIA TERCEIRA: Ae denude Glosai. .At ooRrota oriqu4trie. 00, afingElea 000 0ure Teimo, 
pennamernInaltetadae 

L. pot orna 0I00M1,11,14. 1111.11t, 	CM ,ó,Oi 

Cosm. Pa. era O...Edu:abo de 212,  

AMENKI1tte.u.r 
Nom, 46.n oo: JORGE 047600000 IR' 01E110 

Netmewai e 1 
01CS10.R Malar PCIDIAPLAN.412,a1 E 

CaNSTIUTOtA IXDA 

O •Testee Adiete ao Gomoso o' 60/2o20. no, num aí Moinam de 
UM lado o MCMCIPID DE CAPÁNIMA - PARANÁ e de 00.1.10 

rmrrte:. MIERTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONNI1211TORA 
121720 

Prk presmoe mumnento tatrd,A00 que draw de em, Indo, MITNICIPTO DE CAPANINA -
PR, inmeito no (5wIdon. 900in001 d1, P.e. .1neidire 92.11110 pr, e IP 75 974 7a0/0001.60 reate 
au, tepreeeneade 1,14, 	Muni,ipi "sisa 	 doravame 0e.eeAde earneruRA. 
Sonhar ,1020910 11211.22. dollen:1G &Mirado C(PETRATANEE. e de Nen• lade a empes., 
141E1151R E ME,  14,  EERRAPIANAGEM CIONE4TO1121251 1000. noteoa ada1214, d1, rara. 

A111.2a Gevernarke Pedra Md** PançaDt de Sada, .I.080 	- 95/60-00Z 
Pene:1443952.1321 

Município de 
Capanema - PR 

puindo. matula e AM80 0 PR 466.90 e «F.: 417N0000 • 0110600 PARQUE IND115121A1., 
Mucura na 07660.1 eat e o° 31.901.756jbliji 	,orei, alo por seu reporomtaiiie legal, JORGE 
0ANT0A00 I,11 512121.1, 	02911,453.450 1 Peno ao Are amEneele. 	dedigenda 
COPEIRATADA, retutxt0143 poema 114$11:115 (e DOO,. MIAI o' o' E.651493 e anum «Net:9,5. 
subarquenma ai num o pecam. C0.11m10, em demorelor.a d1, edital Tomada de pref. e' 
29/2019 entram,. aa equinos dlitunálJo 

C14(118ULA PRIMOU • Conforma Comece, ii19.111a0 em 2020212070 objeto dia adilai de 
00,00 	T.mad, de prouro 	2,1,201,r, colo,, ko• p.nrker. mA,103 	 pear, 

CONTRATÁCS0 De 0020110 EISPSCIALIZADA NA ICEICUÇÁO DE PAVIeteNTAÇA0 
pouitoRITA GOld PEDRAS ERREGI,LAR111 EA RUA ALAGOAS, Eli ATEdatilacarro Ao Text. 
11,FDDLICD/CAS711110.AUTOS 0001340 19.2003.11.16.0MT CTA 71051-7.. en, 
c5nidenddade aa Moniketeeno Anndkn, qv pioy:N.10 h pl.., de Vléncla 

(A/3020:.. 10/01/2022 

CUMULA RECIURDA, 4,,0e0,e4e rMwulet e10,00tv.oer0',00em, rva, nauymlar ply 

temetteete 000,0 

E. por :aura tedunon Ardahdke: 5,Enan, o terelenie cm 02 919e1,1 rd* de ruoa1 teor,. tom:. 

Capam.. - PR. 24 4,  Ultlok de 2021 

Amen» DEU 
Shuu4 041 

JORGE RAMADO DE MULO 
12; reaasrtaadDsa( 

MILITLR E 11011.0 TIBRAPLABAGEle E 
C011611/TORA LIDA 

cawadade 

Cepostens, 14 de ~ombro de 2021 

0.050;7" Krrger 8esker Pegam 
Cige de Setor De Dotações 

Eo,eUs Gases adiar 3151,9 Wl11a Patllpl4 Suura, LCDO 	o -11Z7E0000 
14:04446)364-1321 

05 
EXTRATO DO CONTRATO N° 558/2 021 
Tomada de preçosN° 1612021 
Data da Assinatura: 
	

14/12/2021. 
Contratante: 
	

Município d 
Contratada: 
	

M. BIGATI  
- ME. 
Objeto: CONTRATAÇÃO D 
ESPECIALIZADA NA EXE 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
IRREGULARES E DRENAGEM 
RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRIT 
LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO 
CAPANEMA PR, EM ATENDLME 
DE COMPROMISSO N° 568/171SDR. 
Valor total: R$223.256,47 (Duzentos e 
Duzentos e Cinqüenta e Seis Reais e 
Centavos). 
Américo Bebé 
Prefeito Municipal 

ROMEU II' 9.024 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Ter« de linetologaçõ o e Ate Adjudica 
	

Tonada da Preços 16/2021 

O Prefeito do Municiai., de Cinamomo. Ratado do 	no uso de mos ntrilmiedes 

!moia e, C.oaableeenda me o primediromato 	"trile orlo Man e Lei o' 4666 &RI de 

jmlio de 1993 9 suou afiomarma, eaperiolmenie em seu artigo o. 

RELTOLVEr 

Art, 	Rn11010&17e, Edllal de Liellorao m(dalidmk uma& de TleeDia 	16/2021 e 

Adialico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES 'ALTEADA NA MECUçÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO POUWITCLA COM PEDRA MEDIARES E DRENEM MAMAI. NAS RUAS 

AMAREM. TUPI, TERRITDR30 DO ACRE, LERCY JOÃO R N E PARÁ NO MUNE:RIO DE 

CAP.ANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DOOM/PI« ISSO R* 968/ 17/EDIL 

Aft. r 	.±...wo«..xf1.109.piuipfc Ida Lei 8.066. de 21 deamho 

de 1993, torodae público o multado da 	epigride, aPrlserfi and° 9 7.',919,  pelo 

critério menor piem por Peno: 

''orneada j rodulajSertiço Nfar4t --Y...»,111 	tql-e,rn 

ATOR & 
4 UMA • 
E 

1 ,..XFÁ:LÇA(.)  DL l'AViM:XS,.41;À0 
FOLIP.DRICA COM PEDRA 
RREOLURF.S F. D.REMA, ORM 
'LIMAI, NAS RUAS AMAMBAY, 

I. TERRITÓRIO DO ACRE. 
»AO ROMAN E PARA NO 

' 4,  • e DE CAPANEMA PR, EM 
• TENDIMENTO AO TERMO DE 
• )MPEMMISSO R' 568/ 17 SII 

M. lE(' 109 E 
AME 

TIA) 	023.26.47 

Art. r Valor totaldo, &Nu...ma Irtdultán r, 
	

Torrada de Preço. 22°  161'3821, 

é de RS Z23.150,4' P/2,1(011 e Vinte e Tida Mil, !Eventos e 
	

ilenia e Saia Rem, e Quarenta 

e Sede Centavo.). 

Art. 4r liornologo a Remote lidtaçáo. revwdas as 
	

1Çõt% em moinem. 

Gildnelo do Pisoteio, Municipal de Capanema, 	do Parará aro quatorze dias de 

Aexembro de 2011 

Arucie4 Dere, 

Prtfrdo Munkiptd 

Avenida Governador Pedro +hiato Pargos de sou:", 080 - Cerroo - 85760-000 

Fone:(46)35521311 

Capanema-Pr. 
N & CIA LIDA 

EMPRESA 
SUÇÃO DE 
COM PEDRA 
'LUV1AL NAS 
RIO DO ACRE, 
VIUNICÍPIO DE 
CO AO TERMO 

Vinte e Três Mil, 
Quarenta e Sete 

  

Município de 
Capanema - PR 
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CONTRATO N° 558/2021 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA M. BIGATON & CIA LTDA - ME 

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 M. BIGATON 85 CIA LTDA - ME., inscrita no CNPJ/MF 

sob o n.° 07.517.372/0001-39, com endereço a Rua R AIMORÉS, 1887 - CEP: 85760000 -

BAIRRO: CENTRO, na cidade de Capanema/ PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) MARCOS 

CESAR BIGATON inscrito no CPF n°027.409.389-85, residente e domiciliado em AV. GOV. PEDRO 

VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860 - 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° 16/2021, 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 NA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM 

PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ 

NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 
568/ 17/SDR, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância 

com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos referentes à licitação 

Tomada de Preços N° 16/2021. 

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° 16/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLAUSUIA SEGUNDA '= DO VALOR DO CONTRATO  

2.1. O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 223.256,47 (Duzentos 

e Vinte e Três Mil, Duzentos e Cinqüenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos). 

2.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrenites 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. 

CLÁUSU  

 

TERCEIRA 	DOTACÃO ORCAMENTÁRIA 

  

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

"v-71 



O ‘) 	r  • 4., 

Município de 
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3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo 

discriminada: 
Dotações 

Exercíci 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 De Exercícios 
Anteriores 

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercício 

2021 1932 08.002.15.451.1501.1151 874 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  DISCRIMINACÃO DO SERVICO  
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 6 (seis)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; 
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g) houver atraso na conclusão da obra devido à hipótese de suspensão da 

execução, nos termos do subitem 20.5.1, do edital. 

h) outros casos previstos em lei. 

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os 

deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes 

de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não 

poderão ser alegados como decorrentes de força maior. 

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e 

justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

4.8; O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra 

empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não 

cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

CLAUSU4,A QUINTA- DA VIGÊNCIA  

5.L O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) 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 14/12/2021. e 

encerramento em 13/12/2022. 

5.31. O prazo de vigência de contrato é maior do que o prazo para a execução da obra devido 

à necesidade 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. 

C USU EXTA,• DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

6.1L A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos 

equiparnntos, 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 

compatfbilizados, 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 

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



020 
Município de 

Capanema PR 

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

exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos; 

6.1.2.3.0 projeto executivo deverá ser apresentado no prazo de 30 dias, 

contados a partir da assinatura do contrato.  

6.1.2.4.A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada  

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

necessidade de aditivos contratuais por inconsistências encontradas entre o projeto básico  

e a execução da obra, verificadas após o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual 

referente ao "risco", da composição do BDI apresentado pela empresa, será descontado do  

valor final de um possível aditivo.  

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica — 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 
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à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto, mantendo tal 

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

6.1.12.Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, 

bem corno 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 seusiprepostos, 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 sedo 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 providencias e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respecti s 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; 
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6.1.27.Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 

com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços, fora das suas 

especificações; 

6.1.29.Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à 

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

procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o 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. 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIOACOES 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; 
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7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância 

das normas ambientais vigentes; 

7.1.9.Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 

Básico e seus anexos; 

7.1.10.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. 

CLÃUSU4A OITAVA - DAS VEDACÕES  
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 MEDICÕES  

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 

Cronogrma 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. 
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9.2.7. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da 

medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de 

cálculo detalhada. 

9.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 

Edital. 

9.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da 

conformidade da Nota Fiscal/ Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente 

executados. 

9.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execução dos serviços identificada pelo Departamento de Engenharia ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ónus para a 

Contratante. 

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a 

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

resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

9.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será 

observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

9.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 

em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 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. 

CLAUSULA 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 
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seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A 

aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte 

da CONTRATADA. 

10.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

10.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras 

executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e 

relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

10.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 

verificadas. 

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituilr, 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). 

CLAUSURA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACÃO  

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

C;LAUSISA. DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERACÕgS E DO REAJUSTE 

121 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 

supressoes 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. 

1212.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 órãos 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 enseiadores do atraso da execução, sob pena de aplicação das penalidades  

cabíveis.  

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensão ou paralisação da obra devem 

necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual será juntada ao processo licitatório. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFIACÕES-  DAS SANC6ES;ADMINISTRATIVAS 

13. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS MATERIAIS. VEICULOS, MAOUINAS E EQUIPAMENTOS  

14. 1.0s materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços 

decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, 

cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar 

impróprios. 

14.2. Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas 

em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que eles devem ser 

novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se 

destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações 

técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá 

sobre a questão da similaridade. 

14.3. Em nenhuma hipótese será admitido emprego de servidores públicos municipais 

bem como equipamentos, veículos e máquinas públicas na execução da presente obra, sob  

pena de rescisão contratual e apuração quanto à improbidade administrativa de agentes  

públicos.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANCA 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 

necessáris 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 f9r o caso. 

16.6. A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 

assuma ese 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 

aplicaçãq das penalidades cabíveis. 

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 

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. 

CLÁUSUA DÉCIMA SÉTIMA` MEDIDASACAUTELADORAS 

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' 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 do 

Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste 

instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  

19. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 

Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

transcrições. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem 

observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
Para os propósitos desta clausula, definem-se as seguintes práticas: 

"Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público 

no processo de licitação ou na execução de contrato; 

"Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo 

de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

"Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 

mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos; 

"Prática Coercitiva": Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 

processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 

"Prática Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas ao representantes do organismo financeiro 

multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática 

prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 

exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre um 
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empresa uu 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. 

Capanema - PR, 14 de dezembro de 2021 

  

M. IGATON & CIA LTDA - PIE 

11  ,ORIVECEDOR 

34RÓOS CESAR BIGATON 

REPRESENTANTE LEGAL 

PREFEITO MUNICIPAL 
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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 Vigéncla 

EXEC. PRESTADOR SERVICO RS 11.16Z82 
Inicio Término 

17/12/2021 13/03/2023 

OBJETO DO SEGURO 
Esta apólice garante a obrigação assumida pelo tomador no objeto do contrato n1  558/2021 	para EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI TERRITÓRIO 

DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO 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 indenizaçã6 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. 

ção Especial: Il ndi 

	 1 

.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do 

inadimplemento das obrigaçõiss 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 n1  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 Prémio. 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, 22 DE DEZEMBRO DE 2021 
Documento eletrônico assinado digitalmente conforme HP n.  2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica 
de documentos em forma eletrônica, das aplicaçôes de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem 
certificados digitais, bem COMO a realizaçáo de transações eletrônicas seguras. 
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SEGURADO : MUNICIPIO DE CAPANEMA 

ENDEREÇO : AVENI PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO CAPANEMA/PR CEP: 85760-000 

CNPJ/CPF 	: 75.972.760/0001-60 
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integrante do presente contrato. 

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 

em 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 nr? 058862021000707750053801000000 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.  

• 

• 



Forma de Pagamento: 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

BOLETO 

Parcela 
	

Vencimento 
	

Valor 

1 
	

01/01/2022 
	

R$ 362,33 

Porto ~puro Cie do Seguros 011~5 
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseo-e - SÃO Paulo 
CEP 01205-905 CN.PJ 61 198.184/0001.60 

PORTO Regulamentada pela Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945 
SEGURO Sitw www ortose o.com.br  

APÓLICE DO RAMO - 775 

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO 

PROCESSO SUSEP Na 
15414.902181/2013-49 

APÓLICE Ne 

0775.07.5.380-1 

CONTROLE Na 

95044390 

PROPOSTA N2  

65 9504439-0 

SEGURADO 

ENDEREÇO 

: MUNICIPIO DE CAPANEMA 

: AVENI PARIGOT DE SOUZA, 1080 	- CENTRO - CAPANEMA/PR CEP: 85760-000 

CNPJ/CPF : 75.972.760/0001-60 

TOMADOR M. BIGATON & CIA LTDA 

ENDEREÇO : RUA AIMORES, 1887 	- CENTRO - CAPANEMA/PR CEP: 85760-000 

CNPJ/CPF : 07.517.372/0001-39 

COBERTURAS 

Cobertura Limite Máximo de Indenização Prémio Liquido 

EXEC. PRESTADOR SERVICO R$ 11.162,82 R$ 382,33 

DEMONSTRATIVO DO PRÉMIO 

Importância 	Segura( 	 la 	• R$ 11.162,82 

Prémio Líquido 	 	• R$ 362,33 

Adicional de 	Fracio lamento: R$ 0,00 

Custo 	  	 R$ 0,00 

1.0.F 	  	• R$ 0,00 

Taxa de Juros ao mês %: 0,00 

Esta apólice á emitida de acordo) com as condo:Aos de drcular SUSEP nº 477/13 e Lel 8.688.93. 
Em atendimento à regulamentaçáo vigente, Informamos que incidem es aliqotas PIS 0,85%; 00FINS 4,00% sobre e forrnaçlio de preço. 
Para efeito desta apólice, lica certo e ajustado que a soma de todas as indenização* não ultrapassará o Umite Máximo de Garantia descrito no 
frontispício de apólice. 

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8738 (atendimento exclusivo para pessoas com 

deficiência auditiva) Informações sobre o produto/sinistro: 3386-3840 (Gde. São Paulo) 4004-2800 (Demais Capitais) e 0800 727 

8005 (Demais localidades) Ouvidoria: 0800 727 1184 

SAO PAULO, 22 DE DEZEMBRO 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; 

411 
	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 especificas 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. 
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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: 

— 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 substituí-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. CONCORRÊNCIA 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: 

— 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 prémio 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 
% DO PRÊMIO 

Relação a ser aplicada sobre 
a vigência original para 

obtenção de prazo em dias 
°A DO PRÊMIO 

15/635 13 195/635 73 
30/365 20 210/365 75 
45/365 27 225/365 78 
60/365 30 240/365 80 
75/365 37 255/365 83 
90/365 40 270/365 85 

105/365 46 285/365 88 
120/365 50 300/365 90 
135/365 56 315/365 93 
150/365 60 330/365 95 
165/365 66 345/365 98 
180/365 70 365/365 100 

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual 
correspondente ao prazo imediatamente inferior. 

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 

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. 

2743.17.02.E - JUU19 



PORTO 
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CNPJ. 61.198.164/0001-60 

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 DENINCIA / 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 727 274 
com deficiência a 

(Demais Capitais) - 

(informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas 
ditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: 3366.3840 (Atendimento São Paulo) - 4004-2800 
0800 727 8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br  

2743.17.02.E -JUL/19 
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CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES — RAMO 0775 
I — SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, 

PORTO 
SEGURO 
CNPJ. 61.198.164/0001-60 

MODALIDADE 

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 
Previdenciárías, 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: 

— Prejuízo: perda p cuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do 
contrato principal, ca isada 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 re ováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público. 

3.2. As renovações, 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, dec arando seu explícito interesse na manutenção da garantia. 

4. EXPECTATIVA, ECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO 

4.1. Expectativa: tã logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do 
tomador, este deve ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos 
e concedendo-lhe razo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a 
seguradora, com oito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro. 

4.2. Reclamação: 	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 proces o 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 elou 
correspondências informando da existência de valores retidos; 

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos; 

2 2808.17.02.E - JUU19_V.03 
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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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Município de 
Capanema - PR 

NOTIFICAÇÃO 

Ao Senhor 
Guilherme Alexandre 
Secretário Municipal de Planejamento 

Com relação a Tomada de Preços n° 16/ 202 1, contrato administrativo 

n° 5 5 8/ 202 1- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES 

E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, 

LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM 

ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/ 17/ SDR7, notifico o 

Sr. Guilherme Alexandre de que este processo licitatório está concluído, já 

sendo possível ser dada a Ordem de Início da Obra. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 

19 dia(s) do mês de Janeiro de 2022 

ROSELIA KRIGER PA 
Assinad

GANI:632
o 
 dig25824968

italmente por ROSELIA KRIGER BECKER 

BECKER PAGANI: 
DN: C.BR, 0=ICP-Brasil, OU-Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU.(EM 
BRANCO), OU-Autenticado por AR FACIAP, 

63225824968 	Data
R
:2022-0

A
-19 16:53:04 

CN.OSELI KRIGER BECKER PAGAN1:63225624£i68 
1  

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 

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



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

quarta-feira, 19 de janeiro de 2022 16:54 

GUILHERME (planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br) 

TOMADA DE PREÇOS 16/2021 

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 

a. • roselia.licitacaaa ca anema.pr.gov.br   
licitacao(a  espanem .pr.gov.br 

1 



C/00235 
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

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

Enviado em: 	 quarta-feira, 19 de janeiro de 2022 16:54 

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

Assunto: 	 Return receipt 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00011.txt 

The original message was received at Wed, 19 Jan 2022 16:54:14 -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 

• 

• 



Município de 
Capanema - PR 

Capanema, 19 de janeiro de 2022 

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO 
CONTRATO N°558/2021 

Prezado Diretor, 

Com relação a obra para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E 
DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, 
LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, conforme 
projetos especificados no processo licitatório Tomada de Preços n° 16/2021 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 AMERICO 

BELLE:240 BELLE:24059587915 
Dados: 2022.01.19 

59587915 17:03:06 -03'00' 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 

Colono, ao(s) 17 dia(s) do mês de. Janeiro de 2022 

Diretor 
M. BIGO 	LTDA.z. 
CNPJ N° 07.:17.372/0001-t9 
De Acordo, 	/ / 

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

Fone:(46)3552-1321 
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notificação contrato administrativo n'2  558/2021 mailbox:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Thunderbir... 

Assunto: notificação contrato administrativo  n2  558/2021 
De: "rubensengenharia@capanema.pr.gov.br" <rubensengenharia@capanema.pr.gov.br> 
Data: 20/06/2022 14:28 
Para: superbigaton@gmail.com  
X-Mozilla-Status: 0001 
X-Mozilla-Status2: 00800000 
Content-Type: multipart/mixed; boundary=" ny0RV7Xmpzsz4VJMZQ7xWxcl"  
Identificador  de  mensagem:  <73c50e6a-8862-982e-117a-48048865de9f@capanema.prgov.br> 
MIME-Version: 1.0 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 
Thunderbird/91.10.0 
Content-Language: pt-BR 

Boa tarde, 

Segue em anexo a Notificação do contrato administrativo em epígrafe. 

• 

att 

Rubens Luis Rolando Souza 

Eng. Civil Municipal de Capanema PR 

Matricula 1943-1 

IOREA-RS 88.296/D 

—Anexos:  

notificação contrato n2  558 2021.pdf 469KB 

1 of 1 20/06/2022 14:28 



Município de 
Capanema - PR 

Secretaria de Planejamento 
e Projetos 

238  

NOTIFICAÇÃO 

A Empresa  
M.BIGATON & CIA LTDA 

CNPJ No 07.517.372/0001-39 

RUA AIMORES 1887 - CENTRO 

CAPANEMA-PR 

CEP 85.760-000 

Utilizando deste instrumento viemos a partir deste, NOTIFICAR a 

referida empresa, na qual contém um contrato administrativo no 558/2021 

assinado com essa municipalidade cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, 

TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO  ROMAN  E PARA EM 

ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO No 567/17/SDR NO 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, cujo origem vem do certame licitatório 

Tomada de Pregos no 146/2021. 

A presente notificação tem como objetivo que a empresa executora 

tenha ciência e as devidas providencias quanto ao item 4.2 do contrato 

administrativo em epígrafe conforme folhas no 0293 PA. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO 

4.2 0 prazo para a conclusão da obra é de no máximo 

6(seis)meses. 

8.2.1 0 prazo de execução dos serviços terá inicio 

10a(décimo) dia a partir da assinatura da Ordem de inicio dos 

serviços e deverá respeitar o cronograma físico financeiro previsto 

no projeto básico. 

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

1 
 

Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento cv 

e Projetos 

CONSIDERANDO que, na data de 19/01/2022fo1 assinado o contrato 

administrativo em epígrafe. 

CONSIDERANDO que, até o presente momento a empresa executora 

executou 44,34% da obra, o qual foi medido e pago. 

CONSIDERANDO que, a data limite para a execução é na data de 

09/07/2022,  nesta entoada estamos alertando a empresa sobre tal prazo 

e a quantidade que está faltando para finalizarmos o referido contrato 

administrativo alertando sobre os fatos narrados acima, para que a empresa 

executora tome as devidas providencias a fim de evitar problemas futuros. 

Capanema, cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 

Colono, ao(s) 20 de junho de 2022. 

RUBENS  LUIS Assinado de forma digital 

ROLANDO por RUBENS  LUIS  ROLANDO 
SOUZA:51335883053 

SOUZA:5133588305 Dados: 2022.06.20 14:25:07 

3 -0300 

RUBENS  LUIS  ROLANDO SOUZA 
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 88.296/D 

FISCAL DO CONTRATO 

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



Terraplenagem 

(ffigatOn 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR 

AMÉRICO  BELLE  

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR 

Ref.  Contrato Administrativo n° 558/2021 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, 

TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO  ROMAN  E PARA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM 

ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N2  568/17/5DR. 

M BIGATON & CIA IDA, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ n° 

07.517.372/0001-39, com sede na Rua Aimorés 1.772, Centro, Capanema, PR. comparece 5 

ilustre presença de V. Sa., através do seu Representante Legal, para, com fulcro nas disposições 

do do  Art. da Lei Federal n2 /93, apresentar o presente REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA, com base nas razões 

de fato e de direito a seguir expostas. 

Nos últimos meses, o município de Capanema tem enfrentado nos últimos meses problemas 

com o elevado índice de precipitação pluviométrica (chuvas) que superou no período de 

01/01/2022 a 29/06/2022 que superou os 1.200 mm, conforme mapa de chuvas anexo, fonte: 

http://sisciaRro.inmet.govbr/sisdagroianp/monitoramento/hhsfmapaperiodoacum  

Nesse contexto, as empresas que trabalham com obras de terraplenagem e pavimentação 

poliédrica tiveram que suspender as atividades por falta de condições de trabalho ao tempo. 

Diante desse quadro, a execução dos serviços conforme o cronograma fisico financeiro foi 

comprometida quanto a finalização da obra dentro do prazo previsto em contrato. 

Desta forma, por motivo estranho à vontade da Contratada, os serviços que deveriam ser 

entregues 5 Contratante não serão cumpridos no prazo determinado, dado as intempéries 

chuvosas neste período. 

Neste cenário, a Lei Federal n° /93 assim consignou no inciso II do § 12 da Lei /93: 

§  lo  Os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 

econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados 

em processo: 

II- superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

M. BIGATON & CIA LTDA— ME 

CNPJ: 07.517.372/0001-39 

— CENTRO 
ata: 
Processo: 1767/2022 EP:  85760-000 

29/06/2022 Hora: 09:53 
-1428 

Assunto: 

LICITACAO OUTROS Versao: 1 m@gmail.com  

Requere nte: 

M BIGATON CIA LTDA ME 



TErraple1171 

(Bigaton 

Nessa toada, a ocorrência de fato excepcional ou imprevisível permite a prorrogação do prazo 

da entrega de bens e/ou serviços à Administração Pública, nos termos dos comandos normativos 

acima transcritos. Outrossim, este também é o entendimento jurisprudencial a respeito da 

matéria, como se pode observar por meio da transcrição da seguinte ementa: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. CONCESSÃO. 

PRORROGAÇÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. GREVE. PROVIMENTO. [...]. 2. 0  art.  57, § 

inciso , da Lei n. 8.6t  /93, prevê a possibilidade de prorrogação de contratos administrativos 

em face de superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho às vontades das partes, 

que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato. 3. Comprovada a 

ocorrência de  forgo  maior, em razão de greve dos servidores da Receita Federal, deve ser 

devolvido à parte o prazo decorrido em virtude da paralisação. Tendo em vista a complexidade 

do empreendimento, e da demanda de reorganização de funcionários e realocação de 

equipamentos, não se distancia do principio da razoabilidade a concessão do prazo de 6 (seis) 

meses, a título de prorrogação contratual, em razão de greve com duração de mais de 3 (três) 

meses. 4. Apelação a que se dá provimento.(TRF-2 - AC: 200751010207288 RJ 

2007.51.01.020728-8, Relator: Desembargadora Federal SALETE MACCALOZ, Data de 

Julgamento: 10/06/2009, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - 

Data::22/06/2009 - Página::132). 

Orb 

Assim, diante do exposto, a Contratada requer a Vossa Senhoria a prorrogação de 90 (noventa) 

dias do prazo de execução do contrato em epígrafe, dada a superveniência de fato excepcional 

ou imprevisível, estranho à vontade das partes. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Capanema, 29 de junho de 2.022 

Assinado de forma 

MARCOS CESAR digital por MARCOS 
CESAR 

BIGATON:02740 BIGATON:02740938985 

938985 Dados: 2022.06.29 
09:33:32 -0300' 

M Bigaton & Cia Ltda 

Marcos  Cesar  Bigaton 

Administrador 

M. BIGATON & CIA LTDA — ME 

CNPJ: 07.517.372/0001-39 

RUA AIMORÉS 1887— CENTRO 

CAPAN EMA- PR. — CEP: 85760-000 

TELEFONE: 46-3552-1428  

E-MAIL:  superbigaton@gmail.com  
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Município de 
Capanerna - PR 

Secretaria de Planejamento 
e Projetos 

n 4  
t.'13 

PARECER TÉCNICO N° 06/2022 

Com relação ao contrato administrativo no 558/2021 cujo objeto: 

CONTRATAÇÃO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS 

AMANBAY, TUPI TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROMAM E 

PARA EM ATEDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO No 

568/2017/SDR/ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, oriundo do certame 

licitatório Tomada de Pregos no 16/2021, no que tange a solicitação da 

dilatação de prazo de execução do referido contrato administrativo segundo 

folhas no 0239 a 0241 do PA, segue o seguinte. 

CONSIDERANDO, que o contrato administrativo em epígrafe foi 

assinado na dada de 14 de dezembro de 2021. 

CONSIDERANDO, que a Ordem de inicio dos serviços foi emitida na 

data de 19 de janeiro de 2022. 

CONSIDERANDO, que na clausula do contrato sobre prazos ficou 

explicitado que os prazos de execução e vigência são respectivamente: 

Limite do Prazo de Vigência: 13/12/2022 

Limite do Prazo de Execução: 09/07/2022 

Segue abaixo o contrato administrativo assinado e a Ordem de Inicio 

dos Serviços. 

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



Município de 
Capanema - PR 

Secretaria de Planejamento 
e Projetos 

f:): 

Município de 0002 

Capanema - PR  

   

empress  ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelcgivel, 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 priticas 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 h1p6tese 
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 c 
registro relacionadas a licitação e execução do 

CLAILSULAGdft-SIMA PRIMBIRk-JejaCASOS ONIIS8O6 
21.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nos clAusulas 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  re  8.666/93,  barn  corno nos demais regulamentos e normas 
admintsu-ativas, que fazem parte integrante deste Contrato. independentemente  dc  suas 
transcrições. 

CL&UsULA VIGi$IMA 8031)7(DA-DA PUBLICACAO  
22.1. A publicação resumida  du  tris:rurnerna de contrata no Ditstio Oficial do Municipio  sera  

providenciada  pas  CONTRATANTE, no prazo  dc at  vinte dias 20 ivintet dias, contados do quinto 
dia útil do min seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

CLÁUSULA VIGtf0191 TERCEIRA - DA TR,AtietiMgA0 DE DOCLadraina 
23. :. A troca eventual  dc  documentos e correspondõncias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA ;•••crik feita através  dc  protocolo, ne* termos do item 29 6 do edital 

gukusuLA inoteniA QUARTA - DO POJIO  
24.1. As questties decurrentes da utilizaçáo do presente instrumento que não puderem ser 

dirimidos administrativamente,  sera°  processadas c julgadas na Justiça Estadual, Comarca  dc  
Capanema - PR. 
E assim, por estarem  dc  acordo, ¡Ajustados c contratados, Alpõs lido c achado conforme. as partes 

a seguir firmam a presente Contrato em 02 (duas) vias,  dc  igual teor e forrna. 

Capanema PR, 14 de dexernbro-  de 2021 

• 

AmtRico BELLE M. BIGATON & CIA LT17A - ME  

PREFEITO MVIVC.IPAL FORNYcznom 

MARCOS CESAR B1GATON 

REPRESENTANTE LEGAL 

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



Município de 
Capanema - PR 

Secretaria de Planejamento 
e Projetos 

oyQ245 

Município de 
Capanema - PR 

Capanema, 19 de Janeiro de 2022  

ORDEM DE IMO° DE SERVIÇO 
CONTRATO N°558/2021 

Prezado Diretor, 

Com relaçao a obra para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES 
DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, 
LERCY JOAO  ROMAN  E PARA NO MUNIC010 DE CAPANEMA PR, conforme 
projetos especificados no processo licitatário Tomada de Preços n• 16/2021 no município de Capanema. 
expedimos o presente oficio como ORDEM DE INICIO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. com  
validade a partir da data do recebimento deste. 

Os elementos técnicos necessários à  excelled°  da obra está° de posse da cmpreiteira. 

Atenciusamente, 

AMERICO A...dodo.n. 
d.rta.1 pa AMERICO 

BELLE:240 OEUE'24059917915  
[Wow 2022 01 19 59587915 Irv% -ow 

Antinco Belle  
Prefeito  Municipal 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(e) 17 dia(s) do nihs de. Janeiro de 2022  

Di retor --4TY 

M. BIGATON & CIA LTDA---MP — 
CNN N° 07.517.372/0001-39 
De  Acordo,  em / 

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



SECRET ARIA  DE PLANEJAMENTO 

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DREN 

 

MEDIÇA0 FISICO FINANCEIRA No. 0001 
RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITORIO DO ACRE, LERCY JOÃO  ROMAN  E PARA 

CONTRATADO  
M RIGATON & CIA I TDA 

CNN No: 

07 517372/0001-39 

Pertodo 
19/0112022 A 13/060022 

Item Descrimina0o Und  
livanti. .es  Preço  

Unitário 
V alores 

Projetado Acumulado  Periodo  Acumulado  No Period° 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PAVIMENTAÇA0 POLIEDRICA COM PE DRAS IRREGULARES, DREN MEDIÇÃO FISICO FINANCEIRA No. 0001 
RU AS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOAO  ROMAN  E PARA 

CONTRATADO  
M BIGATON & CIA LTDA 

CNPJ No: 
07 517372/0001-39 

Period(); 
19/01/2022 A 13/06/2022  

Item Descriminglo Unid  
Quantidades Preço  

Unitano  
%/Awes 

Projetado Acumulado  Periodo Acumulado  No Period 

2,3 E .9 A ..m.4 YEN'T0 DE MATER4440340 'IVOR OE !STEAM  Ar  _11/ X019 +13 398,60 398,60 398.60 1,27 506.22 506,22 

2.4 14 f..&-1 Alt tgÃO DE SJPERFiCtS COY YOTOVVEA.COM  M.11/2019 Y2 2,472,25 2 472,25 2472,25 0,09 222,50 222,50 

2 5 (04.4PACTAÇÂO DE ArEAROS95%Phi 398,60 398,60 398.60 4,13 1646.22 1,646,22 

TOTAL DO ITEM . , 8.783,81 8.783,81 

3 cRENAGEM P Lol AL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

   

  

MEDIÇÃO FISICO FINANCEIRA No. 0001 

 

PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DREN 

  

RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITORIO DO ACRE, LERCY JOAO  ROMAN  E PARA 

CONTRATADO  
M BIGATON &CIA LTDA 

CNN No:  
01517372/0001-39 

Período:  
19/01/2022 A 13/06/2022  

Item Descrimina0o Uníd  
Quantidades Preço 

Unitano  
Valores  

Projetado Acumulado  Period° Acumulado  No  Período  
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CA PA  

Município de 
Capanema - PR 

Secretaria de Planejamento 
e Projetos 

CONSIDERANDO, que na data de hoje a obra esta fisicamente 

executada num percentual parcial de 45,47% e acumulado de 

aproximadamente 89,81%. Trazendo como conclusão que a empresa 

executou em 22 dias após a primeira medição 45,47% da obra, restando 

um saldo a executar de 10,19%. 

Para elucidar tal situação segue abaixo um relatório fotográfico da 

real situação da obra em questão. 

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

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

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

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

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



Município de 
Capanema - PR 

Secretaria de Planejamento 
e Projetos 

CONSIDERANDO, que o teor da solicitação da empresa executora foi 

o alto índice pluviometrico que atravessou a região no período de 

01/01/2022 a 29/06/2022 ultrapassando os 1.200 mm na media, conforme 

gráfico folha no 0241 do PA. 

CONSIDERANDO, que segundo os nossos controles de diário de obras 

de dias produtivos, dias improdutivos justificados e dias improdutivos sem 

justificativa conforme segue abaixo. 

Produção da Obra 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

  

     

Dias Produtivos Dias Improdutivos Dias Improdutivos sem 

Justificados Justificativa 

Pode se constatar que dias produtivos foram 26,67%, dias improdutivos 

justificados 66,02% e dias improdutivos sem justificativa em 7,31%, 

corroborando a informação da empresa executora. 

É 0 PARECER:  

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



Município de 
Capanema - PR 

Secretaria de Planejamento 
e Projetos 

Apesar dos dados explicitados no presente parecer técnico, 66,02% 

de dias improdutivos e a umidade nesse período (inverno)e mais difícil secar 

pois o sol não é tão forte, portanto, para cada dia de chuva leva mais 3 dias 

pra secar a cancha e a capacidade de produção da empresa executora é 

grande, uma vez que em 21 dias a mesma executou 45,47% da obra. Ainda 

assim não tem lastro comprobatório que em 06 meses de obra com 26,67% 

dias produtivos a empresa não executar 2.472,25 m2, neste sentido, na 

qualidade de fiscal do contrato, me manifesto contra a dilatação do prazo 

de execução, entretanto como falta para finalizar a obra 10,19% de avanço 

físico, se for do entendimento da administração municipal a fim de evitar 

maiores problemas o prazo pleiteado pela empresa executora é de 

90(noventa) dias, porém o necessário a favor da segurança seria 

45(quarenta e cinco) dias corridos  a partir do vencimento da execução 

que é na data de 09/07/2022. 

Nesta entoada, solicito a Comissão Permanente de Licitações que 

encaminhe o PA para a Procuradoria Municipal, a fim de que se manifeste 

quanto a matéria e em caso da manifestação for favorável após a decisão 

administrativa do prefeito e a assinatura do termo Aditivo, notifique esta 

fiscalização para que possamos dar procedimentos administrativos na obra 

enquanto fiscal do contrato. 

Capanema, 05 de julho de 2.022 

RU BENS  LUIS Assinado de forma digital 

ROLANDO 
por RUBENS  LUIS  
ROLANDO 

SOUZA:51335883 SOUZA:51335883053 
Dados: 2022.07.05 14:55:56 

053  

RUBENS  LUIS  ROLANDO SOUZA 
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

CREA RS-88296/D 

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

Com relação a Tomada de Preço, n° 16/2021, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA ExEcupÃo DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA 
IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS Avenida Governador Pedro Viriato 
Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 Fone:(46)3552-1321 AMAMBAY, TUPI, 
TERRITóRIO DO ACRE, LERCY JOÃO  ROMAN  E PARA NO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/17/SDR. 
Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para a  ní  lìsee eiiii-As;() de l'arecor .1  arid  

respeito de aditivo de prazo de execução. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque 
Caminho do Colono, ao(s) 07 dia(s) do mês de Julho de 2022. 

6-türia cdteho 
Fabiana  Schulz  Pa ilha 

Setor de Licitações 

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



Tramitação do Processo 
Processo: 1767/2022 Data: 29/06/2022 09:53 Situação: Encaminhado 

Requerente: M. BIGATON & CIA LTDA - ME Documento: 07.517.372/0001-39 

Contato: M. BIGATON & CIA LTDA - ME -  Tel:  (46) 3552-1428 - SUPERBIGATON@GMAIL.COM  

Assunto: LICITAÇÃO - OUTROS - Versão: 1 

Descrigão:PEDIDODE PROROGAÇA0 DE PRAZO DE EXECUÇA0 DE OBRAS 

De: ROMANTI EZER BARBOSA 

Etapa: LICITACAO 

Descrição: 

Ocorrência: 4 

Senhora Presidente da  CPL,  

Data: 08/07/2022 14:26:00 Previsão: 29/07/2022 

Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Confirmação: não 

ANEXOS 

• Anexo Descrição 

BIGATON.pdf requerimento 

Em atenção ao Pedido de aditivo de prazo (Protocolo 1767/2022), com amparo no Parecer Técnico 06/2022 de que no período original 
de execução contratual houveram 66,02% de dias justificadamente improdutivos (motivo chuva e umidade), a PGM manifesta-se 
favorável a realização de aditivo de prazo de execução de 45 (quarenta e cinco) dias, com fundamento no artigo 57, § 10, II da Lei 
8666/1993. 

É o parecer. 

Atenciosamente. 

Capanema, 08/07/2022. 

e  
Romanti B 
Procur 

bo-
or Muni 

Romani  i Ezer Barbosa 
Procurador .lurfdico de 

Capanerna - PR  
Dec.  no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 

Ocorrência: Data: 06/07/2022 13:55:00 Previsão: 27/07/2022 

De: RUBENS  LUIS  ROLANDO SOUZA Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITACAO Confirmação:  OK  

Descrição: encaminhado o parecer técnico 

Ocorrência: 2 

De: FABIANA SCHULZ PADILHA 

Etapa: SECRETARIAS 

Descrição: SOLICITO PARECER TÉCNICO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO. 

Data: 04/07/2022 13:58:00 Previsão: 25/07/2022 

Para: RUBENS  LUIS  ROLANDO SOUZA 

Confirmação:  OK  

Ocorrência: 1 Data: 29/06/2022 09:53:44 Previsão: 20/07/2022 

De: SIDON IA PASIEKA Para: ROSELIA KRIGER BECKER  PAGAN!  

Etapa: LICITACAO Confirmação:  OK  

Descrição: Abertura do processo. 

500.2068n romann, 08/07/2022 14:33:34 
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Américo Bellé 

Município de 
Capanema PR 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

Com relação a Tomada de Preços n° 16/202 ] , objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS 
RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO  ROMAN  E 
PARA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE 
COMPROMISSO N° 568/ 17/SDR. Acato a Manifestação Jurídica datada de 
08/07/2022 pelo aditivo de Execução de mais 45 dias. 

Solicito ao Setor de Licitações para que torne as devidas Providencias no 
sentido da elaboração do Termo Aditivo. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 08 dia(s) do mês de julho de 2022 

Prefeito Municipal 

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



ltr 

Tec.Cont. PR-04483/0-2 

CPF 723.903.959-53 

Município de 
Capanema - PR 

A Sra. 

Roselia Kriger  Becker  Pagani 

Pregoeira/Membro da comissão 

Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações 

Com relação a Tomada de Pregos n° 16/202 I , objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIeDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS 
RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO  ROMAN  E • 
PARA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE 
COMPROMISSO N° 568/17/SDR, informo que há dotação orçamentária para 
Aditivo conforme orçamento abaixo: 

Dotações: 

Dotações 
Exercfci 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2022 1990 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercício 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 08 dia(s) do mês de julho de 2022 • 

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



CA I A  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 07.517.372/0001-39 

Razão Social:m BIGATON E CIA LTDA 

Endereço: AV'  PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860 / 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. 

0 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:22/06/2022 a 21/07/2022  

Certificação Número: 2022062201095434459110 

Informação obtida em 08/07/2022 15:04:06 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

08/07/2022 15:04 Consulta Regularidade do Empregador 

  

Voltar Imprimir 

  

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do  Parana  

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 027218183-55 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.517.372/0001-39 
Nome: CNPJ NA() CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 05/11/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www.fazenda.pr.gov.br   

Pagina 1 de 1 
Emitido via  Internet  Pública (08/07/2022 15:01:56) 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: M. BIGATON & CIA LTDA 
CNPJ: 07.517.372/0001-39  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 Divida 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 14:59:13 do dia 11/05/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 07/11/2022. 
Código de controle da certidão: E2BF.1ED5.583D.EF99 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Município de 
Capanema - PR 

Departamento de Tributação 

CERTIDÃO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 
REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO 
NESTA CERTIDÃO. 

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 19/07/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: 0 CONTRIBUINTE NADA DEVE 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 2422/2022 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 

9ZTMH282QESJ24XJCUUT 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: M. BIGATON & CIA LTDA - ME 

Inscrição Municipal CNPJ INSCRIÇÂO ESTADUAL ALVARÁ 

26921 07.517.372/0001-39 0105 

ENDEREÇO 

R AIMORÉS, 1887 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR 



CNAE/ATD/DADES 

Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas, Obras de terraplenagem, Serviços especializados para construção 
não especificados anteriormente 

Certidão emitida no dia Capanema, 20 de Maio de 2022. 

• CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE5J24XJCUUT 

S 



Município de 
Capanema PR 

minuta 
1.0  Termo Aditivo ao Contrato n° 558/2021, que entre si 
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA e 
de outro lado a empresa M. BIGATON 86 CIA LTDA - ME 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA 
- PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada 
PREFEITURA, Senhor AM8RICO  BELL,  doravante designada CONTRATANTE, e de outro 
lado a empresa M. BIGATON 86 CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a 
R AIMOR8S, 1887 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 
07.517.372/0001-39, neste ato por seu representante legal, MARCOS CESAR BIGATON, 
CPF:027.409.389-85 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes 
sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente 
Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Pregos n° 16/2021, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLAUSULA PRIMEIRA -  Conforme Contrato firmado em 14/12/2021, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 16/2021, entre as partes acima identificadas, 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, 
TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO  ROMAN  E PARA NO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/17/ SDR, em 
conformidade com a Manifestação Jurídica datada de 08/07/2022, fica prorrogado o prazo 
de Execução Contrato n° 558/2021 até 23/08/2022. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 08 
dia(s) do mês de julho de 2022 

AMÉRICO  BELLE MARCOS CESAR BIGATON 
Prefeito Municipal Representante Legal 

M. BIGATON & CIA LTDA - ME 
Contratada 

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



SEGUNDA-FEIRA, li DE  JUT  .1 TO DE 2022 

LUTE. 
003 • 
Lote 
ow;  

IS 60977 QUEIJO AIUSSARELA FATIADO. 
isE,mro DE MOFO OU COR ES•  
VERDEADA. Embalagem. saco  
plistico,  softie%  lacrada 3 VACUO, 

com data de fabricacio c prazo de 
validade 

PRIME..  
SA  

KU  606.00 32.40 46.420.40 

TCYFA I. 539.259.02 

SEGUNDA-CLAUSULA DO VALOR  
O  Valor da Rescisão da Ata de Registro de Preços é de R$ 539.259,02 
(Quinhentos e Trinta e Nove Mil, Duzentos e Cinqüenta e Nove Reais 
e Dois Centavos) 

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, Os rep-
resentantes dos contraentes, em duas vias de igual teor e forma. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) sete dias de julho de 2022. 

Ahfrruco BELLE  
Prefeito  Municipal 

NELSON IUNIOR KRAEMER 
Representunte Legal 

COMERCIO DE GEN EROS ALIMENTICIOS KRAEMER LI-DA • EPP 
Crintratada 

EXTRATO DO CONTRATO  N°216/2022 
Pregão No 41/2021 
Data da Assinatura: 07/07/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER 
LTDA - EPR 
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINA- 
DOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO- 
LAR (PNAE) PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MU- 
NICI PIO DE CAPANEMA -PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO. 
Valor total: R$539.259,02 (Quinhentos e Trinta e Nove Mil, Duzentos e 
Cinqüenta e Nove Reais e Dois Centavos). 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

1.0  Termo Aditivo ao Contrato n° 558/2021, que entre si celebram de 
um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a 
empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME 

Pelo  presence  instrumento particular que firma de  urn  lado, MU-
NICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato repre-
sentada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designa-
da PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa M. BIGATON & CIA 
LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a R AIMORÉS, 
1887 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o 
ri" 07.517.372/0001-39, neste ato por seu representante legal, MARCOS 
CESAR BIGATON, CPF:027.409.389-85 ao  Jim  assinado, doravante 
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 
n* 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contra-
to, em decorrência do Edital Tomada de Preços n° 16/2021, mediante as 
seguintes cláusulas e condições. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 14/12/2021, 
objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 16/2021, 
entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVI-
AL NAS RUAS AM.AMBAY, TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY 
JOÃO  ROMAN  E PARA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM 
ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N" 568/17/SDR, 
em conformidade com a Manifestação Jurídica datada de 08/07/2022, 
fica prorrogado o prazo de Execução Contrato n° 558/2021 até 
23/08/2022. 
CLAUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, 

não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 08 dia(s) do mês de julho de 2022. 

AMERIt'.0 BELLE MAR (ViAR TsIGATt  
Prefeito  Municipal Representante  legal 

M. BIGATON Le CIA rXDA • NIP.  
Contratada  

LEIS 
LEI N° 1815, DE 11 DE JULHO DE 2022. 

Autoriza a contratação de profissionais de nível superior e nível técnico, 
para exercerem cargos em caráter excepcional na Administração Mu-
nicipal, com dispensa de seleção pública por meio de Processo Seletivo 
Simplificado, por tempo determinado. 

O PREFEITO MUNICIPAL 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e  cu  sanciono a seguinte 
Lei: 

LEI 

Art.  1° Esta Lei autoriza a contratação de profissionais de nível superior 
e nível técnico, pa-ra exercerem cargos em caráter excepcional na Ad-
ministração Municipal, com dispensa de seleção pública por meio de 
Processo Seletivo Simplificado, por tempo determinado.  

Art.  2° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, sob interesse pú-
blico, em caráter ex-cepcional, os seguintes cargos e numero de vagas: 

4,  1° Cargos e vagas para o nível superior: 
I - 10 (dez) médicos clínicos gerais; 
II - 10 (dez) enfermeiros;  
III  - 05 (cinco) odontólogos; 
TV - 02 (dois) farmacêuticos-bioquimicos; 
V - 03 (três) assistentes sociais; 
VI - 03 (três) psicólogos; 
VII - 01  (urn)  médico veterinário; 
VIII - 01 (um) fonoaudiálogo; 
IX - 01 (um) educador físico; 
X - 01 (um) fisioterapeuta; 
XI - 01 (um) engenheiro agrtinomo/ilorestal/ambiental; 

§ 2° Cargos e vagas para o nível técnico: 
I - 10 (dez) técnicos de enfermagem; 
II - 02 (dois) técnicos em radiologia;  
HI  - 02 (dois) auxiliares administrativos; 
TV - 08 (oito) serviços gerais;  

Art.  3' A jornada de trabalho dos profissionais contratados com base 
nesta lei será estabe-lecida nos seguintes limites: 

§ 1° Cargos de nível superior, mencionados no § 10 do  Art.  2', poderá 
ser de 20 horas a 40 horas semanais, conforme necessidade e demanda 
do município e deverá constar expressamente no contrato de trabalho, 
respeitada a remuneração proporcional. 

§, 2° Cargos de nível técnico mencionados no § 2° do  Art.  2°, poderá 
ser de 20 horas a 40 horas semanais, conforme necessidade e demanda 
do município e deverá constar expressamente no contrato de trabalho, 
respeitada a remuneração proporcional. 

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE. CAPANEINIA 

O 



Cap orna,  13 de jutkpr..04,;40.g.  

Municipio de.  
Capanema - PR 

1." Termo Aclitivo ao Centiato  it"  558/2021, que entre ai 
celebram de  urn Ludo  o MUNIC1P10 DE CAPANEMA — PARANÁ e 
de outro lado a empresa M. BIOATON & CIA LIDA - ME 

Pelo presente instrumento particular que firma de um  lade.  munitc1Pi0  DE CAPANEMA 
- PR, inscrito no Cadastro  National  de Pessoa Juriclicit (CNKI) sob  on'  75.972.760/0001.60, 
neste ate representada pelo Prefeito Municipal abaixe assinade, dermal:de design:alit 
PREFEITURA,  Senhor AMERICO  BELLE:,  doravante designada CONTRATANTE, e de outro 
lado a empresa M. BIGATON & CIA LIDA - ME, pessoa jurIdiea de direito privado, situada a 
R AIMORES, 1887 - CEP, 85760000 - DAIRRO1 CENTRO, inscrita no CNR.1 gabou'  
07.517.372/0001-39,  negate am  per  sett  represettrante legal. MARCOS CF.SAR DICiATON, 
CPP027.409.389-85 nu flm assinado. ilmavante ilesikusida CONTRATADA,  extend.) ;AK  panes 
suicitits  Us  normas da Lcd  iv'  8.666/93  it  sues alteracAns sishsequentee, tkitistitm o  present, 
Contralti.  cm  clecerrilncia do Edital Tomada de Precos ri".  16/2021, moditinte as seguintes 
clausulas e condições. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Cenfortne Contrato firmado em 14/12/2021, objeto do Edital do 
liciteçao. Modelidailes Tcanade de Preces  it'  16/2021, entre  act  partes anima  identification, 
porn  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIEDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS ANIAMBAY. 
TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE. LERCY JOAO  ROMAN  E PARA NO MIMIC:IMO DE 
CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N" 5611/17/81M, em 
conformidade  coins  Manifestacilo Jurldica datede. de 08/07/2022,  licit  prorrogado o praso 
de Execucles Contrato n" 558/2021 aul 23/08/2022. 

CLAUSULA NEGUNDA As demais elansulatt de oentrate miginArin, nAo atingidas per  este 
Termo. pcnnanecem inalteradas. 

E, per  aisle%  catarem ajustados  filmset  o presente ent 02 (duas) vias de igual teor c forma. 

Capitnema. Cidade da Redovin Ecológica  &suede  Parque Caminho do Colono, ao(s) 08 
ilia(s) do  tees (IC  julho de 2022 

AMÉRICO  BELLE 
Prefeao MUlticipui  

MARCOS CESAR BIGATON 
Reprs.sentatite Legal 

M. SIOATON & CIA LIDA. ME 
Coottorada 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(44)3552-1321 

MUNICÍPIO DE PLANALTO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

"PREGÃO PRESENCIAL" N° 058/2022 

O MUNICIPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei 
Federal se 10.320 de 17 de julho de 2002. Decreto Municipal de n" 2727/2007 
de 26/0612007 e. subsidiari.amente. à Lei n° 8.666/91  e complementares, 
123/2006 e 11412014.  ens  sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, n° 1583. 
fani realizar Licaavão na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n" 
058/2022, conforme descrito abaixo: 
OBJETO:  REcusTito DE PREÇOS para Contratação de emptesas para 
aquisição de serviços de Midia Digital. sendo cobertura jornalística com 
filmagens. reportagens, registro publicação e divulgação de informaçães, 
produção veiculação e compartilhamento cm redes sociais, transmissão ao vivo. 
nas condicães fixadas no edital e seus anexos. 
N'ALOR TOTAL: RS 103.291,00 (cento  e tr6s mil duzentos e noventa  e um 
reais). 
DATA DA ABERTURA: 27 de julho de 2022 - As 09:00 (nove) horas. 
Maiores informaçães junto ao Departamento de Licitaçães  ens  horário de 
expediente ou pelo  e-mail:  licitacao@planalto.pr.gov.br.  

LUTZ CARLOS EiONI 
Prefeito Municipal 

M.uniclpio de Planalto 
Prava São Francisco de Assis, 1583. 

85.750-000 - 'Planalto -  Parana  

EXTRATO DE CONTRATO N0  190/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2022 

DATA DA ASSINATURA: 08 de junho de 2022. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO. 
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL - SENAC. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de Capacitação PRESENCIAL, para a equipe que integra a Rede 
de proteção do Municipio de Planalto. 
VALOR TOTAL: R$3.583.20  (tits  mil, quinhentos e oitenta e trés reais 
e vinte centavos). 
VIGÊNCIA: I 2(doze) meses. 

LUIZ CARLOS BONI 
Prefeito Municipal  

v:aticirtio  

OPORTUNIDADE streEss° 

Sucesso Matriz Planalto, semanalmente cadastra pessoas 

interessadas em vagas para  area  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 as 17:00 hs, 

para preencher uma ficha de pretensão 

e serem incluidas no Banco de Dados da Empresa. 

Para fazer o cadastro é necessário apresentar doLurnentos pessoais 

(RG, CPF, Carteira de Trabalho) 

Todas as oportunidades da empresa estiio 
disponíveis para Pessoas com Deficiência e 

Aprendizes. 

Sucesso Matriz Planalto 

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

Município de Planalto 
Praga São Francisco de Assis, n° 1583 

85.750-000 - Planalto  Parana  

EXTRATO DE CONTRATO N°188/2022 
PREGÃO PRESENCIAL SRP 035/2021 

DATA DA ASSINATURA: 08 de julho de 2022. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO. 
CONTRATADA: HELrrEcNICA EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITORIO LTDA 
OBJETO: Seleção de sociedade emprestnia visando a aquisição de 
equipamentos e suprimentos de infonnitica, destinados à necessidade de 
consumo de todas as secretarias deste Municipio de Planalto. 
VALOR TOTAL: RS 15.526,00 (quinze mil c quinhentos e vinte e seis 
reaja). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias. 

LUIZ CARLOS BONI 
Prefeito Municipal 

Município de Planalto 
Praça São Francisco de Assis, n° 1583 

85.750-000 - Planalto -  Parana  

EXTRATO DE CONTRATO  Ns'  189/2022 
PREGÃO PRESENCIAL SR.P N°035/202.1 

DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2022. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO. 
CONTRATADA: BELINKI & SOUZA LTDA 
OBJETO: Seleção de sociedade empresaria visando a aquisição de 
equipamentos e suprimentos de informática, destinados à necessidade de 
consumo de todas as secretarias deste Municipio de Planalto. 
VALOR TOTAL R$ 49.969,00 (quarenta e nove mil c novecentos e 
sessenta e nove reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias. 

LUIZ CARLOS BONI 
Prefeito Municipal 



-MARCOS CESAR BIt ATON 
Representante Lqgal 

M. BIGATON 86 CIA Lt4....,)4 - ME 
Contratada 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, p. (s) 08 
dia(s) do mês d d22 

AMÉRICO  BELLE  
Prefeito Municipal 

Município de 
Capanema PR 

 

'11 cApANE01%. ' 4̀4*  

   

1.0  Termo Aditivo ao Contrato n° 558/2021, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e 
de outro lado a empresa M. BIGATON 86 CIA LTDA - ME 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
- PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada 
PREFEITURA, Senhor AMERICO  BELLE,  doravante designada CONTRATANTE, e de outro 
lado a empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a 
R AIMORES, 1887 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 
07.517.372/0001-39, neste ato por seu representante legal, MARCOS CESAR BIGATON, 
CPF:027.409.389-85 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes 
sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente 
Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços n° 16/2021, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 14/12/2021, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 16/2021, entre as partes acima identificadas, 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ExEcupÃo DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, 
TUPI, TERRITÓRIO DO ACRE, LERCY JOÃO  ROMAN  E PARA NO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/17/ SDR, em 
conformidade com a Manifestação Jurídica datada de 08/07/2022, fica prorrogado o prazo 
de Execução Contrato n° 558/2021 até 23/08/2022. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

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