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PORTARIA N° 5767/2014  

Designa Comissao Permanente die Abertura e Julgamento de 

Licitacoes. 

LINDAMIR. MARIA DE LARA rENARDIN, Prefeita Municipal de 

Capanema, Estado do Parana, no use de suas atribuicOes legais 

RESOLVE  

Designar as pessoas abaixo rlacionadas sob a presidencia da 
primeira, para constitufrem a COMISSAO PERMANENTE DE ABERTURA E 
JULGAMENTO DE LICITAcOES realizadas pelb Departamento de Compras, da 
Prefeitura Municipal de Capanema, de 08 de janeiro a 31 de Dezembro do ano de 
2014: 

• Luciano Dorochowicz 
• Mariluci Candioto Salvadori 
• Clair Jos6 Walter 
• Heliel Pedro Engel' 
• Edina Luciano Escher Sott 

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Parana, aos 
08 dias do mes de janeiro de 2014. 

son se orowski 
Secre trio d- Administracao 
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Prefeitura MunicipaC de 
Ca_panema 

Convite: 045 
	

CAPANEMA, 07/10/2014 

PROTOCOLO NUMERO: 045 

DE: LUIZ FERNANDO KRUGEL — SECRETARIO DE VIAQA-  0, OBRAS E SERVIcOS 
URBANOS 
PARA: LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN -PREFEITA MUNICIPAL 

Senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorizacao para 
CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTAc AO POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, 
LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, 
NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 1.038,90 M2. 

Esta Licitagdo se faz necessario devido a necessidade da DRENAGEM 
PLUVIAL E PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS 
IRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS 
PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 
1.038,90 M2. 

0 Custo Maximo global importa em R$ 34.856,06 (Trinta e Quatro Mil, 
Oitocentos e Cinqiienta e Seis Reais e Seis Centavos). 

Cordialmente 

RNANDO KRUGEL — 
SECRETARIO DE 	AO, OBRAS E SERVIcOS URBANOS 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Municipio de Capanema 
Solicitagao 144/2014 

    

Pagina:1 

Solicitagao 

Tipo 

Aquisicao de Material 
Enitido em 

06/10/2014 
Quantidade de dens NOrrero 

144 
Solicitante 	  Processo Gerado 

Codigo 	None 	 Winer° 
46237-3 LUIZ FERNANDO KRUGUEL 

	
285/2014 

Local 	  
Cock go 	Noire 
151 	Pavimentagao e Recapeamento de Vias Urbanas 
org do 	  

 

Pagamento 	  
Form 

A CADA 30 DIAS APOS 

  

   

   

None 

08 	Secretaria de Viagao, Obras e Servigos Urbanos 

Entrega 	  
Local 

CONFORME SOLICITAQOES 

    

  

Prazo 

3 Meses 

  

Descrtgaa 

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO POLIEDRICA URBANA COM 
DRAS IRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICfPIO DE 

CAPANEMA — PR, 	COM AREA DE 1.038,90 M2  

Late 
: 001 Lote 001 

Cod igo Nome 	 Un idade Quantidade Unitario Valor 
041140 DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS 	 UN 1,00 34.856,06 34.856,06 

IRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E 

ALAGOAS, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 1.038,90 M2  

TOTAL 34.866,06 

TOTAL GE NAL 34.866„011 

FERNANDO KRUGUEL 
Secr. Munia 	Viag5o, Obras e Services Urbanos 

Emitido par: GABRIEL CIPRIANI. na wrsao: 5509 g 
	

06/10/201415:5030 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL PAVIMENTAcAO POLIEDRICA ..JRAL COM PEDRAS IRREGULARES 
RUA GUARANI ENTRE AS RUAS PERNANBUCO E ALAGOAS 
AREA = 1.038,90 m2 
DATA: SETEMBRO/2014 
DATA BASE: SINAP JULHO DE 2014 

SC/ 441  
? 65 

86 

/34(O 

DISCRIMINAQA0 DO OKAMENTO 

ORQAMENTO QUANTITATIVO 
COdigo 
SINAP 

Item Descriminacao Unid Quant. R$ 
Unitario 

R$ 
Total 

Perc 
% 

1.0 SERVIcOS PRELIMINARES 
74209 1.1 Placa da Obra em chapa galvanizada m2 2,50 251,97 629,93 73,38% 
78472 1.2 Locagao da Obra m2 1.038,90 0,22 228,56 26,62% 

SUB-TOTAL DO ITEM 858,48 3,08% 
2.0 DRENAGEM 

73962/4 2.1 Escavagao de vala nao escorado em material de 10  categoria corn retroescavadeira m3 117,22 6,38 747,84 6,89% 
73964/5 2.2 Reaterro de vala sem controle de compactagao utilizando retrtoescavadeira reaproveitando material m3 43,72 6,77 295,98 2,73% 
73722 2.3 Assentamento de tubo de concreto simples ou armado DN 600 mm corn argamassa 1: 3 cimento/areia 

exclusive tubo m 136,00 20,12 2.736,32 25,19% 
73720 2.4 Assentamento de tubo de concreto simples ou armado DN 800 mm corn argamassa 1: 3 cimento/areia 

exclusive tubo m 10,52 32,92 346,32 3,19% 
insumo 7793 2.5 Tubo de Concreto DIAM 600 mm para aguas pluviais m 136,00 22,43 3.050,48 28,09% 
insumo 1259 2.6 Tubo de Concreto DIAM 800 mm para aguas pluviais m 10,52 38,64 932,49 8,59% 

73856/5 2.4 Boca para Bueiro Simples tubular de concreto Doiam 0,40m incluindo ciclOpico inc formas, escavaggio e reatern Unid 5,00 
1,.•••• 

550,25 2.751,25 25,33% 
SUB-TOTAL DO ITEM 10.860,68 38,95% 

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 

72821 3.1 Escavagao Carga e Transporte de Material de Jazida 10  Categoria em ate dmt 2,50 Km m3 450,00 4,32 1.944,00 49,54% 
73370 3.2 Transporte de material de qualquer natureza(argila) - DMTAATE 5KM TonKm 3.600,00 0,55 1.980,00 17,76% 

SUB-TOTAL DO ITEM 3.924,00 14,07% 
4.0 PAVIMENTAgA0 

4.1 Pavimentagao em Pedras Irregulares 1 
72961 4.1.1 Regularizacao e Compactacao do Sub-leito ate 20cm espessura m2 1.038,90 1,62 : 	1.683,02 15,09% 
72977 4.1.2 Colxao de Argila extraido para pavimento poliedrico exclusive transporte de argila e indenizacao jazida esp=15 c m2 1.038,90 0,36 374,00 3,35% 
73370 4.1.3 Transporte de material de qualquer natureza(pedra) - DMT = 9,54 	KM TonKm 2.467,62 0,55 1.357,19 12,17% : 
72971 4.1.4 Compactagao de Pavimento Poliedrico m2 1.038,90 0,34 353,23 3,17% . 
72977 4.1.5 Rejunte com argila para pavimento poliedrico m2 1.038,90 0,28 , 	290,89 2,61% 

4.2 Meio-Fio . 
74223/1 4.2.1 Assentamento de meio fib de concreto pre-moldado m 265,00 25,00 6.625,00 59,41% 

4.3 Contencao?teral 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL PAVIMENTAcAO POLIEDRICA .<URAL COM PEDRAS IRREGULARES 
RUA GUARANI ENTRE AS RUAS PERNANBUCO E ALAGOAS 
AREA = 1.038,90 m2 
DATA: SETEMBRO/2014 
DATA BASE: SINAP JULHO DE 2014 

DISCRIMINAgA0 DO OKAMENTO 

ORCAMENTO QUANTITATIVO 
C6digo Item Descriminaoao Unid Quant. 

1.038,90 
R$ R$ Perc 

72972 4.3.1 Contencao lateral con, solo local para pavimentagao poliedrica m2 0,45 467,51 4,19% 
SUB-TOTAL DO ITEM 11.150,83 39,99% 

6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 
9537 5.1 Limpeza Final da Obra m2 1.038,90 1,05 1.090,85 100,00% 

SUB-TOTAL 1.090,85 3,91% 

TOTAL GERAL DA OBRA 27.884,85 100,00% 

BDI 25% 6.971,21  

TOTAL GERAL DA OBRA 34.856,06 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES 
RUA GUARANI ENTRE AS RUAS PERNANBUCO E ALAGOAS 
AREA = 1.038,90 m2 
DATA: SETEMBRO/2014 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

Item Descriminagao R$ 
Total 

Perc. 
% 

1° Mes 2° Mes 3° Mes 4° Mes Total 

1.0 SERVIcOS PRELIMINARES 858,48 3,08% 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
858,48 - - 858,48 

2.0 DRENAGEM 10.860,68 38,95% 
60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

6.516,41 4.344,27 - 10.860,68 

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 3.924,00 14,07% 
40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

1.569,60 2.354,40 - 3.924,00 

4.0 PAVIMENTAQAO 11.150,83 39,99% 
10,00% 50,00% 40,00% 0,00% 100,00% 

1.115,08 5.575,42 4.460,33 11.150,83 

5.0 SERVIcOS COMPLEMENTARES 1.090,85 3,91% 
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

- - 1.090,85 1.090,85 

TOTAL 27.884,85 100,00% 10.059,58 12.274,09 5.551,18 27.884,85 

T 0 T A L COM BDI 34.856,06 12.574,47 15.342,61 6.938,97 34.856,06 
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DATA: 

 

ENGENHEIRO RESPONSAVEL: PR 

 

 

17/09/2014 

  

     

     

     



Prefeitura MunicipaC 
de  Capanema 	CAPANEMA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

Nossa gente em primeiro lugan 

MEMORIAL DESCRITIVO 

EXECKAO DE PAVIMENTA00 POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES 
, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEMA RUA GUARANI ENTRE AS 
RUAS PENANBUCO E ALAGOAS EM CAPANEMA-PR 

DISPOSICOES GERAIS 

01-EXECKAO DA OBRA 

A execugao da obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagao, 

através de competente Anotagao de Responsabilidade Tecnica junto 

ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CREA. 

Para a execugao dos servigos sera° necessarios os procedimentos 

normals de regularizagao da situagao do responsavel tecnico pela 

empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, corn relagao as 

licengas e alvaras. 

ESPECIFICACOES DOS SERVIcOS 

01 - NORMAS GERAIS 

Estas especificagoes de materials e servigos sao destinados 

compreensao e complementagao dos Projetos Executivos da 

Construgao e Orgamento de custos, sendo parte integrante do 

Contrato da Obra. 

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

CAPANEMA - PR 
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aC REFEITURA MUNICIPAL DE 

cre Capanema 
Nossa gente em primeiro lugan 

Eventuais dovidas de interpretagao entre as pegas que compoe o 

Projeto de Construgao deverao ser discernidas, antes do inicio da 

obra, corn a Divisao e Engenharia da Prefeitura Municipal e corn o 

engenheiro autor dos projetos. 

Eventuais alteragoes de materials e/ou servigos propostos pela 

empreiteira, no caso Cmico da impossibilidade da existencia no 

mercado, deverao ser previamente apreciados pelo Departamento de 

Engenharia da Prefeitura Municipal de Capanema, corn anuencia 

expressa do autor dos projetos que poderao exigir informagoes 

complementares, testes ou analise para embasar Parecer Tecnico 

final a sugestao alternativa. 

Os materials e/ou servigos nao previstos nestas Especificagoes 

constituem casos especiais, devendo ser apreciados pelo 

Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, corn 

acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, 

deverao ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servigo, 

Memorial Justificativo para sua utilizagao e a composigao 

orgamentaria completa que permits comparagao corn materials e/ou 

servigos semelhantes, alem de catalogos e informagoes 

complementares. 

Todas as pegas graficas deverao obedecer ao modelo padronizado da 

Prefeitura Municipal, devendo ser rubricados pelo profissiona1 

responsavel tecnico pela empresa proponente. 

Sao obrigagoes do empreiteiro e do Responsavel Tecnico: 

Obedecer as normas e leis de higiene e seguranga no trabaiho; 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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aC PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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Nosso gente em primeiro lugon 

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na 

execugao da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por 

quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, 

decorrentes de sua negligencia, imperfcia ou omissgo; 

Empregar operarios devidamente especializados nos servigos a serem 

executados, em numero cornpativel corn a natureza e cronograma da 

obra; 

Manter atualizados no canteiro de Obras, Alvara, Certidoes, Licengas, 

evitando interrupgao por embargos; 

Manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, ate sua entrega 

definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da 

execugao da mesma; 

Manter limpo o local da obra, corn remogao de lixos e entuihos para 

fora do canteiro; 

Providenciar a colocagao das placas exigidas pelo Governo do Estado, 

Prefeitura Municipal/CREA e orgao financiador; 

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

Empreitada Global. 

Para execugao da obra, objeto destas especificagoes ficara a cargo da 

firma empreiteira o fornecimento de todo o material, mao de obra, 

leis sociais, equipamentos e o que se fizer necessario para o born', 

andamento dos servigos. 

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

02 - FISCALIZAcA0 

2.1. A fiscalizack dos servigos sera feita pelo Departamento de 

Engenharia da Prefeitura Municipal, através de seu responsavel 

tecnico, em qualquer ocasiao, devendo a empreiteira submeter-se ao 

que Ihe for determinado. 

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servigos e como seu 

preposto, urn profissional devidamente habilitado residente, que as 

representara integralmente em todos os atos, de modo que as 

comunicagoes feitas ao preposto sera() consideradas como feitas ao 

empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera 

considerada como tomada de empreiteiro. 0 profissional devidamente 

habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA -

PR como Responsavel Tecnico pela Obra. 

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituig'ao de 

qualquer operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas 

ordens e em servigo na obra, se isso !he for exigido pela fiscalizagao, 

sem haver necessidade declaragao quanto aos motivos. A 

substituick devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

2.4. Podera a fiscalizag5o paralisar a execugao dos servigos, bem 

como mandar refaze-los, quando os mesmos nao forem executados 

de acordo corn as especificagoes, detalhes ou corn boa tecnica 

construtiva. As despesas decorrentes de tais atos sera° de inteira 

responsabilidade da empreiteira. 

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

2.5. A presenga da fiscalizaga'o na obra, riao diminui a 

responsabilidade da empreiteira perante a legislagao pertinente. 

2.6. Devera ser mantido no escritorio da obra urn jogo completo e 

atualizado dos projetos, especificagoes, orgamentos, cronogramas e 

demais elementos que interessem aos servigos, bem como urn livro 

Diario de Obras. 

03 - MATERIAIS E MAO DE OBRA 

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagoes, os 

metodos e ensaios, os padroes da Associagao Brasileira de Normas 

Tecnicas referentes aos materials já normalizados, mao de obra e 

execugao de servigos especificados, sera° rigorosamente exigidos. 

3.2. Em caso de cliividas sobre a qualidade dos materials, podera a 

fiscalizagao exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas 

por conta da empreiteira. 

3.3. A guarda e vigilancia dos materials e equipamentos necessarios 

a execuck das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim 

como das já construidas e ainda n'ao recebidas definitivamente, serao 

de total responsabilidade da empreiteira. 

04 - INSTALAgA0 DA OBRA 

4.1. Ficarao a cargo exciusivo da empreiteira, todas as providencias 

despesas correspondentes as instalagoes provisorias da obra) 

compreendendo o apareihamento, mao de obra, maquinaria 

ferramentas necessarias a execugao dos servigos provisorios 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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como: barracao, andaimes, cercas, instalagoes de sanitarios, de luz, 

de agua, etc. 

4.2. A fim de que a Fiscalizagao aprove a localizagao dessas 

instalagoes provisorias, devera a empreitada apresentar as 

respectivas plantas de locagao antes do inicio dos trabaihos. 

Na conclusao dos materials e ela pertencentes, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias corridos. Se nao o fizer, podera a Fiscalizagao efetuar 

sua retirada, sendo que as despesas decorrentes sera° debitadas 

empreiteira, nao se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo 

destino e conservagao dos mesmos. 

4.3. Deverao ser executadas as instalagoes provisorias de sanitarios 

necessarias ao atendimento do pessoal da obra. 

4.4 A placa de obra sera em chapa de ago galvanizado no 26, nas 

medidas padroes de 4.00m x 2.00m de area e pintadas nas cores 

especificas pelo Governo do Estado do Parana. 

ESPECIFICAOES TECNICAS 

1 - DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA 

1.1 - DEFINIcA0 

Entende-se por dispositivo de drenagem superficial urbana o conjun10 

de mecanismos que visam a coleta e remogao de aguas pl vials 

precipitadas nas areas urbanizadas, dispondo-os em local adeq ado, 

de modo a evitar erosOes, inundagoes, desbarrancamentos ou ou s 

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

CAPANEMA - PR 
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Prefeitura Municipal- PREFEITURA MUNICIPAL DE 

Cayanema 	CAPANEMA de  
Nossa gente em primeiro lugan 

danos, levando-se em consideragao parametros basicos de combate 

erosao e observando-se a topografia do terreno e dados 

pluviornetricos e sac) constituidos por: 

Rede Coletora: E o dispositivo que conduz as aguas pluviais através 

de diametros de tubulagoes adequadas a Nina° a ser escoada. 0 

assentamento sera feito preferencialmente no passeio (lateral da 

pista). 

1.1.1 - Escavagoes 

A escavagao das valas sera° executadas de acordo corn os gabaritos 

de canalizacao e , em principio sera adotado o diametro nominal dos 

tubos de 0,60m e 0,80m(fornecido pela prefeitura).Caso necessario 

os taludes de valas deverao ser devidamente escorados. Sempre que 

o material for de baixo poder de suporte sera exigido um lastro de 

brita corn 10 cm no fundo da vala. Nas redes sob a pista de 

rolamento este lastro é obrigatorio independente do tipo de solo. 

Os materiais retirados da abertura das valas deverao ser depositados 

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

qualidade, servirao para reaterro das canalizagoes, desde que 

aprovados pela fiscalizacao. 

1.1.2 — Reaterro 

O reaterro devera ser executado em camadas nab superior a 50 cm 

compactadas mecanicamente pela propria retro-escavadeira, corn 

material adequado aprovado pela fiscalizacao. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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0 material excedente das escavagoes sera considerado Bota Fora e o 

local de depOsito ficara ao encargo da empreiteira, podendo ser 

aproveitado para regularizagao dos passeios e contengao lateral dos 

meios fios. 

1.1.3 - Caixas Coletoras 

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

captagao das aguas pluviais e a sua condugao a rede coletora, 

localizam-se nas extremidades das quadras, de forma que nao 

permita indefinigao no escoamento superficial, evitando a formagao 

de zonas mortas. 

Sera() executadas da seguinte forma: 

Solo previamente apiloado para langamento de concreto magro; 

Alvenaria de tijolos macigos de pa assentados corn argamassa 

cimento e areia 1:4; 

Revestimento interno corn concreto trago 1:3; 

Tampa em Ferro Fundido corn grelha FOFO 135 Kg 

1.2. MATERIAIS 

Os materials utilizados deverao satisfazer as especificagoes dO DER-

PR, sendo estes: 

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

d Cayanema 	CAPANEMA 
Nossa gente em primeiro !agar! 

Cimento: "Recebimento e aceitagao de Cimento Portland Comum e 

Portland de Alto Forno". 

Agregado miudo: "Agregado miudo para concreto". 

Agregado graildo: "Agregado graudo para concreto". 

Agua: "agua para concreto"(insalubre, inodora e incolor) 

Concreto: "Concreto e argamassa" 

Ago: "Armaduras para concreto armado 

Formas: "Formas e cimbres". 

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

0 criterio de medigao é por unidade. 

1.3 - EQUIPAMENTOS 

A escavagao das valas para assentamento dos tubos sera executado 

corn retro-escavadeira e a concha corn largura compativel ao 

diametro da tubulagao. A colocagao dos tubos dentro das valas faz-se 

corn a retro-escavadeira ou pa carregadeira, dependendo da situagad 

e do diametro do tubo. 

1.4 - ACEITAcA0 DOS SERVIcOS 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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As condigoes para aceitagao dos servigos levarao em consideragao os 

seguintes [tens: 

Sera° avaliados os alinhamentos, declividades, cotas dos tubos e 

dispositivos de captagao e insergao, usando os metodos topograficos 

correntes; 

Sera aceita quando a calgada estiver isenta de qualquer residuo de 

obra de materiais e corn todos os acabamentos inclusive a retirada do 

isolamento das Caixas Coletoras. 

2.0 DESMATAMENTO E LIMPEZA(TERRAPLENAGEM) 

Os servigos compreendem as operagoes desmatamento, 

destocamento e limpeza, nas areas destinadas a implantaga'o do 

corpo estradal e naquelas correspondentes aos emprestimos das 

obstrugoes naturals, por ventura existentes, tais como camada 

vegetal, arbustos, tocos, razes, entuihos e eventuais matacoes soltos 

de pequeno parte. 

Sera° derrubadas todas as arvores que se acharem compreendidas 

pelos off-sets corn urn acrescimo de 2,00 m para cada lado podendo 

ser reduzido a criterio da Fiscalizagao. 

A limpeza compreendera as operagoes de escavagoes e remogao da 

camada organica, na espessura do projeto ou a criterio da 

fiscalizag5o. 

Os materiais provenientes do desmatamento da limpeza sera° 

removidos ou estocados conforme indicagao da fiscalizagao. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
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2.1 ESCAVAcA0 CARGA E TRANSPORTE (MATERIAIS DE 

EMPRESTIMO) E COMPACT/KA° 

Sao escavagoes fora do corpo estradal definidas pelos off-sets, 

destinados a prover ou complementar o volume necessario a 

constituigao dos aterros, por insuficrencia do volume dos cortes. 

As operagoes de aterro compreendem na descarga, espaihamento, 

conveniente umedecimento ou aeragao, e compactagao dos materials 

de cortes ou emprestimos, para construgao do corpo do aterro, ate as 

cotas indicadas em projeto. 

Os materials sera() selecionadas pelo fiscalizagao e sera em la 

categoria atendendo a qualidade e a destinagao prevista no projeto, 

sendo isentos de materials organicos. 

langamento do material do aterro para construgao doa aterros deve 

ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da segao 

transversal e em extensoes tais que permitam seu umedecimento e 

compactagao. Para o corpo do aterro a espessura da camada 

compactada devera ser de 0,50 m e para camadas finals de 0,30 m. 

O grau de compactagao para as camadas inferiores do 

aterro é igual a 95% do Proctor Normal e as finals de 

Proctor Normal em relagao ao ensaio AASHTO T-99. 

Os equipamentos para os aterros e compactagoes sao 

basculantes, motoniveladora tratores de lamina e es 

hidraulicas, juntamente corn rolos compactadores. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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3 — PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES 

3.1 - MINUTA DE PROJETO 

Pavimentagao de vias urbanas corn pedras irregulares, corn area total 

de 1.038,90 m2 .conforme explicitado abaixo. 

3.2 - DEFINIcA0 

E o pavimento caracterizado pela cravagao por percussao, de pedras 

irregulares justapostas, assentes sobre urn colchao de solo coesivo, 

confinadas lateralmente por meio fio e rejuntadas corn solo coesivo. 

3.3 - MATERIAIS 

A pedra irregular nao apresenta uma forma constante, como o 

proprio nome indica, e, portanto pretende-se em cada tipo de jazida 

limitar o campo de variagoes, de maneira que no seu conjunto a 

superficie pavimentada apresente uma determinada homogeneidade. 

Quanto as dimensties das pedras algumas medidas deverao ser 

observadas, tais como: segao de topo circunscrito variando de 0,05 a 

0,10m e altura de 0,13 a 0,15m, obtida a partir de macigos rochosos 

extraidos de pedreiras indicadas no projeto ou pela fiscalizagao. 

meio fio sera em concreto pre-moldado(Fornecido pela prefeitura), 

nas dimensties 10 x 25 x 100 cm(conforme detalhe em projeto 

anexo); e sera° fornecidos pela empresa vencedora. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 
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Para o enchimento sera usado argila corn uma camada final de 15,00 

cm de espessura. 

0 criteria de medicao é por metro quadrado. 

3.4 - EQUIPAMENTOS 

Devera estar na obra permanentemente a disponibilidade da obra 

pelo menos: 

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

* Retroescavadeira 

* Carregadora frontal; 

* Caminhao basculante; 

* Rolo liso vibratorio corn peso minima de 10ton; 

* Ferramentas manuais (carrinhos, pas, picaretas, enxadas, 

soquetes, martelos, etc). 

3.5 - EXECKAO 

subleito devera ser escarificado, regularizado e compactado. 

Deverao ser executados cortes, aterros que fizerem-se necessarios e 

sera° executados pela secretaria de viagao e obras 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 sera escorado corn 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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argila proviniente de fora ou residuo da escavagao das tubulagoes 

dede que autorizado pela fiscalizacao numa largura minima de 1,50 

m e toda a extensao das ruas. 

3.7 REGULARIZAcA0 

0 material a ser utilizado como base devera ser espaihado 

manualmente, de modo a atingir uma espessura minima final de 

0,15m e coincidente corn o piso do meio fio. 

3.8 COLXAO DE ARGILA 

As pedras deverao ser assentadas corn as faces de rolamento 

cuidadosamente escolhidas, entrelagadas e bem unidas, de modo que 

nao coincidam as juntas vizinhas, observando-se um espagamento 

entre as pedras nao superior a 1,50cm. 

3.9 COMPACTACAO DO PAVIMENTO POLIEDRICO 

A compactagao sera executada apps 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 

devera recobrir, no minima, metade da faixa anteriormente 

compactada. 

Apos a rolagem final, o pavimento esta apto para receber o trafego. 

A pavimentagao nao devera ser executada quando o material do 
+11 

colchao estiver saturado. 
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0 criterio de medicao é por metro quadrado. 

3.10 - ACEITAcA0 DOS SERVIcOS 

O pavimento pronto devera ter a forma definida pelo alinhamento, 

perfis, dimensoes e secao transversal estabelecidos pelo projeto. 

Durante todo o periodo de execucao do pavimento e ate o seu 

recebimento definitivo, os trechos em construgOo e o pavimento 

pronto deverao ser protegidos contra os elementos que possam 

danifica-los e devidamente sinalizados. 

Os materials so poderao ser empregados epos autorizacao da 

fiscalizacao. 

Todo e qualquer material rejeitado pela fiscalizacao devera ser 

retirado imediatamente do canteiro de obras. 

0 acabamento devera ser julgado satisfatorio pela fiscalizacao. 

Devera a empreiteira apresentar a esta fiscalizagOo urn diario de obra 

relatando os acontecimentos no decorrer da obra e deverao ser 

vistados pelo responsavel tecnico da empreiteira e o engenheiro fiscal 

da prefeitura. 

4.0 - LIMPEZA GERAL 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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No termino da obra devera ser efetuada a limpeza geral e a 

desmobilizagao, sendo a obra entregue em perfeitas condigoes de 

uso. 

Nesta ocasiao sera formulado Atestado de Entrega Provisoria de Obra 

pela Fiscalizagao Municipal. 

CONSIDERAOES FINAIS 

Toda dtivida existente na compreensao das especificagoes de servigo 

sera dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, 

prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos especifica, 

neste Memorial e na falta de orientagoes de algum tipo de material ou 

servigo, a fiscalizag5o municipal tera supremacia e autoridade para 

identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orgamento 

a nexo. 

Todos os servigos terao como parametros basicos de execugao, as 

especificagoes constantes nas normas da Associagao Brasileira de 

Norma Tecnica e as especificagoes dos fabricantes dos produtos a 

serem aplicados. 

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagoes da 

ABNT, para os tipos de servigos previstos, complementam-se entre si, 

sendo suas adaptagoes e contradigoes resolvidas pelo engenheiro 

autor dos projetos e pela fiscalizag5o do Municipio. 

Toda e qualquer modificagao do tipo de material e servigo constantes 

dos documentos que integram o Projeto Executivo de Construgao de 

ExEcucAo DE PAVIMENTKAO POLIEDRICA COM PEDRAS 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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IRREGULARES DRENAGEM PLUVIAL E E TERRAPLENAGEMA 

NA RUA GUARANI ENTRE AS RUAS PERNANBUCO E ALAGOAS 

EM CAPANEMA-PR , somente poderao ser executados corn 

autorizagao expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizagao 

dos materials para a construgao da presente obra fica sujeita a 

fiscalizagao e aprovagao previa do municipio, através de seu 

engenheiro, bem como toda a fiscalizagao e medigao dos servigos 

ficarao sob sua responsabilidade. 

Capanema, 15 de setembro de 2014 

Linda it Maria de ara Denardin 
Prefeita Municipal 
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Profissional: RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA 
Guia referente a ART 20144125228 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
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CAlvA 10490.81290 43010.200244 01441.252283 4 	62180000006364 
Agancia/COdigo Cedente Nosso nunnero Vencimento Valor do documento 

0373/081294-3 24010002014412522-8 16/10/2014 R$ 63,64 

Autenticagao Mecanica 	  

CALVAI 104-01 10490.81290 43010.200244 01441.252283 4 	62180000006364 
Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AGENCIAS DA CAIXA E REDE BANCARIA Vencimento 16/10/2014 
Cedente 

CREA-PR (76.639.384/0001-59) 
(creawebart) Agencia/COdigo Cedente 

0373/081294-3 
Data do Doc. 
15/09/2014 

Winer° do Documento EspOcie Doc. Aceite 
NAO 

Data do Process. 
15/09/2014 

Nosso Namero 
24010002014412522-8 

Uso do Banco Carteira 
SR 

Moeda 
R$ 

Qtde. da Moeda Valor da Moeda 
X 

() Valor do Documento 
R$ 63,64 

INSTRUcOES Guia referente a ART Nro. 20144125228 
NAO RECEBER APOS 0 VENCIMENTO 

(-) Desconto/Abatimento 
() Outras Dedugr3es 
(+) Mora/Multa 

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
Sacador/Avalista 

(+) Outros Acresamos 
(=) Valor Cobrado R$ 63,64 

 

Autenticagao Mecanica / Ficha de Compensagao 
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ART N° 20144125228 
Vinculo Empregaticio corn Empresa 
Publica 
ART Principal 

N° Carteira: RS-88296/D 
TRABALHO. 	N° Visto Crea: 13967 

N° Registro:  
CPF/CNPJ: 75.972.760/0001-60 

 

Quadra:S/N 
CEP: 85760000 

Dimensao 

Lote:S/N 

 

1038,9 M2 
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1a  VIA - PROFISSIONAL 

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Parana 
Anotagao de Responsabilidade Tecnica Lei Fed 6496/77 
Valorize sua Projissao: Mantenha os Projetos na Obra 

Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto corn o comprovante de quitagao 
bancaria. 
Profissional Contratado: RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA (CPF:513.358.830-53) 
Titulo Formacao Prof.: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO 
Empresa contratada: 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
Enderego:AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 1080 CENTRO 
CEP: 85760000 CAPANEMA PR Fone: 
Local da Obra: RUA GUARANI S/N 
CENTRO - CAPANEMA PR 
Tipo de Contrato 5 VINCULO EMPREGATICIO 
Ativ. Tecnica 	19 PROJETO E EXECUgA0 DE OBRA OU SERVIOO TECNICO 
Area de Comp. 1100 SERVIcOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
Tipo Obra/Sery 045 ARRUAMENTO 
Servicos 	017 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
contratados 	018 PROJETO DE PAVIMENTAOAO 

019 PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 
169 FISCALIZAcAO (OBRAS PUBLICAS/OBRAS PROP) 	 Dados Comp!. 	 0 
301 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAO PUBLIC() 

Guia N 
ART N° 
	

Data !nick) 	 15/09/2014 
20144125228 
	

Data Conclusao 	10/11/2014 
VIr Obra 	R$ 44.008,68 	Vir Contrato 	R$ 100,00 	VIr Taxa R$ 63,64 	Entidade de Classe 402 
Base de calculo: TABELA TAXA MINIMA  
Outras InformagOes sabre a natureza dos servicos contratados, dimensties, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc 

PROJ 0 DE PAVIMENTAOAO POLIEDRICA , DRENAGEM PLUVIAL , TERRAPLENAGEM E FISCALIZAOAO DA Insp.: 4650  
RUA 	NI ENTRE AS RUAS P 	 O E ALAGOAS EM CAPANEMA-PR 	 15/09/2014  CreaWeb 1.08 

t 

Assinatura do Pfissional 

la  VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional / Empresa. 
Central de Informageles do CREA-PR 0800 410067 
A autenticagao deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br  

"CLAUSULA COMPROMISSORIA: Qualquer 	o 	"gio originado do presente contrato, Inclusive no tocante a sua interpretacao ou 
execucao, 	4Iefinitivamente solvido or arbitrageur, e acordo com a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da Camara de 
Mediacao Arbitragem do Conse • o Regional de Engenhar e Agronomia do Parana - CMA CREA-PR, localizada a Rua Dr. Zamenhof 35, Alto 
da GlOria, uritiba, Parana [Centra • e informagOes 080 	0067], e de conformidade corn o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela 
insergao a presOte clausula 	 s partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e 
expressam te, CO os seus 

a D. ,AeliCallin  
• , 

at' 	MultiCSPIP  
Para a 	bitifittlarrissinaturas das panes silo obrigatorias 
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Publica 
ART Principal 
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11 11 r VIA - ORGAOS POBLICOS 
Esta ART somente tett validade se for apresentada em conjunto com 

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Parana 
Anotagdo de Responsabilidade Tecnica Lei Fed 6496/77 
Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra 

o comprovante de quitagao 
bancaria. 
Profissional Contratado: RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA (CPF:513.358.830-53) 
Titulo Forma* Prof.: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO 
Empresa contratada: 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
Enderego:AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 1080 CENTRO 
CEP: 85760000 CAPANEMA PR Fone: 
Local da Obra: RUA GUARANI S/N 
CENTRO - CAPANEMA PR 
Tipo de Contrato 5 VINCULO EMPREGATICIO 
Ativ. Tecnica 	19 PROJETO E EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO TECNICO 
Area de Comp. 1100 SERVIcOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
Tipo Obra/Sery 045 ARRUAMENTO 
Seivigos 	017 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
contratados 	018 PROJETO DE PAVIMENTACAO 

019 PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 
169 FISCALIZACAO (OBRAS PUBLICAS/OBRAS PROP) 
301 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAO PUBLIC() 

Guia N 
ART N° 
20144125228 

Quadra:S/N Lote:S/N 
CEP: 85760000 

Dimensao 1038,9 M2 

Dados Compl. 0 

Data Inicio 15/09/2014 
Data Conclusdo 10/11/2014 

N° Carteira: RS-88296/D 
TRABALHO. 	N° Visto Crea: 13967 

N° Registro:  
CPF/CNPJ: 75.972.760/0001-60 

VIr Taxa R$ 63,64 	Entidade de Classe 402 
Base de calculo: TABELA TAXA MINIMA 
Outras Informagdes sabre a natureza do 	os contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc 

PROJE 	PAVIMENTACAO, OLIEDRICA , D ENAGEM PLUVIAL , TERRAPLENAGEM E FISCALIZACAO DA Insp.: 4650 
RUA G 	I ENTRE S RUAS PERNANcUC  E ALAGOAS EM CAPANEMA-PR 	 15/09/2014 

CreaWeb 1.08 

r VIA - ORGAOS POBLICOS Destina-sea apresentagdo nos Orgdos de administragao pUblica, cartOrios e outros. 
Central de Informagdes do CREA-PR 0800 410067 
A autenticagao deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br  

"CLAUSULA COMPROMISSORIA: 	uer conflito ou Iitlgio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretagao ou 
execucao, sera definitivament esolvido or arbitragem, de acordo corn a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, atraves da Camara de 

iacao e Arbitra em do Co sellpo Regio al de Engenharia e Agronomia do Parana - CMA CREA-PR, localizada a Rua Dr. Zamenhof 35, Alto 
aria, Curitiba, arand [Central de int. Wes 0800-410067], e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela 

o da prase e 	 contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e 
samente, 

Y de 	Topa! 
awocivlur  

Para a esffolabitragem, as assinaturas das partes sac, obrigatOrias. 

http://creaweb.crea-pnorg.br/consultas/imprimeartasp?OPCAOPGTO=N&V1=ON&... 15/09/2014 



"CLAUSULA COMPROMISSORIA: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretagao ou 
execugao, sera definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo corn a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da Camara de 
Mediagao e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CMA CREA-PR, localizada a Rua Dr. Zamenhof 35, Alto 
da Gloria, Curitiba, Parana [Central 	agOes 0800-410067], e e conformidade corn o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela 
insergao da presente clausu neste co trato, as partes • ara conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e 
expressamente, om os seus termos". 

en 
a 	a 	hg atirPiL rb asaturas das panes sao obrigatOrias. 
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CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Parana 
Anotagao de Responsabilidade Monica Lei Fed 6496/77 
Valorize sua Projistho: Mantenha os Projetos na Obra 
30  VIA - LOCAL DA OBRA 
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ART N° 20144125228 

              

Vinculo Empregaticio corn Empresa 
PUblica 
ART Principal 

                

Esta ART somente telt validade se for apresentada em conjunto corn o comprovante de quitagio 
bancaria. 
Profissional Contratado: RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA (CPF:513.358.830-53) 	 N° Carteira: RS-88296/D 
Titulo Formagao Prof.: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO. 	N° Visto Crea: 13967 
Empresa contratada: 	 N° Registro:  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 	 CPF/CNPJ: 75.972.760/0001-60 
Enderego:AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 1080 CENTRO 
CEP: 85760000 CAPANEMA PR Fone: 
Local da Obra: RUA GUARANI S/N 
CENTRO - CAPANEMA PR 
Tipo de Contrato 5 VINCULO EMPREGATICIO 
Ativ. Monica 	19 PROJETO E EXECUCAO DE OBRA OU SERVIc0 TECNICO 
Area de Comp. 1100 SERVIcOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
Tipo Obra/Sery 045 ARRUAMENTO 
Servigos 	017 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
contratados 	018 PROJETO DE PAVIMENTAcA0 

019 PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 
169 FISCALIZAcAO (OBRAS PUBLICAS/OBRAS PROP) 	 Dados Compl. 	 0 
301 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAO PUBLIC() 

Guia N 
ART N° 
	

Data Inicio 	 15/09/2014 
20144125228 
	

Data Conclusao 	10/11/2014 
Vlr Taxa R$ 63,64 	Entidade de Classe 402 

Base de calculo: TABELA TAXA MINIMA 
Outras InformagOes sobre a natureza dos servigos contratados, dimens6es, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc 

Insp.: 4650 PROJETO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA , DRENAGEM PLUVIAL , TERRAPLENAGEM E FISCALIZACAO DA 
5/09/2014 RUA GUARANI ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS EM CAPANEMA-PR 

CreaWeb 1.08 

Prefeita  

3° VIA - LOCAL DA OBRA Deve permanecer no local da obra / servigo, a disposigao das equipes de fiscalizagao do CREA-PR. 
Central de InformagOes do CREA-PR 0800 410067 
A autenticagdo deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br  

 

Quadra:S/N 
CEP: 85760000 

DimensSo 

Lote:S/N 

 

1038,9 M2 

http://creaweb.crea-pnorg.br/consultas/imprimeartasp?OPCAOPGTO=N&V1=ON&... 15/09/2014 
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Convite: 045 
	

CAPANEMA, 07/10/2014. 

PROTOCOLO NtMERO: 045 

DE: PREFEITA MUNICIPAL 

PARA: DEPTO. DE CONTABILIDADE 
DEPTO. JURfDICO 
COMISSAO LICITAVA0 

Preliminarmente a autorizacao solicitada mediante oficio 
numero 045 o presente processo devera tramitar pelos setores competentes com vistas: 

1- a inclicacao de recursos de ordem orcamentaria para fazer frente a despesa; 

2 - a elaboracao de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatOrio, indicando a 
modalidade e o tipo de licitagdo a serem adotados no certame; 

3- a elaboracao da minuta do instrumento convocatOrio da licitacao e da minuta do 
contrato; 

4- ao exame e aprovacao das minutas indicadas no item 3 acima 

Cordialmente 

Lin mir Maria de L ra Denarclin 
Prefeita Municipal 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Prefeitura NunicipaC de  
Cayanema 1) III (I 3 0 

Convite: 045 
	

CAPANEMA, 07/10/2014 

PROTOCOLO NUMERO: 045 

DE: DEPTO DE CONTABILIDADE 
PARA: PREFEITA MUNICIPAL 

Em atengdo ao oficio numero 045 expedido por Vossa Senhoria em, 
07/10/2014 informamos a existencia de previsdo de recursos orgamentarios para 
assegurar o pagamento das obrigagoes decorrentes da contratagao constante do oficio 
numero supra, sendo que o pagamento sera efetuado através da Dota ao Or amentaria; 
DOTAcOES 
Exercicio da despesa Conta da despesa Funcional programatica Fonte de recurso 
2014 1390 08.002.15.451.1501.01151 000 

Cordialmente, 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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EDITAL DE LICITAcA0 N° 045/2014 

MODALIDADE: Convite 

SECRETARIA DE VIAcAO, OBRAS E SERVIcOS URBANOS 

1- PREAMBULO 

0 MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermedio da Secretaria de Viagdo, Obras e 

Servigos Urbanos, mediante a Comissao de Licitagdo, designada pela portaria n°. 

5767/2014, do dia 08 de janeiro de 2014, torna publico para conhecimento dos 

interessados que na data, horario e local indicados, fara realizar licitagdo na modalidade 

CARTA CONVITE, do tipo MENOR PREcO, na forma de Execugdo Indireta, pelo 

Regime de Empreitada por Prego Global, de acordo corn as condigOes deste edital e seus 

anexos, bem como com o que determina a Lei n° 8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 

e do Decreto n°. 6.204/07. 

1.1- Da sessao publica: 

Os envelopes contendo a proposta e a documentagdo deverao ser entregues ate as nove 

horas do dia 15/10/2014, e sera() abertos no dia 15/10/2014, as nove horas, na sala da 

Comissao Permanente de Licitagoes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA, situada a AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 CENTRO -

CAPANEMA - PR. 

1.2- Integram este Edital, independentemente de transcrigao: 

• Carta credencial — anexo 01 

• Declaragdo de Regularidade no Ministerio do Trabalho — anexo 02 

• Atestado de visita — anexo 03 

• Declaragao de responsabilidade tecnica — anexo 04 

• Declaragdo de idoneidade — anexo 05 

• Carta proposta de pregos — anexo 06 

• Termo de renuncia — anexo 07 

• Minuta do contrato — anexo 08 

• Cronograma fisico-financeiro — anexo 09 

• Planilha de servigos, quantitativos e valores— anexo 10 

• Memorial descritivo — anexo 11 

• Projetos — anexo 12 

• Declaragdo de Aceitagao da Responsabilidade — anexo 13 

• Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 14 

2- DO OBJETO 

0 objeto da licitagdo e a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para 

CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM PLUVIAL E 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 
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PAVIMENTAa0 POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, 

LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, 

NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 1.038,90 M2, conforme 

memorial descritivo (anexo 11), Projetos (anexol2) e especificado no formulario 

padronizado de proposta (anexo 06). 

3-  DA DESPESA E DOS RECURSOS OKAMENTARIOS 
3.1- A despesa corn a contratagao do servigo, estimada em R$ 34.856,06 (trinta e quatro 
mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e seis centavos), valor que correra a conta da 
seguinte Dota ao Or amentaria: 
DOTACOES 
Exercicio da despesa Conta da despesa Functonal prograrnatica Fonte de recurso 
2014 1390 08.002.15.451.1501.01151 000 

4- DA IMPUGNAcA0 E PEDIDO DE INFORMAcOES SOBRE 0 EDITAL 

4.1- 0 edital podera ser impugnado: 

4.1.1- Por qualquer pessoa em ate 05 (cinco) dias itteis antes da data fixada para 

abertura da sessao publica; 

4.1.2- Por qualquer licitante em ate 02 (tres) irteis antes da data fixada para abertura da 

sessao publica. 

4.2- Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatOrio, sera definida e publicada nova 

data para realizagao do certame. 

4.3-  Ate a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera 

solicitar a Administragao elementos, informagoes e esclarecimentos relativos a licitagdo e 

as condigoes para atendimento das obrigagoes necessarias ao cumprimento de seu objeto. 

4.4-  As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no 

certame. 

4.5- As respostas as impugnagOes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de 

Licitacao deverao ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta 

por qualquer interessado. 

4.6- Qualquer impugnagao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo 

da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderegada a Divisao de 

LicitagOes do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da 

impugnagdo a data de recebimento da correspondencia, a qual devera respeitar os itens 

4.1.1 e 4.1.2, deste edital. 

5- DA PARTICIPAcA0 NA LICITAcA0 

5.1- Poderao participar desta licitagao os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

escolhidos e convidados pelo Municipio de Capanema, bem como os demais interessados 

cadastrados no banco de dados do Municipio de Capanema-PR, na correspondente 

especialidade, que manifestarem seu interesse ate o dia anterior a apresentagao das 

propostas. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
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5.1.1 — Caso haja interesse de participagdo nesta licitagdo, a licitante devera realizar o 
cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitagoes do Municipio de Capanema — PR, 
respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os seguintes 
documentos: 

a)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus 
administradores, ou; inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores, ou; a 
ata de fundagao 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 
Juridicas da respectiva sede. 

b)Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, corn data 
de emissao nao superior a 60(sessenta) dias; 

c)Prova de regularidade referente aos Debitos Previdenciarios — (INSS — Instituto 
Nacional da Seguridade Social); 

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico 
(FGTS), demonstrando a situagao regular; 

e)Pen-Drive para repasse dos anexos e arquivos digitais referentes a esta licitagdo. 
5.2. 0 cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao de 
Licitagoes do Municipio. 
5.3. Nao poderao participar desta licitacao; 
5.3.1-  Empresas cujo objeto social nao seja pertinente e compativel corn o objeto da 
licitacao. 
5.3.2-  Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais; 
5.3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar corn a Uniao (art. 7° da Lei n° 
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de 
participar de licitagao ou impedidas de contratar com a Administragao Pnblica (Art. 87, 
III, da Lei n° 8.666/93); 
5.3.4. Empresas proibidas de contratar corn o Poder Palico, nos termos do art. 72, § 8°, V 
da Lei n° 9.605/98; 
5.3.5. Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar corn a Administragdo 
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punigao ou ate que seja promovida a 
reabilitagao perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade; 
5.3.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperagao 
judicial ou extrajudicial; 
5.3.7. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou 

Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao); 
5.3.8. Empresas proibidas de contratar corn o Poder Publico nos termos do art. 12 da Lei 
n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); 
5.3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n° 
8.666/93. 
5.4. 0 descumprimento de qualquer condigao de participagao acarretard a inabilitagao do 
licitante. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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6- DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE E EQUIPARADOS 

6.1. 0 enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-

se-a nas condigoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 

instituido pela Lei Complementar n° 123/06. 

6.1.1. A sociedade cooperativa corn receita bruta igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, em 

conformidade corn as disposigoes do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei 

Complementar n° 123/ recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar 

n° 123/06 as ME/EPP. 

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos pelo 

art. 3° da Lei Complementar n° 123106 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei 

Complementar n° 123/06, as ME/EPP. 

6.2. A fruicao dos beneficios licitatOrios determinados pela Lei Complementar n° 

123/2006 independe da habilitagao da microempresa, empresa de pequeno porte ou 

equiparado para a obtencao do regime tributario simplificado. 

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situagoes previstas no art. 3° da Lei 

Complementar n° 123/06, e nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo 

citado, deverao apresentar declaragao, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos 

legais para a qualificacao 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 declaragao acima exigida devera ser entregue juntamente corn a documentagdo de 

habilitagao. 

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1. Previamente a abertura da sessao de habilitacao e julgamento, o representante do 

licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitagao para efetuar seu credenciamento 

como participante desta Licitacao, munido da sua carteira de identidade ou documento 

equivalente, e do documento que the de poderes para manifestar-se durante a sessao. 

7.2.Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos 

do estatuto ou contrato social, do instrumento public° de procuragao, ou particular corn 

firma reconhecida, ou documento equivalente. 

7.3.0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem ostentar 

a competencia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros. 

7.4.0 instrumento de procuragao pUblico, ou particular corn firma reconhecida, deve 

ostentar os necessarios poderes para formulagao de propostas e para a pratica de todos 

os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de 

constituicao da empresa ou do registro como empresario individual. 

7.5.Cada credenciado podera representar apenas urn licitante. 

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas urn representante. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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7.7. A nao apresentagao ou incorregao de quaisquer dos documentos de credenciamento 

nao impedire a participagao do licitante no presente certame, porem impedira o seu 

representante de se manifestar durante a sessao. 

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAcA0 DE HABILITAcA0 E DE PROPOSTA 

8.1. Os documentos relativos a habilitacao e a proposta de precos deverao 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 HABILITAcA0 

A COMISSAO DE LICITAcA0 

CONVITE N° 045/2014 ABERTURA DIA 15/10/2014 as nove horas 

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREcOS 

A COMISSAO DE LICITAcA0 

CONVITE N° 045/2014 ABERTURA DIA 15/10/2014 as nove horas 

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

8.2. 0 envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual 

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

que as folhas deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverao 

estar rubricados por elemento credenciado da proponente, no caso de copias, estas 

deverao estar devidamente autenticadas por tabeliao, ou por servidor membro da 

comissao permanente de licitagao. 

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar 

de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues ate 1 (uma) 

hora antes da abertura da sessao 

8.4. Nessa hipetese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em invOlucro unico, 

enderegado diretamente a Comissao, com a seguinte identificagao: 

A COMISSAO DE LICITAcA0 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 

CONVITE N° 045/2014 ABERTURA DIA 15/10/2014 as nove horas 

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 
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8.5. Os envelopes que nao forem entregues nas condigOes acima estipuladas nao gerarao 
efeitos como proposta. 
8.6. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o 
licitante as sangOes previstas neste Edital. 
8.7. Para a habilitagdo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir 
relacionados: 

8.7.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA: 
a. No caso de empresario individual: inscrigao no Registro Palk° de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
b. No caso de sociedade empresaria 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 
comprobatorio de seus administradores; 

b.1. Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteragOes ou da 
consolidagdo respectiva. 

c. No caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus 
administradores. 

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que 
comprove a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

e. No caso de cooperativa: 
e.l. A ata de fundagdo 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 Juridicas da respectiva sede; 

e.2. 0 registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 
e.3. 0 regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, corn ata da 

assembleia que os aprovou; 
e.4. Os editais de convocagdo das tres ultimas assembleias gerais 

extraorclinarias; 
e.5. A ata da sessao em que os cooperados autorizaram a cooperativa a 

contratar o objeto da licitacao; 
f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: 

decreto de autorizacao; 
g. Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio -

Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90 (noventa) 
dias da data prevista para apresentagdo dos envelopes, salvo sociedade simples; 
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8.7.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL: 

a)Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, corn 

data de emissao nao superior a 60(sessenta) dias; 

b)Prova de regularidade referente aos Debitos Previdenciarios — (INSS — Instituto 

Nacional da Seguridade Social); 

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico 

(FGTS), demonstrando a situagao regular, expedido pela Caixa EconOmica Federal; 

d) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal (Certidao Conjunta 

Negativa da Divida Ativa da Uniao e Receita Federal); 

d.l)A aceitagao de Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relativos a 

Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao esta condicionada a verificagao da 

correspondente 	autenticidade 	nos 	seguintes 	enderegos 	eletronicos: 

www.receita.fazenda.gov.bre www. P gfn.fazenda.gov.br. 

e) Prova de regularidade para corn a Receita Estadual, da unidade de federacao 

da sede da licitante; 

OProva de regularidade para corn a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de 

Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante; 

8.7.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA: 

a) certidao negativa de falencias ou recuperagao judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao 

anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentagdo dos envelopes; 

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa corn validade de 30 dias. 

8.7.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), de acordo corn a Lei 

12.440/11(validade 180 dias contados da data de sua emissao). 

8.7.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA: 

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

CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de 

seu(s) responsavel(is) tecnico(s), da regiao a que estiverem vinculados. 

a.1)No caso de a empresa licitante ou o responsavel tecnico nao serem 

registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao ser 

providenciados os respectivos vistos deste Orgao regional por ocasiao da assinatura do 

contrato. 

b) Comprovagao da canacitacao tecnico-profissional, mediante apresentagdo de 

Certidao de Acervo Tecnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, 

nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) tecnico(s) e/ou 

membros da equipe tecnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagao de 
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Responsabilidade Tecnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Monica - RRT, 

relativo a execugdo dos servigos que compoem a contratagao, especificamente, no que 

tange ao presente certame, drenagem pluvial e pavimentacao poliedrica corn pedras 
irregulares; 

b.1)Os responsaveis tecnicos e/ou membros da equipe tecnica acima elencados 

deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sOcio que comprove seu 

vinculo por intermedio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdencia Social; e o 

prestador de servigos corn contrato escrito firmado corn o licitante, ou corn declaragao de 

compromisso de vinculagdo futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; 

b.2)Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis tecnicos e/ou membros 

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

condigao através da apresentagao das respectivas atas de inscrigao, da comprovagao da 

integralizagao das respectivas quotas-partes e de tres registros de presenga desses 

cooperados em assembleias gerais ou nas reunioes seccionais, bem como da comprovagdo 

de que estao domiciliados em localidade abrangida na definigao do artigo 4°, inciso XI, da 

Lei n° 5.764, de 1971; 

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

subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, 

por profissionais de experiencia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja 

aprovada pela Administragao. 

c) Comprovagao da capacitacao tecnico-operacional,  mediante apresentagao de urn 

ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito pirblico ou privado, em nome 

do licitante, relativos a execugao dos servigos que compoem as parcelas de maior 

relevancia tecnica e valor significativo da contratagao, a saber: 

I. Drenagem pluvial e pavimentacao poliedrica com pedras irregulares, com 

quantitativos minimos de 50% da area objeto da presente licitacao, vedado o somatOrio 

de atestados. 

c.1)0s atestados deverao estar devidamente registrados no CREA ou no CAU 

da regiao pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, dando-se tal comprovagao 

mediante a apresentagao da correspondente CAT corn registro de atestado — de atividade 

concluida, ou documento equivalente, que indique o licitante como empresa contratada. 

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

de representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde 

sera realizada a obra, e de que e detentor de todas as informagoes relativas a sua 

execugao. 

d.1) A vistoria ocorrera apenas no dia 14/10/2014 as 9h00min., sendo que os 

representantes das proponentes deverao se dirigir no horario marcado a Prefeitura 

Municipal para posterior visita ao local da obra.  
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d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir 

formagdo na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacao, bem 

como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a realizacao da 

vistoria. 

e) Declaragao na qual a Licitante manifeste sua total compreensao 

conhecimento dos termos contidos na Especificagao Tecnica deste Edital, conforme 

Modelo Anexo 13 deste Edital. 

f) Indicagdo do Responsavel Tecnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis 

Tecnicos que participardo da construcao da obra, conforme Anexo 04- (Declaragao de 

Responsabilidade Tecnica). 0 responsavel tecnico devera opor assinatura de aceite na 

exigencia constante acima. 

8.8. DOCUMENTAcA0 COMPLEMENTAR (DECLARAc OES): 

a) Declaragdo idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 02 deste Edital. 

b) Declaragdo de que nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos 

noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da 

Constituigao Federal. (conforme modelo no Anexo 06 deste Edital — Regularidade corn o 

Ministerio do Trabalho). 

c) Documentos facultativos: 

c.1) Declaragdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 

( A empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar 

n° 123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente corn a documentagao de 

habilitagdo, no envelope "A", a Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, com firma reconhecida (anexo 05)). 

c.2)Termo de Remincia 

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

Comissao da Licitagao quanto a habilitagao, devera apresentar o respectivo documento 

nos exatos termos do anexo 04, o qual devera ser entregue juntamente com a 

documentagao de habilitacao). 

8.9. Os DOCUMENTOS DE HABILITAcA0 (envelope n° 01) poderao ser apresentados 

em original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartOrio 

competente, ou Apia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao 

Permanente de Licitagao ou Funcionario do Setor de Licitacoes, no decorrer da sessao 

desde que o original esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de 

publicagdo em Orgao da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet. 

8.10. As certidoes de comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes 

deverao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo Orgao 
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expedidor, ou, na hipOtese de ausencia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos 

ialtimos 90 dias contados da data da abertura da sessao 

8.11. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentagdo exigida 

para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrigdo (art. 43 da LC n° 123/06). 

8.12. 0 proponente que nao cumprir corn o disposto no item 8 e seus subitens sera 

desclassificado. 

9 - DA PROPOSTA 

9.1- Devera ser apresentada uma carta proposta de pregos (anexo 06), e/ou modelo 

padrao do sistema (Anexo 01), impressa por computador corn tinta indelevel, sem 

rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser elaborada considerando-se que o objeto sera 

executado pelo regime de empreitada por prego global a pregos fixos e sem direito a 

reajustamento e devera conter: 

a) Razdo social, enderego completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da 

proponente. 

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido corn 

respectiva assinatura. 

c) Data. 

d) Prego unitario e global do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em 

algarismos e por extenso, com demonstragao dos valores correspondentes a mao-

de-obra e material. 

e) Prazo de execugdo do objeto em dias. 

f) Prazo de validade da proposta no minimo 90 (noventa dias), contados a partir 

da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de 

Licitagdo. 

9.1.2 — Planilha de Servigos (anexo 10) 

Devera ser apresentada uma planilha de servigos datilografada ou impressa por 

computador, sem rasuras e entrelinhas e devera conter: 

a) Razaio social. 

b) Municipio e objeto. 

c) Data. 

d) Discriminacdo dos servigos, unidades de medida, quantidades, pregos unitarios, 

pregos parciais, pregos subtotais e prego global, corn no maxim° duas casas apes a 

virgula. 

e) Demonstragdo dos valores correspondentes a mao-de-obra e material 

separadamente, por item. 

0 Paginas numeradas. 
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g) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome, 

numero do registro no CREA e assinatura do responsavel tecnico. 

9.1.2.1 — Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os custos com 

a mao-de-obra especializada, ferramentas, equip amentos, instalagoes provisOrias 

necessarias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e 

quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servigos, nao se admitindo qualquer 

adicional. 

9.1.3 — Cronograma fisico-financeiro 

Devera ser apresentado urn cronograma fisico-financeiro (anexo 09), devidamente 

preenchido corn o respectivo equilibrio fisico-financeiro constando o nome, numero do RG 

e assinatura do responsavel legal pela empresa, bem como o nome numero do registro no 

CREA e assinatura do responsavel tecnico. 

9.2- Nao serao levadas em consideragao quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas 

especificagoes exigidas. 

9.3- A apresentagao da proposta na licitagao sera considerada como prova de que a 

proponente examinou e concordou corn todas as especificagoes e demais elementos da 

Licitagdo, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus tecnicos, 

informacoes satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes 

de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitacao the permitiram 

preparar proposta de pregos completa irrevogavel e integralmente satisfatOria. 

9.4-0 licitante devera observar o valor maxim° especificado no item 3.1, sob pena de 

desclassificagdo de sua proposta. 

9.5-A apresentagao da proposta implica na plena aceitagao, por parte do licitante, das 

condigoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do 

cumprimento das disposigoes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de 

executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita 

execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao. 

9.6-Nos pregos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, 

encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execugao do objeto. 0 Imposto 

de Renda de Pessoa Juridica — IRPJ — e a Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido — 

CSLL que nao podem ser repassados a Administragao, nao serao incluidos na proposta 

apresentada. 

9.7-As propostas terao validade de cinco meses contados da data de abertura da sessao 

palica estabelecida no preambulo deste Edital. 

9.8-Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratagao, ficam 

os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
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9.9-Ate a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

9.10-ApOs a abertura da sessao, somente serao aceitas alterageies formais, destinadas a 

sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragao do contelido e das condigOes 

referidas. 

10- DA SESSAO PUBLICA 

10.1-  A abertura dos envelopes contendo a documentagao de habilitacao e a proposta de 

pregos sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada 

assinada pelos membros da Comissao de Licitagao e pelos representantes legais das 

licitantes presentes. 

10.2-  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a 

realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para 

o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, 

desde que nao haja comunicagao em contrario. 

10.3-  Aberta a sessao, a Comissao de Licitagao recebera, de uma so vez, os envelopes 

contendo a proposta e a documentagao de habilitacao. 

10.4-  Como condigao previa ao exame da documentacao de habilitagao, a Comissao de 

Licitagao podera verificar o eventual descumprimento das condicoes de participagdo, 

especialmente quanto a existencia de sancao que impega a participagao no certame ou a 

futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar 

(ittp://servicos.tce.pr.gov.britcepr/municip  al/ail/ConsultarImpedidosWeb. aspx); 

b) CNAE (www.cnae.ibge.gov.br); 

c) SICAF; 

d) Cadastro Nacional de Empresas InidOneas e Suspensas — CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

e) Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Atos de Improbidade 

Administrativa, 	mantido 	pelo 	Conselho 	Nacional 	de 	Justin a 

(www.cni•jus.br/improbidade adm/consultar requerido.p1m). 

10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de 

eventual matriz ou filial (cfr. AcOrdao TCU n° 1.793/11) e de seu sOcio majoritario (cfr. 

art. 12 da Lei n° 8.429/92, que preve, dentre as sangeies impostas ao responsavel pela 

pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigao de contratar coin o Poder 

PUblico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seja sOcio majoritario). 

10.6-  Constatada a existencia de vedagao a participagdo no certame, o presidente da 

comissao reputara o licitante inabilitado. 

10.7- Ainda como condicao previa a habilitagao, para os itens ou grupos de participagao 

exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipOtese de exercIcio da prerrogativa de 

efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da 
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Comissao de Licitagdo podera consultar o Portal da Transparencia do Governo Federal 

(www.portaldatransparencia.gov.br), na serao "Despesas — Gastos Diretos do Governo — 

Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)", para verificar se o somatorio dos valores 

das ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maxim° 

permitido como condicao paras esse beneficio. 

10.7.1-  Constatada a ocorrencia de qualquer das situagoes de extrapolamento do limite 

legal, o Presidente da Comissao de Licitagao indeferira a aplicagao 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 inabilitagao, sem prejuizo das 

penalidades incidentes. 

10.8-  Nao ocorrendo o descumprimento das condigoes de participagao, serao identificados 

os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentagdo de 

habilitagao. 

10.9-  Caso necessario, a Comissao de Licitagao podera suspender a reuniao para analisar 

os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que 

voltara a se reunir. 

10.10- Analisada a documentagao de habilitacao, a Comissao de Licitagao, de forma 

motivada, indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na 

documentagao. 

10.11-  A inabilitagao de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na 

ata da sessao. 

10.12-  Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao 

imediatamente abertas as propostas de prego dos licitantes habilitados. 

10.13- Nao havendo reniincia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitagao suspenders 

a sessao e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de 

prego. 

10.13.1-Os documentos de habilitagao e os envelopes lacrados contendo as propostas 

serao rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitagao e 

ficarao guardados na respectiva Segao. 

10.14-Apos o final da fase de habilitagao, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados 

nao serao devolvidos. 

10.15-Os envelopes n° 02 ficarao a disposigao das empresas inabilitadas pelo periodo de 

ate 10 (dez) dias uteis contados do encerramento da fase de habilitagao, apOs o que serao 

destruidos pela Comissao de Licitagdo. 

10.16-A inabilitagao do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases 

subsequentes do certame. 

10.17-A intimagdo do julgamento da habilitagao e das propostas dos licitantes sera feita 

mediante publicagao na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos 

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

CAPANEMA - PR 



Prefe itura MuniciyaC de 
Cayanema 	 i) 

licitantes no ato em que foi adotada a decisao, quando podera ser feita por comunicagao 
direta aos interessados e lavrada em ata. 
10.18-  ApOs a fase de habilitagdo, nao cabera: 
10.18.1-Desistencia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao. 
10.18.2-Desclassificagao do licitante por motivo relacionado corn a habilitagao, salvo em 
razdo de fatos superveniente ou so conhecidos apOs o julgamento. 
10.19-Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitagao examinara as propostas 
apresentadas quanto as suas especificagoes e compatibilidade do prego em relagao ao 
valor estimado para a contratagdo. 
10.20-A desclassificagao de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da 
sessao. 
10.21-Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissao de Licitagao podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a 
apresentagdo de nova documentagao ou proposta, escoimadas das causas que as 
inabilitaram ou desclassificaram. 
10.22-Em todos os atos publicos, sera() lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes. 

11- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
11.1- 0 criterio de julgamento sera o de menor preco global. 

11.2-Sera desclassificada a proposta final que: 
a) Contenha vicios ou ilegalidades; 
b) Nao apresente as especificagOes tecnicas exigidas pelo Edital ou Termo de 

Referencia; 
c) Apresentar pregos finais superiores ao valor maxim° estabelecido neste Edital; 
c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste 
Edital, desde que o prego global orgado e o de cada uma das etapas previstas n 
cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado 
a partir do sistema de referencia utilizado. 
d) Apresentar pregos que sejam manifestamente inexequiveis; 

d.1) Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global 
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores; 
d.1.1) Media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orgado pela Administragao, ou 
d.1.2) Valor orgado pela Administragao. 

d.2) Nessa situagdo, sera facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias Uteis 
para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme 
parametros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de 
desclassificagao. 
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12- DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE 

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos 

do item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento. 

12.2. Sera assegurada, como criterio de desempate, preferencia de contratacao para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situagoes em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por 

cento) superiores a proposta mais bem classificada. 

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte 

forma: 

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera 

apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagao 

em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

12.3.2.N5.o ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem anterior, sera° convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipotese do subitem 12.2.1, na ordem classificatOria, para o exercicio do 

mesmo direito; 

12.3.3. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 

12.2.1, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

podera apresentar melhor oferta. 

12.4. Na hipotese da nao contratagao nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, 

o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame. 

12.5.As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se 

aplicarao quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

13-  DOS RECURSOS 

13.1-  Dos atos da Administragao serao admitidos os seguintes recursos: 

13.1.1- Recurso hierarquico, no prazo de 02 (dois) dias iiteis, a contar da intimagao do 

ato, ou da lavratura da ata de reuniao, nos casos de: 

a) Habilitagao ou inabilitarao do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulacao ou revogagao da licitagao; 

d) Indeferimento do pedido de inscrigao em registro cadastral, sua alteragao ou 

cancelamento; 

e) Rescisao do Contrato por ato unilateral da Administragdo, nos casos a que se 

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

Aplicagao das penas de advertencia, suspensao temporaria ou de multa. 
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13.1.2- Representagdo, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da intimagao da decisdo 

relacionada corn o objeto da licitagao ou do Contrato, de que nao caiba recurso 
hierarquico. 

13.1.3- Pedido de reconsideragdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da intimagdo 

do ato, no caso de declaracao de inidoneidade por decisao do(a) Prefeito(a) Municipal. 
13.2-  A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao 

impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. 

13.3-0 recurso sera dirigido A Comissao Permanente de Licitagao, por intermedio do 

Presidente da Comissao de Licitagao, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 

05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-lo subir, devidamente informado. 

13.4-A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contando do 

recebimento do recurso. 

13.5-Os recursos interpostos em razdo de habilitagao ou inabilitagdo de licitante ou do 

julgamento das propostas terao efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 

motivadamente e presentes razoes de interesse public°, atribuir eficacia suspensiva aos 
demais recursos. 

13.6-Durante o prazo de apresentagao do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos 

autos do processo licitatOrio ou a qualquer outra informagdo necessaria a instrucao do 

recurso. 

13.7-Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes 

interessados, o prazo para recurso sera suspenso. 

13.8-0 acolhimento do recurso importard na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de 
aproveitamento. 

14- DA ADJUDICAcA0 E HOMOLOGAQ.A" 0 

14.1- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologard o procedimento licitatorio e adjudicard o objeto ao licitante 

vencedor. 

14.2- ApOs a adjudicagdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou 

retirar o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias. 

14.3- Previamente a formalizacao da contratagdo, a Comissao Permanente de Licitagdo 

podera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibigao de contratar corn o 

Poder PUblico e verificar a manutencao das condicoes de habilitagdo. 

14.4- Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a 

assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissao Permanente de 

Licitagdo podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificagdo, para assinar 

o contrato ou retirar o instrumento equivalente. 

15- DO INSTRUMENTO DO CONTRATO 

15.1- A contratagdo sera formalizada por intermedio de instrumento contratual. 
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16- DA VIGENCIA DO CONTRATO 

16.1- 0 contrato tera vigencia de TRES meses. 

17- DAS OBRIGAcOES DAS PARTES 
17.1-Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigagoes e responsabilidades 

insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 03), alem do fornecimento da mao-

de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a 

perfeita execugdo da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a: 

17.2.1-  Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que 

formardo um conjunto de documentos tecnicos, graficos e descritivos referentes aos 

segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, 

de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer impedimento 

total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo da obra, de maneira a abrange-la 

em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as suas 

especificagoes tecnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a 

plena compreensdo das informagoes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos 

trabalhos: 

17.2.1.1. Juntamente corn o projeto executivo, a Contratada devera apresentar ao  

Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apes a 

assinatura do contrato, urn cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é,  

relacdo nominal de todo o pessoal tecnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros,  

mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma 

fisico da obra.  

17.2.1.2. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugOes desenvolvidas 

nos anteprojetos constantes no anexo do Projeto Basico (memorial descritivo), 

apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificagoes tecnicas, 

incorporando as alteragoes exigidas pelas mutuas interferencias entre os diversos 

projetos; 

17.2.2-  Os projetos executivos deverdo ser apresentados nos prazos previstos no 

cronograma fisico-financeiro apresentado pela Contratada. 

17.2.3-  Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica — 

ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 

6.496, de 1977; 

17.2.4-  Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico tecnico 

especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo corn o previsto no 

Projeto Basic°, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

17.2.5-  Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolegico, insuscetivel 

de privilegio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos 

e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, 

fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra; 
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17.2.6- Assegurar a CONTRATANTE: 

17.2.6.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 

as eventuais adequagoes e atualizagoes que vierem a ser realizadas, logo apps o 

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE 

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes; 

17.2.6.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagoes tecnicas, da 

documentagao produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na 

execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 

proibida a sua utilizagao sem que exista autorizagao expressa da CONTRATANTE, sob 

pena de multa, sem prejuizo das sangoes civis e penais cabiveis. 

17.2.7-  Promover a organizaeao tecnica e administrativa dos servigos, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo corn os documentos e especificagOes que 

integram o Contrato, no prazo determinado. 

17.2.8-  Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislagao 

pertinente, cumprindo as determinagOes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos 

servieos sempre limpo e nas melhores condigoes de seguranga, higiene e disciplina. 

17.2.9-  Atentar, em relagao ao material, para todas as disposigoes e especificagoes 

constantes no Projeto Basica 

17.2.10- Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e 

aprovaeao, quaisquer mudangas nos metodos executivos que fujam as especificagoes do 

memorial descritivo. 

17.2.11- Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsavel, as informagOes sobre o andamento da obra, tais como, namero de 

funcionarios, de equipamentos, condigoes de trabalho, condicoes meteorolagicas, servigos 

executados, registro de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 

A Fiscalizagao e situagao da obra em relagao ao cronograma previsto. 

17.2.12- Refazer, As suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o 

estabelecido neste instrumento e as especificagoes constantes no projeto basic° e seus 

anexos, bem como substituir aqueles realizados corn materiais defeituosos ou corn vicio 

de construed°, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de 

Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da 

CONTRATANTE. 

17.2.13-  Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos da 

construcao civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente — CONAMA. 

17.2.14- Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por use 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 

fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruigao, danificagao, defeitos ou 

incorregOes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de 

terceiros, ainda que ocorridos ern via pUblica junto A obra. 
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17.2.15- Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 

17.2.16-  Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou 

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, 

bem como aos documentos relativos a execucao da reforma. 

17.2.17-  Paralisar, por determinagao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao 

esteja sendo executado de acordo corn a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranga 

de pessoas ou bens de terceiros. 

17.2.18-  Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais 

resultantes da execugdo do contrato. 

17.2.19-  Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 

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

outras obrigagoes inerentes A execugao dos servicos ora contratados. 

17.2.20-  Arcar corn 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. 

17.2.21- Adotar as providencias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos 

respectivos Orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitarias, eletricas e telefonicas. 

17.2.22- Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo 

o que for necessario a execugdo dos servicos, durante a vigencia da obra. 

17.2.23- Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, corn 

fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI's; 

17.2.24-  Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto 

capaz de tomar decisoes compativeis corn os compromissos assumidos; 

17.2.25- Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou 

municipal, as normas de seguranga da Administragao; 

17.2.26-  Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incendios nas areas da 

Administragdo; 

17.2.27-  Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia 

adequadas, corn a observancia as recomendagoes aceitas pela boa tecnica, normas e 

legislagao; 

17.2.28-  Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugao dos servicos fora 

das suas especificagoes; 

17.2.29-  Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 

Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, 

procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes cabiveis e assumindo o onus 

decorrente; 
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17.2.30-  Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas 

por seus empregados quando da execugao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a 

prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimonio pUblico; 

17.2.31- Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigagOes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que este obrigada, 

exceto nas condigoes autorizadas no Projeto Basic° ou neste contrato; 

17.2.32-  Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condigoes que 

ensejaram a sua habilitagao e qualificagao no certame licitatorio; 

17.2.33-  Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 

comprovantes do cumprimento das obrigagoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por 

Tempo de Servigo — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados 

utilizados na execugao dos servigos. 

17.3- A CONTRATANTE obriga-se a: 

17.3.1. Cumprir fielmente as disposigoes do Contrato; 

17.3.2. Exercer a fiscalizagao dos servigos por servidores especialmente designados, na 

forma prevista na Lei n° 8.666/93; 

17.3.3. Responsabilizar-se pela comunicagao, em tempo habil, de qualquer fato que 

acarrete em interrupgdo na execugao do Contrato; 

17.3.4. Efetuar o pagamento nas condigoes e pregos pactuados no Contrato; 

17.3.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigOes, falhas ou 

irregularidades constatadas na execugao do servico para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessarias; 

17.3.6. Fornecer por escrito as informagoes neeessarias para o desenvolvimento dos 

servicos objeto do contrato; 

17.3.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

17.3.8. Zelar pelo cumprimento das obrigag5es da CONTRATADA relativas 

observancia das normas ambientais vigentes; 

17.3.9. Proporcionar todas as condigoes para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus servigos de acordo com as determinagoes do Contrato, do Edital, especialmente do 

Projeto Basic° e seus anexos; 

17.3.10. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigoes de 

habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao. 

18-DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

18.1-  A contratada e responsavel pelos danos causado a Administragao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato. 
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18.2-  0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato. 

19-  DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO 

19.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera 

CONTRATADA apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagao da 

CONTRATANTE, a qual competird, no prazo de ate 10 (dez) dias, a verificagao dos 

servicos executados, para fins de recebimento provisorio. 

19.1.1 0 recebimento provisorio tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de 

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis. 

19.2. A CONTRATANTE realizara inspegao minuciosa de todos os servicos e obras 

executadas, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos 

profissionais encarregados pela obra, coin a finalidade de verificar a adequagdo dos 

servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revise-es finais que se fizerem 

necessarios. 

19.2.1. Apes tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais 

pendencias verificadas. 

19.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, 

defeitos ou incorregoes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo 

fiscalizagao nao atestar a Ultima e/ou Unica medigao de servicos ate que sejam sanadas 

todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 

Provisorio. 

19.3. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera 

lavrado em ate 10 (dez) dias apes a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por 

servidor ou comissao designada pela autoridade competente, desde que tenham sido 

devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizacao quanto as pendencias 

observadas, e somente apes solucionadas todas as reclamagoes porventura feitas quanto 

falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos 

empregados na execugao do contrato. 

19.3.1. Na hipOtese de a verificagao a que se refere o paragrafo anterior nao ser 

procedida tempestivamente, reputar-  se-d como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a 

Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores a exaustao do prazo. 

19.3.2. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em 

qualquer epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por forga das disposigoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 
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20- DO PAGAMENTO 

20.1. Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medicties mensais 

a serem feitas de acordo corn o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro da obra, 

considerando os pregos uniterios constantes da Planilha de Quantidades, todos 

aprovados pelo Departamento de Engenharia do Municipio. 

20.2. Ap(is a aprovacao das medicOes, o pagamento sera realizado no prazo de ate 15 

(quinze) dias, mediante deposito na conta de titularidade da CONTRATADA, corn a 

respectiva emissao e aceitagao da nota fiscal e apresentagdo das guias de recolhimentos 

do INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA. 

20.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos 

vencidos, que tenham sido apresentados na ocasido da habilitagao ou junto ao Cadastro 

de Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente sera() efetivados 

caso a CONTRATADA apresente situagao regular. 

20.4. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao 

gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigagdo de 

reajustamento ou atualizagdo monetaria do valor devido. 

20.5. 0 pagamento sera efetuado pela Tesouraria do Municipio. 

20.6. 0 pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento 

e comprovagao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes Orgaos: 

a) CREA, por meio da ART de Execugao da Obra - Anotagao de Responsabilidade 
Tecnica; 

b) ISS da Prefeitura Municipal; 

c) INSS, através da matricula da obra; 

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcao da obra; 

e) Recolhimento da Garantia de Execugdo e adicional, se houver. 

20.7. Na ocasiao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera 

apresentar na tesouraria da Contratante, alem dos documentos exigidos no item 

anterior: 

a)Comprovante de medigao realizada pelo Departamento de Engenharia do 

Municipio, devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizagao da obra; 

b) CertidOes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no 

respectivo mes do pagamento. 

20.8. A liberagdo da Ultima parcela estara condicionada a elaboragao do Termo de 

Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados, o qual sera lavrado em ate 

10 (dez) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, devendo a 

CONTRATADA, ainda, apresentar as seguintes documentagOes: 

a)Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra; 

b) Certificado de vistoria e conclusao da obra efetuado pelo Departamento de 

Engenharia do Municipio; 

c)Termo de Recebimento definitivo da obra; 
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20.9 - Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposigao contratual, os 
pagamentos poderao ficar retidos ate posterior solugao, sem prejuizos de quaisquer 
outras disposigoes contratuais. 

20.10- E vedada expressamente a realizagao de cobranca de forma diversa da estipulada 
neste Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de 
titulo, sob pena de aplicagao das sangoes previstas no edital e indenizacao pelos danos 
decorrentes. 
20.11-  0 pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovagao de 
cumprimento dos requisitos de habilitagao estabelecidos neste Edital. 
20.11.1- Na hipOtese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera 
regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de ate 10 (dez) dias, sob pena de 
aplicagao das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisao do contrato. 
20.12-  Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, o 
pagamento ficara pendente ate que o contratado providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apOs a regularizagao da situagao, 
nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 
20.13- A Administragao somente efetuard o pagamento apOs a ocorrencia das seguintes 
hipOteses, sendo facultada a adogdo de apenas uma delas; 
20.13.1- Mediante a comprovagdo da quitagdo dos tributos referentes a aquisigao ou 
prestagao de servigo contratado; ou 
20.13.2-  Mediante retengdo diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratagdo, 
bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei 
Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 
20.14-0 Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/06, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e 
contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard 
condicionado a apresentagao de comprovagdo por meio de documento oficial de que faz 
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
20.15-A Administragao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as 
multas e/ou indenizagoes devidas pelo contratado. 
20.16-0 desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de 
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditOrio e a ampla 
defesa, corn os recursos e meios que lhes sao inerentes. 
20.17-E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do 

contrato. 
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21- DAS SAKOES 

21.1-Comete infragdo administrativa, a licitante/Adjudicatdria que, no decorrer da 
licitagdo; 

a) Ndo retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada 
dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentaedo falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Ndo mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidoneo; 

Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaragdo falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execugdo do certame. 

21.2-  A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragoes discriminadas no 
subitem anterior ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as 
seguintes sangoes; 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 
21.3- Em caso de inexecuedo do contrato, erro de execugdo, execugdo imperfeita, mora de 
execuedo, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, a 
Contratada estard sujeita as sangoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

I-Advertencia por escrito; 
II- Multas; 
a) Multa de 2 % por semana de atraso na entrega do objeto, calculada sobre o 

valor total do contrato, limitada ao percentual maximo de 10% do valor total da 
contratagao, a partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 5,0 % sobre o valor do objeto no caso de inexecucao parcial do 
contrato; 

c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infracao a qualquer 
clausula ou condicao do contrato nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, 
aplicada em dobro na reincidencia; 

d) Multa de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo do contrato 
por ato unilateral da Administragao, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulagdo corn as demais sangOes cabiveis; 

e) Multa de 20,0 % sobre o valor total do certame, quando configurada a 
inexecucao total do contrato. 

III-  Suspensdo tempordria de participaedo em licitaedo e impedimento de 
contratar corn a Administraedo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 
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IV- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao 

Piablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja 

promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que 

sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos 

resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

21.4-  As sangoes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de 

contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar cm contratar corn a Administragao 

poderao tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao em 

virtude de atos ilicitos praticados. 

21.5-  As penalidades serao aplicadas apes regular processo administrativo, em que seja 

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

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

subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

21.6- A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administracao. 

21.7-  A sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 

Administragao PUblica e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

21.8-  As demais sangoes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao 

Permanente de Licitagdo. 

21.9-  A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes, levara em consideragdo a 

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

a Administragao, observado o principio da proporcionalidade. 

21.10- As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade 

competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas 

judicialmente. 

21.11- As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.12- As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas 

cabiveis. 

22-  DA RESCISAO DO CONTRATO 

22.1-Constituem motivo para rescisao do contrato: 

a)0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagOes, projetos ou prazos; 

b)0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes, projetos e 

prazos; 
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c)A lentidao do seu cumprimento, levando a Administracao a comprovar a 

impossibilidade da conclusao do servico, nos prazos estipulados; 

d)0 atraso injustificado no inicio do servigo; 

e)A paralisagao do servigo, sem justa causa e previa comunicagao a 

Administragao; 

f)A subcontratagao total do seu objeto, a associagao do contratado corn outrem, a 

cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao 

admitidas neste edital e no contrato; 

g) A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 

Administragao e autorizagao em contrato. 

h) 0 desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores; 

i) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° 

do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

j) A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 

k) A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

1) A alteragdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execugdo do contrato; 

m)Razoes de interesse palico de alta relevancia e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que este. 

suborclinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

contrato; 

n) A supressao, por parte da Administragao, dos servicos, acarretando 

modificacao do valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei 

n° 8.666/93; 

o) A suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administracao, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave 

perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizagoes 

pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagoes e mobilizag5es e outras 

previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do 

cumprimento das obrigagOes assumidas ate que seja normalizada a situagao; 

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

Administracao decorrentes do servieo, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de 

calamidade pUblica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao 

contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagoes ate que 

seja normalizada a situagao; 

q) A nao liberagan, por parte da Administragao, de area, local ou objeto para 

execugdo do servigo, nos prazos contratuais; 
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r) A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execugdo do contrato; 

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem 

prejuizo das sang-5es penais cabiveis. 

22.2- A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

23- DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO 

23.1-  A Administragdo podera revogar a licitagdo por raz5es de interesse pnblico 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta. 

23.2-A revogagdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditerio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

24- DA ANULAcA0 DO PROCEDIMENTO 

24.1-A Administragdo, de officio ou por provocagdo de terceiros, devera anular o 

procedimento quando eivado de vicio insanavel. 

24.2-A anulagdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado 

contraditorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

24.3-A nulidade do procedimento de licitagdo ndo gera obrigagdo de indenizar pela 

Administragdo. 

24.4-A declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na 

nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequencias do ato anulado. 

24.5-Quando da declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicara expressamente os atos a que ela se estende. 

24.6-A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os 

efeitos juridicos que o contrato, othinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir 

os ja produzidos. 

24.7-A nulidade do contrato ndo exonera a Administragdo do dever de indenizar o 

contratado pelo que este houver executado ate a data em que ela for declarada e por 

outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao the seja imputavel, 

promovendo-se a responsabilidade de quem the deu causa. 

24.8-Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse 

piablico ou aos demais interessados. 

25. DA FISCALIZAcAO 

25.1-0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na 

verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos e da alocagdo dos recursos 
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necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 

exercidos por um representante da Administragao, especialmente designado, na forma 

dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n° 2.271, de 1997. 

25.2-0 representante da Contratante devera ter a experiencia necessaria para o 

acompanhamento e controle da execugao dos servicos e do contrato. 

25.3-  A Contratante exercera a fiscalizagdo das obras/servigos através do Engenheiro 

Civil especialmente designado para este fim, sem reduzir nem excluir a responsabilidade 

da Contratada. 

25.4-  Ficam reservados a Fiscalizagao o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas 

Especificagoes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais 

que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente corn as obras / servicos em 

questa() e seus complementos. 

25.5-  A fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeigoes tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja 

caracterizada a omissao funcional por parte destes, de conformidade corn o art. 70 da Lei 

n° 8.666, de 1993. 

25.6-  Compete especificamente a Fiscalizagdo; 

25.6.1-  Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das 

obras/servigos; 

25.6.2-  Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas ObrigagOes da 

Contratada constantes do Contrato; 

25.6.3-  Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificagoes e Normas 

Tecnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis; 

25.6.4-  Esclarecer prontamente as dnvidas que lhes sejam apresentadas pela 

Contratada; 

25.6.5-  Expedir por escrito, as determinagoes e comunicagOes dirigidas a Contratada; 

25.6.6- Autorizar as providencias necessarias junto a terceiros; 

25.6.7-  Transmitir por escrito, instrugoes sobre as modificagoes dos servicos que 

porventura venham a ser feitos, bem como as alteracoes de prazo e cronograma; 

25.6.8-  Relatar oportunamente a Contratante, ocorrencias ou circunstancias que possam 

acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacao a terceiros; 

25.6.9 - Dar a Contratante imediata ciencia de fatos que possam levar a aplicagao de 

penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato. 

25.7-A execugdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuragao dos seguintes aspectos, 

quando for o caso: 

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

CAPANEMA - PR 



Prefeitura .Municipal de  
Capanema II 	( el   

a) os resultados alcangados em relagao ao contratado, com a verificacao dos prazos 

de execugao e da qualidade demandada; 

b) os recursos humanos empregados, em fungao da quantidade e da formagao 

profissional exigidas; 

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d) a adequagao dos servicos prestados a rotina de execugao estabelecida; 

e) o cumprimento das demais obrigagoes decorrentes do contrato; e 

f) a satisfagao do pUblico usuario. 

25.8-  0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servico, devera 

comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragao dos valores 

contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

25.9-0 representante da Administragao anotara em registro proprio todas as ocorrencias 

relacionadas corn a execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providencias necessarias ao fiel 

cumprimento das clausulas 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, de 1993. 

25.10-0 descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagoes e encargos sociais e trabalhistas, 

ensejara a aplicagao de sangoes administrativas, previstas no instrumento convocatorio e 

na legislagao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos 

artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993. 

25.11 - A substituicao de qualquer integrante da equipe tecnica proposta pela 

Contratada, durante a execugao do contrato, somente sera admitida, a criterio da 

Contratante, mediante a comprovagao de experiencia equivalente ou superior do 

substituto proposto. 

25.12 - Os servigos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento 

entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para 

atuar no sentido do cumprimento do Contrato. 

25.13 - Reserva-sea Contratante o direito de intervir nas obras/servigos quando ficar 

comprovada a incapacidade tecnica da Contratada ou deficiencia dos equipamentos e da 

mao-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacao, 

seja a que titulo for. 

26. DAS ALTERAcOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVIcOS E REAJUSTE 

26.1. Qualquer modificagao que se faga necessaria durante o andamento das 

obras/servigos, seja nos projetos, detalhes ou especificagoes, somente podera ser feita a 

criterio do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara 

por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicoes 
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contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servigos 

para melhor adequagao tecnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, 

da Lei 8.666/93, corn alteragoes posteriores. 

26.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizagdo de servigos 

adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos 

pregos unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou se for o 

caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de 

Engenharia, observadas as condigoes da proposta da CONTRATADA, formalizando o 

respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

26.3. No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera 

expedida apes a formalizagao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido 

as formalidades legais. 

26.4- Em caso de prorrogagao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 

quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa 

prorrogagao, respeitarse-d o indice INPC/IBGE para a atualizagao dos valores. 

27. DO FORO 

27.1- 0 foro para dirimir questOes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de 

Capanema-PR, corn exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

28-  DISPOSIOES FINAIS 

28.1-0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara no 

afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericao da sua qualificagdo e a exata 

compreensao da sua proposta. 

28.2-As normas que disciplinam esta licitagao sera° sempre interpretadas em favor da 

ampliagao da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga da  

futura aquisicao. 

28.3-E facultado a Comissao de Licitagao, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de 

diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, inclusive com 

a fixagao de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou informacao 

que deveria constar do mesmo desde a realizagao da Sessao 

28.4-Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-a o dia 

do inicio e incluir-se-a o do vencimento. 

28.5-Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de 

Capanema-PR. 

28.6-Qualquer impugnagao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital 

deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou 

remetida via postal, enderecada a Divisao de Licitagoes do Municipio, considerando-se a 

data de recebimento da correspondencia para verificagao da tempestividade dos atos, 

respeitando-se os prazos previstos neste edital. 
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28.7-A Divisdo de Licitagoes prestard todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados nesta licitagdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-

feira, no horario de expediente, na AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080, 

CENTRO - CAPANEMA — PR. 

CAPANEMA-PR, 07 de Outubro de 2014. 

nn1 amir Maria de ara Denardin 

Prefeita Municipal 
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CARTA CREDENCIAL — ANEXO 01 

(local e data) 

A COMISSAO DE LICITAQA 0 

Referente: Edital de Convite n° 045/2014. 

Senhores 

0 abaixo assinado 	 , portador da carteira de identidade n° 

, na qualidade de responsavel legal pela proponente 	, vem, pela presente, 

informar a Vossa Senhoria que o senhor 	, carteira de identidade n° 	 

a pessoa designada por nos para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da 

documentagao de habilitagdo e proposta de pregos, para assinar as atas e demais 

documentos, e corn poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitagdo 

em epigrafe. 

Atenciosamente. 

(carimbo da proponente, nome, RG e assinatura do representante legal (COM 

RECONHECIMENTO DE FIRMA) 
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Declaragdo de Regularidade no Ministerio do Trabalho — ANEXO 02 

(em papel preferencialmente timbrado corn ratho social, CNPJ, endereco completo, 

endereco eletranico, telefone, fax, corn nome e assinatura do representante legal) 

Abaixo consta modelo para apresentacao da Declaracao de Atendimento ao 

disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicao Federal. A declaracio devera ser 

entregue em papel timbrado da empresa licitante, corn assinatura de seu Representante 

Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; 

se nao for o caso, esta ressalva nab deve constar da declaracao. 

DECLARACA 0 DERE GULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM 

ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXII]; DA CONSTITUICAO 

FEDERAL 

Referencia: 

Prefeitura Municipal de Capanema 

CONVITE n° 045/2014 

	  , inscrita no CNPJ/MF n° 	  , por intermedio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a) 	  , portador(a) do documento de 

identidade RG n° 	 , emitido pela SSP/ , e do CPF n° 	 

DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que nao emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de 

aprendiz. 

Capanema-PR, de 	 de 2014. 

(Assinatura do representante legal ) 

Nome 

RG/CPF 

Cargo 

Carimbo da empresa 
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ATESTADO DE VISITA — ANEXO 03 

Referente: Edital de CONVITE n° 045/2014. 

Objeto: 

Declaramos que o engenheiro 	 , CREA n° 	 da 

empresa 	 responsavel tecnico da proponente, devidamente credenciado, 

visitou o local da execuedo da obra objeto do Convite em epigrafe. 

(Local e Data) 

(mine, RG/CREA, assinatura do responsavel pelo Licitador e carimbo da proponente) 

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

DECLARAcA0 DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ANEXO 04 

A Comissao de Licitacao 

Referente: Edital de Convite n° 045/2014. 

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o 

responsavel tecnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitacao, é: 

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao 

nosso quadro tecnico de profissionais permanentes, corn relacionamento junto a empresa, 

dentro das Leis Trabalhistas vigentes. 

(local e data) 

nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo da proponente) 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
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DECLARACAO DE IDONEIDADE — ANEXO 05 

A Comissao de Licitagdo 

Referente: Edital de Convite n° 045/2014 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 

procedimento de licitagao, sob a modalidade Convite n° 045/2014, instaurado pelo 

Municipio de Capanema-PR, que nao fomos declarados inidoneos para licitar ou 

contratar corn o Poder Public°, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que ate 

a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitacao e eventual 

contratacao, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrencias 

posteriores, bem como, que nossa empresa nao possui menores de dezoito anos em 

atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que nao utiliza o trabalho de menores de 

dezesseis anos, salvo na condigao de aprendiz. 

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

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

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
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CARTA PROPOSTA DE PREcOS- ANEXO 06 

(Identificagdo da Proponente - razdo social, enderego, telefone e CNPJ, etc. ) 

(Local e data) 

A Comissao de Licitagoes 

Referente: Edital de Convite n° 045/2014. 

Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciagdo de Vossas Senhorias, nossa 

proposta de pregos para CONTRATACA 0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAQA 0 POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS 

IRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS 

PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 

1.038,90 M2. 

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execugdo do objeto e de 

R$ 	( 	), sendo R$ ..... (....) referentes a mao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao 

fornecimento do material. 

O prazo de execugdo do objeto da licitacao e de 	dias, contados da data da 

emissao da ordem de servigo pelo Contratante. 

O prazo de validade da proposta de pregos e de  	)dias (no minimo 

90 (noventa) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas 

pela Comissao de Licitagoes. 

Declaramos que, em nossos precos unitarios estao incluidos todos os custos 

diretos e indiretos para a perfeita execugdo do objeto do edital, tais como materiais, 

aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos 

sociais, administragdo, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra. 

Na execugdo do objeto do edital, observaremos rigorosamente as 

especificagoes tecnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou 

superior assumindo, desde j6., a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos 

trabalhos. 

Atenciosamente. 

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

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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TERMO DE RENUNCIA — ANEXO 07 

A Comiss-ao de Licitagoes 

Referente: Edital de Convite n° 045/2014. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitagao modalidade Convite 

n° 045/2014, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que 

representa, que nao pretende recorrer da decisao da Comissao de Licitagdo, que julgou os 

documentos de habilitagao, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de 

recurso da fase habilitatoria e ao prazo respectivo, e concordando, em consequencia, coin 

o curso do procedimento licitatOrio, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de 

prego dos proponentes habilitados. 

(local e data) 

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

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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ANEXO 08 

MINUTA CONTRATO XXX/2014 

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE 

CAPANEMA E A EMPRESA 	  

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugdo de Obra, sem vinculo 

empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob 

o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado 

pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN. 

De outro lado a Empresa 	, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	, neste ato 

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

domiciliado em 	 ,doravante denominada CONTRATADA, vem firmar 

o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagdo 

pertinente, obedecidas as condigoes estabelecidas na licitagdo realizada na modalidade 

CONVITE N° 045/2014, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as 

clausulas e condigoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. CONTRATACAC DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM PLUVIAL 

E PAVIMENTACAO POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, 

LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, 

NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 1.038,90 M2, e conforme 

memorial descritivo (anexo 11), Projetos (anexol2) e especificado no formulario 

padronizado de proposta (anexo 06). 

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, as condigoes expressas no Edital de 

CONVITE N° 045/2014, juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA- DO REGIME DE EXECUCAO  

2.1. A obra sera realizada por execugdo indireta, sob o regime de empreitada por prego 

global. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUCAO  

3.1. As obras sera° executadas nos locais e na forma descritos nos projetos basicos dos 

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagoes que 

acompanham o edital. 
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3.2- 0 prazo de execugao dos servigos tera inicio a partir da data de assinatura deste 

instrumento contratual. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAOES DA CONTRATADA 
4.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos 

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugdo dos servigos 

e demais atividades correlatas, obriga-se a: 

4.1.1.Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo 

urn conjunto de documentos tecnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos 

especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a 

considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer impedimento total ou 

parcial, permanente ou temporario, a execugao da obra, de maneira a abrange-la em seu 

todo, compreendendo a completa caracterizagao e entendimento de todas as suas 

especificagoes tecnicas, para posterior execugao e implantagao do objeto garantindo a 

plena compreensao das informagoes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos 

trabalhos: 

4.1.1.1. Juntamente corn o projeto executivo, a Contratada devera apresentar ao 

Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maxim° de 10 (dez) dias apes a 

assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é,  

relacao nominal de todo o pessoal tecnico que ira executar as obras, incluindo  
engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento  

do cronograma fisico das obras.  

4.1.1.2. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solugoes desenvolvidas 

nos anteprojetos constantes no anexo do Projeto Basic° (memorial descritivo e 

especificacOes), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificagOes 

tecnicas, incorporando as alteragoes exigidas pelas mutuas interferencias entre os 

diversos projetos; 

4.1.1.3. Os projetos executivos deverao ser apresentados nos prazos previstos no 

cronograma fisico-financeiro apresentado pela Contratada. 

4.1.2.Providenciar junto ao CREA as Anotagoes de Responsabilidade Tecnica — ART's 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, 

de 1977; 

4.1.3.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo tecnico especializado, 

para que a Administragao possa utiliza-lo de acordo corn o previsto no Projeto Basic°, nos 

termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

4.1.3.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel 

de privilegio, a cessao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos 

e elementos de informagao pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, 

fixagao em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra; 

4.1.4.Assegurar a CONTRATANTE: 
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4.1.4.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 

as eventuais adequagoes e atualizagOes que vierem a ser realizadas, logo apps o 

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE 

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes; 

4.1.4.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagoes tecnicas, da 

documentagao produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na 

execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 

proibida a sua utilizagao sem que exista autorizagao expressa da CONTRATANTE, sob 

pena de multa, sem prejuizo das sangoes civis e penais cabiveis. 

4.1.5.Promover a organizagao tecnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-

los eficaz e eficientemente, de acordo corn os documentos e especificagoes que integram o 

Contrato, no prazo determinado. 

4.1.6.Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislagao pertinente, 

cumprindo as determinagOes dos Poderes Palicos, mantendo o local dos servicos sempre 

limpo e nas melhores condigoes de seguranga, higiene e disciplina. 

4.1.7.Atentar, em relagao ao material, para todas as disposigoes e especificaeOes 

constantes no Projeto Basic°. 

4.1.8.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagao, 

quaisquer mudangas nos metodos executivos que fujam as especificagoes do memorial 

descritivo. 

4.1.9.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, numero de 

funcionarios, de equipamentos, condigOes de trabalho, condigdes meteorologicas, servicos 

executados, registro de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 

a Fiscalizaeao e situagao da obra ern relaeao ao cronograma previsto. 

4.1.10. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o 

estabelecido neste instrumento e as especificagoes constantes no projeto basic° e seus 

anexos, bem como substituir aqueles realizados corn materiais defeituosos ou corn vicio 

de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de 

Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da 

CONTRATANTE. 

4.1.11. Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos da 

construgao civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente — CONAMA. 

4.1.12. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuedo dos servicos, por use 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 

fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruigao, danificagdo, defeitos ou 

incorreeoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de 

terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra. 

4.1.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
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ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 

4.1.14. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou 

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, 

bem como aos documentos relativos a execugao da reforma. 

4.1.15. Paralisar, por determinagao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao 

esteja sendo executado de acordo com a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranga 

de pessoas ou bens de terceiros. 

4.1.16. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais 

resultantes da execugao do contrato. 

4.1.17. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 

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

outras obrigagoes inerentes a execugao dos servicos ora contratados. 

4.1.18. Arcar corn 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. 

4.1.19. Adotar as providencias e precaugOes necessarias, inclusive consulta nos 

respectivos Orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitarias, eletricas e telefonicas. 

4.1.20. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessario a execugdo dos servicos, durante a vigencia da obra. 

4.1.21. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, corn fotografia 

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

4.1.22. Manter sediado junto a Administragdo, durante os turnos de trabalho, preposto 

capaz de tomar decisoes compativeis corn os compromissos assumidos; 

4.1.23. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou 

municipal, as normas de seguranga da Administragdo; 

4.1.24. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incendios nas areas da 

Administragdo; 

4.1.25. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia 

adequadas, com a observancia as recomendagoes aceitas pela boa tecnica, normas e 

legislagao; 

4.1.26. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servicos fora 

das suas especificagoes; 

4.1.27. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 

Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, 

procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes cabiveis e assumindo o onus 

decorrente; 

4.1.28. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas 
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por seus empregados quando da execugao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a 

prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimonio publico; 

4.1.29. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigagbes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada, 

exceto nas condigoes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato; 

4.1.30. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condigoes que 

ensejaram a sua habilitagao e qualificagao no certame licitatOrio; 

4.1.31. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 

comprovantes do cumprimento das obrigagOes previdenciarias, do Fundo de Garantia por 

Tempo de Servigo — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados 

utilizados na execugao dos servicos. 

5. CLAUSULA QUINTA -DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO  

5.1. 0 prazo para a conclusao da obra e de no maximo TRES meses, contados a partir 

da assinatura deste instrumento contratual, conforme cronograma elaborado pelo 

Departamento de Engenharia do Municipio. 

5.2. Os servicos serao executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto 

Basico e seus anexos. 

5.2.1.Para a perfeita execugao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades 

estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo corn os termos da 

proposta, promovendo, quando requerido, sua substituicao. 

6. CLAUSULA SEXTA— DAS VEDACOES  

6.1. E vedado a CONTRATADA: 

6.1.1.A subcontratacao total ou parcial do objeto do contrato. 

6.1.2.Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira; 

6.1.3.Interromper a execugao dos servicos sob alegagao de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

7. CLAUSULA SETIMA - DAS 013RIGACOES DA CONTRATANTE  

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1.Cumprir fielmente as disposigoes do Contrato; 

7.1.2.Exercer a fiscalizagao dos servicos por servidores especialmente designados, na 

forma prevista na Lei n° 8.666/93; 

7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicagao, em tempo habil, de qualquer fato que 

acarrete em interrupgao na execucao do Contrato; 

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condigoes e pregos pactuados no Contrato; 

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou 

irregularidades constatadas na execugao do servico para que sejam adotadas as medidas 
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corretivas necessarias; 

7.1.6.Fornecer por escrito as informagoes necessarias para o desenvolvimento dos 

servicos objeto do contrato; 

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagoes da CONTRATADA relativas a observancia 

das normas ambientais vigentes; 

7.1.9.Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus servigos de acordo corn as determinagoes do Contrato, do Edital, especialmente do 

Projeto Basic() e seus anexos; 

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade corn as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigoes de 

habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO  

8.1. 0 valor do contrato e de R$ XXXX(XXXX). 

8.1.1.No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 

decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, 

materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto 

contratado. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA 

9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 03 (TRES) meses, a partir da data da 

assinatura deste instrumento contratual, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipeteses 

elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 	  

encerramento em 	  

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO  

10.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 20 do edital. 

10.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 

procedimentos: 

10.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no 

Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigao previa dos 

servigos executados no periodo, através de planilha e memória de calculo detalhada. 

10.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em 

sua totalidade. 

10.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servigos, em relagao a 
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previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a 

medicao previa correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagao 

antecipada do valor respectivo. 

10.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da 

data da apresentagao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 

medicao previa relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos 

servigos executados. 

10.2.2.1. No caso de etapas nao concluidas, sera() pagos apenas os servigos efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

10.2.2.2. A aprovagao da medicao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime 

de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos 

servigos executados. 

10.2.3. Apes a aprovagdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da 

medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servigos e de 

memória de calculo detalhada. 

10.3. 	0 pagamento somente sera efetuado apes o "atesto", pelo servidor competente, 

da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais 

documentos exigidos neste Edital. 

10.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade 

da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servigos efetivamente 

executados. 

10.4. Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execugdo dos servigos identificada pelo Departamento de 

Engenharia ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara 

pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o 

prazo para pagamento iniciarse-a apes a comprovagao da regularizagdo da situagao, nao 

acarretando qualquer onus para a Contratante. 

10.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta 

eletronica, 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. 

10.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislagao 

aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

10.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera 

observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagao municipal 

aplicavel. 

10.6.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos 

e contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara 

condicionado a apresentagao de comprovagdo por meio de documento oficial de que faz 
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jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante 

deposit° em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela 

CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislagao vigente. 

10.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancaria para pagamento. 

10.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

10.10. 	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de 

encargos moratOrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 

prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) 

ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 100) 

365 

N = Nirmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 

pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

11.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera 

CONTRATADA apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagao da 

CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de ate 10 (dez) dias, a verificacao dos 

servicos executados, para fins de recebimento provisOrio. 

11.1.1. 0 recebimento provisOrio tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de 

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugOes exigiveis. 

11.2. A CONTRATANTE realizara inspegao minuciosa de todos os servicos e obras 

executadas, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos 

profissionais encarregados pela obra, corn a finalidade de verificar a adequagao dos 

servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem 

necessarios. 

11.2.1. ApOs tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais 

pendencias verificadas. 

11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, 

defeitos ou incorregoes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a 
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fiscalizagao nao atestar a Ultima e/ou Unica medigao de servigos ate que sejam sanadas 

todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 

Proviserio. 

11.3. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera 

lavrado em ate 10 (dez) dias apOs a lavratura do Termo de Recebimento Proviserio, por 

servidor ou comissao designada pela autoridade competente, desde que tenham sido 

devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizagao quanto as pendencias 

observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamagoes porventura feitas quanto 

a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos 

empregados na execugao do contrato. 

	

11.3.1. 	Na hipotese de a verificagao a que se refere o paragrafo anterior nao ser 

procedida tempestivamente, reputarse-a como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado 

Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores a exaustao do prazo. 

	

11.3.2. 	0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em 

qualquer epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por forga das disposigoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PRECOS 

12.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos 

especificos consignados no Orgamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotagao 

abaixo discriminada: 
DOTACOES 
Exercicio da despesa Conta da despesa Funcional programatica Fonte de recurso 
2014 1390 08.002.15.451.1501.01151 000 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do 

exercicio subsequente correrao a conta das dotagoes orgamentarias indicadas em termo 

aditivo ou apostilamento. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAcA0  

14.1. A execugao dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalizagao e avaliagao por representante da CONTRATANTE, para este fim 

especialmente designado, corn as atribuigOes especificas determinadas na Lei n° 8.666, 

de 1993, conforme detalhado no Projeto Basico. 

14.1.1. 	0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e corn a 

experiencia tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execugao da obra. 

14.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item 

nao excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE 
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responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 

danos na execucao dos servicos contratados. 

14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos 

ora contratados, prestados em desacordo corn o presente Edital e seus Anexos e corn o 

contrato. 

14.4. As determinagoes e as solicitagoes formuladas pelo representante da 

CONTRATANTE encarregado da fiscalizacao do contrato deverao ser prontamente 

atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE  

15.1. Eventuais alteragoes contratuais regerse-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

15.2. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicaes contratuais, os 

acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.2.1. 	As supressOes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

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

acordado pelas partes e nas hiperteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogagao, 

respeitarse-a o indice INPC/IBGE para a atualizacao dos valores. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS INFRAcOES E DAS SANCOES 

ADMINISTRATIVAS 

16.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Plablica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagao. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RES CISAO CONTRATUAL  

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 22 

do edital. 

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, 

assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita 

e fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 22.1, do edital, 

sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 
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a) devolugao da garantia, se houver; 

b) pagamentos devidos pela execugao do Contrato ate a data da rescisao. 

18.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugao da 

garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizagOes a ela devidos, bem como a retengao dos creditos decorrentes do Contrato, 

ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sangoes previstas neste 

instrumento. 

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  

19.1. Os casos omissos ou situagoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.078, de 

1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei 

Complementar n° 123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos demais 

regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste 

Contrato, independentemente de suas transcrigoes. 

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICAc AO  

20.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio 

sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, 

contados do quinto dia Util do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por 

sua conta. 

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS  

21.1.A troca eventual de documentos e correspondencias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital. 

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO  

22.1. As questoes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem 

ser dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual, 

Comarca de Capanema - PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apes lido e achado conforme, as 

partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para 

um so efeito, na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2014. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	Contratada 

Prefeita Municipal 	 Representante legal 
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Testemunhas: 

  

   

NOME: 	 NOME: 
CPF: 	 CPF: 
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ANEXO 13 

DECLARAcA0 DE ACEITA0.0 DA RESPONSABILIDADE 

	 , CPF n° 	  
CREA n° 	 , declara que e conhecedor das condigoes constantes 
na Carta Convite n° 045/2014 e que aceita participar da Equipe Tecnica da Empresa 
	  CNPJ n° 	 , para a 
CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTACAO POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, 
LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, 
NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 1.038,90 M2. 

Cidade  	de 	 de 2014 

(Nome, CPF, RG e assinatura do declarante) 
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ANEXO 14— DECLARAcA0 DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE — MODELO 

A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICfPIO DE CAPANEMA — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sangOes e multas 

previstas no edital, que a empresa 	 (denominacao da Pessoa Juridica), 

inscrita no CNPJ sob o n°  	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 Integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia como 

criterio de desempate no procedimento licitatorio Carta Convite n° 045/2014, realizado 

pelo Municipio de Capanema — PR. 

/ /2014 

     

  

(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 

  

OBS.: Esta declaragdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente 

e carimbada corn o nUmero do CNPJ. 
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Convite: 045 
	

CAPANEMA, 07/10/2014 

PROTOCOLO NUMERO: 045 

DE: COMISSAO DE LICITAOES 

PARA: DEPARTAMENTO JURIDICO 

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do 
Edital de Licitagao n° 045, modalidade Convite, para os fins previsto no paragrafo 
imico do art. 38 da Lei n° 8.666/93. 

Cordialmente, 

Luciano Dorochowicz 
Presidente Comissao de Licitagdo 
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PARECER JURiDICO N° 137/2014 
CARTA CONVITE N°. 46/2014 

INTERESSADO: Comissio Permanente de Licitacoes 

ASSUNTO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E 
PAVIMENTACAO POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS 
IRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS 
RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA - PR, TOTALIZANDO UMA AREA DE 1.038,90 M2. 

1 - CONSULTA: 

A Comissao Permanente de LicitacOes, designada pela portaria 
n°. 5.767/2014, encaminha para analise desta Procuradoria Juridica, 
minuta de edital de carta convite, tipo menor preco, por execucao indireta, 
sob o regime de empreitada por preco global, para contratacao de empresa 
para drenagem e pavimentagdo poliedrica na Rua Guarani, conforme 
condicoes e especificacOes contidas no edital e seus anexos. 

Constam a minuta de edital e seus anexos: Carta credencial -
anexo 01, Declaracao de Regularidade no Ministerio do Trabalho - anexo 02, 
Atestado de visita - anexo 03, Declaracdo de responsabilidade tecnica -
anexo 04, Declaracdo de idoneidade - anexo 05, Carta proposta de precos -
anexo 06, Termo de renUncia - anexo 07, Minuta do contrato - anexo 08, 
Cronograma fisico-financeiro - anexo 09, Planilha de servicos, quantitativos 
e valores - anexo 10, Memorial descritivo - anexo 11, Projetos - anexo 12, 
Declaragdo de Aceitacao da Responsabilidade - anexo 13, Declaracao de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - anexo 14. 

E o relatOrio. 

2 - PARECER: 

Importante asseverar, inicialmente, que esta Procuradoria se 
atem, tao-somente, a questoes relativas a legalidade das minutas, 
ressalvando, portanto, que todo procedimento devera observar a 
legislacio apontada no corpo deste parecer, principalmente no tocante 
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a prazos e atos essenciais, nao nos competindo nenhuma consideracao 
acerca do merito da presente contratacao e da discricionariedade da 
Administracao Pfiblica ao tracar os parametros dos servicos entendidos 
como necessarios, bem como da forma para a sua execucio. 

2.1 - Da licitacao: do cabimento da modalidade carta convite 

No tocante a escolha da modalidade Carta Convite, os 
fundamentos estao assentados no fato desta modalidade ser mais simples, a 
qual é realizada entre interessados do ramo de que trata o objeto da 
licitacao, escolhidos e convidados em namero minimo de tres pela 
Administracao, conferindo agilidade ao procedimento licitatorio. 

Conforme a legislagao vigente, por esta modalidade de certame a 
Administragdo escolhe entre os possiveis interessados quem quer convidar, 
cadastrados ou nao. A divulgacao deve ser feita mediante afixacao de cOpia 
do convite em quadro de avisos do orgao ou entidade, localizado em lugar de 
ampla divulgacao, conforme a Lei de Licitacoes. 

Nesse prisma, verifica-se que por ser uma modalidade corn 
exigibilidades simplOrias, ha uma limitacao do quantum disponibilizado para 
realizacao de licitacao por carta convite, em que segundo o art. 23, I, "a", da 
Lei 8.666/93, esse limite e de R$ 150.000,00 para obras e servicos de 
engenharia. 

Desta maneira, quanto ao valor da licitacao, verifica-se que o 
objeto do presente certame e inferior ao valor maxima permitido pela 
legislagao (R$ 34.856,06), estando, portanto, justificada a adocao da carta 
convite como modalidade desta licitagao. 

Por outro lado, impende-se salientar que no Convite, para que a 
contratacao seja possivel, sao necessarias pelo menos tres propostas validas, 
isto é, que atendam a todas as exigencias do ato convocatOrio. Nao é 
suficiente a obtencao de tres propostas apenas. 8 preciso que no minimo 
tres empresas estejam aptas a participar da sessao publica e, por 
conseguinte, possam entregar o objeto do certame. Caso isso nao ocorra, a 
Administracao deve repetir o convite e convidar mais urn interessado, no 
minimo, enquanto existirem cadastrados nao convidados nas Ultimas 
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licitagOes, ressalvadas as hipoteses de limitacao de mercado ou manifesto 

desinteresse dos convidados, circunstancias estas que devem ser justificadas 

no processo de licitagao. 

Nesse sentido sao as deliberagoes do TCU: 

"NCto se obtendo o nitmero legal minimo de fres propostas aptas 
a selecao, na licitacao sob a modalidade convite, impOe-se a 
repeticao do ato, corn a convocageto de outros possiveis 
interessados, ressalvadas as hipOteses pre vistas no para.' grafo 
7° do art. 22 da Lei no 8.666/ 1993". 
Stimula 248 

exigivel a apresentacao de, pelo menos, tres propostas 
validas, para a modalidade convite, a menos que exista 
justificativa para possivel limitagdo do mercado ou manifesto 
desinteresse dos convidados". 
Aceordeto 437/2009 Pienetrio (Sumetrio) 

"Deve ser repetido o convite quando nao houver tres propostas 
validas, salvo se limitagOes de mercado ou manifesto 
desinteresse de participantes, devidamente comprovados, 
sugerirem que a repeticao acarretara custos administrativos 
desnecesscirios, atrasos na obtengdo do produto desejado ou 
prejuizos ao ente publico". 
Acordei o 292/2008 Plenetrio (Sumetrio) 

"A regularidade do convite exige apresentacCto de tres propostas 
validas ou de justificativas para inexistencia desse nitmero". 
Acordeto 77/2007 Plentirio (Sumetrio) 

Portanto, para que todo o procedimento do certame nao seja 

perdido, necessario se faz o convite nao apenas para tres empresas, mas sim 

para tees empresas que apresentem propostas validas e estejam aptas a 

vencer o certame, isto é, que apresentem as propostas e toda a 

documentacao exigida no edital na sessio piiblica do certame.  

2.2- Do Projeto Basic° 

Projeto basic() é o conjunto de elementos necessarios e 

suficientes, coin nivel de precisdo adequado, para caracterizar obra ou 

servigo ou complexo de obras ou servigos. e imprescindivel para realizagao 

de qualquer obra ou servigo de engenharia. 
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Destarte, toda licitacao de obra ou servico realizada em qualquer 

modalidade de licitagao deve ser precedida da elaboragdo de projeto basic°. 

0 referido projeto deve ser elaborado segundo as exigencias da 

Lei n°. 8.666/1993, corn base em indicacoes de estudos tecnicos 

preliminares que assegurem a viabilidade tecnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental do empreendimento. Deve possibilitar principalmente 

avaliacao do custo da obra, definicao dos metodos e prazo de execuedo. 

Estabelece a Lei de LicitagOes que o projeto basic° deve estar 

anexado ao ato convocatOrio, dele sendo parte integrante. 

Alem de ser pega imprescindivel para execucao de obra ou 

prestacao de servigos, o projeto basic° e documento que propicia a 

Administracao conhecimento pleno do objeto que se quer licitar, de forma 

detalhada, Clara e precisa. Permite ao licitante ter acesso a informaeoes e 

elementos necessarios a boa elaboraeao da proposta, mediante regras 

estabelecidas pela Administraeao a que estara sujeito. 

Deste modo, limitando-se a examinar a presenga dos 

documentos acima mencionados, verifica-se que o Projeto Basic° elaborado 
pelo Departamento de Engenharia do Municipio atende aos requisitos legais, 

fornecendo subsidios claros e suficientes para que os licitantes elaborem as 

suas propostas. 

2.3 - Das minutas de edital e do contrato 

A analise das minutas de edital e de contrato foi conduzida a luz 

da legislacao aplicavel ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, que 

regulamenta o modalidade de licitaeao Convite, bem como a Lei 

Complementar Federal n° 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

No tocante a minuta do edital, verifica-se que foram preenchidos 

os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93. 
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Adequada, tambern, a minuta do contrato constante do Anexo 

08, em que detalha o objeto, as suas peculiaridades, bem como preve as 

clausulas essenciais dispostas no art. 55, da Lei 8.666/93. 

3 - CONCLUSAO 

Diante do exposto, desde que observada a ressalva no corpo 

deste parecer quanto a necessidade de haver tres propostas validas para 

homologacao do certame, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente 

publicacao da minuta de edital em apreco, bem como de seus anexos, ora 

rubricados corn o intuito de identificar a documentacao examinada. 
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AUTORIZAcA0 PARA LICITAcAO 

Convite: 045 	CAPANEMA, 07/10/2014 

PROTOCOLO NI:TMERO: 045 

DE: PREFEITA MUNICIPAL 
PARA: COMISSAO DE LICITAOES 

Considerando as informagoes e pareceres contidos no presente processo 
AUTORIZO a licitagao sob a modalidade CONVITE, que tern por objeto a 
CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, 
LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, 
NO MUNICiPIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 1.038,90 M2, nos termos da Lei 
n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 

A Comissao de Licitagdo é aquela nomeada pela Portaria N° 5767/2014. 

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de Licitacao para as providencias 
necessarias. 

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

Prefeitura MunicipaC cle 
Capanema 	 ti u# it 090 

AVISO DE LICITAVA0 N° 045 

(Lei n° 8.666/93, art. 21) 

Modalidade de licitagdo: Convite 

Sintese do objeto: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS 
IRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS 
PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 
1.038,90 M2. 

Sessao de entrega de envelopes: 15/10/2014 ate as nove horas. 

Sessao de Julgamento: 15/10/2014 as nove horas. 

Local para informagoes e obtengdo do instrumento convocaterio e seus anexos: Setor de 

Licitagoes da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR 

AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO 

CAPANEMA - PR 

Luciano Dorochowicz 
Presidente Comissao de Licitagdo 

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

Convite 45/2014 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS SERVIcOS 

CNPJ: . . / - 	 Fornecedor : 	 E-mail: 

Endereco : 	 Telefone: 	 Fax: 	 Celular: 

Inscricao Estadual: 	 Contador: 	 Telefone contador: 

Representante: 

Enderego representante: 

E-mail representante: 

Banco: 

Lote : 001 	Lote 001 

N° Item Descrigao do Produto / Servigo 

 

CPF: . . - RG: 

Telefone representante: 

Data de abertura: 

Prego Unitario 

 

Agenda: 

 

Conta: 

 

  

Qtde. 	Unid. 	Prego Maximo Marca Prego Total 

001 DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS 

I RREGULARES, LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E 
ALAGOAS, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 1.038,90 M2  

1,00 	UN 34.856,06 	 0,00 

	

PRE9D TOTAL DO LOIE : 	 0,00 

	

TOTAL DA PROPOSTA : 	 0,00 

CNPJ: . . / - 

esPmpmta-Versikr1.13.7 
	

06/10/201417:13:29 



informasees Gerais 

Municipio i CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA 

	  as-cantiros 	Aiirs,N° 	e M. dlitiarre-devera 	serige.is-aon 	mfor,nadostal-nformaryno-Sit4--M4 	 

Ano* 2014 

Modalidade* Cpnvite 

N° licitack/dispensa/inexigibilidade* 45 

NUmero edital/processo* 45 

Descrig5o do Objeto* CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM PLUVIAL E 

PAVIMENTACAO POLItDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, LOCALIZADA 

NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICfPIO DE 

CAPANEMA - PR, COM AREA DE 1.038,90 M 2  

Forma de Avaligk [Manor Proc.° 	 • 

Dotagao Orgamentaria* ; 0800215451150111511390449051 

Preto maximo/Referencia de prego - 34.856,06 

R$* 

Data de Langamento do Edital 07/10/2014 

Data da Abertura das Propostas 15/10/2014 

Confirm:sr 

7/10/2014 
	

Mural de Licitacoes Municipals 

TCEPR 
R18UVA.I COst,Ar L.E.S.<1, Cs,..41ANA 

9 

Voltar 

Registrar processo licitatorio 

CPF: 8472608956 p  ognut) 

http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AMURegistrarProcessoCompra.aspx 
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Prefeitura 9blunicipaCde  
Capanema 

DEPARTAMENTO DE COORDENAcAO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissao: 07/10/2014 
	

Edital n°: 045 
	

Tip o Convite 
FORNECEDOR : 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 
84.840.503/0001-65 

R PADRE CIRILO, 303 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO - CIDADE/UF: Capanema/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de LicitacRo referente a (Convite N° 045), devidamente preenchida e 
de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as condicks do Edital. 

Vr-atura do forn edor 

Obs.: Revolver A PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitacAo. 

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

CAPANEMA - PR 



Trefeitura NiunicfpaC cle 
Cayanema 

a 

DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissdo: 07/10/2014 
	

Edital n°: 045 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR : 

CAW SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM SC LTDA ME 
04.726.528/0001-01 

AV RIO GRANDE DO SUL, S/N - CEP: 85750000 - BAIRRO: CENTRO - CIDADE/UF: Planalto/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitacao referente a (Convite N° 045), devidamente preenchida e 
de acordo corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) corn as condieks do Edital. 

Assinatura do fornecedor 

Obs.: Devolver A PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitacAo. 

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

DEPARTAMENTO DE COORDENAcA0 DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissao: 07/10/2014 
	

Edital n°: 045 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR : 

CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA 
06.125.716/0001-00 

AV CAXIAS DO SUL, 660 SALA 02 - CEP: 85750000 - BAIRRO: CENTRO - CIDADE/UF: Planalto/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitacao referente a (Convite N° 045), devidamente preenchida e 
de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as condicoes do Edital. 

Assin ur o fornecedor 

Obs.: Devolver A PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitacao. 

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

 

Alteraedo Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
QUINTA ALTERAcA0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

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

Folha 01 
Os signatarios deste instrumento: 
1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Parana, solteiro 

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

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, casado, pelo regime de Comunhao Universal de 
Bens, empresdrio, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do Document° de 
Identidade RG n° 2.004.536-1 — SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, 
Estado do Parana, a Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000, unicos sOcios 
componentes da sociedade empresaria limitada que gira nesta praca sob o nome de 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA, com sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro, 
Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do 
Parana sob n° 41202633989 em 24/09/1991 e a Ohm alteraedo sob n°: 
20061850187 em 05/06/2006, resolvem alterar e consolidar o contrato social e 
posteriores alteracoes, mediante as condieoes estabelecidas nas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Clausula Terceira da Quarta Alteraedo do 
Contrato Social Consolidado, onde constava: 0 objeto social é Terraplanagem, Construed° 
de Caleamento corn Pedras Irregulares, Pavimentaedo, Saneamento Basic°, Transportes de 
Cargas e Maquinas via Rodoviaria, Locaedo de Veiculos e Maquinas e Comercio de 
Aparelhos EletroeletrOnicos, passando a ser: (CNAE — 4313-4/00) Obras de terraplenagem, 
(CNAE — 4213-8/00) Construed° de Caleamento com Pedras Irregulares, (CNAE — 4319-
3/00) Pavimentaedo, Saneamento Basic°, (CNAE — 4930-2/02) Transportes de Cargas e 
Maquinas via Rodoviaria, (CNAE — 7732-2/01) Locaedo de Veiculos e Maquinas, (CNAE 
— 4752-1/00) Comercio de Aparelhos Eletroeletronicos e (CNAE — 6612-6/04) Servieos de 
Comissoes sobre Venda de Aparelhos Telefonicos inclusive Celulares. 

Paragrafo Primeiro: Em virtude das modificacties, a Clausula Terceira da Quarta 
Alteraedo do Contrato Social Consolidado passa a ter a seguinte redaedo: 0 objeto social é 
(CNAE — 4313-4/00) Obras de terraplenagem, (CNAE — 4213-8/00) Construed° de 
Calcamento com Pedras Irregulares, (CNAE — 4319-3/00) Pavimentaedo, Saneamento 
Basic°, (CNAE — 4930-2/02) Transportes de Cargas e Maquinas via Rodoviaria, (CNAE —
7732-2/01) Locaedo de Veiculos e Maquinas, (CNAE — 4752-1/00) Comercio de Aparelhos 
Eletroeletronicos e (CNAE — 6612-6/04) Servicos de Comissbes sobre Venda de Aparelhos 
Telefonicos inclusive Celulares. 
CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Clausula Quarta da Quarta Alteraedo do Contrato 
Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuiedo do capital: 0 valor do capital 
que era R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) é elevado para R$ 550.000,00 (quinhentos e 
cinquenta mil reais) dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas de capital no 
valor nominal de R$ 1,00 (urn real) cada uma, corn o aumento de R$ 250.000,00 (duzentos 
e cinquenta mil reais) nas seguintes formas e condieOes: R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e 
quinhentos reais) corn a Utilizaedo dos Lucros Acumulados contabilizados na empresa pel 
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Alteracdo Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
QUINTA ALTERAc 'AO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

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

 

Folha 02 

socio ALDO ALFREDO COLUSSI e R$ 222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e 
quinhentos reais) com a Utilizacdo dos Lucros Acumulados contabilizados na empresa pelo 
socio ALDEMIR COLUSSI e a distribuicdo passa a ser: ALDO ALFREDO COLUSSI, 
60.500 quotas — R$ 60.500,00 e ALDEMIR COLUSSI, 489.500 quotas — R$ 489.500,00. 

Paragrafo Primeiro: Em virtude das modificacOes da Clausula Quarta da Quarta 
Alteracdo do Contrato Social Consolidado, a Clausula de Capital Social passa a ter a 
seguinte redacdo: 0 capital sera de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), 
dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, totalmente inte ralizadas neste ato em moeda corrente do Pais, pelos socios: 
SOCIOS PART. % QUOTAS VALORES EM R$ 
ALDEMIR COLUSSI 89% 489.500 489.500,00 
ALDO ALFREDO COLUSSI 11% 60.500 60,500,00 
TOTAL 100% 550.000 550,000,00 

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas. 
CLAUSULA QUARTA: Da Consolidacdo do Contrato - A vista da modificacdo ora 
ajustada e em consonancia coin o que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os 
socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando 
assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condicOes contidas no contrato primitivo 
que, adequado as disposicoes da referida Lei n° 10.406/2002 aplicaveis a este tipo 
societario, passa a ter a seguinte redacdo: 

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

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

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, casado, pelo regime de Comunhdo Universal de 
Bens, empresario, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do Documento de 
Identidade RG n° 2.004.536-1 — SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, 
Estado do Parana, a Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000, imicos socios 
componentes da sociedade empresaria limitada que gira nesta praca sob o nome de 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA, corn sede na Rua Padre Cirilo, n° 303,,  Centro, 
Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do 
Parana sob n° 41202633989 em 24/09/1991 e a Ultima alteracdo sob n°: 
20061850187 em 05/06/2006, resolvem consolidar o contrato social, 	ante as 
condiceies estabelecidas nas clausulas seguintes: 
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V dUNTA,.iCOMERCIAV: 
DO PAR.ANA 

Altera* Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
QUINTA ALTERAcA0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

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

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial A. A. COLUSSI & 
CIA LTDA. 
CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tern sua sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro, 
Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000. 
CLAUSULA TERCEIRA: 0 objeto social é (CNAE — 4313-4/00) Obras de terraplenagem, 
(CNAE — 4213-8/00) Construcao de Calcamento corn Pedras Irregulares, (CNAE — 4319-
3/00) Pavimentacao, Saneamento Basic°, (CNAE — 4930-2/02) Transportes de Cargas e 
Maquinas via Rodoviaria, (CNAE — 7732-2/01) Locacao de Veiculos e Maquinas, (CNAE 
— 4752-1/00) Comercio de Aparelhos Eletroeletronicos e (CNAE — 6612-6/04) Servicos de 
Comissejes sobre Venda de Aparelhos Telefonicos inclusive Celulares. 
CLAUSULA QUARTA: 0 capital social é de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil 
reais), dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 
(urn real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais e bens moveis, 
assim subscritas: 
SOCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$ 
ALDEMIR COLUSSI 89% 489.500 4891.500,00 
ALDO ALFREDO COLUSSI 11% 60.500 60.500,00 
TOTAL 100% 550.000 550.000,00 
CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Outubro de 1991, e 
seu prazo é indeterminado. 
CLAUSULA SEXTA: As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas 
sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de precos e condiciies, 
o direito de preferencia ao socio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretender 
ceder as que possui, observando o seguinte: 
I — Os socios deverao ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da 
preferencia no prazo de 60 (sessenta) dias; 
II — Findo o prazo para o exercicio da preferencia, sem que os socios se manifestem ou 
havendo sobras, poderao as quotas cedidas ou alienadas a terceiros. 
CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralizacao do capital social. 
CLAUSULA OITAVA: A administracao da sociedade d exercida pelo socio ALDEMIR 
COLUSSI, corn poderes e atribuiciies de administrador, autorizado o use do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigacOes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens imoveis da sociedade, sem autorizacAo do outro socio. 
CLAUSULA NONA: Ao termino do exercicio social, em 31 de Dezembro, o administrador 
prestard contas justificadas de sua administracao, procedendo a elaboracao do Inventario, 
do Balanco Patrimonial e do Balanco de Resultado Economico, cabe o aos socios, na 
proporcao de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
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Capanema-PR, 29 de Novembro de 201 

,411rredo Colussi 
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Alteracdo Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 

QUINTA ALTERAcAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

CLAUSULA DECIMA: As deliberaceies relativas a todos os assuntos relevantes para a 
sociedade seeao definidas na reunido de socios. 

Paragrafo Unico — Quando as deliberacOes dos socios forem formalizadas em 
alteracao contratual, quando tomadas por todos os socios e por esses assinadas, fica 
dispensada neste caso, a reunido de socios conforme Art. 1.072 do Novo Codigo Civil. 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio 
social, os socios deliberardo sobre as contas e designardo administrador(es) quando for o 
caso. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Os socios poderdo, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a titulo de pro-labore, observadas as disposicOes regulamentares 
pertinentes. 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade 
continuara suas atividades corn herdeiros, sucessores e o incapaz. Ndo sendo possivel ou 
inexistindo interesse destes ou dos outros socios remanescentes, o valor de seus haveres 
sera apurado e liquidado corn base na situacao patrimonial da sociedade, a data de 
resolucdo verificada em Balanco especialmente levantado. 
CLAUSULA DECIMA QUARTA: 0 administrador declara, sob as penas da Lei, que nao 
esta impedido de exercer a administracdo da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de 
condenacdo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos publicos ou por crime falimentar, de prevaricacao, peita 
ou suborno, concussdo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relacOes de consumo, fe 
publica, ou a propriedade. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependencia, mediante alteracdo contratual assinada por todos os socios. 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: As omissoes ou duvidas que possam ser suscitadas sobre 
o presente contrato sera() supridas ou resolvidas corn base na Lei n°. 10.406, de 10 de 
Janeiro de 2002, e noutras disposicaes legais que lhes forem aplicaveis. Ainda 
permanecendo duvidas reger-se-a pelas normas da sociedade anonima. 
CLAUSULA DECIMA SETIMA: Fica eleito o foro de Capanema, Parana, para o exercicio 
e o cumprimento dos direitos e obrigacOes resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente altera o pp— rees v 
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CARTA CREDENCIAL 

Capanema, 15 de Outubro de 2014. 

A COMISSAO DE LICITAcA0 

Referente: Edital de Convite n° 045/2014. 

Senhores 

0 abaixo assinado ALDEMIR COLUSSI, portador da carteira de 
identidade n° 2.180.712-5, na qualidade de responsavel legal pela proponente A.A. 
COLUSSI & CIA LTDA, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor 
ALDO ALFREDO COLUSSI, carteira de identidade n° 2.180.712-5, e a pessoa designada 
por nos para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacao de 
habilitagdo e proposta de pregos, para assinar as atas e demais documentos, e corn 
poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitagao em epigrafe. 
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Alteracao Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 

QUINTA ALTERAcA0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

Folha 01 
Os signatarios deste instrumento: 
1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Parana, solteiro 

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

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, casado, pelo regime de ComunhAo Universal de 
Bens, empresario, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do Documento de 
Identidade RG n° 2.004.536-1 — SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, 
Estado do Parana, a Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000, unicos sOcios 
componentes da sociedade empresaria limitada que gira nesta praca sob o nome de 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA, corn sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro, 
Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do 
Parana sob n° 41202633989 em 24/09/1991 e a Ultima alteracao sob n°: 
20061850187 em 05/06/2006, resolvem alterar e consolidar o contrato social e 
posteriores alteracOes, mediante as condicoes estabelecidas nas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Clausula Terceira da Quarta Alteracao do 
Contrato Social Consolidado, onde constava: 0 objeto social é Terraplanagem, Construcao 
de Calcamento corn Pedras Irregulares, Pavimentacao, Saneamento Basic°, Transportes de 
Cargas e Maquinas via Rodoviaria, LocacAo de Veiculos e Maquinas e Comercio de 
Aparelhos EletroeletrOnicos, passando a ser: (CNAE — 4313-4/00) Obras de terraplenagem, 
(CNAE — 4213-8/00) ConstrucAo de Calcamento corn Pedras Irregulares, (CNAE — 4319-
3/00) Pavimentacao, Saneamento Basic°, (CNAE — 4930-2/02) Transportes de Cargas e 
Maquinas via Rodoviaria, (CNAE — 7732-2/01) Locacao de Veiculos e Maquinas, (CNAE 
— 4752-1/00) Comercio de Aparelhos Eletroeletronicos e (CNAE — 6612-6/04) Set-Yips de 
ComissOes sobre Venda de Aparelhos Telefonicos inclusive Celulares. 

Paragrafo Primeiro: Em virtude das modificacoes, a Clausula Terceira da Quarta 
Alteracdo do Contrato Social Consolidado passa a ter a seguinte redacdo: 0 objeto social é 
(CNAE — 4313-4/00) Obras de terraplenagem, (CNAE — 4213-8/00) Construcao de 
Calcamento corn Pedras Irregulares, (CNAE — 4319-3/00) Pavimentacao, Saneamento 
Basic°, (CNAE — 4930-2/02) Transportes de Cargas e Maquinas via Rodoviaria, (CNAE —
7732-2/01) Locacao de Veiculos e Maquinas, (CNAE — 4752-1/00) Comercio de Aparelhos 
Eletroeletronicos e (CNAE — 6612-6/04) Servips de Comissoes sobre Venda de Aparelhos 
Telefonicos inclusive Celulares. 
CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Clausula Quarta da Quarta Alteracao do Contrato 
Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuicdo do capital: 0 valor do capital 
que era R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e elevado para R$ 550.000,00 (quinhentos e 
cinquenta mil reais) dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas de capital no 
valor nominal de R$ 1,00 (urn real) cada uma, corn o aumento de R$ 250.000,00 (duzentos 
e cinquenta mil reais) nas seguintes formas e condiPes: R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e 
quinhentos reais) corn a Utilizacdo dos Lucros Acumulados contabili 	na empresa pelo 
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DO PARANA 

Alteraeao Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
QUINTA ALTERAcA0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

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

Folha 02 

socio ALDO ALFREDO COLUSSI e R$ 222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e 
quinhentos reais) coin a Utilizaeao dos Lucros Acumulados contabilizados na empresa pelo 
socio ALDEMIR COLUSSI e a distribuicao passa a ser: ALDO ALFREDO COLUSSI, 
60.500 quotas — R$ 60.500,00 e ALDEMIR COLUSSI, 489.500 quotas — R$ 489.500,00. 

Paragrafo Primeiro: Em virtude das modificaeCies da Clausula Quarta da Quarta 
Alteracao do Contrato Social Consolidado, a Clausula de Capital Social passa a ter a 
seguinte redacao: 0 capital sera de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), 
dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, totalmente inte ralizadas neste ato em moeda corrente do Pais, elos socios: 
SOCIOS PART. % QUOTAS VALORES EM R$ 
ALDEMIR COLUSSI 89% 489.500 489:500,00 
ALDO ALFREDO COLUSSI 11% 60.500 60:500,00 
TOTAL 100% 550.000 550000,00 

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas. 
CLAUSULA QUARTA: Da Consolidacao do Contrato - A vista da modificacao ora 
ajustada e em consonancia corn o que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os 
socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando 
assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condicOes co. 	no contrato primitivo 
que, adequado as disposivies da referida Lei n° 11 4  1 	102 aph aveis a este tipo 
societario, passa a ter a seguinte redaeao: 

0 SOCIAL CONSOLIDADO 
. A. COLUSSI & CIA LTDA 

CNPJ N° 84.840.503/0001- 

1. ALDO ALFRED 0 COLUSSI, b 	iro, natural de Capanema, Parana, solteiro 
nascido em 28/03/1' e 	presario, inscrito no CPF n° 407.983.219-20, portador 
do Documento de Identidade RG n° 2.180.712-5 — SSP/PR, residente e dothiciliado 
em Capanema, Estado do Parana, a Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000; 

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, casado, pelo regime de Comunhao Universal de 
Bens, empresario, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do Documento de 
Identidade RG n° 2.004.536-1 — SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, 
Estado do Parana, a Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000, imicos socios 
componentes da sociedade empresaria limitada que gira nesta praca sob o nome de 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA, com sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro, 
Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do 
Parana sob n° 41202633989 em 24/09/1991 e a Ultima alteracao sob n°: 
20061850187 em 05/06/2006, resolvem consolidar o contrato social, mediante as 
condicoes estabelecidas nas clausulas seguintes: 
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Alteracdo Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 

QUINTA ALTERAcA0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial A. A. COLUSSI & 
CIA LTDA. 
CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tern sua sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro, 
Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000. 
CLAUSULA TERCEIRA: 0 objeto social é (CNAE — 4313-4/00) Obras de terraplenagem, 
(CNAE — 4213-8/00) Construcdo de Calcamento com Pedras Irregulares, (CNAE — 4319-
3/00) Pavimentacdo, Saneamento Basico, (CNAE — 4930-2/02) Transportes de Cargas e 
Maquinas via Rodoviaria, (CNAE — 7732-2/01) Locacdo de Veiculos e Maquinas, (CNAE 
— 4752-1/00) Comercio de Aparelhos Eletroeletronicos e (CNAE — 6612-6/04) Servicos de 
ComissOes sobre Venda de Aparelhos Telefonicos inclusive Celulares. 
CLAUSULA QUARTA: 0 capital social é de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil 
reais), dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 
(urn real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais e bens mOveis, 
assim subscritas: 
SOCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$ 
ALDEMIR COLUSSI 89% 489.500 489.500,00 
ALDO ALFREDO COLUSSI 11% 60.500 60.500,00 
TOTAL 100% 550.000 550.000,00 
CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Outubro de 1991, e 
seu prazo é indeterminado. 
CLAUSULA SEXTA: As quotas sdo indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou transferidas 
sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de precos e condic'Oes, 
o direito de preferencia ao socio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretender 
ceder as que possui, observando o seguinte: 
I — Os socios deverdo ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da 
preferencia no prazo de 60 (sessenta) dias; 
II — Findo o prazo para o exercicio da preferencia, sem que os socios se manifestem ou 
havendo sobras, poderdo as quotas cedidas ou alienadas a terceiros. 
CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralizacdo do capital social. 
CLAUSULA OITAVA: A administracdo da sociedade é exercida pelo socio ALDEMIR 
COLUSSI, coin poderes e atribuicOes de administrador, autorizado o use do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou' assumir 
obrigac'Oes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens imoveis da sociedade, sem autorizacAo do outro sock). 
CLAUSULA NONA: Ao termino do exercicio social, em 31 de Dezembro, o administrador 
prestara contas justificadas de sua administracdo, procedendo a elaboracdo do Inventario 
do Balanco Patrimonial e do Balanco de Resultado Economic°, cabendo aos socios, na 
proporcdo de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

a 



allif= WIZ 	  

A571-  redo Colussi 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA 
CERTIFICO, 	0 REGISTRO EM: 06/12/20 
SOB NUMERO: 2013703233 
Protocolo: 13/703233-1; DE 0411£/2013 

DO PARAMik 
4,00, P 

Empresa:41. 2 0263398 9 
11A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

%Pa 

-,, 
SEBASTIAO mOTAb. 

sEcRBTABlo 	 1014..-/  

Alteracdo Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 

QUINTA ALTERAcA0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

CLAUSULA DECIMA: As deliberac'Oes relativas a todos os assuntos relevantes para a 
sociedade sera° definidas na reunido de socios. 

Paragrafo Unico — Quando as deliberacOes dos socios forem formalizadas em 
alteracdo contratual, quando tomadas por todos os socios e por esses assinadas, flea 
dispensada neste caso, a reunido de socios conforme Art. 1.072 do Novo Codigo Civil. 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio 
social, os socios deliberardo sobre as contas e designarAo administrador(es) quattdo for o 
caso. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Os socios poderdo, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a titulo de pro-labore, observadas as disposic'Oes regulamentares 
pertinentes. 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade 
continuara suas atividades corn herdeiros, sucessores e o incapaz. Ndo sendo possivel ou 
inexistindo interesse destes ou dos outros socios remanescentes, o valor de seus haveres 
sera apurado e liquidado corn base na situacdo patrimonial da sociedade, a data de 
resolucdo verificada em Balanco especialmente levantado. 
CLAUSULA DECIMA QUARTA: 0 administrador declara, sob as penas da Lei, que nao 
esta impedido de exercer a administracdo da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de 
condenacdo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos pOblicos ou por crime falimentar, de prevaricacAo, peita 
ou suborno, concussAo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relac'Oes de consumo, fe 
pOblica, ou a propriedade. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependencia, mediante alteracdo contratual assinada por todos os socios. 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: As omissoes ou dOvidas que possam ser suscitadas sobre 
o presente contrato serdo supridas ou resolvidas corn base na Lei n°. 10.406, de 10 de 
Janeiro de 2002, e noutras disposicaes legais que ]hes forem aplicaveis. Ainda 
permanecendo dOvidas reger-se-a pelas normas da sociedade anonima. 
CLAUSULA DECIMA SETIMA: Fica eleito o foro de Capanema, Parana, para o exercicio 
e o cumprimento dos direitos e obrigacoes resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteracAo em tres vias. 

Capanema-PR, 29 de Novembro de 2013. 
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA.  
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CERTIDAO SIMPLIFICADA 	 Paqina: 001/ 001 
Certificamos que as informageses abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sac) vigentes 
na data da sua expedigao. 

Nome Empresarial 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Numero de Identificagao do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 

41 2 0263398-9 

CNPJ 

84.840.503/0001-65 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

XXXXXXXXXX 

Data de Inicio 
de Atividade 

01/10/1991 

Enderego Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA PADRE CIRILO, 303, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000 

Objeto Social 
- OBRAS DE TERFtAPLENAGEM; 
- CONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES; 
- PAVIMENTACAO, SANEAMENTO BASICO; 
- TRANSPORTES DE CARLAS E MAQUINAS VIA RODOVIARIA; 
- LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS; 
- COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS E; 
- SERVICOS DE COMISSOES SOBRE VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS INCLUSIVE CELULARES. 

Capital: R$ 	550.000,00 

(QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 	550.000,00 
(QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 123/2006) 

Nao 
---- 

Prazo de Duragao 

Indeterminado 

Socios/Participacao no Capital/Especie de Socio/Administrador/Termino do Mandato 
Nome/CPF ou CNPJ 	 Participacao no Capital IR$) 	Esoecie de S6cio 	Administrador 

Termino do 
Mandato 

ALDO ALFREDO COLUSSI 	 60.500,00 SOCIO 	 XXXXXXXXXX 
407.983.219-20 

ALDEMIR COLUSSI 	 489.500,00 SOCIO 	 Administrador 	XXXXXXXXXX 
524.947.489-68 

Ultimo Arquivamento 

Data: 06/12/2013 	 Willem: 20137032331 
,k.------- 

Ato: ALTERAgik0 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

CONSOLIDAgA0 DE CONTRATO/ESTATUTO 

Situagao 

REGISTRO ATIVO 

Status 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CAPANEMA - PR, 16 de outubro de 2014 

SEBASTIAO MOTTA 
SECRETARIO GERAL 

Carla E. F. Lucatelli 
Re 3.463.294-4  / PR 



Voltar 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/10/2014 

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp  

16/10/2014 	 Comprovante de Inscricao e de Situagao Cadastral - Impressao 

Receita Federal 
	

0 

Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificacao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto a 
RFB a sua atualizacao cadastral. 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIOAO 

84.840.503/0001-65 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIcA0 E DE SITUAgA0 DATA  

CADASTRAL 

'OME EMPRESARIAL 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CONSTRUTORA COLUSSI 

CODIGO E DESCRIOAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

CODIGO E DESCRIcAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas 
43.19-3-00 - Servigos de preparagao do terreno nao especificados anteriormente 
49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes 
47.52-1-00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicagao 
66.12-6-04 - Corretoras de contratos de mercadorias 

CODIGO E DESCRIOAO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 	 NUMERO 	COMPLEMENTO 
R PADRE CIRILO 	 303 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICIPIO 	 OF 

85.760-000 	 CENTRO 	 CAPANEMA 	 PR 

SITUAQAO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAQA0 CADASTRAL 

SITUAQA0 ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAcA0 CADASTRAL 

19/04/2001 

DATA DA SITUAQA0 ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 16/10/2014 as 15:14:04 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina: 1/1 



Certidao emitida corn base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 20 
de janeiro de 2010. 

Emitida em 
Wilda at 

Certidao emitida gra uitamente. 

Atencao:qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html  

16/10/2014 
	

Consulta a Certidao Negativa de Debit° 

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDAO NEGATIVA 
DE DEBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIcOES PREVIDENCIARIAS 

E AS DE TERCEIROS 

N° 166102014-88888503 
Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 
CNPJ: 84.840.503/0001-65 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que 
vierem a ser apuradas, a certificado que nao constam pendencias em seu 
nome relativas a contribuicOes administradas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscricoes em Divida Ativa da Uniao (DAU). 

7sta certidao, emitida em nome da matriz e valida para todas as suas 
riliais, refere-se exclusivamente as contribuicoes previdenciarias e as 
contribuicoes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em DAU, 
nao abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais 
inscricaes em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidao Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidao a valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbacao de obra de construcao civil no Registro de ImOveis; 
- reducao de capital social, transferencia de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisao parcial ou transformacao de entidade ou de 
sociedade sociedade empresaria simples; 
- baixa de firma individual ou de empresario, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - COdigo Civil, 
extincao de entidade ou sociedade empresaria ou simples. 

\ aceitacao desta certidao esta condicionada a finalidade para a qual foi 
emitida e a verificacao de sua autenticidade na Internet, no endereco 
<http://www.receita.fazenda.gov.br> 



Validade: 13/10/2014 /11/2014 

Certificagfio Namero. 1306051811981502 

16/10/2014 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARpessoaMatriz=7231506&VARPessoa=7231506&VARUf....  

iims108 

CAI A 
CAIXA ECCNCPA.::::A FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrigfio: 	84840503/0001-65 

Reza° Social: A A COLUSSI E CIA LTDA 

Enderego: 	RUA PADRE CIRILO SN / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000 

A Caixa Econornica Federal, no use da atribuigao 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 situagao regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS. 

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer dabitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes corn o FGTS. 

Informagao obtida em 16/10/2014, as 15:21:55. 

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=7231506&VARPessoa=7231506&VARUf=PR&VA... 1/1 



16/10/2014 

 

MINISTERIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 
CNPJ: 84.840.503/0001-65 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, a certificado que: 

1. constam debitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) corn a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2  5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Codigo Tributario Nacional (CTN); e 

2. nao constam inscricoes em Divida Ativa da Uniao na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao 
negativa. 

Esta certidao, emitida em nome da matriz e valida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente a situacao do sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN, nao abrangendo as 
contribuicoes previdenciarias e as contribuicoes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Divida Ativa do Institute Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidao especifica. 

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderecos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

se na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2  3, de 02/05/2007. 
16/10/2014 <hora e data de Brasilia>. 

Certidao emitid 
Emitida as 
Valida a 14/04/2015. 
Codigo e controle •  certidao: B17C.CCC4.131318.A8F1 

Certiclao emitida gratuitamente. 

Atencao: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 



Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

16/10/2014 	 Certidao Negativa de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

Estado do Parana 
	 o110 

Secretaria de Estado da Fazenda 
PARANA 
	

Coordenacao da Receita do Estado 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 12456264-66 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 84.840.503/0001-65 

Nome: A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda nao registrados ou 
que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos nao existir pendencias em nome do requerente, nesta data. 

Obs: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de natureza 
tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagOes tributarias acessorias. 

Finalidade: Licitagao 

  

A autenticidade desta Certidao devera ser confirmada via Internet 

Esta Certidao tern validade 	 ornecimento Gratuito 

Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

PARANA Coordenagao da Receita do Estado 

Certidao N° 12456264-66 

Emitida Eletronicamente via Internet 
16/10/2014 - 15:15:50 

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=84.840.503/0001-65&eCadicms=&eNumlmage=39zePd&eFin... 1/1 



Certidao emitida no dia Capanema, 16 de Outubro de 2014. 
CODIGO DE AUTENTICACAO: C2HJF2QET244442EP5 

16/10/2014 	 Certidao 

Ei 	; 

Municipio de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANcAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 

CERTIDAO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DEBITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 
REFERENTE 	ERIODO COMPREENDIDO 
NESTA 
2. RTIDAO TEM VALIDADE 

M RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: 0 CONTRIBUINTE NADA DEVE 
A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 9224/2014 	
CODIGO DE AUTENTICACAO: 

C2HJF2QET244442EP5 

FINALIDADE: CONCORRENCIA / LICITACAO 

RAZAO SOCIAL: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 

Inscricao Municipal 
	

CNPJ/CPF 	INSCRIcA0 ESTADUAL 	ALVARA 

12726 	 84.840.503/0001-65 	90333600 - 50 
	

114 
ENDERECO 

R PADRE CIRILO, 303 - CENTROCEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Obras de terraplenagem, Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas, Servicos de preparacao do terreno nao 
especificados anteriormente, Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao, 
Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e 
internacional, Corretoras de contratos de mercadorias, Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem 
operador, exceto andaimes 

http://servicos.capanema.prgov.br:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=13862 	 1/2 



11111M11111111111111111111HE1 
CAPANEMA/PR, 

1111111111111111 
5 de 

VITOR 

• 

t 

t bro 

P 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANA 

COMARCA DE CAPANEMA 

HA 12 

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1212 - CENTRO 

CAPANEMA/PR - 85760000 

TITULAR 

DIRCE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 

VITOR HUGO PAGNO 

PATRICIA MICHELA THIESEN 

Certidao Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os Iivros e arquivos 
de distribuigao CIVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste carton°, 
verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

A A COLUSSI E CIA LTDA - ME 

CNPJ 84.840.503/0001-65, no periodo compreendido desde 14/07/1989, ate a pre-
sente data. 

11011111101H1113111111 
e 2014, 15:55 26 

NO 

POpER .11301CtiO0 
,1.3i10 t13 

Matto da Cover° de 

ON:a-tome Estad0 
do Poland 

M. Parlq,oi. de Souza, 1212 
Cart6n0 do Contod‘.;r, Disteloaldat Pte, 
Depot filazo e ifvOlador 

Jadatial 

CNN 01252,10`a04731437 

DIMS 
Stevens Fib - 

Custas = R$ 24,35 
Pagina 0001/0001 

Obs: Certidties seladas acrescenta R$ 1.49 (selo) 



Certiclao 
Buscas 
Selo 
Funarpen 
Total 

VRC 
67,00 

3,00 
11,46 

81,46 

R$ 
10,51 
0,47 
1,80 

12,78 

A 3 

gaberionato de Protesto de Otufos de Capanema - 
MARIO SILVIO CARGNIN MARTINS FILHO 

Tabeliao 
Rua Padre Cirilo, 712, Centro — Capanema - PR — Fone / Fax: (46) 3552 1190 — email: protestocapanemagmail.com  

HORARIO DE ATENDIMENTO: 08:30 As 11:00 HORAS — 13:00 As 17:00 HORAS 

CERTIDAO NEGATIVA DE PROTESTO  

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, protocolo n° 795, que 

revendo os livros de Protesto de Titulos existentes neste Officio, neles nao 

consta que A.A.COLUSSI E CIA LTDA ME., sociedade empresaria limitada  

situada na Rua Padre Cirilo n° 303 em Capanema - Pr., inscrita no CNPJ  

sob n° 84.840.503/0001 65,  tenha titulos protestados nos ultimos 05 (cinco) 

anos. 

0 referido a verdade dou fe. apanema, 16 de outubro de 2014. 

• ) 

ESCREVENTE SUBSTITUTA 

FUNARPEN 
SELO DIGITAL N° 

Woluu .AKtnyq .41.1864 

Controle: 
FE314I.z051.1 

Consulte esse selo em 
http://funarpen.com.btr  

10' PS 

'end S dete 7oelui de *allow 
Escrevente Substitute 

CPF 524.418.069-04 
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Pdgina 1 de 1 

PODER JUDICIARIO 
JUSTIcA DO TRABALHO 

 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 84.840.503 oos -.5 
Certidao n°: 
Expedigao: 6/10/2014 
Validade: a3/04/2015 
de sua exmedigao. 

Certifica-se que A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 84.840.503/0001-65, NAO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolucao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORMAcA0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificacao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencierios, a honordrios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Plablico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. 

nvidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br  

2014 
as 15:29:11 
180 (cento e oitenta) dias, contados da data 



16/10/2014 	 CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANA 

Certidao de Registro de Pessoa Juridica 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a 
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana, 
circunscrita a(s) atribuigao(oes) de seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 

Certidao no: 96964/2014 
	

Validade: 14/01/2015 

Raid° Social: A.A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNP3: 84840503000165 
Num. Registro: 10868 	 Registrada desde : 29/10/1991 
Capital Social: R$ 300.000,00 
Enderego: RUA PADRE CIRILO, 303 CENTRO 
Municipio/Estado: CAPANEMA-PR 

	
CEP: 85760000 

Objetivo Social: 
Terraplenagem, Construgao de calgamento corn pedras irregulares, Pavimentagao, 
Saneamento basic°, Transporte de cargas e maquinas via rodoviaria, e Locagao de 
veiculos e maquinas e Comercio de apareihos eletroeletronicos. 

Encontra-se quite corn a anuidade relativa ao exercicio de 2014. 
Nao possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalizagao e/ou divida ativa ate a 
presente data. 

Responsavel(eis) Tecnico(s): 
1 - FRANCJSC9$UZIN 
Carteira: PR-15931/D 	Data de Expedigao: 14/08/1985 
Desde: 27/06/2005 Carga Horaria: 4: H/D 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA 

Titulo: ENGENHEIRO DE OPERAcA0 MOD CO 
DA RESOLUCAO 218 - ART 22 CONSTRUCAO 

Para fins de: LICITKOES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteragao(oes) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidao perdera sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 2014/349906, ressaltando a 
impossibilidade de execugao de quaisquer servigos ou obras sem a participagao efetiva de 
seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 

Emitida via Internet em 16/10/2014 15:51:51 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugao de Servigo N° 002/2014. 
A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no C6digo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a 
respectiva agar) penal. 

http://creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSA0=h72KD1b6vWrY&CODREGTO=32643&DEPT0=5330&CODFUNC=99999... 1/2 



16/10/2014 	 CREA 

99919 
	

6 

http://creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSA0=h72KD1b6vWrY&CODREGTO=32643&DEPT0=5330&CODFUNC=99999... 2/2 



Encontra-se quite corn a anuidade relativa ao exercicio de 2014. 
Nao possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalizacao e/ou divida 
presente data. 

ate a 

Para fins de: Licitagoes 

16/10/2014 	 CREA 

NO 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANA 

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e 
Negativa de Debitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissao no Estado do Parana, circunscrita 
a(s) atribuicao(oes) constantes de seu registro. 

Certicrao no: 96963/2014 	 Validade: 14/01/2015 

Nome: FRANCISCO SUZIN 
Carteira - CSR N° :PR-15931/D 
Registro Nacional : 17039333.20 
Registrado(a) desde : 14/08/1985 

Filiagao : JOAO SUZIN 
MARIA BROLLO SUZIN 

Data de Nascimento 12/06/1955 
Carteira de Identidade : 1982647 
Naturalidade : VACARIA/RS 

CPF : 29741025904 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 

PONTIFICIA JINIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA 
Data da Caagao de Grau : 19/01/1985 	 Diplomagao : 19/01/1985 
Situagao : Regular 

ENGENHEIRO DE OPERAcA0 MOD CONSTRUgA0 CIVIL 
CENTRO FEDERAL DE EDUCKAO TECNOLOGICA DO PARANA - CURITIBA 

Diplomagao : 29/12/1981 
Situagao : Regular 

Atribuicoes profissionais: 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA 

DA RESOLUCAO 218 - ART 22 CONSTRUCAO CIVIL de 29/06/19 3 do CONFEA 

A autenticidade desta certid'ao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0  2014/349904. 

http://creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=h72KD1b6vWrY&CODREGTO=32643&NUMPROT=&ANOPROT=&CODFUNC=9... 1/2 



16/10/2014 	 CREA 

Emitida via Internet em 16/10/2014 15:51:27 	 OM) 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugao de Servigo No 002/2014. 
A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no C6digo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a 
respective agao penal. 

http://creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=h72KD1b6vWrY&CODREGTO=32643&NUMPROT=&ANOPROT=&CODFUNC=9... 2/2 



win 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico corn Atestado 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica 
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotagao(oes) de' Ftesponsabilidade Tecnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servico(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certid5o, integrando desta 
forma sua experiencia profissional, conforme o Artigo 470  da ResolugIo no 1025/2009, do 
CONFEA. 

Certifica que, conforme dispoe o Artigo 20  da Lei Federal n.0  6.496/77, a ART 
define para os efeitos legais os regponsaveis tecnicos pelo empreendimento de engenharia 
e agronornia. 

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizacao e 
conclus,5o do(s) servico(s), bem comp seus quantitativos, sendo de responsabilidade 
deste Org5o apenas a verificaggo da(s) atividade(s) condizente(s) corn o registro e a(s) 
atribuica'o(iies) profissional(is), em conformidade corn a Lei Federal n.0  5.194/66, 
Resolugoes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrugoes 
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronorria. 

Certifica que a capacidade tecnico-profissional de uma pessoa juridica é 
representada pelo conjunto dos acervos tecnicos dos profissionais integrantes de seu 
quadro tecnico e varia em funcao de alteragao dos acervos tecnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro tecnico, conforme o Artigo 480  da Resolug5o 1025/2009 do 
CONFEA. 

Certifica que, a criterio do(a) profissional, esta Certid5o de Acervo Tecnico 
estara acompanhada do Atestado ernitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) 
ART(s) acervada(s), o qual sera urn complement° que contera detaihamentos quanto 
ao(s) servico(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidao, e que ate 	a 
exigencia prevista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federal n.0  8.666/93. 

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem 	r possa, 
recebedores desta, que as informageies constantes no Atestado, em 	condo corn a 
presente Certid5o de Acervo Tecnico, n5o e(s5o) de responsabilidade do CREA-PR, e sim 
de seu(s) ernitente(s), restringindo-sea presente Certidao as atividades registradas na(s) 
ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.0  6.496/77. 

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informageles divergentes 
apresentadas em Atestado nao se vinculam a presente Certid5o, sendo o conteudo 
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) enitente(s). 

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE OPERACAO MOD coNsmucAo CIVIL 
FRANCISCO SUZIN 

	

'--Cartaini_emfissional:PR-15931/D 
	

RNP No:1703933320 

	

Acervo Tecnico No.:8776/2012 
	

Protocolo No.:2012 00209689 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico 

• r 

FRANCISCO SUZIN 
Carteira Profissiong:PR-15931/D 	 RNP No.:1703933320 
Acervo Tecnico No.:8776/2012 	 Protocolo No.:2012/00209689 
Selos de autenticidade:A 003.529, A 003.530, A 003.531 

ART N° 	 -3013677292 0 	 Registrada:16/08/2005 	  
ART Correspons 	• 	 ART Vinculada- 
Empresa Executora...:4.LSSILUSS-1--&—CTA-LTDA 	  
Contratante(s) 	-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DO OESTE - CNPJ/CPF: 

75.924.290/0001-69 	  
Tipo de Contrato 	-PRESTAgA0 DE SERVIcOS 	  
Atividade Tecnica...:EXECUcA0 DE OBRA OU SERVIQO TECNICO 	  
Area de Competencia.:OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS 	  
Tipo de Obra/Servigo:ARRUAMENTO 	  
Servigo Contratado..:EXECUCAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM 	  

EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTAQA0 	  
DiMensdo 	  

4 	2.22.122,M2 	
 Area Existente• 	  

Ar4a Ampliada 	  Area de Reforma- 
LoCal da Obra 	•LINHA FOGLIATO AO MUNDO NOVO, SN INTERIOR L. RURAIS 

Q. GL 	
 

Muticipio/Estado 	•PEROLA DOESTE/PR 
Data de Inicio 	08/07/2005-- 	 Data de Conclusao-08/02/2006 	 
DoCto de Conclus&o..:DECLARACAO PROFISSIONAL 	  
Descr. Compl. Serv..:E5tECUCAO DE PAVIMENTKAO POLItDRICA. TERRAPLANAGEM 

DE CORTE E ATERRO 	  
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico 

FRANCISCO SUZIN 
Carteira Profissional:PR-15931/D 	 RNP No.:1703933320 
Acervo Tecnico No.:877612012 	 Protocolo No.:2012/00209689 
Selos de autenticidade:A 003.529, A 003.530, A 003.531 

ART N° 	 •3053132904 0 	 Registrada:30/06/2008 	  
ART Correspons 	• 	 ART Vinculada• 	  
Empresa Executora...:A.A. COLUSSI & CIA LTDA 	  
CoPtratante(s) 	'PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - CNPJ/CPF: 

75.972.760/0001-60 	  
Tipo de Contrato 	•EMPREITADA 	  
Atividade Tecnica...:EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO TECNICO 	  
Area de Competencia.:OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS 	  
Tipo de Obra/Servigo:RODOVIAS 	  
Servigo ContrAtado..:EXECUCAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM 	  

ExEcucAo DE OBRAS DE PAVIMENTACAO 	  
Dimensao 	 q01123..,-O9 M2 	 Area Existente• 	  
Area Ampliada 	  Area de Reforma• 	  
L6tal da Obra 	•RUAS DO PERIMETRO URBANO, 	DIVERSOS 	  
Municipio/Estado 	•CAPANEMA/PR 	  
Data de Inicio 	•18/06/2008 	 Data de Conc1usao:18/11/2008..... 
Docto de Conclusao..:DECLARACAO-PROFISSIONAL 	  
Descr. Compl. Serv..:EXECUCAO DE CANALIZAQA0 E PAVIMENTAQA0 COM PEDRAS 

IRREGULARES ( CALQAMENTO ) EM DI- VERSAS RUAS DO 
PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE CAPANEMA - PR 	 

Obtervagao 	  



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico 
• 

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE OPERACAO MOD CONSTRUCAO CIVIL 
FRANCISCO SUZIN 
Carteira Profissional:PR-15931/D 	 RNP No.:1703933320 
Acervo Tecnico No.:8776/2012 	 Protocolo No.:2012/00209689 
Selos de autenticidade:A 003.529,-A 003.530, A 003.531 

A autenticidade desta certid5o poder6 ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 2012/00209689. 

Emitida via Internet em 08/04/2014 10:11:29 horas. 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Res°luck) No 317/86 e a InstrugSo de Servigo 
No 010/2002. 
A faisificaga.o deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileil o, sujeitando 0 
autor a respectiva agao penal. 
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS:  

Contrato que entre si fazem de urn lado a empresa A. A. 
COLITSSI & CIA. LTDA. corn sede e foro na cidade de 
Capanema - PR., inscrita no CNPJ sob o n° 84.840.503/0001-
65, neste ato representada pelo sOcio gerente Sr. Aldo 
Alfredo Colussi, doravante chamado simplesmente 
CONTRATANTE e de outro lado o Sr. Francisco Suzin, 
brasileiro, vinvo, Engenheiro civil, portador do CPF n.° 
297.410.259-04; registrado no CREA-Pr sob n.° 15.931-D 
residente na Rua Princesa Izabel n.° 2.608, bairro centro, na 
cidade de Realeza PR, doravante chamado simplesmente 
CONTRATADO, de acordo corn as clausulas a seguir: 

PRIMEIRA: Pelo presente, o CONTRATADO assume a responsabilidade tecnida da 
CONTRATANTE perante go CREA, responsabilizando-se como Engenheiro Civil pelos 
servicos competentes ao ramo de atividades contratuais da Contratante. 

SEGUNDA: 0 presente contrato, tern prazo de validade indeterminado, podendo a 
qualquer moment° ser rescindido por qualquer das panes, mediante aviso corn 30 dias de 
antecedencia. 

TERCEIRA: Pelos servicos prestados o CONTRATADO recebera mensalmente o valor 
de R$ 1.800,00(hum mil e oitocentos reais) e dumprira uma carga horaria de 04 (quatro) 
horas diarias de trabalho compreendendo das 14:00 as 18:00 horas de segunda a sexta-feira. 

§ tNICO: 0 pagamento pelos servicos prestados sera° creditados em conta-corrente do 
CONTRATADO ate o quinto dia Atli posterior ao mes gerador do fato, na C/C 0616819 
Agencia 0738 — Sicredi— Realeza — Pr. 

E pot estarem justos e contratados, assinam o presente em tres vial de igu teor 
e forma, na presenca de duas testemunhas conhecedoras dos termos nele contidos. 

Prafeiture Munk,':pai dr, (-k,ipoaiarna 
CztRoa quo ode document° 6 copia fzel 
do oVnal. 
cePemms, 

Testem 

REALEZA ( PR), 22 DE JUNHO DE-2005. 
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Prefeitura Nuniciyal mmm'  PREFEITUftA MUNICIPAL DE 

Cayanema CAPANEMA de  
Nossa gente em primeiro Iowan 

Capanema, 14 de Outubro de 2014. 

ATESTADO DE VISITA 

Atesto que a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA, Cnpj no  

84.840.503/0001-65, que o engenheiro civil Francisco Suzim CREA PR 15931/D, 

responsavel tecnico da referida empresa, visitou o local obra CONTRATACAO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAcA0 

POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA GUARANI, 

ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, 

COM AREA DE 1.038,90 M2, Conforme consta no edital do referido na Carta Convite 

no 045/2014. 

Atenciosamente, 

s Rolando Souza 
RS 88296/D 

RESPONSAVEL TECNICO MUNICIPIO 

Eng°. Rubens 

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

CAPANEMA - PR 



RG N° 1982647/CPF N° 	59-04 

LLY 1 CIA 
LTDt:a. 

PADRia MILO WO 
tidefto-oet cApAinPv 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, n° 303 — Centro, CAPANEMA — PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 	INSC EST: 90333600-50 

1) 14 0 125 

DECLARAcA0 DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE 

FRANCISCO SUZIN, CPF n° 297.410.259-04, CREA n° 15931/D, declara que 
conhecedor das condigoes constantes na Carta Convite n 045/2014 e que aceita 
participar da Equipe Tecnica da Empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA, CNPJ n° 
84.840.503/0001-65, para a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAa0 POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS 
IRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS 
PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 
1.038,90 M2. 

Capanema-PR, 15 de Outubro de 2014. 
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RG N° .004.536-1 

A DE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, n° 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 	INSC EST: 90333600-50 

DECLARAc -AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

A Comissao de Licitagdo 

Referente: Edital de Convite n° 045/2014. 

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o 

responsavel tecnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitagdo, é: 

Nome Especialidade CREA n° Data do registro Assinatura 

FRANCISCO 

SUZIN 

ENGENHEIRO 

CIVIL 

15931/D 14/08/1985 

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao 

nosso quadro tecnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, 

dentro das Leis Trabalhistas vigentes. 

Capanema-PR, 15 de Outubro de 2014. 
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Capanema-PR, 15 de Outubro de 2014. 

AL EMI 
RG N° 2. 

U SI 
4.536-1 

Ag 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, n° 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 	INSC EST: 90333600-50  

YN  
6) 7 

DECLARA0.0 DE IDONEIDADE 

A Comissao de Licitagdo 

Referente: Edital de Convite n° 045/2014 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 
procedimento de licitagdo, sob a modalidade Convite n° 045/2014, instaurado pelo 
Municipio de Capanema-PR, que nao fomos declarados inidoneos para licitar ou 
contratar com o Poder PUblico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que ate 
a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitagdo e eventual 
contratagdo, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrencias 
posteriores, bem como, que nossa empresa nao possui menores de dezoito ano em 
atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que nao utiliza o trabalho de meno ►es de 
dezesseis anos, salvo na condigao de aprendiz. 

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente. 



F N° 524.947.489-68 

AL I EMI 

RG N° 2.004.536-1/ 

Secio Ad ministrador 

Capanema-PR, 15 de Outub 
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A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, n2 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 	INSC EST: 90333600-50  

DECLARACA-0 DEREGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM 

ATEIVDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXII!, DA CONSTITUICAO 

FEDERAL 

Referencia: 

Prefeitura Municipal de Capanema 

CONVITE n° 045/2014 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 84.840.503/0001-65, por 

intermedio de seu representante legal, o Sr ALDEMIR COLUSSI , portador do 

documento de identidade RG n° 2.004.536-1, emitido pela SSP/PR , e do CPF n° 

524.947.489-68, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do 

artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, 

de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e que nao emprega menor de dezesseis anos. 



A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, nQ 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 	INSC EST: 90333600-50  
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RG N° 1 04.536-1 

• 

TERMO DE RENTUNCIA 

A Comissao de Licitagoes 

Referente: Edital de Convite n° 045/2014. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitagao modalidade Convite 

n° 045/2014, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que 

representa, que nao pretende recorrer da decisao da Comissao de Licitagao, que julgou os 

documentos de habilitagao, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de 

recurso da fase habilitatoria e ao prazo respectivo, e concordando, em consequencia, corn 

o curso do procedimento licitatorio, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de 

prego dos proponentes habilitados. 

Capanema-PR, 15 de Outubro de 2014. 



RUA PADRE CIRILO SN - CENTRO - CAPANEMA/PR - MD 85760-000 Telefone representante: (46) 3552-1706 

Conta: 7113-7 Age ncia: 907-5 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR 

Enderego representante: 

E-mail representante: 

Banco: 1 - BB 

Lote : 001 	Lote 001 

Qtde. 	Unid. 	Prego Maximo Marca N° Item Descried° do Produto / Servigo 

001 DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAcAo POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS 

IRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E 
ALAGOAS, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 1.038,90 M2  

A. A, 

Validade da proposta: 90 dias 

Prazo de entrega: 90 dias 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 
CNPJ: 84.840.503/0001-65 

Data de abertura: 06/04/2010 

Prego Unitario Prego Total 

34.856,06 34.856,06 

PREQ0 TOTAL DO LOTE 34.856,06 

TOTAL DA PROPOSTA : 34.856,06 . 

1,00 	UN 	 34.856,06 A.A. COLUSSI 

t,„.. 
di 

Amt _, ...... 
„A, 	 .,... 

Seep Ad::-...7.:._ _. svo 

Municipio de Capanema 	 Paging 1 

Convite 45/2014 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIcOS 
CNPJ: 84.840.503/0001-65 	Fornecedor : A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 

	
E-mail: esc.saggin4@hotmail.com  

Ende re go : R PADRE CIRILO 303 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000 
	

Telefone: 	 Fax: 	 Ce lular: (46) 9975 - 
Inscricao Estadual: 90333600 - 50 	 Contador: 

	
Telefone contador: 

Re presentante: ALDEMIR COLUSSI 	 CPF: 524.947.489-68 
	

FIG: 2.004.536-1 

esPreposta Versao: 1 1.3.7 
	

14/10/201416:58:42 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL PAVIMENTAgA0 POLIEDR, RURAL COM PEDRAS IRREGULARES 
RUA GUARANI ENTRE AS RUAS PERNANBUCO E ALAGOAS 
AREA = 1.038,90 m2 
DATA: OUTUBRO/2014 
DATA BASE: SINAP OUTUBRO DE 2014 

DiscRimiNAgAo.DO OR AMENTO 
ORcAMENTO QUANTITATIVO 

Codigo 
SINAP 

Item Descriminagao Unid Quant. R$ 
Unitario 

R$ 
Total  

Perc 

1.0 SERVIgOS PRELIMINARES 

74209 1.1 Placa da Obra em chapa galvanizada m2 2,50 251,97 629,93 73,38% 
78472 1.2 Locapao da Obra m2 1.038,90 0.22 228,56 26,62% 

SUB-TOTAL DO ITEM 858028. 308% 

2.0 DRENAGEM 

73962/4 2.1 Escavacao de vala nao escorado em material de la categoria corn retroescavadeira m3 117,22 6,38 747,84 6,89% 
73964/5 2.2 Reaterro de vala sem controle de compactacao utilizando retrtoescavadeira reaproveitando material m3 43,72 6,77 295,98 2,73% 
73722 2.3 Assentamento de tubo de concreto simples ou armado DN 600 mm corn argamassa 1: 3 cimento/areia 

exclusive tubo m 136,00 20,12 2.736,32 25,19% 
73720 2.4 Assentamento de tubo de concreto simples ou armado DN 800 mm corn argamassa 1: 3 cimento/areia 

exclusive tubo m 10,52 32,92 346,32 3,19% 
insumo 7793 2.5 Tubo de Concreto DIAM 600 mm para aguas pluviais m 136,00 22,43 3.050,48 28,09% 
insumo 1259 2.6 Tubo de Concreto DIAM 800 mm para eguas pluviais m 10,52 88,64 932,49 8,59°/ck 

73856/5 2.4 Boca para Bueiro Simples tubular de concreto Doiam 0,40m incluindo ciclopico inc formas, escavacao e reaterro Unid 5,00 550,25 2.751,25 25,33% 
suEt..T0TALDO'ITEM 10..880,88 38,85% 

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 

72821 3.1 Escavacao Carga e Transporte de Material de Jazida 1a Categoria em ate dmt 2,50 Km m3 450,00 4,32 1.944,00 49,54% 
73370 3.2 Transporte de material de qualquer natureza(argila) - DMTAATE 5KM TonKm 3.600,00 0,55 1.980,00 17,76% 

'• 	 SUB-TOTAL DO iTE M
, 	 , 	4  .. . 	 . , 3.924,00 1;407% 

4.0 PAVIMENTAgA0 

4.1 Pavimentacao em Pedras Irregulares 

72961 4.1.1 Regularizagao e Compactagao do Sub-leito ate 20cm espessura 	 m2 1.038,90 1,62 1.683,02 15,09% 
72977 4.1.2 Colxao de Argila extraido para pavimento poliedrico exclusive transporte de argila e indenizacao jazida esp=15 cm m2 1.038,90 0,36 374,00 3,35% 
73370 4.1.3 Transporte de material de qualquer natureza(pedra) - DMT = 9,54 	KM 	 TonKm 2.467,62 0,55 1.357,19 12,17% 
72971 4.1.4 Compactacao de Pavimento Poliedrico 	 m2 1.038,90 0,34 353,23 3,17% 
72977 4.1.5 Rejunte corn argila para pavimento poliedrico 	 m2 1.038,90 0,28 290,89 2,61% 

4.2 Meio-Fio  

74223/1 4.2.1 Assentamento de meio fio de concreto pre-moldado 	 m 265,00 25,00 6.625,00 59,41%z- 
4.3 Contencao Lateral  

72972 4.3.1 Contencao lateral corn solo local para pavimentagao poliedrica 	 m2 1.038,90 0,45 467,51 4,19°k- 
SUB-TOTAL DO ITEM 11.150,83 • 39,99% 

5.0 SERVIgOS COMPLEMENTARES 

9537 5.1 Limpeza Final da Obra 	 '''''.------.L\ ---.1n2 1.038,90 1,05 1.090,85 100,00% 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL PAVIMENTAgA0 POLIEDRi_ 1 RURAL COM PEDRAS IRREGULARES 
RUA GUARANI ENTRE AS RUAS PERNANBUCO E ALAGOAS 
AREA = 1.038,90 m2 
DATA: OUTUBRO/2014 
DATA BASE: SINAP OUTUBRO DE 2014 

DISCRIMINAgA0 DO OR. AMENTO 
ORcAMENTO QUANTITATIVO 

C6digo 
SINAP 

Item Descriminagao Unid Quant. R$ 
Unitario 

R$ 
Total 

Perc 
0/0 

1.0 SERVIcOS PRELIMINARES 

SUB-TOTAL 1.090,85 3,91% 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES 
RUA GUARANI ENTRE AS RUAS PERNANBUCO E ALAGOAS 
AREA = 1.038,90 m2 
DATA: OUTUBRO/2014 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

Item Descriminagao R$ 
Total' 

Perc. 
% 

1° Mos 2° Mos 3° Mes 4° Mos Total 

1.0 SERVIcOS PRELIMINARES 858,48 3,08% 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
858,48 - - 858,48 

2.0 DRENAGEM 10.860,68 38,95% 

60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
6.516,41 4.344,27 - 10.860,68 

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 3.924,00 14,07% 
40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

1.569,60 2.354,40 - 3.924,00 

4.0 PAVIMENTAcAO 11.150,83 39,99% 
10,00% 50,00% 40,00% 0,00% 100,00% 

1.115,08 5.575,42 4.460,33 11.150,83 

5.0 SERVIQOS COMPLEMENTARES 1.090,85 3,91% 

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 
- - 1.090,85 1.090,85 

, 
A 2718-84,85:  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL PAVIMENTAgA0 POLIEDRICA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES 

RUA GUARANI ENTRE AS RUAS PERNANBUCO E ALAGOAS 

AREA = 1.038,90 m2 

DATA: OUTUBRO/2014 

COMPOSICAO DO BDI(BONIFICACAO DE DESPESAS INDIRETOS) 

Intervale de admissibilidade 

Item Componente do 
BDI 

Minimo Medio Maximo 
Valores 
Propost 

os 

Garantia 0 0,21 0,42 0,42 
Risco 0 0,97 2,05 2,05 
r -s_pesas Financeiras • 0 0,59 1,2 1,2 
Auministragao Central 0,11 4,07 8,03 8 
Lucro 3,83 6,9 9,96 7 
Tributos 6,03 7,65 9,03 7,8 

BDI - c10 	 30,00 

OBS: Esta planilha foi elaborada conforma equagao para calculo do percentual do BDI recomendada 
pelo acOrdao TCU - 325/2007, conforme abaixo ilustrado. 

LDI 
R 1100 	L.. /100 

ENGENHEIRO RESPONSAVEL: PREFEITA MUNICIPAL: 

  



Municipio de Capanema - 2014 
Mapa da Licitagao 

Convite 45/2014 

Pegina:1 

Data abertura: 15/10/2014 
	

Data julgamento: 15/10/2014 	 Data homologacao: 

CN PJ: 84.840.503/0001-65 
Produto 	 UN. 	Quaitidade 	 Preto 	Marna 

Lote 001 Lote 001 

001 	DRENAGEM PLUVLAL E PAVIMENTAcA0 	UN 	 1,00 	34.856,06 * AA COLUSSI 

IEDRICA URBANA COM PEDRASIRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO M UNIC PIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 1.038,93 M. 

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR 

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR 	 34.856,06 

...•••••• 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 - AA COLUSSI & CIA LTDA - ME 
FRU - Frustracb DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME 

Emitido pox: GABRIEL CIPRIANI, na xersao: 5509 p 
	

15/10/2014 0939:53 



Municipio de Capanema - 2014 
Classificagao por Fornecedor 

Convite 45/2014 

ooniii 3C, 

Pao ina:1 

Item Produto/Servigo 
	

UN. 	Quantidade Status 	Marca 	 Preco Unitario 	Preco Total Sel 

Fomecedor: 172A-8 AA. COLUSSI & CIA LTDA - ME 	 CUP.): 84.840,503/0001-65 Telefone: 	 Status: Habilitado 	 34.856,06 1 

Lote 001 - Lote 001 	 34.856,06 

001 41140 DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO POLIEDR ICA UR 	UN 	 1,00 Habil itado 	A.A. COLUSSI 	 34.856,06 	34.856,06 * 

BANA COM PEDRASIRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNIC [PIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 1.038,90 M' 

VALOR TOTAL: 	34.856,06 

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versao: 5509 p 
	 15/10/2014 09:39:58 



EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 
Portarla n' 5767/2014 
Membros da COMO° 

ADORI 	LUCIANO poRocHowiez 14 	Portarla n° 5767/2014 
o Presidente da Comissao 

Membros da Comissio 
HELM 

Porta 
Month 

ENGEL 
576712014 

s da Comissio 

Prefeitura MunicipaC de 
Cayanema 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAcAO E PROPOSTA E 
JULGAMENTO 

LICITPOO: 045 - Convite 

Aos quinze dias de outubro de 2014, as nove horas, na MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, corn enderego a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza Nr 1080, nesta 
cidade, reuniu-se a Comissao Permanente de Licitagao da Municipalidade, 
designada pela Portaria Nr 5767/2014, constituida pelos Srs. CLAIR JOSE 
WALTER, EDINA LUCIANE ESCHER SOTT, HELIEL PEDRO ENGEL, LUCIANO 
DOROCHOWICZ e MARILUCI CANDIOTO SALVADORI, corn o objetivo de julgar a 
Licitagao Publica, sob a modalidade Convite, veiculado através do nr 045, que 
tern por objeto a CONTRATKAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM 
PLUVIAL E PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, 
LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 1.038,90 M2, a Comissao atestou 
o comparecimento da seguinte empresa: A.A. COLUSSI & CIA LTDA. Inicialmente 
a Comissao de Licitagao, de acordo corn o Edital, deu-se a abertura do envelope 
N001, contendo a documentagao da proponente os quaffs foram conferidos e 
Rubricados pela Comissao e pelo representante da proponente. Examinada a 
documentagao a comissao verificou a falta de alguns documentos obrigatorios, 
porem, como a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA foi a Unica licitante, tera o 
prazo de 02 (dois) dias oteis para apresentagao da nova documentagao, 
conforme edital. Assim, a comissao julgou habilitada a empresa citada 
anteriormente. A proponente nada arguiu sobre os documentos apresentados e 
firmou termo de Renuncia ao Direito de impugna-los, razao pela qual foi 
encerrada a fase de habilitagao e dado prosseguimento a sessao. Aberto o 
envelope N002, contendo a proposta de prego da proponente habilitada, foi a 
mesma conferida e rubricada pela comissao e pelo representante da proponente. 
De Acordo corn o Edital, a Comissao de Licitagao chegou a seguinte classificagao 
or lote: 

Fornecedor Lote Produto/Servigo Quantidade Prego 
A.A. COLUSSI & 
CIA LTDA - ME 

1 DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAcA0 
POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS 
IRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA GUARANI, 
ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 
1.038,90 M2  

1,00 34.856,06 

Tendo em vista que a intimagao do ato de julgamento das propostas nos termos 
do art. 110 da Lei 8.666/93, o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alinea 
'b', da mesma lei antes citada. Nada Mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reuniao e assinada a presente Ata pela Comissao de Licitagao e pelo 
Representan a 	riyponente. 

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

CAPANEMA-PR 



Prefeitura MuniciyaC de 
Cayanema n u138  

PORTARIA 5954/2014 

TERMO DE HOMOLOGAQA0 E ATO ADJUDICATORIO 

LICITAQAO: 045 - MODALIDADE - Convite 

Considerando que o procedimento licitatorio esta de acordo corn lei n° 8666/93 e 
suas alteracties, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitacao 
modalidade Convite n° 045/2014 e Adjudico, objeto: CONTRATAQA0 DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAQA0 
POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA 
GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA - PR, COM AREA DE 1.038,90 M2. Em cumprimento ao disposto no 
art.109, paragrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se public° o 
resultado da icitacao em epigrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo criterio 
menor pre co global; 
Fornecedor Lote Produto/Servigo Marca Quantidade Prego 
A.A. COLUSSI & 
CIA LTDA - ME 

1 DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAcA0 
POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS 
IRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA 
GUARANI, ENTRE AS RUAS 
PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, COM 
AREA DE 1.038,90 M2  

A.A. 
COLUSSI 

1,00 34.856,06 

Valor total dos gastos corn a Licitacao modalidade Convite N° 045/2014, R$ 
34.856,06 (Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Seis 
Centavos). 

Homologo a presente licitacao, 

CAPANEMA, 20 de outubro de 2014 

LIND MIR MARIA D LARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 

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

CAPANEMA - PR 
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1' 	Trefeitura JolunieipaCde  

Capanema 

EXTRATO DE CONTRATO Na 211/2014 
Convite Na 015/2014 

Data da Assinatura: 20/10/2014. 
Contratante: 	Municipio de Cepa nema -Pr. 
Contratada: 	AA. COLOSSI & CIA LIDA - ME. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAM DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTACAO POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, LOCAUZADA NA 
RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA PR, COM AREA DE 1.038,90 M. 
Data lnicial de vigencia 20/10/2014, data anal de vigenda 19/01/2015. 
Valor total: 1$ 34.856,06 (Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e 
Seis Centavos). 

Lindamir Mada de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

Prefeitura Munici)afi 
Capanona 	CAPANEMA 

 

Municipio de Capanema- Estado do Parana 
Parigot de Souza, 1080- Capanema - Parana - Centro. 

PUBLICACAOTRIESINREF:PREOOPRE6ENCIALN030/2014 

OBJETO: 00010100 DE PRECOS PARA AQUISICAO DE KATERMIS DE CONSTRUDAO, 
MATERIALS ELEIRICOS E ACABAMENTOS EM GERAL PARA IUSO DA ADMINISTRACAO PUBUCA 
DE CAPANEMA • PR. Permanecern inalierados os preps homologados em 17 de Julho de 2011. 

Gabriel Felipe Cipriani 
Pregoeim 

kogieempiirobir 

Prefeitura Nunktpaci 
Cayanenw 	CAPANEMA 

 
timoselmfaitiP 

Municipio de Capanema - Estado do Parana 
Av. Parigoi de Souza, 1080- Capanema - Parani - Centro. 

PUBLICAckTRWESTRALREF:PREGAOPRESENCIALMOV2014 

OBJETO: RECISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CAROLINA COM051, NAO FORMULADA, 
PARA USD DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAD PUBUCA DE CAPANEMA • PR. Permaneeem 
inalieradosos prep homologadosem 23 de Julho de 2311. 

Gabriel Felipe Cipriani 
Pregoeiro 

Pre eitura 
Capanema 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 217/2014 

Pre* Presercial No 051/2014 

Data da Assinatura: 23/10/2014,  

Contratante: 	Munidpio de Capanema.Pr. 

Contratada: 	MARCELO JOSUE ROEHRS - ME. 

Objeto: REGISTRO DE PREcOS PARA AQUISIcA0 DE MATERIAIS DE INFORMATICA 

DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTELOO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS 

SECRETARIAS DA ADMINISTRA(k) PUBUCA DE CAPANEMA • PR. 

Valor total: R$10,050,00 (Der Mil e Cinglienta Reais). 

,,,,utunir Maria de Lara Denardin 

Prefeita Munidpal 

Prefeitura Municipafi 
Capanema 

EMT° DA ATA DE REGISTRO DE PREP 218/2014 

PregRo Presencial No 051/2014 

Data da Assinatura: 23/10/2014, 

Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	W P DO BRASIL LTDA - EPP. 

Objeto: REGISTRO DE PRECOS PAPA AQUISIch DE MATERIALS DE INFORMATICA 

DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENA DOS COMPUTADORES DE TODAS AS 

SECRETARIAS DA ADMINISTROO PUBUCA DE CAPANEMA PR. 

Valor total: R$ 2.780,00 (Dais Mil, Setecentos e Oitenta Reais), 

Linda* Mada de Lea Denardin 

Prefeita Munidpal 

At, _ 
?refeitura MunicipaCck 

Capanema 

_ 	_ i PORT ARIA 595417014 	[ 
LIEN° DENDMOLOGAck E MO ADJIMICATORIO - 

---UCITAD-A0:115 :•MODALIDADE - Convile 
Considerando que o procedinfentatilaterio est de-aourdo cam lei n° 8666193 e suas ateracOes, 
especialmento em seu artigo 43, homologo o Edital de Licilacao modalidade Convite n° 0450014 e 
Adjudico, objeto: CONTRATADAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTOO POUEDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA 
GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, 
COM AREA DE 1.038,90 NV. Em comprimento ao crispest() no art.109, paragrafo 1 da Lei 8666, de 21 
de junto de 1993, toma-se ptio° o resullado da licilacao em epigrate, apresentando o(s) 
vencedorles) oelo cdterio menu preco global; 
F.411, Ceaf 	 (0'n 

A.A. COLUSEI & CIA LIDA - ME 	 1 
Valor total dos pastes coma Hcilacio modalidade Connie N 	04512014, 119 34.856,06 (Trinta e 
Qualm Mil, Oilocentos e Cinquenta e Reis Reais e Seis Centavos). 
Homologo a presente licitack, 

CAPANEMA, 20 de °Ado de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

5
,.., 

,... 	Trefeitura Nunicipat.6 
.,. 	Capanema 

PORTARIA 59582014 
TERMO DE HOMOLOGACk 

LICITACA: 050 - MODAUDADE . Pregio 
Considerando que o procedimento licilatio esta de acordo comas leis n° 10.520102 e 8666193 e 
suas alleracoes, especialmente em seu ego 43, homologo o Edital de Lici .1;1 modafdade Pregio 
n° 05012014, objeto: REGISTRO DE PREDOS OBJETIVANDO A CONTRATADA0 DE EMPRESA 
PARA CONFE#0 DE PROTESES DENTARIAS PARA DISTRIBUIDA0 PARA PACIENTES 
ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE RODE DE CAPANEMA • PR. Em cumprimento ao disposlo 
no art.109, paragrafo 1 da Lei 8.666 de 21 de junto de 1993, loma•se public° a resultado da likao 
em epigrate, amesentando ols) vencedorles) pelo criteria menu preco par item; 
Fomecedor Lob 	11eT 

RENATI V. B. VETTORELLO PROTEGES - ME 1 1 

lABPROT PROTESESODONTOLOGICAS LIDA - ME 1 2 
Valor total dos gastos com a Licit il i modalidade Pregao N° 05012014, R$ 51.000,00 (Cinmienta e 
Um Mil Reais). 
Homologo a presente licilacao, 

CAPANEMA, 22 de oulubro de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

Prefeitura lilunicipaick 
Capanema 

PORTARIA 595912014 
TERMO DE HOMOLOGADAO 

LICITADAO: 051 - MODAUDADE - Pregio 
Considerando que o procedimento licilatbrio esta de acordo corn as leis n° 10.520102 a 8666193 a 
suas alleracaes, especialmente em seu ego 43, homalogo o Edital de Ucitacio modalidade NO 
n° 05112014, objeto: 	REGISTRO DE PREDOS PARA AOUISIDA0 DE MATERIALS DE 
INFORMATICA DIVERSOS PAPA CONSUMO E MANUTENDA0 DOS COMPUTADORES DE 
TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRADA0 PUBUCA DE CAPANEMA • PR. Em clouted° 
ao dsposlo no ar1.109, paragrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de Oho de 1993, tomme onto o resdado 
da licitacao em epigrate, apresenlando 0(s) vencedor(as) peR ailed° menor preco per Iely, 
Raub )bon 

MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 1, 11, 14,30 e 42 

ALINI MARTINI - ME 2, 3, 4, 5,13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,29, 32,33, 37, 
43, 44, 45,46, 48, 50, 52, 53, 56 e 58 

CARNIEL &PADILHA LTDA 6, 7, 8, 9,10, 12, 15, 16, 19, 28, 34, 40, 41, 47, 51 e 54 

CAPANEMA INFORMATICALTDA 25, 26, 27, 31, 35, 36, 38, 39,49,55 e 59 

Al P DO BRASIL LIDA - EPP 57 

Valor total dos gastos com a Unita* modalidade Pregao N° 05112014, R$184.017,20 (Canto e 
Oltenia e Quatro Mil e Dezessele Reais e Viola Centavos). 
Homologo a mese* licilacio, 

CAPANEMA,23 de 0010bro de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

PEDIDO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

ESTADUAL 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA toma publico 
que requereu DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
ESTADUAL junto ao IAP - Instituto Ambiental do Parana, para 
Implantayb e Modemincio de Passeios PUblicos, na Avenida Rio 
Grande do Sul, trecho entre a Rua Tibilica e Avenida Brasil, no 
municipio de Capanema, Estado do Parana, 

Pre feitura 2lunicipa(de  

Capanema 

EVIRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 216/2014 
Pre* Presendal No 051/2014 

Data da Assinatura: 2311012014, 

Contratante: 	Munidpio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	CARNIEL & PADUA LIDA 

Objeto: REGISTRO DE PREcOS PARA AQUISI(A'0 DE MATERIALS DE INFORMATICA 

DIVERSOS PAM CONSUMO E MANUTEKAO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS 

SECRETARIAS DA ADMINISTRAck PUBUCA DE CAPANEMA - PR. 

Valor total: R$ 80,198,60 (Oitenta MI, Cento e Noventa e Oita Reais a Sessenta 

Centavos). 

Lindamir Maria de Lara Denardin 

Municipal 



Prefeitura MunicipaC de 
Cayanema 0 d 	1 A (1 

CONTRATO N° 211/2014 

CONTRATO DE EXECKAO DE OBRA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA A.A. 

COLUSSI & CIA LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucao de Obra, sem vinculo 
empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob 
o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado 
pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de outro lado 
a Empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
84.840.503/0001-65, situada a R PADRE CIRILO, 303 - CEP: 85760000 - BAIRRO: 
CENTRO, Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)ALDEMIR COLUSSI, 
inscrito no CPF n°524.947.489-68, residente e domiciliado em Capanema/PR, doravante 
denominada CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagao pertinente, obedecidas as concligOes 
estabelecidas na licitagao realizada na modalidade Convite N° 045/2014, que fazem 
parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condigoes a seguir 
estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM PLUVIAL 

E PAVIMENTACAO POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, 

LOCALIZADA NA RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, 

NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 1.038,90 M2, e conforme 

memorial descritivo (anexo 11), Projetos (anexol2) e especificado no formulario 

padronizado de proposta (anexo 06). 

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, as condicoes expressas no Edital de 

CONVITE N° 045/2014, juntamente coin seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA- DO REGIME DE EXECUCAO.  

2.1. A obra sera realizada por execugdo inthreta, sob o regime de empreitada por prego 

global. 
3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUCAO  

3.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos nos projetos basicos dos 

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagOes que 

acompanham o edital. 

3.2- 0 prazo de execugao dos servicos tera inicio a partir da data de assinatura deste 

instrumento contratual. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos 

  

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Prefeitura MunicipaC de 
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equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugao dos servigos 
e demais atividades correlatas, obriga-se a: 
4.1.1.Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao 
urn conjunto de documentos tecnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos 
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a 
considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer impedimento total ou 
parcial, permanente ou temporario, a execugao da obra, de maneira a abrange-la em seu 
todo, compreendendo a completa caracterizagao e entendimento de todas as suas 
especificagoes tecnicas, para posterior execugao e implantagao do objeto garantindo a 
plena compreensao das informagOes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos 
trabalhos: 
4.1.1.1. Juntamente corn o projeto executivo, a Contratada devera apresentar ao  
Departamento de Eng nharia do Municipio, no prazo maxim° de 10 (dez) dias apes a 
assinatura do contrato, urn cronograma de dimensionamento de maio-de-obra, isto é,  
relacdo nominal de todo o pessoal tecnico que ira executar as obras, incluindo  
engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento  
do cronograma fisico das obras.  
4.1.1.2. A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solugoes desenvolvidas 
nos anteprojetos constantes no anexo do Projeto Basic() (memorial descritivo e 
especificagoes), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificagoes 
tecnicas, incorporando as alteragoes exigidas pelas miltuas interferencias entre os 
diversos projetos; 
4.1.1.3. Os projetos executivos deverao ser apresentados nos prazos previstos no 
cronograma fisico-financeiro apresentado pela Contratada. 
4.1.2.Providenciar junto ao CREA as Anotagoes de Responsabilidade Tecnica — ART's 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, 
de 1977; 
4.1.3.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo tecnico especializado, 
para que a Administragao possa utiliza-lo de acordo corn o previsto no Projeto Basico, nos 
termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 
4.1.3.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolOgico, insuscetivel 
de privilegio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos 
e elementos de informagao pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, 
fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao da obra; 
4.1.4.Assegurar a CONTRATANTE: 
4.1.4.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 
as eventuais adequagoes e atualizagoes que vierem a ser realizadas, logo apOs o 
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE 
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes; 
4.1.4.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagoes tecnicas, da 

Av. Pedro Vitiato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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documentagao produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na 
execuedo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 
proibida a sua utilizagao sem que exista autorizagao expressa da CONTRATANTE, sob 
pena de multa, sem prejuizo das sangoes civis e penais cabiveis. 
4.1.5.Promover a organizagao tecnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo corn os documentos e especificagoes que integram o 
Contrato, no prazo determinado. 
4.1.6.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, 
cumprindo as determinagoes dos Poderes Palicos, mantendo o local dos servigos sempre 
limpo e nas melhores condiebes de seguranga, higiene e disciplina. 
4.1.7.Atentar, em relagdo ao material, para todas as disposigOes e especificagdes 
constantes no Projeto Basic°. 
4.1.8.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagao, 
quaisquer mudangas nos metodos executivos que fujam as especificaeoes do memorial 
de scritivo. 
4.1.9.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsavel, as informagoes sobre o andamento da obra, tais como, numero de 
funcionarios, de equipamentos, condiebes de trabalho, condigOes meteorolOgicas, servigos 
executados, registro de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 
a Fiscalizagao e situagao da obra em relagdo ao cronograma previsto. 
4.1.10. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o 
estabelecido neste instrumento e as especificagOes constantes no projeto basic° e seus 
anexos, bem como substituir aqueles realizados corn materiais defeituosos ou com vicio 
de construed°, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de 
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da 
CONTRATANTE. 
4.1.11. Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestdo dos residuos da 
construgao civil estabelecidos na Resoluedo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente — CONAMA. 
4.1.12. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por use 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por dans resultantes de caso 
fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruigao, danificagdo, defeitos ou 
incorregdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de 
terceiros, ainda que ocorridos em via pirblica junto a obra. 
4.1.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos. 
4.1.14. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou 
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, 
bem como aos documentos relativos a execugdo da reforma. 
4.1.15. Paralisar, por determinagao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao 
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esteja sendo executado de acordo com a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranga 
de pessoas ou bens de terceiros. 
4.1.16. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais 
resultantes da execugao do contrato. 
4.1.17. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e 
outras obrigagiies inerentes a execugao dos servigos ora contratados. 
4.1.18.. 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. 
4.1.19. Adotar as providencias e precaugOes necessarias, inclusive consulta nos 
respectivos Orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitarias, eletricas e telefonicas. 
4.1.20. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o 
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigencia da obra. 
4.1.21. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, coin fotografia 
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegao Individual - EPI's; 
4.1.22. Manter sediado junto a Administragao, durante os turnos de trabalho, preposto 
capaz de tomar decisOes compativeis com os compromissos assumidos; 
4.1.23. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou 
municipal, as normas de seguranga da Administragao; 
4.1.24. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incendios nas areas da 
Administragao; 
4.1.25. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, coin a observancia as recomendagoes aceitas pela boa tecnica, normas e 
legislagao; 
4.1.26. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servigos fora 
das suas especificagOes; 
4.1.27. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 
Administragao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagOes cabiveis e assumindo o onus 
decorrente; 
4.1.28. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas 
por seus empregados quando da execugao dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a 
prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimonio ptiblico; 
4.1.29. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigagoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que esti obrigada, 
exceto nas condigoes autorizadas no Projeto Basic° ou neste contrato; 
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4.1.30. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condigaes que 
ensejaram a sua habilitagao e qualificagao no certame licitatOrio; 
4.1.31. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigagoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por 
Tempo de Servigo — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados 
utilizados na execugao dos servigos. 

5. CLAUSULA QUINTA -DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO 
5.1. 0 prazo para a conclusao da obra a de no maxim° TRES meses, contados a partir 
da assinatura deste instrumento contratual, conforme cronograma elaborado pelo 
Departamento de Engenharia do Municipio. 
5.2. Os servigos serao executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto 
Basic() e seus anexos. 
5.2.1.Para a perfeita execugao dos servigos, a CONTRATADA devera clisponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades 
estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Basic° e de acordo com os termos da 
proposta, promovendo, quando requerido, sua substituigao. 

6. CLAUSULA SEXTA— DAS VEDACOES  
6.1. E vedado a CONTRATADA: 
6.1.1.A subcontratagao total ou parcial do objeto do contrato. 
6.1.2.Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira; 
6.1.3.Interromper a execugao dos servigos sob alegagao de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
7.1.1.Cumprir fielmente as disposigOes do Contrato; 
7.1.2.Exercer a fiscalizagao dos servigos por servidores especialmente designados, na 
forma prevista na Lei n° 8.666/93; 
7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicagao, em tempo habil, de qualquer fato que 
acarrete em interrupgao na execugao do Contrato; 
7.1.4.Efetuar o pagamento nas condigOes e pregos pactuados no Contrato; 
7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigOes, falhas ou 
irregularidades constatadas na execucao do servigo para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessarias; 
7.1.6.Fornecer por escrito as informagoes necessarias para o desenvolvimento dos 
servigos objeto do contrato; 
7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagoes da CONTRATADA relativas a observancia 
das normas ambientais vigentes; 
7.1.9.Proporcionar todas as condigOes para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus servigos de acordo coin as determinagoes do Contrato, do Edital, especialmente do 
Projeto Basico e seus anexos; 
7.1.10. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade corn as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigoes de 
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 
8.1. 0 valor do contrato a de R$ 34.856,06 (Trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e 
seis reais e seis centavos). 
8.1.1.No valor acima estao incluidas todas as despesas orclinarias diretas e indiretas 
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, 
materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto 
contratado. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA 
9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 03 (TRES) meses, a partir da data da 
assinatura deste instrumento contratual, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipOteses 
elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 
9.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 20/10/2014 e 
encerramento em 19/01/2015. 

.10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO  
10.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 20 do edital. 
10.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 
procedimentos: 
10.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no 
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigao previa dos 
servigos executados no periodo, através de planilha e memória de calculo detalhada. 
10.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em 
sua totalidade. 
10.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagao a 
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a 
medigao previa correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagao 
antecipada do valor respectivo. 
10.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias titeis, contados a partir da 
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data da apresentagao da medigao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 
medigao previa relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos 
servigos executados. 
10.2.2.1. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servigos efetivamente 
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 
10.2.2.2. A aprovagdo da medigao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime 
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos 
servigos executados. 
10.2.3. ApOs a aprovagao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da 
medigao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servigos e de 
memOria de calculo detalhada. 
10.3. 0 pagamento somente sera efetuado apes o "atesto", pelo servidor competente, 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais 
documentos exigidos neste Edital. 
10.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servigos efetivamente 
executados. 
10.4. Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 
desconformidade na execucao dos servigos identificada pelo Departamento de 
Engenharia ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara 
pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o 
prazo para pagamento iniciar sea apes a comprovagao da regularizagdo da situagao, nao 
acarretando qualquer onus para a Contratante. 
10.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta 
eletrOnica, 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. 
10.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislagao 
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 
10.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera 
observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal 
aplicavel. 
10.6.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos 
e contribuigOes abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara 
condicionado a apresentagdo de comprovagao por meio de documento oficial de que faz 
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
10.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante 
deposit° em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela 
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislagao vigente. 
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10.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancaria para pagamento. 
10.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 
10.10. 	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de 
encargos moratOrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 
prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) 
ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 100) 

365 
N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento. 
VP = Valor da Parcela em atraso. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
11.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera 
CONTRATADA apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagao da 
CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de ate 10 (dez) dias, a verificagao dos 
servigos executados, para fins de recebimento provisOrio. 
11.1.1. 0 recebimento proviserio tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de 
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugOes exigiveis. 
11.2. A CONTRATANTE realizara inspegao minuciosa de todos os servigos e obras 
executadas, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos 
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagao dos 
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem 
necessarios. 
11.2.1. ApOs tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento ProvisOrio, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais 
pendencias verificadas. 
11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, 
defeitos ou incorregoes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo 
fiscalizagdo nao atestar a Ultima e/ou Unica medigao de servigos ate que sejam sanadas 
todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 
ProvisOrio. 
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11.3. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera 
lavrado em ate 10 (dez) dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento ProvisOrio, por 
servidor ou comissao designada pela autoridade competente, desde que tenham sido 
devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizagao quanto as pendencias 
observadas, e somente apOs solucionadas todas as reclamagOes porventura feitas quanto 
a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos 
empregados na execugao do contrato. 

	

11.3.1. 	Na hipOtese de a verificagao a que se refere o paragrafo anterior nao ser 
procedida tempestivamente, reputarse-d como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado 
Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores a exaustao do prazo. 

	

11.3.2. 	0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em 
qualquer epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 
contrato e por forga das disposigoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PRECOS 
12.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DOTACAO ORQAMENTARIA 
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos 
especificos consignados no Orgamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotagao 
abaixo discriminada: 
DOTAQOES 
Exercicio da despesa Funcional programatica Fonte de recurso Conte da despesa 
2014 1390 08.002.15.451.1501.01151 000 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do 
exercicio subsequente correrao a conta das dotagoes orgamentarias indicadas em termo 
aditivo ou apostilamento. 

14. bLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO  
14.1. A execugao dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalizagao e avaliagao por representante da CONTRATANTE, para este fim 
especialmente designado, corn as atribuigOes especificas determinadas na Lei n° 8.666, 
de 1993, conforme detalhado no Projeto Basico. 
14.1.1. 	0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e corn a 
experiencia tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execugao da obra. 
14.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagao de que trata este item 
nao excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE 
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 
danos na execugao dos servigos contratados. 
14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos 
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ora contratados, prestados em desacordo coin o presente Edital e seus Anexos e corn o 
contrato. 
14.4. As determinagOes e as solicitagoes formuladas pelo representante da 
CONTRATANTE encarregado da fiscalizagdo do contrato deverao ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAOES E DO REAJUSTE  
15.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
15.2. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas concligOes contratuais, os 
acrescimos ou supresseies que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
15.2.1. 	As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
Em caso de prorrogagdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 
acordado pelas partes e nas hipOteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao, 
respeitar-se-A o indice INPC/IBGE para a atualizacao dos valores. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA DAS INFRAc OES E DAS SANc OES 
ADMINISTRATIVAS  
16.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

, 
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragdo Publica podera 
motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 
forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagdo. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 22 
do edital. 
18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, 
assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 
18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita 
e fundamentada da autoridade competente. 
18.4. Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas "m" a "q" do item 22.1, do edital, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolugdo da garantia, se houver; 
b) pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 

18.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao da 
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PREF ITA MUNICIPAL 	 A.A. COL 

Testemunhas: 
Gilso Ama u tuber 

3.351.513-8 
566.119.969-04 

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

CAPANEMA - PR 

Prefeitura Municipal de 
Capanema 

garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 
indenizagOes a ela devidos, bem como a retengao dos creditos decorrentes do Contrato, 
ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sangOes previstas neste 
instrumento. 

19. 'CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  
19.1. Os casos omissos ou situagoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei n° 8.078, de 
1990 - COdigo de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei 
Complementar n° 123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos demais 
regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste 
Contrato, independentemente de suas transcrigoes. 

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAO  
20.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio 
sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, 
contados do quinto dia util do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por 
sua conta. 

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DA TRANSMISSAO DE DOC UMENTOS 
21.1. A troca eventual de documentos e correspondencias entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital. 

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORD.  
22.1. As questeies decorrentes da utilizagao do presente Instrumento que nao puderem 
ser dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justiga Estadual, 
Comarca de Capanema - PR. 
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apOs lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para 
um so efeito, na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 
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Pre feitura Mei:pick 
Capanema 

Pre eitura Municipal de 

Capanema 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 218)2014 

PregIo Presencial No 051/2014 

Data da Assinatura: 23/1012014, 

Contratante: 	Munidpio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	W P DO BRASIL LIDA - EPP, 

Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICk DE MATERIALS DE INFORMAIICA 

DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTE00 DOS COMPUTADORES DE TORS AS 

SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE CAPANEMA - PR, 

Valor total: 0$ 2.780,00 (Dols Mil, Setecentos e Oitenta Reais). 

tindamir Maria de Lam Denardin 

Prefeita Muoidpal 

Prefeitura Municipal.  de 

Capanema 

EXTRATO DA VIA DE REGISTRO DE PRECOS 216/2014 
Oregio Presencial No 051/2014 

Data da Assinatura: 23/10/2014. 

Contratante: 	Munidpio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	CARNIEL & PADILHA 

Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISIcA0 DE MATERIALS DE INFORMATICA 

DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTEN(A0 DOS COMPUTADORES DE TODAS AS 

SECRETARIAS DA ADMINISTRKAO PUBLICA DE CAPANEMA PR. 

Valor total: R$ 80.198,60 (0i1eota MI, Cento e Noventa e Vito Reais e Sessenta 

Centavos), 

Lindamir Maria de Lam Denardin 

Municipal 

lin 
1.‘ 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 217/2014 
Pre* Presencial No 051/2014 

Data da Assinatura: 23/10/2014. 
Contratante: 	Munidpio de Capanema.Pr. 

Contratada: 	MARCELO JOSUE ROEHRS - ME. 

Objeto: REGISTRO DE PREP PARA AQUISICAO DE MATERIALS DE INFORMATICA 

DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTE00 DOS COMPUTADORES DE TODAS AS 

SECRETARIAS DA ADMINISTRACk PUBLICA DE CAPANEMA - PR, 

Valor total: R$ 10.050,00 (Dez Mile Cinquenta Reais), 

.,,udmir Maria de Lara Denardin 

Prefeita Muridpal 

Prefeitura iiunicipaCde  
Capanema 

r_EXTfackilEATRATO No-214/2014 
L -Convite 11° 145/2014 	- 

Data da Assinatura: 20/10/2014. 
Contratante, 	Municipio de Capanema -Pr. 
Contratada 	A.A. COLOSSI & CIA LTDA • ME. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTACAO POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, LOCALIZADA NA 
RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA PR, COM AREA DE 1.038,90 142. 
Data Initial de vigencia 20/1012014, data final de vigencia 19/01/2015. 
Valor total, R$ 34.856,06 (Trinta a Quatro Mil, Oitocentos e CinqUenta e Seis Reais e 
Seis Centavos). 

Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Munidpal 

Prefeitura NiunicipaC 
CAPANEMA Caparona 

Municipio de Capanema - Estado do Parana 
Av. rarigot de Souza, 1080- Capaneina - Parana - Centro. 

PUBLICAOROMMATTIEGAOPRESENCRLY 

OBJETO: RECISTRO DE ?PECOS PARA AQUISICAO DE MATERRIS DE CONSTRECAO, 
%TERRIS ELETRICOS E ACABAMENTOS EM CORAL PARA HO DA ADMINISTR,AC110 PUBLICA 
DE CAPANEMA • PR. Permaneeern inalteindos os prep bornologadwi em 17dnJuthode 2011. 

Gabriel Felipe Cipriani 
Pregoeiro 

fizapiespineio* 

Prefeitura 
CAPANEMA Capanema 

Municipio de Capanema - Estado do Parana 
Av. Parigot de Souza, 1080- Capanema - Parana - Centro. 

PUBLICAOOTRINESTR A L RETREGA0 PRESENCIAL Jr 03212014 
SETO: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISIPAO DE CAROLINA COM, NAO FORMULADA 
PARA USD DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAGA0 PUBLICS DE CAPANEMA • PR. Permanecem 
inallnrados os prep homologndos em 23 de Julho dent& 

Gabriel Felipe Cipriani 
Pregoeiro 

Nossordeopire* 

09 

0 t, 
Prefeitura NunicipaCh 

Capanema 

PORTARIA 59542014 
TERMO DE HOMOLOGAA E ATO ADJUDICATORIO 

LICITA910: 045 - MODALIDADE • Coninle 
Considerando que o procedimento licilaMino este de ado com lei n° 8666193 e suas alleraldes, 
especialmerte em seu adigo 43, homologo o Edital de Holt 4,  i modalidade ConvEe n' 04512014 e 
Adjudico, objelo: CONTRATAck DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA 
GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, 
COM AREA DE 1.038,90 EP. Em comprimento ao disposlo no ad.109, parapro 1 da Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993, tommse *lice o resultado da Ec ilr i em eplgrafe, apresentando o(s) 
vencedodes) polo crilerio manor pied° global; 
Tornecedor Iota 
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 1 
Valor total dos gastos com a Usk* modalidade Canvite N 	04512014, RN 34.856,06 (Trinla e 
Quatro Nil, Cilocentos e Cinquenta e Sets Reais e Seis Centavos . 
Homologo a presente idle*, 

CAPANEMA, 20 de oulubro de 2014 
LINDAMIR MARIA DE IARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

Prefeitura Nuniciyarck 
Capanema 

PORTARIA 595812014 
TERMO DE HOMOLOGAcA0 

LICITOO: 050 - MODALIDADE - NO° 
Considerando que o procedimmio licitalikio este de acordo com as leis n° 10.520102 e 8666193 e 
sues alleranies, especialmente em seu arEgo 43, homologo o [dila) de Licit* modalidade Prep 
n° 050/2014, objelo: REGISTRO DE PROXIS OBJETIVANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA 
PARA CONFECCAO DE PROTESES DEMONS PARA DISTRIBUICAO PARA PACIENTES 
ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE RUDE DE CAPANEMA - PR. Em cumprimento ao disposlo 
no ar1.109, petrel° I da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, tommse publico o resulado da licit 	" 
em epigrale, apresentando o(s) vencedodes) polo cntedo menor Roo nor Oem; 
Fomecedor tae Item 

RENATI V. B. VET IORELLO PROTESES - ME 1 1 

IABPROT PROTESES ODONTOLOGICAS LIDA - ME 1 2 
Valor total dos gastos corn a Ucdacio modalidade PRO) N° 050/2014, RS 51.000,00 (Cirunienla e 
Um Mil Reais). 
Homologo a presenle lidi.y i 

CAPANEMA, 22 de autubro de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LORA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

,.._ 

Prefeitura Iluniciparck 
Capanema 

PORTARIA 595912014 
TERMO DE HOMOLOGACAO 

LICITACAO: 051 - MODALIDADE - Pregio 
Considerando que o procedimento licilatOrio esla de aiordo com as leis if 10.520102 e 8666193 e 
sues gerauties, especialmente em seu ego 43, homokigo o Edilal de Lickao modalidade Pregio 
n° 05112014, objeto: 	REGISTRO DE PRECOS PARA AOUISICAO DE MATERIALS DE 
INFORMATICA DIVERSOS PARA CONSUMO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DE 
TUBAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE CAPANEMA - PR. Em cumprimerdo 
ao disposto no ad.109, paragrafe 1 da Lei 8.666, de 21de junho de 1993, tons-se pUblco o resulted° 
da Pollack em eplg rale, apresentando o(s) vencedoi(es) polo criteria manor prep° par hem; 
Forneteik 

MARCELO JOSUE ROENRS - ME 1, 11, 14,30 e 42 

ALIN] MARTINI - ME 2,3, 4, 5,13, 17, 18, 20, 21,22,23, 24, 29, 32, 33, 37, 
43, 44, 45, 46, 48,50,52,53, 56 e 58 

CARNIEL & PADILNA LIDS 6, 7, 8, 9,10, 12, 15, 16, 19, 28, 34, 10, 41, 47, 51 e 54 

CAPANEMA INFORMATICA LIDA 25, 20 27, 31, 35, 36, 38, 39, 49.55 e 59 

\VP DO BRASIL LIDA - EPP 57 

Valor total dos gastos coma Liciralio modalidade Pregao N° 051/2014, R$ 184.017,20 (Cenlo e 
Oilenta e Quatro Mil e Dezessele Reek e Vitale Centavos). 
Homologo a Rutile leach°, 

CAPANEMA, 23 de audio de 2014 
LINDAMIR MARIA DE [ARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

PENN DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

ESTADUAL 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA toms public° 
que requereu DISPENSA DE LICENCIAMENIO AMBIENTAL 
ESTADUAL junto ao IAP Instituto Ambiental do Parana, para 
Implantacio e Modemizacao de Passeios PUblicos, na Avenida Rio 
Grande do Soil, trecho entre a Rua Tibirici e Avenida Brasil, no 
municipio de Capanema, Estado do Parana, 



Ca;ma 19/01/2015. 

M NICIPIO DE aAPANEMA - 
L NDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
CPF: 

A.A. CO USSI & 
ALDEMIR CO 

ki Ube: 
.351.5(13-8 

556.119.969-04 

ME 

900152 

Municipio de Capanema — PR 

Setor de Licitgoes 

1.0  Termo Aditivo ao Contrato no 211/2014, que entre si 
celebram de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - 
PARANA e de outro lado a Empresa A.A. COLUSSI & CIA 
LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento particular que firma de urn lado, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
inscrita no CPF/MF sob o no 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa 
juridica de direito privado, R PADRE CIRILO, 303 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, 
inscrita no CNPJ sob o n° 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, 
ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada 
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alteragoes 
subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrencia do Edital Convite n° 
045/2014, mediante as seguintes clausulas e condigoes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 20/10/2014, objeto do Edital 
de licitagao, Modalidade Convite n.° 045/2014, entre as partes acima identificadas, para 
CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTAgAO POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, LOCALIZADA NA 
RUA GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA - PR, COM AREA DE 1.038,90 M2, aditiva-se o prazo de vigencia do presente 
contrato para mais 03 (trees) meses devido a necessidade da finalizag3o da obra e seu 
posterior pagamento por parte da Contratante. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma na presenga das testemunhas abaixo. 

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

CAPANEMA - PR 
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PRIFIRUDISUICINLII Prefeitura Ifunktpaide —  
CAPANEMA Cap cinema 	.-----.... 

/ 	
liengeholtiminlip 

Ifunicipio de Capanema -Ltd° do Penni 

By. Parigol de Souza, DM- Calming -Earani - Niko. 

PUBLICAcAOIRIMEREIMAOPRESENCEPPDX/2014 
SETO: EEG1S110 DE BM PRA !If:WNW DE MATEEDIL AiDULATOILL PAD1 USO 

DAS UNIDADES BMUS DE ADDE DO IENICIPIO DE (VANUA. PR Permanem umbra& 
Ili pmp homologido$ eir 23 &Jab& 204. 

Gabriel Felipe Cipriani 

Pregoeiro 

..... , 
• 

Municfpio de Capanema — PR 

&tor de Licitaphes 

10 Terme 	•1tIv0 to Contra. no 149 	14, que entre sl 
celebram de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - 
PARANA 0 de outro led° a empresa A.A. COLUSSI & CIA 
LTDA • ME, 

Palo presente Instrumento particular que firma de urn Mdo, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de 	001101 lurid. (CNN) 	sob 0 n° 
75 972.760/0001-60, neste ate representada pelt Prefeita municipal elm'xo asslnado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA 	DE LARA DENARDIN, 
Insolta no CPF/MF 100 o n. 990.254.189-53 abase assinado, doravante closIgnacia 
CONTRATANTE, e de touto lado a empress A.A. COLOSSI & CIA LTDA - ME, pessoa 
juridlca de dlrelto priced°, R PADRE C113110, 303 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, 
Inarsita no CRP/ sob o no 84.840.503/0001-65, neste ato por seu repre.ntente legal, 
ALDEMIR 	COLOSSI, 	C.:524.947.489-68 	no 	Am 	assInado, 	doravante 	design/Ida 
CONTRATADA, estando as pales sujeltas as normas da Lei 8.666/93 e sueS alteractiPa 
subsequent., eiustain o promote Cortireto, em decarrIncta do Edith 	Tornado de 
mews n° 012/2014, medlante as segulntes cldusulas e condldhes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conlonne contrat0 firma& em 15/07/2014, 001000 do Edit's' 
de ilcitatio, Modalidade Tornado 	de pretos n.o 012/2014, entre as pastes mime 
identifi.das, pare CONTRATAGAO DE EMPRESA EsPECIALIZADA PAPA EXECKAO DE 
PARIMENTACAO POUEDR1CA COM PEDRAS MIZEGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E 
TERRAPLANAGEt4 NAS RUAS PADRE CIRILO, MATO GROSSO E TIBIRICA, PIAUI, 25 DE 
MAIO E PROJETADAS .A. E .134, AMBAS 140 PERIMETRO 0110490 DE CAPANEMA - PR, 
TOTALIZANDO UMA AREA DE 10.573,42 IIP, conforme memoriai descritNo (sinexo 11) e 
....ode no forrnulario padronttado de proposta (an.° 06), Ace 	peoreogado 0 
prazo de vIgancla do Contrato no 149/2014 par-a male 06 (sell) mesas, nevido A 
necesmeade de finalizecao dos .bras. 

CIAUSULA SEGUNDA: As demais olausulas do contrat0 onpInarlo, nao atingidas por 
este Terme, permanecem Inalteradas. 

E, por mum estarern mustedes flonam 0 present° em 02 (dues) vies de igual reor e 
Mona na presence des testemunhes ababto. 

Capanema 14/01/2015 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 	 AA, OOLUSSI & CIA LTDA - ME 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	 ALDEMIR COLOSSI 

TESTEMUNFAS- 

NOME: 	 NOME: 
CPF 	 CPF. 

• 
td 

 

Municipio de Capanema — PR 

Setor de LkItor,Des 

IP Terrno Adltivo ao Contrato no 203/2014, que entre 
si celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - 
PARANA 	e 	de 	outro 	ludo 	a 	empress 	SERVICO 
NACIONAL DE APREND1ZAGEM INDUSTRIAL - SENAL 

Polo pr..e inStruMen10 particular Elle firma de urn lad°, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, trocnto no Cedastro National de Passes 0044101 (COP)) sob 0 n° 
75.972.760/0001-6O, 	neste 	ato 	repnasentade 	pelt 	Prefeita 	Municipal 	abaixo 
assInado, doravante design:tea PREFEITURA senhora UNDAMIR MARIA DE LARA 
DENARDIN, 	Inscrita 	no CPF/MF 	sob 	o 	no 	990.254.189-53 	abatis° 	aSsInado, 
doravante designado CONTRATANTE, 0 	de outro lado 	a 	empress SERVICO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, pees. juridic: de direito 
pima., AV BOTUCAR1S, L030 - CEP: 85760000 - BAIRRO SANTA CRUZ, 	inscri. 
no ChIP3 sob o no 03.776.264/0055-93, neste ate por sea representante legal, 
ROSEVETE MARTA MARCELLO TESSER, CPF: 575.069.499-20 ao Om assInada, 
doravante desIgnade COMATADA, estando as pastes mdeltas as normas da Lei 
8.666/93 e suss olteratdes subseq0entes, 	ajustam o presente Contrato, 	em 
decorrenda do Edltal Process° InexIgIbEldade n° 005/2014, medicine as sego:11[es 
clausulas e condoSes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - ConfOrMe COMM. hon.° ern 26/09/2014, Objet0 00 
Edltal 	de lidtatho, Modalldade Process° InexIgIbilldade 0.0  005/2014, entre as 
parses alma Identlficados, pare CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS, NO PERIODS) DE 01/10/2014 A 
04/12/2014, 	DA 	NODALIDADE 	QUALIFICAC.A0 	PROFISSIONAL 	BASICA, 	EM 
CAPANEMA - PR, 00100050 0 prazo de 2 (Otis) memo da clgencia do porno do 
Present° control° devolo A nmessidade de FinazaloSo dor/apemen.) On seu oineto. 

CLAUSULA SEGUNDA: As clematis clausulos do contrato origin... ngo atingldas 
por este Term, permanetem Matter/des. 

E, per asSlm estarem ajostados (Morn o presente em 02 (duos) vies de Igiltil tear 
e forma ne presence des testemunhas Maine. 

Capanema 25/12/2014. 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 	 SERV. NAC. DE APPEND. IND. - SENAI 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	ROSEVETE MARTA MARCELLO TESSER 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 	 NOME: 
CPF: 	 CPR 

Municfpio de Capanema — PR 

Spar de %Wiese. 

1.' 	arm o M 	. ace Contrato n 	11/2 t 1 , gee entre,0  
, • _COMbraps do Urn ledo o N.M.° DE CAPANEMAi - 

6/::,...-PARANA • de Metro Ado a empress A.A. COLUSS1,8-CIA 
LEDA 	

• 
ME. 

Pale present. Intfranento particular que firma de um lade, MUNICIPILI DE 
CAPANEMA, inscrho no Cadastro 1.1.01 de Pessoa Turic11. (CNN) 50b 0 . 
75.972.760/0001•60, neste ate representada pals Prefelte Municipal ebal. ...ado, 
dame. dal... PREFEITURA, sad.. LINDAMIR MARIA DE LARA DENAROIN, 
Iola. no CPF/MP sob o ne 920.251.18.53 abal. essInado, doravan. desIgneda 
CONTRATANTE, se do outro 'ado a ornprosa A.A. COLUSst 	ow LTD'S - 	E, peMoi 
lured. de dire. pr.., 0 PADRE CIRILO, 309 - CEP: 55760030 A 0.0103: CENTRO, 

saga no CNN sob o nii ace... mem 65, nest. nto por feu reprosentante lean, 
ALOEMIR 	COLUSS1, 	o...7 A-. 	Me 	NM 	sstnatle, doravante 	damned.. 
L'ONTRATADA, est.. as pa rtes soledes as norm. de 1-M 8.666/93 e sues alleragIes 
...inane.. alosioni o pr... Contrite, .11111 decorrOnde do .11.91 ConvIte . 
045/2014, memente os pedal.. ClauSulas a condicass. 

CLAUSULA PR.41110 - Connorsle contrato nrmodo eni 20/10/2014, 001180 <la Eatol 
de 110.25o, Mo.lidad° 6000110 n• 045/2014, en. 	

RA  
a9 par. adessa Idatericeda. pato 

CONTRATACAO 	De 	EMPRESA 	eSPEC/ALIRA. 	PA 	DRENAGEM 	PLUVIAL 	e 
PAVIRENTKAO POLIEDRICA URBANIA COM {MOMS IRREGULARES, LOCALIZADA NA 
R. GUARANI, ENTRE AS MAAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICIPILI DE 
LAPANENIA • 	R, 	UM AREA of 1.538.00 wee. a...se o prazo de veg.. do presents 
tentrile pare Mils 03 (fres) tn..: deo. a ...Ida. de 11.1.200 di :bra • eau 
postelor pooarnento par parte de con.sente. 

CLAUSULA SEGUNDA: 05 clemab astuouies. contra. 00517000, 050 atInglad par 
CAT Ramo, permanocern Inalteradas. 

E, .r a.. enter. OfilMad0e firmam o prose. em 02 (dues) vine de Mall tea 9 
forma na presage des testa morn as obal.. 

Cap.. 19/01/0015. 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 	PR 	 A.A. COLUSSI a CIA LTDA 	ME 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	 ALDEN. FRAU:AEI 

TESTEMUNITASI 

0.;1 " 	
MD El 
CPO 

Igt  
Municfpio de Capanema — PR 

Savor& ucludoes 
0.0  Tema° Adis,' ao Concrete no 235/2024. Q. entre 
at 	et.ran, do ons la. n MUNICIPIO Oh CAPANPMA - 
PARANA e de aut. led° a amp.. ANTONIO 00100 
CAKITNIRA A mP. 

PCIO 	.c.° InStreernent0 	articu.r nue 11.0 . um ., MONK IPIO OE 
CAPANENIA, laza° no Cadastro Neelenal de Pessoa lurid. /

0
GEM sob 

75.572.760/01G.., 	ncste ato rep.... pale 	Proc. 	Municipal anal:° 
eosins:1o, doravante deapneda PREFEITURA, Pennora LINDAMIR MARIA DC IA. 
DENARDIN, 	:amts 	ne CPP/MF 5017 o ne 	090.234,180-53 	abaixo ossinado, 

IA  desegnada CONTRATANTC, e de 01.1001.0 a ernpre. ANTONIO RAIRO 
CABREI. 	ME, peg. JIM. de dIrelt0 D0a000, LIN. CAMBUI, SN 	CEP: 
857.000 - DAIRRO: ZONA RURAL, 	Inscdta no CRP, Yob 0 no 20.591.125/0001- 
40, 	Mare 	

000 no
seu 	representante 	legal, 	ANTONIO 	MIRO 	CABRERA, 

CPF:500.709.835•68 . firn 0.1.00, dorevente design.. CON 01 	estendo 
a. part. 5•1111009 . normas de Lei 8.660/03 a .. alteroa. suosocioentaa, 
ajoaam o :RobContra., ern decomeneirs 00 Edital Convite n° 067/2014, 
Med.. as 511010005 Clausulase memo.. 

MAMMA PRME/RA - Conterme contralto firmado em 06/11/2004. objeto 00 
Eatal de al.., 00401i0002 Cavite 0.0  047/2014, entre es perte0 omme 
identlacades, pare CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO IDE SERVICOS 
COM PORAIPCIMNNIO 1. MAI PR lise , P.A. COI OCACAO I. CRATIA NO PAIMITIP OP 
EXPOSICOES, 	No 	PASSEIO 	DA 	AVENIDA 	0131RAJARAS 	E 	NO 	CONTORT° 
HA 	IACIONAI MA COMP., RAW, NU PRIMP IRO 1.1.10 DI- CAPANFMA - 
PR, 

M  
CORIOnne d.j. Us., H. 	prorrogado 0 prazo de videncle do contras° 0. 

730/7014 1100,1 1.01, PM (.107 memo: 0 porter . dem de Morn., 0001111, A 
...Ida. de finalized,' de ontrago de seu objets, 

CLAUSULA SEGUNDA: As deMal9 ClauSteleee 00 contra° onginesto, mho amnia. 
per csle Torn, perm:whom inaiscrados. 

E, pot ;Mean .tarom ajtostados nrmam 0 pregente Cm 02 10005) V. dc equal noon 
a Mama na OfeSen. Cos TeSteMunnea ebel.. 

Capanema 05/01/2015. 

Nusudoso DE CAPANEMA 	PR 	 ANTONIO MIRO EABREIRA 	ME 
11120.1R MARIA DE LA. DEMAGOGY 	ANTONIO MIRO CABREIRA 

TESTEMUNITAS: 

NOM. 	 NOMP: 
CP. 	 CITE. 

MUlliCipi0 de Capanema — PR 

Solon do M... 
1 a mom. Amoco en ranNarn ro oasionoa, 1.0 entre Al 
Pielebrem do MI lido 0 NU:CCM° DE CAPANEMA -

ANA e de cu. lade a erne.. ROMAC TECNIS. DE 
MAQUINAS E EQUIPAMEITTOS LTDA. 

MO pressen. Ina... pOrtkuler sue Firma do um ludo, MUNICIPIO DC 
CAPANEMA, Inscrlto nO Calaare NaCional de Ps. mild. (CNIQI 2. 0 n° 
...2760/01101-60, neve an roprimentarla Isla Prof,.P 	N.n.nni ohni00 ask., 
deravanle dealatecla PREFERPRA, .nnera LINDAMIR MARIA DE LA. DENARDIN, 
insolte no CIM/MF sob 0 n. 000..4.10.80 ebei. lawn., dorevente dmIgnada 
C.ONTRATANTC, • . oar° Mno a do 	RCMAC TECNICA DC MAQUINAS C 
EQUIPAMENTOS LTDA. 001300 Turk. de dirsito prated°, ROD RS 103. 3215 KM 20 - 
EPP: 	cennovon 	- 	nAlaarb 	PARQ. 	.100101151, 	In.. 	nn 	CR. 	SON 	re 	no 
..595.678/0001-10, 	es. ato por .. .mamba wool, PAULO CERAR RECUS, 
CPF:267.422.°40•72 ao 001 assisted°, doravante closigneda CONTRATADA, eaten. as 
Penes sup.. at nanas . Lel 8.666/03 • .. 114.0015 subs...1, Muitanl 0 
prelate Cont., em decoerancla do Edital PregEo a 063/2014, median. as 
TeguIntes cliumslas • condo.. 

csAusuari ...Manta - Ea.me nantrarn firm.. nrn pn/11/7.4, moans do matai 
de 1104020, 0000110.0 Pre°. 11.0  061/1011, entra as oartas aane 10.1.10.001, pare 
AQUMICAO De in (0007PA CARREGADEIRAPIO. some 1.000 000 MMUS, PARA 
USO DA SCCRCTARIA DC AGALICULTURA DC CAPANCMA • PR, CM ATENDIPICNTO AO 
CONTRATO DE REPASSE 000015/2013, PROCESSO 1.013516-22/2014 - MAPA, ad.. 
CO 0 pre. cle 01060010 de presente Control pare mals 02 1.10) mesas, devino A 
ne....de da finollia520. afregu de eale. 0  A. nesder.r PAIlemente Por Par. de 
COntealente. 

CLAUSULA SEGUNDA, As densob clbusules do con.. e.g.., n110 ofIngldes per 
este Termo, pennanocem inolterodas. 

amim nsfarnm ape... nrmant n prasertra ern 03 (geon) via0 de 10.1 tar e 
for per Mr. na praerlya dat toeten.mes aIxo. 

Lana.. 18/01/3019. 

MUNK:IMO DE CAPANEMA • PR 	ROMA,: TeCNICA DE MAQUINAS 0 EQUIP LTDA 
LINDAMIR MARIA DC LARA OCTIARUIN PAULO GUAR REC. 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 	 NOME: 
CP. 	 CPF: 

02 
. 	. 

Municipio de Capanema — PR 

Smarde LLTILmdes 
del Tema AMT.. Contras, O .1/aD14, quo atm 91 
Cele. . urn Mdo o PERTICIPIO De CARA.. - 
MINNA e de mare 1100 a eMpretee MMLCELO 10.0 

	

ROEKRS 	ME. 

.10 pre.. instrumento particular pue noe . um lo., 	PlunIciplo de 
rapine.. own male on fide.. Caon., rem .tan Parana, ins,. nn carless,. 
...1 dc ...s. 	r.. 	N) 	. 0 n• 75 972.76o/000.60, ncsto ato 
representada 	.14 	Prefeelta 	Nunimpei 	sem. 	..ineao, 	dorante 	desin.. 
PRFEITIJ., senhore LINDAKIR MARIA pE LARA PNAROin. 	.fita no 

CON,7R4i0NTe,
CSF/

de
tAF  

sul, se 900.254.180-53 aMeixo amlutede, dorevente steely..   
outro 

 
ludo 	• 	empala MARCELO TOSUE ROEIARS - ME, .... Tor.. de dim. 

pr.., AV NO GRANDE DO SUL, 3515 SALA 	CEP: .760000 	BNITRO SAO ',rise 
0PE0A0I0, In.. no 0.1 son 0 n. 17 451 147/0001-10. 	name ars pro see 
mares... legal, MARCELO 400. 110a., C.033.206.539 02 ice Pm analoodo, 
damn. dale. CONTRA.. ...do em parses xi.. ns a.m. . 1 .1 
8.666/92 c suos al:crape. subson...s. Mu.. e lacce. Gene... em Eleee'reeela 
do Edda Cony. n041/2014,  mediante MI sequin. causulas• condledes. 

cLAusuLA PRIM.. - 001110nrno eantrato finelaulo wee 17/11/2014, et.. du Edltal 

ClIZITLA'I'AVO'rdETP?trAIAAnNA* '10=ktrtr: Vattr',==a0"J: 
MIRY. nr MANTEURr r wpm:As:so or PROMITOS Dr 11.14Pr. PARA *ors 
VOLI.AS A Al eNcAo As PAMILTAS 005 01101.C. INS IN ItitNALIOS 1•00 metel. 
ROCIOrnteCATIVA 	Aral, rM AITNATIMMETO AO EnTIVENTO .1/7014 arrosma  
•FAI P.m. a 00.0110001.0 do alceragacs pare o curnprimente do plane . a... de 
Convene 	a.. eltado, adllivame 06 (..) Pam ens •mbos a Kens do presente 

nem ....,000.,. r...«.,,.....r.," meson 
der 

tme.a 

.50

. 
u 	10 

Rm. all 
1 OF.NEIRLI PARA NINIS TRAK CUIRELI 

DE M.G. 
MHO  ise SO 255.00 

OPICINEIRO PARA MINISTRAR CURSO 
CAE mANICURE 

000 M .00 42.50 23,00 

CLAuGuLA SEGUNDA. As clentelS anus Nes . oz.. Ong.. 010 a ngides por 
este iermo, permaneeem inaiteradas. 

r,;,rz ,..1sepollerz e,===,..,,,...prmeent• a .m 112 131:001 .lee .19.1 Ma • 

Cape.. 10/01/2°15 

MUNICIPIO or napaiarma menial 0 10eor Real MS - rer 
LINDAMIR MAR. DE LARA DENARDIN MARCELO JOSUE ROMP. 

TESTE140.1. 

Mu:Licit:do de Cap... — PR 
Seam de Lie... 

2.. ion. nattmo 
ceiebram . um 
PA ANA • . ouum 
INGCNIUM LTDA • 

Pnio prneenro Inner... parneolor que 
CAPANEMA, inarito no Cadostro No.. . 
75 973.76o/0001-60. neste am represent. peia 
dorsvante design. PREFEITURA, senhoro LINDATAIR 
Insane on (7,141.  a.. no .0.754.180•51 
CONTITATANge. c . outro 1.0 a 	ns.. CONSTRUTO. 
pea. JuKdica do wrote .a.. R PRINCESA TRMIEL, 
- 801000: CENTRO. 	In.. no ENG sou s,  . 
representante lepal. REGINA DE TONI, CP.033 
desIonada CONTRATA., esmnde es par. suleltas 
elteractles ...dente, Must. o premnte 
Roma. de alma .1104/2.4, needle. ny myultdes 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforms. Centre. Tana. 
de 11c10.2.110, Modalidede Tam. de pram Kee 
Rientinved., pare CONTRATA(AO DE EMPRESS 
CONSTRUCALO oe UNIDADE 5105000 01 senoe 
LOTS 13 DA QUAO. 10, SETOR NO, NTT 6.5110 
CAPONE. - PR, TOTALIZANDO UMA AREA 
001401100 101.0 ts) e nsoecifoarlo no rerrnuleirlOpadronleado 
fl. prOnrogado 0  rase  . ex... 00 CO.. 
mesas a partIr do Oro . tenni. do s• mauve 
flnalissoso da ohm s posterter pagemento. 

CLAUSULA SEGUNDA. . demos u.Susui. 00 
Ma Terme, perManeCem Inalteradii. 

r, pe, a.. eannern Mostar.. firm. 0 m.o. 
Aomori no pro.. dos rearernonan ebel. 

Cepa.. 10/12/1014 

MUNICIPIO DE CAPANEMA .. PR 
LIND.. NTARIA DE LARA DENARD1N 

reeTemunnAS. 

none: Moore: 
 C 

so Contrast, no 014/3014, 
ion° o muNICiPto 

redo a ern.. 
EPP. 

Orr. . oem Ineln, 
Pass. Turkel. 
Prete. Munecepai 

MARIA DE 
Allah. amlnadn, ...earn 

3.3 SALA O1 
10 312.795/0001-27, 
97 4846 co E.

es normas do Lel 
Con.to. ern deco... 

e...1. 0 comMtlea. 

ern 01/01/2011, 
Lim/2004, entre  
PARA Ex.:who 

LOCALTRADA NA 

INGENTUM 

essenado, 

540 0009 ei 
OF CAVANYMA 

CONSTRUTORA 

MITITICIPIO 	rip 
(CRPT) 	Aob 	o 	n• 

abamo ass... 
LARA DENARDIN 

reesMeado 
LTDA • EPP 

1V CEP ,  8577000d 
neste aim per .0 

doravante 
a 666/93 e mom 

do Edit. 

oaten' 00 Ma 
I. pm., acirna 

DE 08. De 
500 OUAIRACAS, 

AGINICIPIE DE 
maroon. 

1.0.0 OE, 
mats 03 Dr.) 

h nemayadecle. 

060 M.I0a6 Pa 

05 0,0/11 Moo o 

LT. - EPP 

06 propos. 

500 CRISTOVEO, 
DE 339,80 ms 	conforme 

no 044/2011 para 
ao controto, nevi. 

Contra. efighlelno, 

am 07 0.41 vies 

CONSTRUTO. INGER!. 
REGINA OE TOG 

Munidpio de Capanema — PR 

Sur de Lk... 
Adm ao Contrato 10 .015/2011, Rue entre 21 

ale.. de laall 10. 0 MUNICIPIO Oh CAPAN.A 
PARANA • de ou. M 	a en.. MICEMETAL MULLER 
INDUSTRIA C COPICTICIO LTDA. 

Peso p.m.. Instreemente pa. nue hr. . orn la. MUNIEIPIO nd 
CAPANEMA. 	Inscrefio no Calostro 	Naclonal de 	Pa.soo 	Nola. 	(CNPI) sob o . 
731372.760/0001-60, ometc ato represent. pele Prem. ...pal abelm assloaao, 
doravante design. PRerEmoRA, mama LIND10TAIR MARIA. DE LARA DENAROIN, 
Inger. nn CPF/MF nob n nee 920.7..1.33 aba. amino., darovante designeda 
CONTRATANTE. 	e dc outro 1200 O. empraa P1TCEMETL MULLER 

	OA COMER.° LTDA. pcsepa Mr.. do arc. prim.. R OTAVIO FRANCISCO Oe 
163 CITA... NE - CE. 85760000 - FIAIRRO: SANTA CRUR, 	In.. no 

C.7 sob e no 73.551.923/0002GO, nista etc por seu ....Me fiegel. 	v. 
ANTONIO 	MULLER, CPE175 5. 339.2 ao Pm amine., doravante deolonada ANTONIO 
LteNTRATACIA, ester. as panes sedeltas as normal . Lel 8.609/21 e sum altermaes 
embeentlentee, 0.1.1.1 u premed. 000., WO elecorMale du Eallted (200. 00  
011/2014, mediente as seoutro. ClauSulee • CO.OIMS. 

CLAuSuLA PruMEIRA - Conf.. contrato non* ern 01/04/2014, objet.. Eatal 
de 110105520, 1150111,1010 Camden.. 1/11/1014, sew me parte: 0.10,0 000001.0, Pere 
CONTRATACAO OE EMPIRE. ESRECIALIZADA PARA EieCLICAO DE OBRA DE TMFORMA 
NO PARQUE DE exPos15005, LOCAL) ADO NA AVENIDA Ge.u7o MADER, CHACARA 
21-074C-83., NO 8A1RRO SANTA CRUZ DO MUNCiP10 De crhannemn - pa, 
conron. nanworlel desalt. Tir.0 11)e Mpaincodo oo ronnularta padres...10 Me 
Pro.. To.. OM, rico aroma.. a pre Mode evecuvao . Contras° no .5/2014 
Pero male 03 M.) mss. a pater da data de termlno do l• od.o ao condos. 0091. 
i nee.... nnanzado do pat/omen. 

CLAUSULA SEGUNDO, AS dem. Odus.ls do contr. 00E11570, 000 alleged. pa 
99P6 Terme, permanocern Inaltorodas. 

r, . noolm mem. Mara.* nernom n premenre am n7 (aelam vhe do moot ram a 
Ammo no prams. dos tomemon.r. abolin. 

Capanema 30/11/2014 

MUNICIPIO DE CAPANEMA • PR 	MICEMETAL MULLER IND. E COMERCIO LTDA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	NO ANTONIO MULLER 

TeSTEMUNHAS. 

OM E: 
CPF. 	 'Cr. ' 



NOME: 
CPF: 

A.A. O USSI & A 	P - ME 
ALDEMIR CO 

Gilso 	au i Huber 
0 3.361.6134 

F 565.119,909-04 

Capanema 19/04/2015, 

TESTEMUNHAS: 

IO PE CAPANEMA - 
LINDA IR MARIA DE LARA DENARDIN 

Municipio de Capanema — PR 

Setor de Licitacoes 

2.0  Termo Aditivo ao Contrato no 211/2014, que entre si 
celebram de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - 
PARANA e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA 
LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento particular que firma de urn lado, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa ,Juridica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
inscrita no CPF/MF sob o n° 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa juridica 
de direito privado, situada a R PADRE CIRILO, 303 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, 
inscrita no CNPJ sob o no 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, 
ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada 
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alteragoes 
subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrencia do Edital Convite n° 
045/2014, mediante as seguintes clausulas e condigoes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 20/10/2014, objeto do Edital de 
licitagao, Modalidade Convite n.° 045/2014, entre as partes acima identificadas, para 
CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTAcAO POLIEDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, LOCALIZADA NA RUA 
GUARANI, ENTRE AS RUAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA -
PR, COM AREA DE 1.038,90 M2, aditiva-se o prazo de vigencia do presente contrato para 
mais 03 (tras) meses devido a necessidade da finalizagao da obra e seu posterior 
pagamento por parte da Contratante. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma na presenga das testemunhas abaixo. 

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

CAPANEMA - PR 



Munidpio de Capanema — PR 

Setor de Liciiegaes 

1.0  Termo Achim ao Contrato ner  137/2013, Sue entre 
si celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - 
PARANA e de outro lade a empresa LP • SERVICOS DE 
INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA. 

Palo presente instrumento particular que firma de urn Mdo, MunRiplo de 
Capanema, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNP3) sob o n° 75,972.750/0001-60, neste 
ate representada pale Prefeita Municipal abet)* assinado, doravante designada 
PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, inscrita no 
CPF/MF sob o 990.254.189-53 Mama° assinado, daravante designada 
CONTRATANTE, e de cutro lado a empresa LP - SERV1COS DE INTEGRACAO DE 
ESTASIOS LTDA, pessoa uridica de direito privado, situada a R PARANA 3038 
1.01/1 01, TERRE° ' CEP: 85810010 - BAIRRO: CENTRO, inscrda no CM') sob o ne 
12.622.708/0001-63, nesse ate our seu representante legal, ALE)(ANDRE 
ZORNITTA ROSSI, CPF.027 484.009-09 as Tim assinado, doravante designada 
'ONTRATADA, estando as parses suteitas as aromas da Lei 8.666/93 a sues 
alteragOes subsequentes, ajustam a presente Castrato, em decorrencia do Edital 
PregSo n° 034/2013, mediante as seguintes clausulas e condloies, 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato tornado ern 26/07/2013, objets do 
Edltal de Ilcitagao, Modalidade Pregdo n.. 034/2013, entre as partes ache 
IdentifIcadas, para CONTRATACAO DE AGENTS DE INTEGRACAO PARA 
POSSIBILITAR ESTAGI0 A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUIADOS EM 
CURSOS DE NIVEL SUPERIOR E/OU TECNICO/PROFISSIONALIZANTE EM ENSINO 
MEDICI. Devi& ao reajuste do salad° minima national, e outros reajustes, adldva-
se o valor do presente contrato em 9,6% para garantir todo 0 pagamento ate o rim 
do Prato de vigeriele, 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originada, nao aungiclas 
per este Termo, permanecem inalteradas 

E, por assim estarem ajustados firmarn o presente em 02 (dues) vies de 19001 tear 
e Tonna na presence dos testemunhas abalxo. 

Capanema 28/04/2015, 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR LP - SERV. DE INT.0 DE ESTAG1OS LIDA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN ALEXANDRE 0065000 ROSSI 

TESTEMUNNAS: 

NOME 
CPF: 

NOME: 
CPF: 

000155 

14 

Muncipio & Capanema — PR 

&tor de tichiks 

Municipio de Capanenia - Dada do Parana 
AT. Parigot de Souza. 1080- Cameo- Parana - Centro. 

PUBIJCA0A0 TRLIESTRAL REF: PEA° PRESEMIAL 05112014 
BEV REGISTRO DE PRECOS PARA 1Q1:181(A0 DE GENEP,OS 11,IMENTICIOS 
DES'EADOS AO PROGRAM DA MERENDA ESCOIAR DOS CME1S ICENTROS 
MUNICIPAIS DE EDIJCACAO INFER DE CON • PR. Pernianem 
inaherado5 as precos homolugados ein 28 de Outubro de 2511. 

Gabriel Felipe Cipriani 
Pregoeiro 

Munidpio de Capanema — PR 

Setor (le La* 

Munitipio de Capanema- Estado do Parana 
Parigot de Souza IWCapanenia - Parai - Centm 

PUBLICACAO TERM REE: PREGA0 PRESENCIAL 05612014 
011310: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISI(A0 DE LEBRIFICANTES, GRE E 
FLUIDOS DE FREI() PARA ISO EM TICULDS. E MAQUINAS DA amlymmcAo 
ItUNICIPAL PE CAP.ANEM • PR Pernianecein inalteradas oa prw homologadc6 on 29 
de Outubro de 201d. 

Gabriel Felipe Cipriani 
Pregoeina 

Munidpio de Capanema — PR 

Sttor de Lici4fts 

Munkipio de Capanema - Estado do Parana 
Pangot de Sella 194- Capanenia - Parana-  

PUBLICA (AO MEM REF: PREA0 PORE AP 07312014 
ORJETOREGISTRO DE PRECW PARA AQUISICAO DE POLES, CiMARAS E 
PROTEPORES PARA CAMINDOES, MOLIINAS PESADAS E 50iCULOS LEVES DA 
F11051 DO MENICIPIO DE CAPANEMA • PR. Pernanecem inalterak3 as Argos 
hoinologado3 ein 27 de. bnen.o de 2d15. 

Gabriel Felipe Cipriani 
Pngoein 

Munidpio de Capanema 

Seto, de Licitgaes 

I. 

— PR 

1.. Termo Aditora a Ala de Registry de Pregos no 
196/2014, 	que entre 	si 	celebram 	de 	um 	lade 	o 
MUNICiP10 DE CAPANEMA - PARANA e de oulro lade a 
empresa 	0101005 	- 	COMERCIO 	DE 	GAS 	E 
TRANSPORTE LTDA • EPP 

Pelo presente Instrumento particular quo f,  rma de urn 'ado, Municiplo de 
Capanema, corn sede na &lade de Capanema, Estado do Parana, Inscrita no 
Cadastio Nacional de Pessoa Turidica (CNP)) sob o n° 75.972.760/0001-60, nesle 
ate representada pole Prefena Municipal abut° assinado, doravante designada 
PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Insane no 
CPF/PdF 	sob 	o 	990,254.189-53 	abalxo 	assinado, 	doravante 	designada 
CONTRATANTE, a 	de outro lado 	a 	empresa D1DIGAS - COMERCIO DE GAS E 
TRANSPORTE LIDA - 	EPP, pessoa juridica de direilo privado, situada a R PIAUI, 
458 	• CEP: 85760000 • BAIRRO: SAO CRISTOVAO, inscrita no CIVIO sob o n. 
06.076.643/0001-03, nesse ate per seu representante 'eget EMERSON DE SA, 
CPF:746.520.369-49 ao Inn assinado, doravante designada CONTRATADA, estando 
as parses sujeitas as normas do LA 8.666/93 e sues atteragges subsegiventes, 
ajustam a presence Ate de Registro de Preto., em decorrencia do Edital Pre* n° 
043/2014, mediante as seguintes clausulas e condiC6es. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Ate registradE en: 17/09/2014, objets do Edital 
de lictagdo, Modalidade Pre* fie 043/2014, entre as parses actin identificadas, 
para REGISTRO DE PRECAS PARA AQUIS100 DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLE0 • 
GLP - PARA USO EM TOMS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO POBLICA DE 
CAPANEMA - PR. Devido ao oficio protocoiado sob o n° 66164, no dia 17/07/2015, 
o valor clones 01 do presente contrato Pica reapistado pare 05 38,90, e o valor do 
den) 02, para RS 153.40. 
tem 	escrigio do proddio/service Mercado orcduly Un.dade.de  Prey° 

medida 	iffliterjo 
1 	t ARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO SUPERGASBRAS UN 38,90 

$1 3dP) COM 13kg, ENVASADO, 	. . . 
2 	)3ARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETR0LE0 SUPERGASBRAS UN 153,40 

301.P) COM 45 kg 

CLAUSULA SEGUNDA: As denials clausulas do controls °adman°, nao a ngidas 
por este Termo, permanecem inalteradas 

E, pm assim estarem ajustados Erman) 0 presente ern 02 Ideas) vias de *al tear 
e forma ne presence dos testemunhas alma. 

Capanema 27/04/2015. 

MUNICIPIO OE CAPANEMA- PR 	DIDIGA5 - COM. DE GAS E TRAN, LTDA - EPP 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	EMERSON DE SA 

TESTEMUNHAS 

TESTEMUNNAS: 

NOME: 
	

NOME; 
CPF: 
	

CPR 

Munidpio de 

Saar 

, 

Capanema — PR 

de Licitagges 

4.. Terme Achtiva ao Contrato n. 033/2014, que entre 
SI celebrars de um lad° o MUNICiP10 DE CAPANEMA - 
PARANA e de outro lado a empresa ROSO & FILHOS 
LTDA. 

Palo presente instrumento pendular quo firma de urn lade Muniapi° de 
Capanema, COm Sede na Cidade de Capanema, Estado do Parana, insole nO 
Cadastro Nacional de Pessoa Jundica (CNP)) sob o n° 75.972.760/0001-60, nesse 
aid represented?,  pela 	Prefeita Muntipal abalxo aSSInadO, doravante designada 
PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, inscnta no 
CPF/MF 	Sob 	0 	990.254.189-53 	abalxo 	assinado, 	doravante 	desonado 
CONTRATANTE, e de outro lads a empresa ROSO & FILMOS LTDA, pessoa juridica 
de direito privado, siluada a AV INDEPENDENCIA, 825 • CEP: 85760000 - BAIRRO: 
CENTRO, mscrita no DIP) sob 0 n. 75 982.553/0001-96, nesse ate por seu 
represemante legal, DALIANI R050 DE MOURA, 	CEF:306.311,779-49 ao Pm 
aSsineclo, doravante designada CONTRATADA, estando as ones sujedas as normas 
da Lei 8.666/93 e seas aiteraches subSegOentes, ajustam o presente Contrato, em 
deadline do Edital Pregao n° 08/2014, mediante as seguintes clausulas e 
conches. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme controls firmado ern 19/030014, able° do 
Edital 	de 	belle*, Modalidade 	Pregdo 	n.1 	08/2014, entre 	as 	partes atima 
leen &Codas, pare AQUISVO DE 61.E0 DIESEL S•500 PARA USO EM TOM A 
FROTA DE VEICULOS E MAQU1NAS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR DeWitt° 5 
nec sstdade da aqui500 de mail combustivel nao previsto orminelmente, fica 
atresdclo 25% da euntidade mina) do item d2direndecontrato. 
1-iin Doscrig5o do !Moeda  unidardeao 	. antoade Rocounitano 

rodutnistrop °digs °cede 	chasmic_  
1 OLEO DIESEL 8500 FRANCA I. 	75.00000 2.81 

CLAUSULA SEGUNDA: As denials ciauswas do contrat odoinario, nao oven 
per este Termo, permanecem inalteradas. 

E, pot assim estarem 0)051 dos rirmam o presente em 02 (dues) vies de igoal tear 
e forma na presence dos testemunhas abalxo. 

Capanema 271040015, 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 	ROSO & MHOS LTDA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	 DALIAN' ROSO DE MOURA 

TESTEMUNHAS: 

NOME, 	 NOME, 
CPF: 	 CPF: 

2.0  Terme Add. ao Connate 00211/2014, clue entre if 
celebram de um !ado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - 
PARANA e de cadre lade a empresa A A COLOSSI & CIA 
LTDA • ME,  

Pelo presente instrumento particular que Rona de urn lade, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, inscnto no Cadastro Nacional de Pessoa Juridire (CRP)) sob o n° 
75 972.760/0001-60, nesse ate representada pole Prefeita Municipal abeivo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
inscrIta no CPF/MF sob o n° 990.254.189.53 abalxo assinado, doravante desIgnada 
CONTRATANTE, a de outro lads a empresa A.A. COLOSSI & CIA LTDA - ME, pessoa 
Isiridica de direlto privado, situada a R PADRE CERRO, 303 CEP. 85760000 - BAIRRO, 
CENTRO, insonta no CITP1 sob o ne 84 840 503/0001.65, nesse ate per seu 
representante legal, ALDEMIR COLOSSI, CPF.524.947.489-68 ao Rm assinado, 
doravante des:anode CONTRATADA, estando as partes sujeltas as norms da Lel 
8.666/93 e suss alteragbes subseq5entes, ajustam o presente Castrato, em decorrencia 
do Edital ConvIte n° 045/2014, mediate as segulntes dausulas a eandlgoes. 

CLAUSULA PRIMEIRA • Conforme contrato firma& em 20/10/2014, °Net° do Edltal 
de gotta*, Modalidade Convite ne 045/2014, entre as partes ache Identtficadas, Para 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVINENTACAO POUEDRICA URBANA COM PEDRAS IRREGULARES, LOCALIZADA NA 
RUA GUARANI, ENTRE AS MIAS PERNAMBUCO E ALAGOAS, NO MUNICiP10 DE 
CAPANEMA • PR, COM AREA DE 1 038,90 41k, aditiva•se o pram de vigencla do presente 
contrato para male 03 (tres) mesas devIdo a necessIdade da finalizagao da obra e seu 
posterior pagamento por parte da Contratanle. 

CLAUSULA SEGUNDA As deinais clausulas do connate wigwam, nao ating,das por 
este Terme permanecem vialteradas 

E, per assim esterem ajustados firmam o presente em 02 (dual) vies de :goal leer e 
forma na presence dos testemunhas abalxo. 

Capanema 19/04/2615 

MUNICIPIO DE CAPANEMA PRA A. COLUSSI &CIA LTDA - ME 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	ALDEMIR COLOSSI 

Municfpio de Capanema — PR 

Sates de LditactSes 
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