
 

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO QUANDO DA  

 

ELABORAÇÃO DA L.D.O. (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2015. 

 

 

Art. 10, § 1º 

 

 

Órgão  

 

 

Objetivo  

 

Custo Total 

SEIL - PR Contratação de empresa especializada para 

execução da obra de drenagem pluvial e 

pavimentação poliédrica com pedras irregulares 

no trecho de acesso da BR 163 a localidade de 

Cristo Rei, Zona Rural do Município de 

Capanema, com área de 20.864,54 m2, em 

atendimento ao Convênio nº 052/2012-SEIL-

Secretaria de Estado de Infraestrutura e 

Logística, com interferência do DER, Tomada 

de Preços 12/2012.  

  

413.961,39 

Ministério da 

Saúde – Federal 

 

 

Contratação de empresa para execução da obra 

de construção de Unidade Básica de Saúde, 

localizado na Rua Guairacás, Lote 13 da Quadra 

10, Bairro São Cristóvão, no Município de 

Capanema-Pr, totalizando uma área de 339,88 

m2, em atendimento a Proposta 

09157931000113001, Tomada de Preços 

04/2014. 

 

394.506,04 

SESA - PR Contratação de empresa para execução da obra 

de construção de Unidade Básica de Saúde, 

localizada na Travessa nº 05, Lote 5-6-A, da 

Quadra 09, Setor SO, Bairro Santo Expedito, 

Município de Capanema-Pr, totalizando uma 

área de 407,50 m2, em atendimento ao Termo 

de Adesão nº 034/2013, Protocolo 12.057.346-

2, Programa APSUS, Tomada de Preços 

07/2014. 

 

620.570,00 

SEDU - PR 

 

Contratação de empresa especializada para 

construção de 01 barracão industrial tipo 

incubadora, em estrutura de concreto pré-

fabricado e coberto em telhas de fibrocimento, 

impermeabilizações, fechamento em alvenaria e 

blocos de concreto, esquadrias em madeira, aço 

e vidro liso comum, instalações elétricas , 

hidrossanitárias e de prevenção de incêndios, 

revestimentos e pinturas conforme projeto e 

especificações, localizado no Bairro Parque 

248.786,18 



Industrial do Município de Capanema-Pr, 

totalizando uma área de 450,15 m2, em 

atendimento ao Convênio 

470/2013/SEDU/PAM, Tomada de Preços 

10/2014. 

 

SEDU - PR Contratação de empresa especializada para 

execução de obra completa de drenagem pluvial 

e pavimentação poliédrica com pedras 

irregulares, localizada na Avenida Geraldo 

Fulber (entre a Avenida das Flores e a TV. 

Ricieri Capeletti), totalizando uma área de 

1.428,06 m2, em atendimento ao Convênio 

469/2013-SEDU/PAM-2013, Tomada de Preços 

08/2014. 

 

60.000,00 

FNDE - Federal 

 

Contratação de empresa para construção do 

Centro Educacional do Período Integral (12 

salas de aula-projeto padrão FNDE) , localizado 

nas Chácaras 62 e 63 do setor SE, Santo 

Expedito, Capanema-Pr, em atendimento ao 

Termo de Compromisso do PAR 17617/2013, 

Processo 23400010045201316, FNDE/MEC, 

Concorrência 02/2014. 

 

3.524.903,72 

SEAB - PR Contratação de empresa para execução de obra 

de pavimentação poliédrica completa com 

pedras irregulares, no trecho de São Pedro até 

Santa Ana, totalizando 56.031,62 m2, na zona 

rural do município de Capanema-Pr, em 

atendimento ao Convênio 648/2013-SEAB, 

Concorrência 01/2014. 

  

1.520.000,00 

SEAB - PR Contratação de empresa para execução de obra 

de pavimentação poliédrica completa com 

pedras irregulares, no trecho entre Cristo Rei, 

Santa Terezinha, Santa Maria e acesso a 

Lajeado Grande, totalizando uma área de 

43.500,00 m2, na zona rural do município de 

Capanema-Pr, em atendimento ao Convênio 

648/2013-SEAB, Concorrência 01/2014. 

 

1.218.000,00 

SEAB - PR Contratação de empresa para execução de obra 

de pavimentação poliédrica completa com 

pedras irregulares, no trecho de acesso da BR 

163 até a Linha São Francisco, totalizando uma 

área de 26.707,23 m2, na zona rural do 

município de Capanema-Pr, em atendimento ao 

Convênio 648/2013-SEAB, Concorrência 

01/2014. 

 

738.000,00 



Recursos 

Próprios 

 

 

Contratação de empresa para execução da obra 

de construção do barracão pré-moldado para 

instalação do refeitório junto ao Parque de 

Máquinas Etelvino Biazussi, localizado no Lote 

01 Gleba 128-CP, do Núcleo de Capanema-Pr, 

totalizando uma área de 300,00 m2, Tomada de 

Preços 06/2014. 

 

158.713,82 

SEDU - PR Contratação de empresa especializada para 

execução de 24.000,00 m2 de 

pavimentação/recape sobre pedras irregulares 

com serviços de demolição de pavimento 

existente, base de macadame seco e brita 

graduada, imprimação, pintura de ligação, 

revestimento com CBUQ, sinalização horizontal 

e placas de obra, na estrada municipal (entre 

Q111 do Perímetro Urbano de Capanema e 

Comunidade de Santo Antônio do Siemens), em 

atendimento ao Convênio 012/2014-SEDU, 

Tomada de Preços 09/2014. 

 

1.295.220,00 

Ministério do 

Turismo -Federal 

Contratação de empresa para execução de obra 

de canalização de águas pluviais e 

pavimentação poliédrica com pedras irregulares 

ligando a ponto turístico do roteiro de turismo 

Doce Iguassu na Localidade de Santa Ana, em 

atendimento ao Siconv nº 76437/2011 e 

Contrato de Repasse nº 373569-49/2011, 

Tomada de Preços 06/12. 

 

268.967,25 

Ministério das 

Cidades - Federal 

Contratação de empresa especializada para 

execução de obra de canalização de águas 

pluviais e pavimentação poliédrica com pedras 

irregulares na Av. Rio Grande do Sul, Rua 

Tupã, Travessa 04 e 05 no perímetro urbano do 

Município de Capanema, em atendimento ao 

Siconv nº 26818/2011 e Contrato de Repasse nº 

764495/2011 – Processo 0370737-17-Ministério 

das Cidades/Caixa, Tomada de Preços 08/12. 

 

344.197,39 

Ministério da 

Saúde - Federal 

Contratação de empresa especializada para 

execução de obra de ampliação da Unidade 

Básica de Saúde, localizada no Lote 33, Gleba 

115-CP, Distrito de Marechal Lott, no 

Município de Capanema-Pr, totalizando uma 

área de 159,42 m2, sendo 68,24 m2 a área 

existente e 91,18 m2 a área a ampliar, em 

atendimento a Proposta 09157931000113002 do 

Programa de Requalificação de Unidades 

Básicas de Saúde do Ministério da Saúde, 

Tomada de Preços 05/2014. 

112.000,00 



   

Recursos 

Próprios 

Contratação de empresa especializada para 

execução pavimentação poliédrica com pedras 

irregulares, drenagem pluvial e terraplanagem 

nas ruas Padre Cirilo, Mato Grosso e Tibiriça, 

Piauí, 25 de maio e projetadas A e B, ambas do 

perímetro urbano de Capanema-Pr, totalizando 

uma área de 10.573,42 m2, Tomada de Preços 

12/2014. 

   

324.333,93 

Recursos 

Próprios 

Contratação de empresa para execução de obra 

de pavimentação asfáltica na Rua Pernambuco, 

entre a Avenida Independência e Avenida 

Geraldo Fulber, Perímetro Urbano de 

Capanema-Pr, totalizando uma área de 

11.310,52 m2, Tomada de Preços 15/2014. 

   

432.554,45 

FNAS - Federal Contratação de empresa especializada para 

execução de obra de ampliação do Centro de 

Convivência da Terceira Idade, localizado na 

Rua Otávio Francisco de Mattos, Quadra 80, 

Lotes 2 e 3, do Setor NE, em Capanema-Pr, 

totalizando uma área de 489,21 m2, sendo 

306,78 m2 a área existente e 182,43 m2 a área a 

ampliar, em atendimento ao Contrato de 

Repasse 772873/2012, Tomada de Preços 

13/2014.   

 

249.003,17 

Recursos 

Próprios 

Construção de um muro divisório no Pátio de 

Máquinas, localizado no Lote 01 da Gleba 128-

CP do Município de Capanema-Pr, Carta 

Convite 58/2013.   

 

99.997,66 

 


