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Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 6026/2015  

Designa Comissáo Permanente de Abertura e Julgamento de 

Licitagöes. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Prefeita Municipal 

de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuigeíes legais, 

RESOLVE 

Designar as pessoas abaixo relacionadas sob a presidência 
da primeira, para constituírem a COMISSAO PERMANENTE DE ABERTURA 
E JULGAMENTO DE LICITACÓES realizadas pelo Departamento de 
Compras, da Prefeitura Municipal de Capanema, de 28 de janeiro do ano de 
2015 a 28 de janeiro de 2016: 

• Luciano Dorochowicz 
• Mariluci Candioto Salvadori 
• Clair José Walter 
• Heliel Pedro Engel 
• Arlei Adair Bladt Renner 

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do 
Paraná, aos 28 dias do mês de janeiro de 20 

Lind mir Maria de Lara Denardin 
Pref ita Municipal 

Marii Luc 
Secr täria de Administragáo 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1060 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

Convite: 012 	 CAPANEMA, 11/08/2015. 

PROTOCOLO NÚMERO: 012 

DE: VANDA FÁTIMA SIGNORI — SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INTERINA 
PARA: LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN - PREFEITA MUNICIPAL 

Senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorização para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA 
NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, 
GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 M2 . 

Esta Licitação se faz necessário devido a necessidade da EXECUÇÃO DE REFORMA 
NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, 
GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 M2. 

O custo máximo global importa em R$ 47.369,06 (quarenta e sete mil, trezentos e 
sessenta e nove reais e seis centavos). 

Cordialmente 

VANDA ATIMA SIGNORI 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INTERINA 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Município de Capanema 
Solicitação 79/2015 

Termo de Referência 

Página 1 

Solicitação 

  

  

Núrrero 	 Tipo 

79 	Contratação de Serviço 
Em tido em 	 Quantidade de itens 

10/08/2015 	 1 

Solicitante 	  Processo Gerado 

Número 

157/2015 

Código 	Notre 

27 	Construções/Ampliações/Reformas em Edificações Públicas 
Órgão 	  

 

Pagamento 

 

  

None 	 Forme 

05 Secretaria de Administração 	 30 DIAS APÓS CA DA ME 
Entrega 	  
Local 	 Prazo 

CONFORME PROJETO BÁSICO 	 2 Meses 

DescnOu 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO PUBLICO MUNICIPAL, 
LOCALIZADO NA LINHA CAMBUI, LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 

Código 	None 

425-1 	VANDA FATIMA SIGNORI 
Local 	  

M 2  

Lote 

001 Lote 001 

Código Nome 	 Unidade 	Quantidade 

044388 EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA 	UN 	 1,00 

CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 
154,42 NF 

Unitário Valor 

47.369,06 47.369,06 

TOTAL 47.369,06 

TOTAL GERAL 47.369,06 

VANDA TIMA SIGNORI 

Emitido por: GABRIEL C IPRIAN I, na Versão: 5512 e 12(08/2015 16:57:54 



Município de Capanema - PR 

PROJETO BÁSICO 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
REFORMA DE PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
ÁREA: 154,42 m2 
LOCAL: ESTRADA CAMBUI, LOTE 30, GLEBA 143-CP — CAMBUI — CAPANEMA - PR. 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
Item Descriminação R$ 

Total 
Percentual 

% 
1° Mês 2° Mês Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.995,93 4,21% 
100,00% 0,00% 100,00% 

1.995,93  1.995,93 

2 SUPRAESTRUTURA 5.974,52 12,61% 
100,00% 0,00% 100,00% 

5.974,52 5.974,52 

3 ALVENARIAS 20.200,90 42,65% 
20,00% 80,00% 100,00% 

4.040,18 16.160,72 20.200,90 

4 ESQUADRIAS 9.899,16 20,90% 
50,00% 50,00% 100,00% 

4.949,58 4.949,58 9.899,16 

5 COBERTURA 4.975,05 10,50% 
50,00% 50,00% 100,00% 

2.487,53  2.487,53 4.975,05 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.002,30 8,45% 
10,00% 90,00% 100,00% 
400,23 3.602,07 4.002,30 

7 LIMPEZA FINAL 321,19 0,68% 
50,00% 50,00% 100,00% 
160,60 160,60 321,19 

T O T A L 47.369,06 100,00% 20.008,56 27.360,50 47.369,06  

(771 LA/1/J ,-"-' A. rit,  

GILWANN ALVES MIORIA4 
Et Che 

CREA/A.,  ;11539/0 
CPF 051.710.589-62 



ORÇAMENTO QUANTITATIVO 
Item Código 

SINAP 12/14 

Discriminação Unid Quant. R$ 
Unit 

R$ 
Total 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 CANTEIRO DE OBRAS 

1.1.1 73992/1 Locação da Obra m2 154,42 7,48 1.155,06 
1.1.2 74209/1 Placa da Obra conforme modelo m2 3.00 280,29 840,87 

Total Rem 1 

2 SUPRAESTRUTURA 
2.1 72193 RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL m2 113,61 48,41 5.499,86 
2.2 79500/2 PINTURA ACR1LICA EM PISO CIMENTADO. TRES DEMAOS m2 29,30 16,20 474.66 

TOO. item $.974,52 
3.0 ALVENARIAS 
3.1 72125 REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA m2 444,66 7,24 3.219,34 
3.2 79465 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS m2 444.66 38,19 16.981,57 

Total Item 
4 ESQUADRIAS 

4.1 72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA Unid 13,00 8,61 111,93 
42 84844 JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES COM FERRAGENS m2 15,12 620,24 9.378,03 

4.3 72144 
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL Unid 6,00 68,20 409,20 

. Total. item 9,1~6 
6 COBERTURA 

5.1 Cobertura 

5.1.1 11587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) m2 142,47 34,92 4.975,05 
Total item 4.9111;05 

e INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

6.2 73660/11 Cabo de Cobre Isolado PVC resistente a chama 450/750 V 16 mm2 fornecimento e instalação m 300,00 1,96 588,00 
6.3 73860/8 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 300,00 2,55 765,00 
6.4 72332 Ponto de Luz(caixa,eletroduto,fios e interruptor) unid 10,00 18,59 185,90 
6.5 83466 INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALA( unid 10,00 21,64 216,40 
6.6 74054/3 Ponto de tomada para ar condicionado(caixa,eletroduto,fios e tomada) unid 3,00 75,00 225,00 
6.7 72935 Eletroduto de PVC Flexivel corrugado 25 mm fornecimento e instalação m 300,00 1,12 336,00 
6.6 72936 Eletroduto de PVC Flexivel corrugado 1" fornecimento e instalação m 300,00 5,14 1.542,00 
6.9 74094/1 Luminária tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta unid 12,00 12,00 144,00 

Totatitem . _ 4.402.30.. 
7 LIMPEZA FINAL 

Limpeza final e geral da obra 

7.19537 _ Limpeza de pisos/revestimentos/esquadrias m2 154,42 2,08 321,19  
1.9tal itir)  ' 3, 1.10 

1 	\ TOTAL DO CUSTO DA OBRA 47.369,06' 
GILWAPIN ALVES &IR). 

&Ig.° Civil 
CREAA-,  R 13353W 
CPF 051. S 1.t. 589-62 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
REFORMA DE PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
ÁREA: 154,42 m2 
LOCAL: ESTRADA CAMBUI, LOTE 30, GLEBA 143-CP — CAMBUI — CAPANEMA - PR. 
DATA: MAIO 2015 



Prefeitura ivluniciyaC PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPANEMA de Capanema 
Nossa gente em primeiro lugari 

MEMORIAL DESCRITIVO 

REFORMA DE PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAPANEMA ESTADO 
DO PARANÁ. 

PROPRIETÁRIO: 	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
LOCAL: 	 ESTRADA CAMBUI, LOTE 30, GLEBA 143-CP - 

CAMBUI - CAPANEMA - PR. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

01-EXECUÇÃO DA OBRA 

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

competente Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. 

Para a execução dos serviços serão necessários os procedimentos normais de 

regularização da situação do responsável técnico pela empresa construtora junto à 

Prefeitura Municipal, com relação às licenças e alvarás. 

02 - TERRENO 

Trata-Se da Estrada Santa Rita Lote 47, Gleba 132 - Cp - Linha Bonita - Capanema -

Pr. 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

01 - NORMAS GERAIS 

Estas especificações de materiais e serviços são destinados à compreensão e 

complementação dos Projetos Executivos da Construção e Orçamento de custos, 

sendo parte integrante do Contrato da Obra. 

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

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

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

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

CAPANEMA de Capanema 
Nossa gente em primeiro Inari 

Eventuais alterações de materiais e/ ou serviços propostos pela empreiteira, no caso 

único da impossibilidade da existência no mercado, deverão ser previamente 

apreciados pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Capanema, 

com anuência expressa do autor dos projetos que poderão exigir informações 

complementares, testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão 

alternativa. 

Os materiais e/ ou serviços não previstos nestas Especificações constituem casos 

especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura 

Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, 

deverão ser apresentados Memorial Descritivo do Material/ Serviço, Memorial 

Justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa que permita 

comparação com materiais e/ ou serviços semelhantes, além de catálogos e 

informações complementares. 

Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura 

Municipal, devendo ser rubricados pelo profissional responsável técnico pela empresa 

proponente. 

São obrigações do empreiteiro e do Responsável Técnico: 

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

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

obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados à 

Prefeitura Municipal e/ ou terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou 

omissão; 

Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem executados, em 

número compatível com a natureza e cronograma da obra; 

Manter atualizados no canteiro de Obras, Alvará, Certidões, Licenças, evitando 

interrupção por embargos; 

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

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma; 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Prefeitura Munícípar 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPANEMA cle Cayanema 
Nossa gente em primeiro lugar 

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

Providenciar a colocação das placas exigidas pelo Governo do Estado, Prefeitura 

Municipal/ CREA e órgão fmanciador; 

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

Global. 

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

o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e o que se 

fizer necessário para o bom andamento dos serviços. 

02 - FISCALIZAÇÃO 

2.1. A fiscalização do serviço será feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura 

Municipal, através de seu responsável técnico, em qualquer ocasião, devendo a 

empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado. 

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

profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente em 

todos os atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão consideradas 

como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será 

considerada como tomada de empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, 

preposto da Empresa, deverá estar registrado no CREA - PR como Responsável 

Técnico pela Obra. 

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou 

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for 

exigido pela fiscalização, sem haver necessidade declaração quanto aos motivos. A 

substituição deverá ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

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

los, quando os mesmos não forem executados de acordo com as especificações, 

detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos será 

de inteira responsabilidade da empreiteira. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Prefeítura Munícípar PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPANEMA de Ca_panema 
Nossa gente em primeiro lugari 

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

perante a legislação pertinente. 

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

projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessem 

aos serviços, bem como um livro Diário de Obras. 

03 - MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

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

os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais já 

normalizados, mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente 

exigidos. 

3.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir 

análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira. 

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

obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das já construídas e ainda 

não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira. 

04 - INSTALAÇÃO DA OBRA 

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

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, 

mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços 

provisórios tais como: barracão, andaimes, cercas, instalações de sanitários, de luz, de 

água, etc. 

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

deverá a empreitada apresentar as respectivas plantas de locação antes do início dos 

trabalhos. 

Na conclusão dos materiais e ela pertencentes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias 

corridos. Se não o fizer, poderá a Fiscalização efetuar sua retirada, sendo sueas 

despesas decorrentes serão debitadas à empreiteira, não se responsabilizando - 

Prefeitura Municipal pelo destino e conservação dos mesmos. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Prefeitura Munícpar PREFEITURA MUNICIPAL DE 

Cayanema 	CAPANEMA de  
Nossa gente em primeiro lugar 

4.3. Deverão ser executadas as instalações provisórias de sanitários necessárias ao 

atendimento do pessoal da obra. 

05 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1. Limpeza do terreno  

5.1.1. Deverá a empreiteira executar a limpeza da área, retirando todo e qualquer tipo 

de entulho inaproveitável para aterro e material proveniente de capina e roçada de 

mato, preservando as árvores existentes e, quando se situarem na área da construção 

deverá ser consultada, "a priori", a fiscalização. 

5.1.2. Tendo em vista a Declaração de Vistoria da Área, a empreitada não poderá sob 

pretexto algum, argumentar desconhecimento das condições físicas da mesma, 

obrigando-se a executar aqueles serviços que, embora não descritos nestas 

especificações sejam necessários para a execução da obra. 

5.2. Locação da Obra 

5.2.1. A locação da obra deverá respeitar a locação constante na planta de situação, 

obedecendo-se os recuos projetados. 

A locação deverá ser feita através de teodolito, com gabaritos feitos no processo de 

tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referencia. 

5.3. Abastecimento e Distribuição de Energia Elétrica e Agua Potável.  

5.3.1. 	A empreiteira deverá executar, às suas expensas, as redes provisórias de 

energia elétrica e água potável para execução da obra. 

6- FUNDAÇÃO. 

Em conhecimento do terreno através da visita técnica, a empresa assume toda a 

responsabilidade na execução da fundação. 

'7 - REMOÇÃO 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Prefeitura .914unicpal PREFEITURA MUNICIPAL DE 

Cayane 	CAPANEMA de 	ma 
Nossa gente em primeiro lugari 

A remoção de todo e qualquer tipo de material existente no local da obra, será feito 

exclusivamente pela empresa executora da obra, sendo responsável pela limpeza do 

terreno e destino dos materiais retirados. 

8 - LIMPEZA GERAL 

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

obra entregue em perfeitas condições de uso. 

Nesta ocasião será formulado Atestado de Entrega Provisória de Obra pela Fiscalização 

Municipal. 

9 - ALVENARIA 

A alvenaria devera ser executada de acordo com as normas vigentes, se visto pelo 

fiscal que a mesma não esteja sendo executada de maneira correta, o fiscal tem o 

direito de pedir a demolição e a empresa sera obrigada a refazer o trabalho sem 

reajuste ou aditivo. 

10 - CONCLUSÃO 

Quando concluir a obra, o fiscal devera ser solicitado para verificar se a mesma foi 

executada de maneira igual ao projeto licitado, mediante a modificações caso não seja 

executada de maneira correta. 

Após a verificação será emitido o termo de conclusão de obra. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Prefeitura MunicfpaC PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPANEMA de Capanema 
Nossa gente em primeiro legan 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Toda dúvida existente na compreensão das especificações de serviço será dirimida pelo 

Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada 

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

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

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

Todos os serviços terão como parâmetros básicos de execução, as especificações 

constantes nas normas da Associação Brasileira de Norma Técnica e as especificações 

dos fabricantes dos produtos a serem aplicados. 

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificações da ABNT, para os tipos 

de serviços previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptações e 

contradições resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e pela fiscalização do 

município. 

As indicações das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, cerâmica, etc., 

citadas neste memorial, serve apenas como referência comercial, ficando a critério da 

empreitada a marca do produto, devendo receber aprovação prévia da fiscalização 

antes de sua aplicação, devendo, porém ser todos de primeira qualidade. 

Capanema, 15 de Maio de 2015 

674A 	A 111 C40( 

Gilwann Alves Miorim 
Engenheiro Civil 

CREA PR 133.5391D 
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(OBRA: 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
PROJETO ARQUITETÔNICO 

REFORMA DE PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
ESTRADA CAMBUI LOTE 30, GLEBA 143 - CP - CAMBUI - CAPANEMA -PR 

m
sm

o
in

v
  v

a  
7

v
N

o
n

v
o

nc
  

C
R

IA
D

O
 P

O
R

 U
M

 P
R

O
D

U
T

O
  E

 

Prefeitura Municipal 
de Capanema 

PREFEITURA MUNICIPAL SAUDE PUBLICA 

eREA TOTAL 

154.42 m2  

(ESCALA: 

INDICADA 

(DATA: 

Maio 2015 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

6e4M-ft'd--  (1-- 	/1/ t 4,1 z•-‘  
GILWANN ALVES MIORTM 

CREAPR-133539/D 
ENGENHEIRO CIVIL 

GILWANN 

(LOCALI AD 

CAMB 

mir de Lara D 
PREF 

IRRO Desenvolvimento Prol POLUA 

ÚNICA 



Profissional: GILWANN ALVES MIORIM 
Guia referente à ART 20152088158 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

CAIXA 10490.81290 43010.200244 01520.881580 9 	64390000006768 
gância/Cádigo Cedente 	,'Nosso número Vencimento Valor do documento 

0373/081294-3 24010002015208815-8 25105/2015 R$ 67,68 
CEF 25518052015129241000491 57,58RDII03 	 Autenticação Mecânica 	  



'\"41, CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
doParaná 
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra 
ja  VIA - PROFISSIONAL 

::sta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com 
bancária. 
Profissional Contratado: GILWANN ALVES MIORIM (CPF:051.710.589-62) 
Titulo Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. 
Empresa contratada: GM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

ART N° 20152088158 
Obra ou Serviço Técnico 
ART Principal 

o comprovante de quitação 

N° Carteira: PR-133539/D 
N° Visto Crea: - 
N° Registro: 55524 

o 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

Endereço:AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 1080 CENTRO 
CEP: 85760000 CAPANEMA PR Fone: 35521321 
Local da Obra: ESTRADA CAMBUI GLEBA 
CAMBUI - CAPANEMA PR 
Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Ativ. Técnica 	18 EXECUÇÃO DE DESENHO TÉCNICO 
Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
Tipo Obra/Serv 013 EDIFICAÇÕES DE RECREAÇÃO QUALQUER ÁREA 
Serviços 	001 PROJETO ARQUITETÔNICO 
contratados 	169 FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PROP) 

Guia N 
ART N° 
20152088158 
Vir Obra 	R$ 47.369,06 	Vir Contrato 	R$ 100,00 	Vir Taxa R$ 87,68 	Entidade de Classe 402 
Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO 

CPF/CNPJ: 
75.972.760/0001-60 

Quadra:143 	Lote:30 
CEP: 85760000 

Dimensão 154,42 M2 

Dados Compl. O 

Data Inicio 18/05/2015 
Data Condusão 20/07/2015 

""11 	 • on Fa 
Prqfeiiri Munia 

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc 
Insp.: 4650 

CONST 	O DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DO CAMBUI. 	 15/05/2015 
CreaWeb 1.08 

Dedaro estar ciente quanto à 
necessidade do atendimento às normas 
de acessibilidade, conforme disposto no 

art. 11, do Decreto 5.296 de 2004 

Assinatura do Profissional 

1' VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional / Empresa. 
Central de Informações do CREA-PR 0800 410067 
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br  
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RT N° 20152088158 
bra ou Serviço Técnico 

ART Principal 

o comprovante de quitação 

N° Carteira: PR-133539/D 
N° Visto Crea: - 
N° Registro: 55524  

CPF/CNPJ: 
75.972.760/0001-60 

 

Quadra:143 Lote:30 
CEP: 85760000 

154,42 M2 Dimensão 

r:" o at nte In 

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná 

h Anotação de Responsabilldade Técnica Lei Fed 6496/77 
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra 

••••—•,,--4  2a  VIA - ORGAOS P U BLIC OS 
Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com 
bancária. 
Profissional Contratado: GILWANN ALVES MIORIM (CPF:051.710.589-62) 
Titulo Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. 
Empresa contratada: GM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

Endereço:AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 1080 CENTRO 
CEP: 85760000 CAPANEMA PR Fone: 35521321 
Local da Obra: ESTRADA CAMBUI GLEBA 
CAMBUI - CAPANEMA PR 
Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Ativ. Técnica 	18 EXECUÇÃO DE DESENHO TÉCNICO Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
Tipo Obra/Serv 013 EDIFICAÇOES DE RECREAÇÃO QUALQUER ÁREA 
Serviços 	001 PROJETO ARQUITETÔNICO 
contratados 	169 FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PROP) 

Dados Compl. 

Guia N 
ART N° 
20152088158 

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO 
Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, 

CONSTR 	O CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DO CAMBUI. 

contratantes, etc 
Insp.: 4650 
15/05/2015 
CreaWeb 1.08 

Data Inicio 
Data Conclusão 

Vir Taxa R$ 67,68 	Entidade 

18/05/2015 
20/07/2015 

de Classe 402 

I W Vo.,  le 

Assinatura do Profissional 

 

Declaro estar ciente quanto á 
necessidade do atendimento às normas 
de acessibilidade, conforme disposto no 

art. 11, do Decreto 5.296 de 2004 

 

r VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros. 
Central de Informações do CRER-PR 0800 410067 
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br  

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada 
pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09. 

Autenticação Mecânica 	 



Base de cálculo: 
Outras Informa 

VALOR DE CONTRATO  
a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, 

eil•W 	MI 41 
Assinatura do Profissional 

,,,,f--...„ 	CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 3 ff , 	\, do Paraná 
¡,l, 	AY Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 8496/77 
1.;,, !r'' Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra 

•=,1—~ 3a VIA - LOCAL DA OBRA 
Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com 
bancária. 
Profissional Contratado: GILWANN ALVES MIORIM (CPF:051.710.589-62) 
Titulo Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. 
Empresa contratada: GM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

Endereço:AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 1080 CENTRO 
CEP: 85760000 CAPANEMA PR Fone: 35521321 
Local da Obra: ESTRADA CAMBUI GLEBA 
CAMBUI - CAPANEMA PR 
Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Ativ. Técnica 	18 EXECUÇÃO DE DESENHO TÉCNICO 
Area de Comp. 1100 SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
Tipo Obra/Serv 013 EDIFICAÇÕES DE RECREAÇÃO QUALQUER AREA 
Serviços 	001 PROJETO ARQUITETONICO 
contratados 	169 FISCALIZAÇÃO (OBRAS PUBLICAS/OBRAS PRÓP) 
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ART N° 20152088158 

               

Obra ou Serviço Técnico 
ART Principal 

 

                 

o comprovante de quitação 

N° Carteira: PR-133539/D 
N° Visto Crea: - 
N° Registro: 55524  

CPF/CNPJ: 
75.972.760/0001-60 

 

Quadra:143 Lote:30 
CEP: 85760000  

154,42 M2 Dimensão 

Dados Compl. 

Guia N 
ART N° 
20152088158 

Data Infido 
Data Conclusão 

VIr Taxa R$ 67,68 	Entidade 

18/05/2015 
20/07/2015 

de Classe 402 

CONSTRUÇÃO 	DE 	S DA C• UNIDADE D CAMBUI. 

Dedaro estar ciente quanto a 
necessidade do atendimento As normas 
de acessibilidade, conforme disposto no 

art. 11, do Decreto 5.296 de 2004 

36 VIA - LOCAL DA OBRA Deve permanecer no local da obra / serviço, à disposição das equipes de fiscalização do CREA-PR. 
Central de Informações do CREA-PR 0800 410067 
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br  

	Autenticação Mecânica 	 

contratantes, etc 
Insp.: 4650 
15/05/2015 
CreaWeb 1.08 



REGISTRO DE IMÓVEIS 
COMARCA DE CARANEMok4R 

Av. Brasil, S/N - Fone: 334 

ADOLFO BITIINCOURT BUDOLA 
Oficial Titular 

CPF 0064565,09 

[-REGISTRO GERAL  

[MATRICULA  N. 	 

46/ .eakr/ 

e30042,  /601  

1 

RUBRICA,  

u fá Capanema, 

Re tlitro de Imby el' 
COMA 	DP CAPANT14.11 

Adollo Bittala court Biaala 
Ottelitt 

DATA:-27.07.79:-LOTE DE TERRA N2.30 (Trinta), da Gleba 0.143-CP 
(Cento e Quarenta e Tres CP), do Núcleo Capanema, da Colonia Mis 
soes, do M i 	i  uncipo de Capanema, Estado do Paraná, com a area de 2. 
500 m2 (Dois mil e quinhentos metros quadrados), com as seguintes - 
confrontaçZes: NORDEGTE:-por urna I inha seca confronte com os lotes-

n2s.28 e 27 da mesma gleba; :JuLESTL;-por uma I inha seca confronta -

com o lote n2.34 da mesma gleba; SUDOESTE:-por uma I inha seca con . 
fronta com o lote n2.31 da mesma gleba; NOROESTE:-por I inha seca a.. 
companhando a estrada Cambui confronta com os lotes n2s.32 e 29 da 

mesma gleba. * * * 

PkOPRIETARIOs.GRUPO EXECUTIVO PARA AS TERRAS DO SUDOESTE DO PARANA,. 
GETSOP, * * * 

REGISTRO ANTERIOR:-14o Há. O referido á verdade 
27 de Julho de 1.979. Adolfo B.Budola, 

R-1- I0,834:-DATA:-27.07.79:-Nos termos do Titulo de Propriedade sob 
.n2.31 do Livro n2 .133 de "Títulos de Lotes Rurais", expedido pelo-
GETSOP erri Curitiba-Pr., em 15 de Junho de 1.971, o imóvel da presen 
te matricula foi adquirido pela PliLLUILL.E.A.J1iiNICIPAL DE CAPANDIA - 
ESTAIX) De PARANA, Pessoa Jurídica de Direito 	 CGC.n°.75 

972 760/0005, por compra feita ao Grupo Executivo para as Terras do 
Sudoeste do 1-',araná-GE1-SOP, pelo preço de Cri-0,50 (Cinquenta centa - 
vos), Condições: "De acordo como parágrafo 32  do Art,2° da Porta - 

r ia n°.3/6G, o lote objeto deste 	 es ina-se a Escola". REF. 

25762, Livro I.A. C reFerido é verdade e 	 Capanema, 27 de Ju 

1110 de 1.979. Adolfo 6.6udola, Cfi ;al. 	
0* 

AU ENTICAÇÃQ 
A preserte fotocópia confere toa 
a. M trir.u.e 	Registro original 

qui 

Caps merit, 

............... 
Adolfo Eittencourt Lido 

coicHmoor 

,n1982 
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Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

Convite: 012 	 CAPANEMA, 11/08/2015. 

PROTOCOLO NÚMERO: 012 

DE: PREFEITA MUNICIPAL 

PARA: 
- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
- PROCURADORIA JURÍDICA 
- COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

Preliminarmente à autorização solicitada mediante oficio número 012 o presente 
processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas: 

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

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

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

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

Cordialmente 

Linda ir Maria de L \ Tabéiránin 
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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Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

Convite: 012 	 CAPANEMA, 11/08/2015. 

PROTOCOLO NÚMERO: 012 

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
PARA: PREFEITA MUNICIPAL 

Em atenção ao oficio número 012 expedido por Vossa Senhoria em 11/08/2015, 
informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o 
pagamento das obrigações decorrentes da contratação constante do oficio número supra, 
sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária; 
DOTAÇÕES 
Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 
2015 260 05.001.04.122.0402.1027 000 

Cordialmente, 

a ter 
Téc Cont. CRC: PR -4) 6483/0-2 

ÇpF: 723.903.959-  3 

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

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

EDITAL DE LICITAÇAO N° 012/2015 
MODALIDADE: Convite 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

1. PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria de Administração, 

mediante a Comissão de Licitação, designada pela portaria n°. 6.026/2015, de dia 28 de 

janeiro de 2015, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e 

local indicados, fará realizar licitação na modalidade CARTA CONVITE, do tipo MENOR 

PREÇO, na forma de Execução Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preço Global, de 

acordo com as condições deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei 

n° 8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 6.204/07. 

1.1. Da sessão pública: 

Os envelopes contendo a proposta e a documentação deverão ser entregues até às nove 

horas do dia 28/08/2015, e serão abertos no dia 28/08/2015, às nove horas, na sala da 

Comissão Permanente de Licitações da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, 

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

PR. 

1.2. Integra este Edital, independentemente de transcrição: 

■ Projeto Básico; 

■ Carta credencial — anexo 01; 

■ Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho — anexo 02; 

■ Atestado de visita — anexo 03; 

■ Declaração de responsabilidade técnica — anexo 04; 

■ Declaração de idoneidade — anexo 05; 

■ Carta proposta de preços — anexo 06; 

■ Termo de renúncia — anexo 07; 

■ Minuta do contrato — anexo 08; 

■ Declaração de Aceitação da Responsabilidade — anexo 09; 

■ Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 10. 

2. DO OBJETO 

2.1. 	O objeto da licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA 

NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, 

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

CAPANEMA - PR 
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Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 M2, 

conforme Projeto Básico e especificado no formulário padronizado de proposta (anexo 06). 

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. A despesa com a contratação do serviço, estimada em R$ 47.369,06 (quarenta e sete 

mil, trezentos e sessenta e nove reais e seis centavos), valor que correrá a conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: 
DOTAÇÕES 
Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programåtica Fonte de recurso 
2015 260 05.001.04.122.0402.1027 000 

4. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL 

4.1- O edital poderá ser impugnado: 

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

da sessão pública; 

4.1.2- Por qualquer licitante em até 02 (dois) úteis antes da data fixada para abertura da 

sessão pública. 

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

para realização do certame. 

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

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

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

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

certame. 

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

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

qualquer interessado. 

4.6- Qualquer impugnação ao presente edital deverá ser protocolizada junto ao Protocolo 

da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, endereçada a Divisão de 

Licitações do Município, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da 

impugnação a data de recebimento da correspondência, a qual deverá respeitar os itens 

4.1.1 e 4.1.2, deste edital. 

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

5.1. Poderão participar desta licitação os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

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

cadastrados no banco de dados do Município de Capanema-PR na correspondente 

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

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas do horário marcado para apresentação das propostas. 
5.1.1. Caso haja interesse de participação nesta licitação, a licitante deverá realizar ou 
atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitações do Município de 
Capanema — PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os 
seguintes documentos: 

a)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores, ou; inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, ou; a 
ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede. 

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — CNPJ, com data de 
emissão não superior a 60 (sessenta) dias; 

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

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

e) Pen-Drive para repasse dos anexos e arquivos digitais obrigatórios referentes a esta 
licitação. 
5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais 
repassados, o representante da licitante obrigatoriamente deverá assinar um Protocolo de 
Retirada do Edital, que será anexado ao Processo Licitatório. 
5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal será realizado por meio da divisão de 
Licitações do Município. 
5.3. Não poderão participar desta licitação: 
5.3.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da 
licitação. 
5.3.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país; 
5.3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7° da Lei n° 
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de 
participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, 

III, da Lei n° 8.666/93); 
5.3.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8°, V 
da Lei n° 9.605/98; 

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

CAPANEMA - PR 
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Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

5.3.5. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

5.3.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação 

judicial ou extrajudicial; 

5.3.7. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Deputados ou 

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

5.3.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei 

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

5.3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 

8.666/93. 

5.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 

licitante. 

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE E EQUIPARADOS 

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

se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 

instituído pela Lei Complementar n° 123/06. 

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

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

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

123/06 às ME/EPP. 

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

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

Complementar n° 123/06, às ME/EPP. 

6.2. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar n° 123/2006 

independe da habilitação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para 

a obtenção do regime tributário simplificado. 

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

Complementar n° 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo 

citado, deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos 

legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, 

estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da 

referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto n° 6.204/07). 
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6.4. A declaração acima exigida deverá ser entregue juntamente com a documentação de 
habilitação. 

7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1. Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do 
licitante deverá apresentar-se à Comissão de Licitação para efetuar seu credenciamento 
como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade ou documento 
equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão. 
7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos 
do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com 
firma reconhecida, ou documento equivalente. 
7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar 
a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros. 
7.4. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve 
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de 
constituição da empresa ou do registro como empresário individual. 
7.5. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 
7.6. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante. 
7.7. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 
não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o seu 
representante de se manifestar durante a sessão. 

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 
8.1. Os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no 
anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em 

caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 01— DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE N° 012/2015, ABERTURA DIA 28/08/2015, às nove horas 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE N° 012/2015, ABERTURA DIA 28/08/2015, às nove horas. 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

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

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

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

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

devidamente autenticadas por tabelião, ou por servidor membro da comissão permanente 

de licitação. 

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

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

antes da abertura da sessão pública. 

8.4. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, 

endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR 

CARTA CONVITE N° 012/2015, ABERTURA DIA 28/08/2015, às nove horas. 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

8.5. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão 

efeitos como proposta. 

8.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas neste Edital. 

8.7. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

8.7.1. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

b.l. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 
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c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores. 

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

e. No caso de cooperativa: 
e.l. A ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que 

o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede; 

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

assembleia que os aprovou; 
e.4. Os editais de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; 

e.5. A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a 
contratar o objeto da licitação; 

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 
de autorização; 

g. Para qualquer tipo de empresa: Certidão simplificada de registro do comercio -
Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data não anterior a 90 (noventa) 
dias da data prevista para apresentação dos envelopes, salvo sociedade simples; 

8.7.2. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — CNPJ, com data 

de emissão não superior a 60(sessenta) dias; 
b) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciários — (INSS — Instituto 

Nacional da Seguridade Social); 
c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando a situação regular, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa 

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

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

www.pgfn.fazenda.gov.br. 
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e) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da 
sede da licitante; 

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

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

da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data não anterior a 90 
(noventa) dias da data prevista para apresentação dos envelopes; 

b) Certidão negativa de títulos de protesto da empresa com validade de 30 dias. 

8.7.4. RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 
12.440/11 (validade 180 dias contados da data de sua emissão). 

8.7.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA 

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s) 
responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem 
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Paraná, deverão ser 
providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do 
contrato. 

b) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos 
termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da 
equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos 
serviços que compõem a contratação, especificamente, no que tange ao presente certame, 
reforma de edificação civil; 

b.1)0s responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 
deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da 
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo 
por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 
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serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso 
de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; 

b.2)Caso o licitante seja cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros da 
equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal 
condição através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da 
integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses 
cooperados em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação 
de que estão domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da 
Lei n° 5.764, de 1971; 

b.3) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem 
poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 
aprovada pela Administração. 

c) Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um 
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, 
relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e 
valor significativo da contratação, a saber: 

I. Reforma de edificação civil, com quantitativos mínimos de 50% da área objeto da  
presente licitação, vedado o somatório de atestados. 

c.1) Os atestados deverão estar devidamente registrados no CREA ou no CAU 
da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação 
mediante a apresentação da correspondente CAT com registro de atestado — de atividade 
concluída, ou documento equivalente, que indique o licitante como empresa contratada. 

d) Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio 
de representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será 
realizada a obra, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução. 

d.1) A vistoria ocorrerá apenas no dia 27/08/2015 às 09h0Omin., sendo que os 
representantes das proponentes deverão se dirigir no horário marcado à Prefeitura 
Municipal para posterior visita ao local da obra.  

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir 
formação na área de engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem 
como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da 
vistoria. 
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e) Declaração na qual a Licitante manifeste sua total compreensão e conhecimento 

dos termos contidos na Especificação Técnica deste Edital, conforme Modelo Anexo 09 

deste Edital.. 

f) Indicação do Responsável Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsáveis 

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

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

exigência constante acima. 

8.8. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (DECLARAÇÕES): 

a) Declaração idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 05 deste Edital. 

b) Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos 

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

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

Constituição Federal. (conforme modelo no Anexo 02 deste Edital — Regularidade com o 

Ministério do Trabalho). 

c) Documentos facultativos: 

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

(A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar n° 

123/2006, de 14/12/2006, deverá apresentar juntamente com a documentação de 

habilitação, no envelope "A", a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

com firma reconhecida (anexo 10)). 

c.2) Termo de Renúncia 

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

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

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

de habilitação). 

8.9. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 01) poderão ser apresentados 

em original, ou por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório 

competente, ou cópia simples que poderá ser autenticada pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação ou Funcionário do Setor de Licitações, no decorrer da sessão 

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

publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet. 

8.10. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes 

deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão 
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expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos 
últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública. 

8.11. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição (art. 43 da LC 	123/06).  
8.12. 0 proponente que não cumprir com o disposto no item 8 e seus subitens será 
desclassificado. 

9. DA PROPOSTA 
9.1. Deverá ser apresentada uma carta proposta de preços conforme Anexo 06 e/ou 
conforme modelo padrão do sistema, impressa por computador com tinta indelével, sem 
rasuras e entrelinhas. A proposta deverá ser elaborada considerando-se que o objeto será 
executado pelo regime de empreitada por preço global a preços fixos e sem direito a 
reajustamento e deverá conter: 

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

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

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

algarismos e por extenso, com demonstração clos valores correspondentes à mão-de-obra e 
material. 

e) Prazo de execução do objeto em dias. 
f) Prazo de validade da proposta no mínimo 02 (dois) meses contados a partir da 

data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitação. 
9.1.1. Planilha de Serviços (Projeto Básico) - Deverá ser apresentada uma planilha de 
serviços datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e deverá 
conter: 

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

preços parciais, preços subtotais e preço global, com no máximo duas casas após a vírgula. 
e) Demonstração dos valores correspondentes à mão-de-obra. 
f) Páginas numeradas. 
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g) Nome, RG e assinatura do responsável legal pela Empresa, bem como o nome, 

número do registro no CREA e assinatura do responsável técnico. 

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarão incluídos todos os custos com a 

mão-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalações provisórias 

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

quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os serviços, não se admitindo qualquer 

adicional. 

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

financeiro (Projeto Básico), devidamente preenchido com o respectivo equilíbrio físico-

financeiro constando o nome, número do RG e assinatura do responsável legal pela 

empresa, bem como o nome número do registro no CREA e assinatura do responsável 

técnico. 

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

especificações exigidas. 

9.3. A apresentação da proposta na licitação será considerada como prova de que a 

proponente examinou e concordou com todas as especificações e demais elementos da 

Licitação, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, 

informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes 

de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitação lhe permitiram 

preparar proposta de preços completa irrevogável e integralmente satisfatória. 

9.4. O licitante deverá observar o valor máximo especificado no item 3.1, sob pena de 

desclassificação de sua proposta. 

9.5. A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das 

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

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

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

ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

9.6. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, 

encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto 

de Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ — e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — 

CSLL -, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta 

apresentada. 

9.7. As propostas terão validade de DOIS meses contados da data de abertura da sessão 

pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
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9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam 
os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
9.9. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 

9.10. Após a abertura da sessão, somente serão aceitas alterações formais, destinadas a 
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições 
referidas. 

10. DA SESSÃO PÚBLICA 

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta de 
preços será realizada em sessão pública, da qual será lavrada ata circunstanciada 
assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das 
licitantes presentes. 
10.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação em contrário. 
10.3. Aberta a sessão, a Comissão de Licitação receberá, de uma só vez, os envelopes 
contendo a proposta e a documentação de habilitação. 
10.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, a Comissão de 
Licitação poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar 
(http ://servicos. tce . pr. gov.br/tcepr/municip al/ail/Consult arImp e didosWeb . aspx); 

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

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

Administrativa, 	mantido 	pelo 	Conselho 	Nacional 	de 	Justiça 
(www cnj .j us.br/imp robida de_a dm/consult ar_re querido. php) . 
10.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU n° 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 
12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 
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de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário). 
10.6. Constatada a existência de vedação à participação no certame, a Comissão de 
Licitação reputará o licitante inabilitado. 
10.7. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação 
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de 
efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da 
Comissão de Licitação poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal 
(www.portaldatransparencia.gov.br), na seção "Despesas — Gastos Diretos do Governo —
Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos valores 
das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em 
primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo 
permitido como condição paras esse benefício. 
10.7.1. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite 
legal, o Presidente da Comissão de Licitação indeferirá a aplicação do tratamento 
diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das 
penalidades incidentes. 
10.8. Não ocorrendo o descumprimento das condições de participação, serão identificados 
os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação. 
10.9. Caso necessário, a Comissão de Licitação poderá suspender a reunião para analisar 
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que 
voltará a se reunir. 
10.10. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão de Licitação, de forma 
motivada, indicará os licitantes inabilitados em razão de falha ou omissão na 
documentação. 
10.11. A inabilitação de qualquer licitante será sempre fundamentada e registrada na ata 
da sessão. 
10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serão 
imediatamente abertas as propostas de preço dos licitantes habilitados. 
10.13. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, a Comissão de Licitação suspenderá a 
sessão e marcará nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preço. 
10.13.1. Os documentos de habilitação e os envelopes lacrados contendo as propostas serão 
rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissão de Licitação e ficarão 
guardados na respectiva Seção. 

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

CAPANEMA - PR 



i;  C c 

Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

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

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

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

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

10.18.1. Desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 
e aceito pela Comissão de Licitação. 

10.18.2. Desclassificação do licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em 
razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento. 
10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissão de Licitação examinará as propostas 
apresentadas quanto às suas especificações e compatibilidade do preço em relação ao valor 
estimado para a contratação. 
10.20. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada na ata da 
sessão. 

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as 
inabilitaram ou desclassificaram. 
10.22. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes. 

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

a) Contenha vícios ou ilegalidades; 
b) Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Básico; 
c) Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital; 
c.1) A proposta poderá utilizar custos unitários diferentes daqueles fixados neste 

Edital, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no 
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cronograma físico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir 
do sistema de referência utilizado. 

d) Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis; 

cl.1) Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto 
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

d.1.1) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orçado pela Administração, ou 

d.1.2) Valor orçado pela Administração. 

d.2) Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para 
comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do 
artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificação. 

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE 

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame não se enquadrarem nos requisitos do 
item 6 deste edital, far-se-á sorteio na mesma sessão de julgamento. 

12.2. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
12.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 
12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
12.3.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 12.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

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

12.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
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12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicarão 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa 
de pequeno porte. 

13. DOS RECURSOS 

13.1. Dos atos da Administração serão admitidos os seguintes recursos: 
13.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato, 
ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitarão do licitante; 
b) Julgamento das propostas; 
c) Anulação ou revogação da licitação; 
d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

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

refere o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93; 
f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

13.1.2. Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
13.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do 
ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do(a) Prefeito(a) Municipal. 
13.2. A interposição de recurso será comunicada aos demais licitantes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
13.3. O recurso será dirigido à Comissão Permanente de Licitação, por intermédio do 
Presidente da Comissão de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 
(dois) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado. 
13.4. A decisão deverá ser proferida no prazo de 02 (dois) dias úteis, contando do 
recebimento do recurso. 
13.5. Os recursos interpostos em razão de habilitação ou inabilitação de licitante ou do 
julgamento das propostas terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos 
demais recursos. 
13.6. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos 
autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do 

recurso. 
13.7. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes 
interessados, o prazo para recurso será suspenso. 
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13.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor. 

14.2. Após a adjudicação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou retirar 
o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias. 
14.3. Previamente à formalização da contratação, a Comissão Permanente de Licitação 
poderá realizar consulta ao SICAF para identificar possível proibição de contratar com o 
Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação. 
14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a 
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação, para assinar 
o contrato ou retirar o instrumento equivalente. 

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO 
15.1. A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual. 

16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
16.1. O contrato terá vigência de três meses. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
17.1. Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 08), além do fornecimento da mão-
de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a 
perfeita execução da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a: 
17.1.1. Elaborar e fornecer, quando solicitado, os projetos executivos desenvolvidos pela 
CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos 
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 
compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de 
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de 
maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e 
entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e 
implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, be 
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como sua aplicação correta nos trabalhos: 

17.1.1.1 Juntamente com o projeto executivo, a Contratada deverá apresentar ao 

Departamento de Engenharia do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a 

assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é,  

relação nominal de todo o pessoal técnico Que irá executar a obra, incluindo engenheiros,  

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

17.1.1.2. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 

anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando o 

detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as 

alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos; 

17.1.1.3.0s projetos executivos deverão ser apresentados nos prazos previstos no 

cronograma físico-financeiro apresentado pela Contratada. 

17.1.1.4.A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada ensejará a 

aplicação das multas previstas neste edital, bem como impossibilitará o aditamento do 

contrato pelas inconsistências encontradas entre o projeto básico e a execução da obra.  
17.1.2. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica — ART's 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, 

de 1977; 

17.1.3. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico 

especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no 

Projeto Básico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

17.1.4. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível 

de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos 

e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação 

em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra; 

17.1.5. Assegurar à CONTRATANTE: 

17.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 

as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 

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

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

17.1.5.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

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

do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a 

sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de 

multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
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17.1.6. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o 
Contrato, no prazo determinado. 

17.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos 
serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
17.1.8. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações 
constantes no Projeto Básico. 

17.1.9. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo. 

17.1.10. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de 
funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 
à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto. 
17.1.11. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus 
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da 
CONTRATANTE. 

17.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente — CONAMA. 
17.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 
fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou 
incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de 
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 
17.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
17.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou 

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem 
como aos documentos relativos à execução da reforma. 
17.1.16. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não 
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esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 
pessoas ou bens de terceiros. 

17.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 
17.1.18. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos 
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e 
outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados. 
17.1.19. 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. 

17.1.20. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitárias, elétricas e telefônicas. 

17.1.21. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 
que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 

17.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia 
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's; 
17.1.23. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto 
capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 
17.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Administração; 
17.1.25. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
Administração; 
17.1.26. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação; 

17.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços, fora 
das suas especificações; 

17.1.28. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo 
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
17.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por 
seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a 
prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público; 
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17.1.30. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato; 
17.1.31. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que 
ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório; 
17.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço — FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados 
utilizados na execução dos serviços. 
17.2. A CONTRATANTE obriga-se a: 
17.2.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 
17.2.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na 
forma prevista na Lei n° 8.666/93; 
17.2.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que 
acarrete em interrupção na execução do Contrato; 
17.2.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 
17.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias; 
17.2.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato; 
17.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
17.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância 
das normas ambientais vigentes; 
17.2.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do 
Projeto Básico e seus anexos; 
17.2.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

18. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

18.1. A contratada é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
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18.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

19. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
19.1. Quando as parcelas das obras e/ou serviços contratados forem concluídas, caberá à 
CONTRATADA apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da 
CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 10 (dez) dias, a verificação dos serviços 
executados, para fins de recebimento provisório. 
19.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
19.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras 
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos 
serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 
necessários. 

19.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais 
pendências verificadas. 
19.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 
Provisório. 
19.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado 
em até 10 (dez) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor 
ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente 
atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente 
após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a 
operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução 
do contrato. 
19.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 
no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 5 
(cinco) dias anteriores à exaustão do prazo. 
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19.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato 
e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. Os pagamentos serão efetuados em parcelas correspondentes às medições mensais a 
serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma físico-financeiro, considerando 
os preços unitários constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo 
Departamento de Engenharia do Município. 

20.2. Após a aprovação das medições, o pagamento será realizado no prazo de até 15 
(quinze) dias, mediante depósito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a 
respectiva emissão e aceitação da nota fiscal e apresentação das guias de recolhimentos do 
INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA. 
20.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidões e documentos 
vencidos, que tenham sido apresentados na ocasião da habilitação ou junto ao Cadastro de 
Fornecedores do Município de Capanema. Os pagamentos somente serão efetivados caso 
a CONTRATADA apresente situação regular. 
20.4. Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade do fornecedor não 
gerará para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigação de 
reajustamento ou atualização monetária do valor devido. 
20.5. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento 
e comprovação dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes órgãos: 

a) CREA, por meio da ART de Execução da Obra - Anotação de Responsabilidade 
Técnica; 

b) ISS do Município de Capanema; 
c) INSS, através da matrícula da obra; 
d) Prefeitura Municipal, através do Alvará de Construção da obra; 
e) Recolhimento da Garantia de Execução e adicional, se houver. 

20.7. Na ocasião do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada deverá apresentar 
na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior: 

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

b) Certidões de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no 
respectivo mês do pagamento. 
20.8. A liberação da última parcela estará condicionada à elaboração do Termo de 
Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados, o qual será lavrado em até 10 
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(dez) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, devendo a 
CONTRATADA, ainda, apresentar as seguintes documentações: 

a) Comprovação de regularidade trabalhista e previdenciária da obra; 
b) Certificado de vistoria e conclusão da obra efetuado pelo Departamento de 

Engenharia do Município; 
c) Termo de Recebimento definitivo da obra; 

20.9. Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os 
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 
20.10. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada 
neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de 
título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos 
decorrentes. 
20.11. O pagamento poderá ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de 
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital. 
20.11.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato. 
20.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
20.13. A Administração somente efetuará o pagamento após a ocorrência das seguintes 
hipóteses, sendo facultada a adoção de apenas uma delas: 
20.13.1. Mediante a comprovação da quitação dos tributos referentes à aquisição ou 
prestação de serviço contratado; ou 
20.13.2. Mediante retenção diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratação, 
bem como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei 
Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 
20.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 
à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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20.15. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às 
multas e/ou indenizações devidas pelo contratado. 
20.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de 
processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, 
com os recursos e meios que lhes são inerentes. 
20.17. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 
contrato. 

21. DAS SANÇÕES 

21.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da 
licitação: 

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

b) Apresentar documentação falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

21.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

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

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Capanema e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos; 
21.3. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 
Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa: 

I-Advertência por escrito; 
II- Multas: 
a) Multa de 0,5 % por semana de atraso na entrega do objeto, calculada sobre o 

valor total do contrato, limitada ao percentual máximo de 10% do valor total da 
contratação, a partir do qual estará configurada a sua inexecução total; 

b) Multa de 5,0 % sobre o valor do objeto no caso de inexecução parcial do contrato; 
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c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula 
ou condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste item, aplicada em dobro 
na reincidência; 

d) Multa de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão do contrato 
por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis; 

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

III- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 
e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
21.4- As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 
21.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes 
são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e 
subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 
21.6. A multa será descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração. 
21.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 
21.8. As demais sanções são de competência exclusiva do Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 
21.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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21.10. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas 
judicialmente. 

21.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
21.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

22. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
22.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos; 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 
d) O atraso injustificado no início do serviço; 
e) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
f) A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas neste edital e no contrato; 

g) A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da 
Administração e autorização em contrato. 

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° 
do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

j) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
k) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
1) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execução do contrato; 
m) Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; 
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n) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

o) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes do serviço, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação; 

q) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
execução do serviço, nos prazos contratuais; 

r) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 
22.2. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

23. DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
23.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta. 
23.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

24. DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
24.1. A Administração, de oficio ou por provocação de terceiros, deverá anular o 
procedimento quando eivado de vício insanável. 
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24.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

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

24.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na 
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequências do ato anulado. 
24.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende. 
24.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os 
efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir 
os já produzidos. 

24.7. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o 
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-
se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 
24.8. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse 
público ou aos demais interessados. 

25. DA FISCALIZAÇÃO 

25.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma 
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um representante 
da Administração, 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. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
25.3. A Contratante exercerá a fiscalização das obras/serviços através do Engenheiro Civil 
especialmente designado para este fim, sem reduzir nem excluir a responsabilidade da 
Contratada. 

25.4. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 
caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, nas Especificações, 
nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer 

forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / serviços em questão e seus 
complementos. 

25.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
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CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja 
caracterizada a omissão funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei 
n° 8.666, de 1993. 
25.6. Compete especificamente à Fiscalização: 
25.6.1. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das 
obras/serviços; 
25.6.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigações da 
Contratada constantes do Contrato; 
25.6.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas 
Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicáveis; 
25.6.4. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada; 
25.6.5. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada; 
25.6.6. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 
25.6.7. Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que 
porventura venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma; 
25.6.8. Relatar oportunamente à Contratante, ocorrências ou circunstâncias que possam 
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros; 
25.6.9. Dar à Contratante imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de 
penalidades contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato. 
25.7. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando 
for o caso: 

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos 
de execução e da qualidade demandada; 

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

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 
d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 
e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 
f) A satisfação do público usuário. 

25.8. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar 
à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 
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efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
25.9. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando 
for o caso, conforme o disposto nos §§ r e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 
25.10. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará 
a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 
77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993. 

25.11. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, 
durante a execução do contrato, somente será admitida, a critério da Contratante, 
mediante a comprovação de experiência equivalente ou superior do substituto proposto. 
25.12. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento 
entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalização, dispondo esta, de amplos poderes para 
atuar no sentido do cumprimento do Contrato. 
25.13. Reserva-se à Contratante o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar 
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos equipamentos e da 
mão-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenização, 
seja a que título for. 

26. DAS ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES DE SERVIÇOS E REAJUSTE 
26.1. Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das 
obras/serviços, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a 
critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizará por 
escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras/serviços para melhor 
adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, 
com alterações posteriores. 
26.2. Caso venha a ser necessário nas obras/serviços contratada a realização de serviços 
adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base nos 

preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente no SEOP, ou outra 
tabela recomendada pelos órgãos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no 
mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condições 
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da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato 
Primitivo. 

26.3. No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço Correspondente somente será 
expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido às 
formalidades legais. 
26.4- Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 
quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à 
prorrogação, fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE. 

27. DO FORO 
27.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de 
Capanema-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

28. DISPOSIÇÕES FINAIS 
28.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta. 
28.2. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 
aquisição. 
28.3. É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive com 
a fixação de prazo de resposta, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar do mesmo desde a realização da Sessão Pública. 
28.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. 
28.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Município de 
Capanema-PR. 
28.6. Qualquer impugnação, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital 
deverão ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou 
remetida via postal, endereçada a Divisão de Licitações do Município, considerando-se a 
data de recebimento da correspondência para verificação da tempestividade dos atos, 
respeitando-se os prazos previstos neste edital. 
28.7. A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta- 
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feira, no horário de expediente, na AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080, 

CENTRO - CAPANEMA - PR 

CAPANEMA-PR, 20 de Agosto de 2015. 

mir Maria e Laraen r in  

Prefeita Municipal 
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ANEXO 01 

CARTA CREDENCIAL 

(local e data) 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Referente: Edital de Carta Convite n° 012/2015. 

Senhores 

O abaixo assinado 	 , portador da carteira de identidade n° 

na qualidade de responsável legal pela proponente 	, vem, pela presente, informar 

a Vossa Senhoria que o senhor 	, carteira de identidade n° 	, é a pessoa 

designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação 

de habilitação e proposta de preços, para assinar as atas e demais documentos, e com 

poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe. 

Atenciosamente. 

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), 

e carimbo do CNPJ da empresa) 
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ANEXO 02 

Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho 

(em papel preferencialmente timbrado com razão social, CNPJ, endereço completo, 

endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal) 

Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Atendimento ao 

disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal. A declaração deverá ser 

entregue em papel timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu Representante 

Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; 

se não for o caso, esta ressalva não deve constar da declaração. 

DECLARAÇÃO DEREGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM 

ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

Referência: 

Município de Capanema - PR 

Carta Convite n° 012/2015. 

	  , inscrita no CNPJ/MF n° 	 , por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a) 	  , portador(a) do documento de 

identidade RG n° 	 , emitido pela SSP/ , e do CPF n° 	 

DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 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 não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz. 

Capanema-PR, de 	 de 2015. 

(Assinatura do representante legal ) 

Nome 

RG/CPF 

Cargo 

Carimbo do CNPJ da empresa 
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ANEXO 03 

ATESTADO DE VISITA 

Referente: Edital de Carta Convite n° 012/2015. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, 

LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 
M2.  

Declaramos que o engenheiro 	 , CREA n° 	 da 

empresa 	, responsável técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou 

o local da execução da obra objeto da Carta Convite em epígrafe. 

(Local e Data) 

(nome, RG/CREA e assinatura do responsável pelo Licitador) 
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ANEXO 04 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

À Comissão de Licitação 

Referente: Edital de Carta Convite n° 012/2015. 

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável 
técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao 
nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, 
dentro das Leis Trabalhistas vigentes. 

(local e data) 

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

À Comissão de Licitação 

Referente Edital de Carta Convite n° 012/2015 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 
procedimento de licitação, sob a modalidade Carta Convite n° 012/2015, instaurado pelo 
Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que 
estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que 
nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou 
insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 
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ANEXO 06 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

(Identificação da Proponente - razão social, endereço, telefone e CNPJ, etc. ) 
(Local e data) 

À Comissão de Licitações 

Referente: Edital de Carta Convite n° 012/2015. 

Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa 

proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA 

LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM 
ÁREA DE 154,42 M2. 

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

fornecimento do material. 

O prazo de execução do objeto da licitação é de meses, contados da data 

da emissão da ordem de serviço pelo Contratante. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 
	

) meses (no mínimo 

02 (dois) meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela 

Comissão de Licitações. 

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos 

diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, 

aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos 

sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra. 

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as 

especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou 

superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos 

trabalhos. 

Atenciosamente. 

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 
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ANEXO 07 
TERMO DE RENÚNCIA 

À Comissão de Licitações 

Referente: Edital de Carta Convite n° 012/2015. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Carta 
Convite n° 012/2015, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as 
penas impostas pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa 
que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou 
os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de 
recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com 
o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de 
preço dos proponentes habilitados. 

(local e data) 

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa ) 
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ANEXO 08 

MINUTA CONTRATO N° XXX/2015 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA E A EMPRESA 	  

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execução de Obra, sem vínculo 

empregatício, de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o 

n° 75.972.760/0001-60, 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, vêm firmar 

o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação 

pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade 

CARTA CONVITE N° 012/2015, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante 

as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, 

LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 

M2, e conforme Projeto Básico e especificado no formulário padronizado de proposta (anexo 

06). 

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Carta 

Convite N° 012/2015, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA- DO REGIME DE EXECUÇÃO  

2.1. A obra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço 

global. 

3. CLÁUSULA. TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO 

3.1. As obras serão executadas nos locais e na forma descritos no projeto b= co dos 
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empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificações que 
acompanham o edital. 

3.2. O prazo de execução dos serviços terá início a partir da emissão da ordem de início 
dos serviços, que será fornecida pelo Departamento de Engenharia do Município de 
Capanema — PR para a Contratada depois da assinatura deste instrumento contratual. 

4. 'CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços 
e demais atividades correlatas, obriga-se a: 
4.1.1. Elaborar e fornecer, quando solicitado, os projetos executivos desenvolvidos pela 
CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos 
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 
compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de 
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de 
maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e 
entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e 
implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem 
como sua aplicação correta nos trabalhos: 
4.1.1.1.  Juntamente com o projeto executivo, a Contratada deverá apresentar ao  
Departamento de Engenharia do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a 
assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é,  
relação nominal de todo o pessoal técnico que irá executar a obra, incluindo engenheiros,  
mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma 
físico da obra.  
4.1.1.2.A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 
anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando o 
detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as 
alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos; 
4.1.1.3. Os projetos executivos deverão ser apresentados nos prazos previstos no 
cronograma físico-financeiro apresentado pela Contratada. 
4.1.1.4. A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada ensejará a 
aplicação das multas previstas neste instrumento ou no edital de licitação, bem como 
impossibilitará o aditamento do contrato pelas inconsistências encontradas entre o projeto 
básico e a execução da obra. 
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4.1.2.Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica — ART's 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, 
de 1977; 

4.1.3.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, 
para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos 
termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 
4.1.3.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível 
de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos 
e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação 
em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra; 
4.1.4.Assegurar à CONTRATANTE: 
4.1.4.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 
as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE 
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 
4.1.4.2. Os direitos autorais da solução, cio projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução 
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a 
sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de 
multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
4.1.5.Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o 
Contrato, no prazo determinado. 
4.1.6.Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre 
limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
4.1.7.Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações 
constantes no Projeto Básico. 
4.1.8.Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo. 
4.1.9.Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 
à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto. 
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4.1.10. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus 
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da 
CONTRATANTE. 

4.1.11. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente — CONAMA. 
4.1.12. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 
fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou 
incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de 
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 
4.1.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
4.1.14. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como 
aos documentos relativos à execução da reforma. 
4.1.15. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não 
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 
pessoas ou bens de terceiros. 
4.1.16. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato. 
4.1.17. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos 
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e 
outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados. 
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 providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitárias, elétricas e telefônicas. 
4.1.20. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 
que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 
4.1.21. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia 

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

CAPANEMA - PR 



4 ? !; C fie 

Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

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

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

capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

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

municipal, as normas de segurança da Administração; 

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

Administração; 

4.1.25. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

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

adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação; 

4.1.26. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços, fora 

das suas especificações; 

4.1.27. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração 

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

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

4.1.28. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por 

seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a 

prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público; 

4.1.29. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato; 

4.1.30. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que 

ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório; 

4.1.31. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 

comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço — FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados 

utilizados na execução dos serviços. 

5 CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO  

5.1. 0 prazo para a conclusão da obra é de no máximo dois meses, contados a partir da 

emissão da ordem de início dos serviços, que será fornecida pelo Departamento de 

Engenharia do Município de Capanema — PR para a Contratada depois da assinatura 

deste instrumento contratual, conforme cronograma físico-financeiro previsto no projeto 

básico. 
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5.2. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto 
Básico e seus anexos. 

5.2.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 
estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da 
proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

6. CLÁUSULA SEXTA— DAS VEDAÇÕES 
6.1. É vedado à CONTRATADA: 
6.1.1. A subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 
6.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
6.1.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
7.1.1.Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 
7.1.2.Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na 
forma prevista na Lei n° 8.666/93; 
7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete 
em interrupção na execução do Contrato; 
7.1.4.Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 
7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
7.1.6.Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato; 
7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância 
das normas ambientais vigentes; 
7.1.9.Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 
Básico e seus anexos; 
7.1.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de 
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habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO  

8.1. O valor do contrato é de R$ XXXX(XXXX). 

8.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

contratado. 

9. CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

9.1. O prazo de vigência do Contrato será de 03 (três) meses, a partir da data da 

assinatura deste instrumento contratual, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses 

elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei n 8.666, de 1993. 

9.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de 	 e 

encerramento em 	  

10. CLÁUSULA DÉCIMA- DO PAGAMENTO 

10.1. O prazo e a forma do pagamento estão previstos no item 20 do edital. 

10.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

10.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados 

no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

10.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 

totalidade. 

10.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à 

previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a 

medição prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação 

antecipada do valor respectivo. 

10.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 

da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição 

prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços 

executados. 

10.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 
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executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 
10.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 
executados. 
10.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da 
medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de 
memória de cálculo detalhada. 
10.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos 
exigidos neste Edital. 
10.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente 
executados. 
10.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos, havendo 
desconformidade na execução dos serviços identificada pelo Departamento de Engenharia 
ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que 
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para a Contratante. 
10.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, 
a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, 
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 
10.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 
10.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado 
o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 
10.6.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado 
à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
10.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
10.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
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10.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
10.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 
aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=I xNxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I — 
	(6 / 100) 

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento. 
VP = Valor da Parcela em atraso. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
11.1. Quando as etapas das obras e/ou serviços contratados forem concluídas, caberá à 
CONTRATADA apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da 
CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 10 (dez) dias, a verificação dos serviços 
executados, para fins de recebimento provisório. 
11.1.1. 	O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 
de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
11.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras 
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos 
serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 
necessários. 
11.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais 

pendências verificadas. 
11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
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todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 
Provisório. 

11.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado 
em até 10 (dez) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor 
ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente 
atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente 
após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a 
operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução 
do contrato. 

11.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 
no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 5 
(cinco) dias anteriores à exaustão do prazo. 
11.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato 
e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

12. 'CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS 
12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento Geral Do Município deste exercício, na dotação 
abaixo discriminada: 
DOTAÇÕES 
Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 
2015 260 05.001.04.122.0402.1027 000 

13.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício 
subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou 
apostilamento. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO  
14.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim 
especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 
1993, conforme detalhado no Projeto Básico. 
14.1.1. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a 
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experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra. 
14.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE 
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 
danos na execução dos serviços contratados. 
14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o 
contrato. 

14.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da 
CONTRATANTE encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE  
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
15.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
15.2.1. 	As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
15.3. Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 
quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à 
prorrogação, fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS  
16.1. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

18. 'CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
18.1. Os motivos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 22 do 
edital. 
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18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

18.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" a "q" do item 22.1, do edital, sem 
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) Devolução da garantia, se houver; 
b) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

18.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da 
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até 
o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste 
instrumento. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS 
19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 
- Código 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 transcrições. 

20. .CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA PUBLICAÇÃO  
20.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial Do Município 
será providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados 
do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS  
21.1.A troca eventual de documentos e correspondências entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA será feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital. 

22. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO  

22.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, 
Comarca de Capanema - PR. 
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 

partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para 

um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Município de Capanema - PR, XX de XXXX de 2015. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	Contratada 

Prefeita Municipal 	 Representante legal 

Testemunhas: 

NOME: 	 NOME: 

CPF: 	 CPF: 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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ANEXO 09 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

CPF 	n° 

	  CREA n° 	 , declara que é conhecedor das 

condições constantes na Carta Convite n° 012/2015 e que aceita participar da Equipe 

Técnica 	da 	Empresa 	 CNPJ 

n° 	 , para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO 

MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA 

RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 M2. 

Cidade  	de 	 de 2015. 

(nome, RG e assinatura do declarante) 
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ANEXO 10 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — 

MODELO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas 

previstas no edital, que a empresa 	 (denominação da Pessoa Jurídica), inscrita 

no CNPJ sob o n° 	 , é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n 123/2006, 

de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento 

licitatório Carta Convite n° 012/2015, realizado pelo Município de Capanema — PR. 

/ /2015 

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

FIRMA RECONHECIDA). 

OBS.: Todas as declarações deverão ser emitidas em papel timbrado da empresa 

proponente e carimbada com o número do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), 

onde a emissão é de responsabilidade do Município de Capanema — PR. 
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Convite: 012 	 CAPANEMA, 11/08/2015. 

PROTOCOLO NÚMERO: 012 

DE: COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

PARA: PROCURADORIA JURÍDICA 

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edital de Licitação n° 
012, modalidade Convite, para os fins previsto no parágrafo único do art. 38 da Lei n° 
8.666/93. 

Cordialmente, 

Presidente Comissão de Licitação 

Recebido pela Procuradoria Jurídica em:J-1/ 0g/2015, às Pt-  choras. 

Romanti E'zer Barbosa 
Procurador Jurídico 

OAB-PR 56675 — CPF: 055.413.179-08 
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PARECER JURÍDICO N° 90/2015 
CARTA CONVITE N° 12/2015  

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitações. 

ASSUNTO: LICITAÇÃO. CARTA CONVITE N° 12/2015. 

1. CONSULTA: 

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
portaria n°. 6.026/2015, encaminha para análise desta Procuradoria 
Jurídica o Processo Licitatório de modalidade Carta Convite n° 12/2015. 

Denota-se do processo licitatório que o objeto é a contratação 
de empresa para execução de reforma e ampliação na Escola Rural 
Municipal Campos Sales, sendo adotado o critério de julgamento de 
menor preço, em que a execução do objeto será de forma indireta e o 
regime de execução será por empreitada por preço global, conforme 
condições e especificações contidas no edital e seus anexos. 

Constam no processo administrativo: 

I) Portaria n° 6.026/2015 - fl. 01; 
II) Requisição de autorização para abertura de licitação - fl. 

02; 
III) Solicitação dos serviços - fl. 03; 
IV) Projeto Básico - fls. 04-19; 
V) Autorização da Prefeita Municipal - fl. 20; 
VI) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 21; 
VII) Minuta do edital - fls. 22-54; 
VIII) Anexo 01 - fl. 55; Anexo 02 - fl. 56; Anexo 03 - fl. 57; 

Anexo 04 - fl. 58; Anexo 05 - fl. 59; Anexo 06 - fl. 60; Anexo 07- fl. 61; 
Anexo 08 (minuta do contrato) - fls. 62-74; Anexo 09 - fl. 75; e Anexo 
10 - fl. 76. 

É o relatório. 
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2. PARECER: 

Preliminarmente, deve-se salientar que a presente 
manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que 
constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo 
em epígrafe. 

Importante asseverar, inicialmente, que esta 
Procuradoria se atém, tão-somente, a questões relativas à 
legalidade das minutas, ressalvando, portanto, que todo 
procedimento deverá observar a legislação mencionada no corpo 
deste parecer, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, 
não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da 
presente contratação e da discricionariedade da Administração 
Pública ao traçar os parâmetros dos serviços entendidos como 
necessários, bem como da forma para a sua execução. 

2.1. Da licitação: do cabimento da modalidade carta 
convite 

No tocante à escolha da modalidade Carta Convite, os 
fundamentos estão assentados no fato desta modalidade ser mais 
simples, a qual é realizada entre interessados do ramo de que trata o 
objeto da licitação, escolhidos e convidados em número mínimo de três 
pela Administração, conferindo agilidade ao procedimento licitatório. 

Conforme a legislação vigente, por esta modalidade de 
certame a Administração escolhe entre os possíveis interessados quem 
quer convidar, cadastrados ou não. A divulgação deve ser feita mediante 
afixação de cópia do convite em quadro de avisos do órgão ou entidade, 
localizado em lugar de ampla divulgação, conforme a Lei de Licitações. 

Nesse prisma, verifica-se que por ser uma modalidade com 
exigibilidades simplórias, há uma limitação do quantum disponibilizado 
para realização de licitação por carta convite, em que segundo o art. 23, 
I, "a", da Lei 8.666/93, esse limite é de R$ 150.000,00 para obras e 
serviços de engenharia. 
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Desta maneira, quanto ao valor da licitação, verifica-se que 
o objeto do presente certame é inferior ao valor máximo permitido pela 
legislação (R$ 47.369,06), estando, portanto, justificada a adoção da 
carta convite como modalidade desta licitação. 

Por outro lado, impende-se salientar que no Convite, para 
que a contratação seja possível, são necessárias pelo menos três 
propostas válidas, isto é, que atendam a todas as exigências do ato 
convocatório. Não é suficiente a obtenção de três propostas apenas. É 
preciso que no mínimo três empresas estejam aptas a participar da 
sessão pública e, por conseguinte, possam entregar o objeto do certame. 
Caso isso não ocorra, a Administração deve repetir o convite e convidar 
mais um interessado, no mínimo, enquanto existirem cadastrados não 
convidados nas últimas licitações, ressalvadas as hipóteses de limitação 
de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, circunstâncias 
estas que devem ser justificadas no processo de licitação. 

Nesse sentido são as deliberações do TCU: 

"Não se obtendo o número legal mínimo de três 
propostas aptas a seleção, na licitação sob a 
modalidade convite, impõe-se a repetição do ato, com a 
convocação de outros possíveis interessados, 
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7° do 
art. 22 da Lei no 8.666/ 1993". 
Súmula 248 

"É exigível a apresentação de, pelo menos, três 
propostas validas, para a modalidade convite, a menos 
que exista justificativa para possível limitação do 
mercado ou manifesto desinteresse dos convidados". 
Acórdão 437/2009 Plenário (Sumário) 

"Deve ser repetido o convite quando não houver três 
propostas válidas, salvo se limitações de mercado ou 
manifesto desinteresse de participantes, devidamente 
comprovados, sugerirem que a repetição acarretará 
custos administrativos desnecessários, atrasos na 
obtenção do produto desejado ou prejuízos ao en 
publico". 
Acórdão 292/2008 Plenário (Sumário) 
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"A regularidade do convite exige apresentação de três 
propostas validas ou de justificativas para inexistência 
desse número". 
Acórdão 77/2007 Plenário (Sumário) 

Portanto, para que todo o procedimento do certame não seja 
perdido, necessário se faz o convite não apenas para três empresas, mas 
sim para três empresas que apresentem propostas válidas e estejam 
aptas a vencer o certame, isto é, que apresentem as propostas e 
toda a documentação exigida no edital na sessão pública do 
certame.  

2.2. Do Projeto Básico 

Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar obra ou 
serviço ou complexo de obras ou serviços. É imprescindível para 
realização de qualquer obra ou serviço de engenharia. 

Portanto, toda licitação de obra ou serviço realizada em 
qualquer modalidade de licitação deve ser precedida da elaboração de 
projeto básico. 

Estabelece a Lei de Licitações que o projeto básico deve estar 
anexado ao ato convocatório, dele sendo parte integrante. 

Além de ser peça imprescindível para execução de obra ou 
prestação de serviços, o projeto básico é documento que propicia a 
Administração conhecimento pleno do objeto que se quer licitar, de 
forma detalhada, clara e precisa. Permite ao licitante ter acesso a 
informações e elementos necessários a boa elaboração da proposta, 
mediante regras estabelecidas pela Administração a que estará sujeito. 

Destarte, limitando-se a examinar a presença dos 
documentos acima mencionados, em razão se tratar de documento 
técnico, verifica-se que o Projeto Básico elaborado pelo setor de 
Engenharia do Município atende aos requisitos legais, for 	cendo

if
i 
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subsídios claros e suficientes para que os licitantes elaborem as suas 
propostas. 

2.3. Das minutas de edital e do contrato 

A análise das minutas de edital e de contrato foi conduzida 
à luz da legislação aplicável ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, 
que regulamente a Carta 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 à minuta do edital, verifica-se que foram 
preenchidos os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93. 

Adequada, também, a minuta do contrato constante do 
Anexo 08, em que detalha o objeto, as suas peculiaridades, bem como 
prevé as cláusulas essenciais dispostas no art. 55, da Lei 8.666/93. 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta 
favoravelmente à publicação da minuta de edital em apreço, bem como 
de seus anexos, ora rubricados com o intuito de identificar a 
documentação examinada. 

Ademais, importante salientar a necessidade de  
publicação deste edital no portal eletrônico do Município de 
Capanema, em atendimento à Lei Federal 12.527/2011.  

Capanema, 18 de agosto de 2015. 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Jurídico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 
Romanti fizer Barbosa 
Procurador Municipal 
OAB/PR 56.675 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Convite: 012 

PROTOCOLO NÚMERO: 012 

DE: PREFEITA MUNICIPAL 
PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

CAPANEMA, 20/08/2015. 

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo 
AUTORIZO a licitação sob a modalidade CONVITE, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO 
PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143 -
CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 M2, nos termos da Lei 
n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 

A Comissão de Licitação é aquela nomeada pela Portaria N° 6026/2015. 

Encaminhe-se ao Setor de Licitação para as providências necessárias. 
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AVISO DE LICITAÇAO N° 012 

(Lei n° 8.666/93, art. 21) 

Modalidade de licitação: Convite 

Síntese do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA 
CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA 
DE 154,42 M2. 

Sessão de entrega de envelopes: 28/08/2015 até às nove horas. 

Sessão de Julgamento: 28/08/2015 às nove horas. 

Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Setor de 

Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR 

AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO 

CAPANEMA - PR 

residente Comissão de Licitação 
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Convite 12/2015 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS 

CNPJ: 	. / - 	 Fornecedor: 
	

E-mail: 

Endereço : 
	

Telefone : 	 Fax: 	 Ce lu lar: 

Inscrição Estadual: 
	

Contador: 
	

Telefone contador: 

Representante: 

Endereço representante: 

E-mail representante: 

Banco: 

Lote : 001 	Lote 001 

N° Item Descrição do Produto / Serviço 

 

CPF: . - 

  

RG: 

Telefone representante: 

Data de abertura: 

Preço Unitário 

 

Agê ncia: 

   

Conta: 

 

  

Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Preço Total 

001 EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA 
CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA- PR, COM ÁREA DE 
154,42 M2  

1,00 UN 47.369,06 	 0,00 

	

PREÇO TOTAL DO LOTE : 	 0,00 

	

TOTAL DA PROPOSTA : 	 0,00 

CNPJ: . . / - 

esProposta -Versão_1 1.37 	 12/08/201517:09:35 



nfornrngden-Gerars  

Município CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

	 01-nampos-Ano7tr.ernedarlidade devem-serigu 	s-rnformadus-fi-infor,,u-slti-AM 	 

Ano* 2015 

Modalidade* [ Convite 

N° licitação/dispensa/inexigibilidade* 12 

Número edital/processo*! 12 

Descrição do Objeto* 1CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO 

PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 

143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 M 2  

A 
Forma de Avalição Menor Preço  

Dotação Orçamentária* 0500104122040210270260449051 

Preço máximo/Referência de preço - 147.369,06 

R$* 

Data de Lançamento do Edital 120/08/2015 

Data da Abertura das Propostas Í 28/08/2015 

onfirmar 

20/08/2015 Mural de Licitações Municipais 

Voltar 

Registrar processo licitatório 

CPF: 8472608956 (Logout)  

http://servicostce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/RegistrarProcessoCompra.aspx 
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one:46-3552- 	Fax:46-3552-1122 
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Av. Pedro Vi 

Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissão: 21/08/2015 
	

Edital n°: 012 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR: 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME 
07.287.838/0001-57 

R OTAVIO KISCHNER, 133 SALA 02 - CEP: 85760000 
BAIRRO: SAO JOSE OPERARIO - CIDADE/UF: Capanema/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Convite N° 012), devidamente 
preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as 

condições do Edital. 

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

- 7287.00 
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Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissão: 21/08/2015 
	

Edital n°: 012 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR: 

JACKSON DA ROSA - ME 
12.097.330/0001-26 

R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 644 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO 
CIDADE/UF: Capanema/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Convite N° 012), devidamente 
preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as 

condições do Edital. 

ri 2. C97.2349/C43d1 
clA nosA 

LE.:PP 
Otåvkl c±;:?: h.".attv.t, 644 

C"-r= ~049424<D 
Assinatura do fornecedor 

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

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

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissão: 21/08/2015 
	

Edital nO: 012 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR: 

JT MACHADO CONSTRUCOES LTDA 
13.426.456/0001-60 

AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1374 - CEP: 85760000 
BAIRRO: CENTRO - CIDADE/UF: Capanema/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Convite N° 012), devidamente 
preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as 

condições do Edital. 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimen!tá"rai ae 

Ct4MachPJ%C2°€#114s5ter:I9360001  
5.61.0tda,  

Assinatura do fornecedor JT 
3368-11 

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

CAPANEMA - PR 

.4J  



Trevisan Contabilidade - 3552 1500, centro, Capanema- 

Prefeitura Municipal de Caparternb 
Certifico que este doz.-.urnento é cópia fiel 
do original. nor,,,5na, 	  

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA 
	

FL1/3 

CONTRATO SOCIAL 

1. LUIZ CARLOS LAGEMANN, brasileiro, solteiro, nascia 	rn 
28/07/1973, comerciante, portador do CPF. n° 169.474.228-84 e 	''là de 
identidade n° 4.978.228-4 SSP/PR, natural de Capanema-Pr, *sv,I ente e 
domiciliado nesta cidade de Capanema R, sito à Rua Oiapó /667, bairro;  
São José Operário, CEP 85760-000; 
2. CLEITON CESAR LAGEMANN, brasileiro, casado sob r irise d 
Comunhão Universal de bens, nascido em 12/09/1976, c ma, ian 
portador do CPF n° 017.746.779-70 e Cédula de identidade n° 6.78 
SSP/PR, natural de Capanema-Pr, residente e domiciliado nesta cidaé‘de 
Capanema-PR, sito à Rua Oiapós, 667, bairro São José Operário, CEP 
85760-000; 
3. MARCOS ROBERTO LAGEMANN, brasileiro, solteiro, nascido em 
21/11/1981, comerciante, portador do CPF n° 007.404.379-09 e Cédula de 
identidade n° 7.909.146-4 SSP/PR, natural de Capanema-Pr, residente e 
domiciliado nesta cidade de Capanema-PR, sito à Rua Oiapós, 667, bairro 
São José Operário, CEP 85760-000, 
RESOLVEM, por este instrumento particular de contrato e na melhor forma 
de direito, constituir uma sociedade empresária limitada que se regerá 
pelos artigos 1.052 a 1.087 da Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade 
girará sob o nome empresarial de CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN 
LTDA e terá sede e domicílio na Rua Otavio Kíschner n° 133 sala 02, bairro São José 
Operário, Capanema -Pr, CEP 85760-000. 
CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A sociedade terá por objeto a exploração 
dos ramos de: "Construtora, Incorporadora e Empreiteira de Mão-de-obra na Construção 
Civil, Administração de Obras, Edificações Residenciais, Industriais, Comerciais e de 
Serviços, Fabricação de Pré-Moldados, Artefatos de Cimento, Estruturas Metálicas e 
Esquadrias Metálicas, Pavimentação, Obras, Projetos e Comercio Atacadista de Materiais de 
Construção. 
CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciará suas atividades em 01/04/2005 e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 
CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social será de R$ 60.000,00 
(Sessenta mil reais), dividido em 60.000 quotas no valor de R$ 1,00 (Um real), cada uma, 
subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios e 
distribuídas da seguinte forma: 

SOCIOS (%) QUOTAS VALOR 
LUIZ CARLOS LAGEMANN 33,34 20.000 20.000,00 
CLEITON CESAR LAGEMANN 33,33 20.000 2 	000,00 
MARCOS ROBERTO LAGEMANN 33,33 20.000 20. 00,00 
TOTAL 100.00 60.000 60. 	0,00 



FL2/3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade 
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidaria 
integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406 
CLAUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As 
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o c 
dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e pr 
de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas qi.1-dtag-
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas 
postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou 
renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados 
do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos 
os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na 
proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido 
o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 
CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a LUIZ CARLOS LAGEMANN, 
com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade representá-
la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, 
instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos 
os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e 
direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial Isoladamente. 
§ 1.° - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
§ 2.° - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da 
socjedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar. 
CLAUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, 
fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 
CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada exercício 
social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do 
balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os 
lucros ou perdas apurados. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando for o caso. 
Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do 
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas ativid des com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexístindo interess destes ou 
dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado m base 

Trevisan4( Contabilidade - 35 1500, centro, Capanema-PR 

pretura Municipal de Capansma 
que este documento é oôPia 

ci°9:°prilafiginc°  enma.. 



AR OS A 
Administrador ( 

LA C 
ARCOS ROBERTO L GEMANN 

PA  
Sócio 

tf"0",1D 
JOSSENEI TRE ISAN 
RG n°. 4.210.828-6 SSP/PR 

r 

VISAN 
n°. 5.770.38 	SSP/PR 

Testemunhas 

Contabilidade - 3552-1500, centro, Capanema-PR 

geitura Muni,c4al de Capar ma 
rtitico que este dozurnento é cópia nel 

• 	do original. 
atpanema, 

-~001111.11.--  

Trevisan, 

JUNTA COMERCIAL DOPA
ESCRITORIO REGIONAL D 
CERTIFICO O REGISTRO E 
SOB NÚMERO: 4120543 
Protocolo: 05/105566- 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LAGEMANN LTDA 
MARIA THEREZA LOPES SALOMAO 

SECRETARIA GERAL 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTpA j, z-i>  FL3/3 

CONTRATO SOCIAL 

'na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em BáláhO''" 
especialmente levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMÉI(ITD: 
Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de Eixer.cér 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação crièqinal, 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporah'afnènte„, 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade. 

E, por assim estarem justos e de acordo, assinam o presente instrumento em 3 
(três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas. 

Capanema-PR, 18 de Março de 2005. 

CLEITO 	LAGEMANN 
Sócio 



CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA 
CNPJ/MF. 07.287.838/0001-57 

ia  ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
14  14 

FL1/ 

DG PARANÁ 

_is 7- 1. LUIZ CARLOS LAGEMANN, brasileiro, solteiro, nascidolprn \‘-? 
28/07/1973, comerciante, portador do CPF. n° 169.174.228:.&4 
Cédula de identidade n° 4.978.228-4 SSP/PR, 14 
Capanema-Pr, residente e domiciliado nesta cidade d&' C ane 	,0  
PR, sito à Rua Oiapós, 667, bairro São José Operário, C'EP'-85706,T/  
000; 
2. CLEITON CESAR LAGEMANN, brasileiro, casado sob o 
regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em 12/09/1976, 
comerciante, portador do CPF n° 017.746.779-70 e Cédula de 
identidade n° 6.730.865-4 SSP/PR, natural de Capanema-Pr, 
residente e domiciliado nesta cidade de Capanema-PR, sito à Rua 
Oiapós, 667, bairro São José Operário, CEP 85760-000; 
3. MARCOS ROBERTO LAGEMANN, brasileiro, solteiro, nascido 
em 21/11/1981, comerciante, portador do CPF n° 007.404.379-09 e 
Cédula de identidade n° 7.909.146-4 SSP/PR, natural de 
Capanema-Pr, residente e domiciliado nesta cidade de Capanema-
PR, sito à Rua Oiapós, 667, bairro São José Operário, CEP 85760-
00, únicos sócios da Empresa Construtora e Incorporadora 
Lagemann Ltda, com sede na cidade de Capanema -PR, à Rua 
Otavio Kischner, n° 133, sala 02, São José Operário CEP 85.760-000, 
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 
41205434707 por despacho em sessão de 22/03/2005, e inscrita no 
CNPJ sob o n° 07.287.838/0001-57 resolvem, assim, alterar o contrato 
social: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO SOCIAL: Fica incluído no objeto a atividade de 
Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia.  
PARAGRAFO ÚNICO: Em virtude da modificação a clausula 3a  do Contrato Social o Objeto 
Social da sociedade passa a ser o seguinte: 
"Construtora, Incorporadora e Empreiteira de Mão-de-obra na Construção Civil." 
Administração de Obras, Edificações Residenciais, Industriais, Comerciais e de 
Serviços, Fabricação de Pré-Moldados, Artefatos de Cimento, Estruturas Metálicas 
e Esquadrias Metálicas, Pavimentação, Obras, Projetos e Comercio Atacadista de 
Materiais de Construção e Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de 
Engenharia. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: Permanece na administração da sociedade o sócio LUIZ CARLOS 
LAGEMANN, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da 
sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente perante 
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em ge I, bem 
como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à fes 
dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empre 	al 
Isoladamente. 
§ 1.° - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interess s 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, be 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
§ 2.° - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da 
sociedade, especificados no instrumento os atos 	pera(»remig 140@,W péat ewwwma  

Certifico que este documento é cópia fiel 
originai. 
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CARLOS L 
io Administrador 

Capanema-PR, 25 de Janeiro de 2006. 

AR LAGEMANN CLE 
Sócio 

MARCOS ROBERTO LAGEMANN 
Sócio 
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Prefeitura Municipal de Capanama 
Certifico que este documento é cópia fiel 
do original. 
C2panema, g 	/ 	 

JUNTA COMERCIAL DO 
ESCRITORIO REGION 
CERTIFICO 0 REGISTR 
SOB NUMERO: 20060 

Protocolo: 06/021310-
resa:43 2 0543470 
T PITTCRA E INCORPORADO

RA  

13 DA 

0426439 

MARIA THEREZA LOPES SAL 
SECRETARIA GERAL 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LIDA 
CNPJ/MF. 07.287.838/0001-57 	 v Dti ARANA 

1a ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL' f el 1 it 
,1410 P A-

CLAUSULA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O A mistraci' 
declara, sob aspenas da lei, que não está impedido de exercer a a0-fifiistraçãO 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por r  e c 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cam: ) 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concusSão\,'peiOtillát. 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 4iõrniaS,'46 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

E, por assim estarem justos e de acordo, assinam o presente instrumento em 3 
(três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas. 

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem 
com as disposições do presente instrumento. 

Testemunhas 

FL2/2 
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:SECRETARIA D"IIK.R0.1-d?,E ÇJENAl-EMPRESA' 
DEPARTAMENTO0&,gGISTRQ:',EMPRESARIAL -E1NTEGRAÇA 

UNTKWAERCIAU-0,a,PÁRANÁ,' 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Página: 001/ 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 
Nome Empresarial 	 ., 

'I., 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME 4" 	 ;I I, Q' 	t'd,  ' • 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 

41 2 0543470-7 

CNPJ 

07.287.838/0001-57 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

22/03/2005 

Data de Início 
de Atividade 

01/04/2005 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA OTAVIANO KISCHNER, 133-SALA 02, SAO JOSE OPERARIO, CAPANEMA, PR, 85.760-000 

Objeto Social 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA E EMPRETEIRA DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUÇAO CIVIL, ADMINISTRAÇAO DE" 
OBRAS, EDIFICAÇOES , RESIDENCIAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS , FABRICAÇAO DE PRE-
MOLDADOS, ARTEFATOS =DE CIMENTOS ,ESTRUTURAS METALICAS E ESQUADRIAS METALICAS, PAVIMENTAÇAO , 
OBRAS,PROJETOS E COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO; PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 
TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA; 

Capital: R$ 	60.000,00 
(SESSENTA MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 	60.000,00 
(SESSENTA MIL REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa de Pe. 	- . • • 

(Lei . 

Microempresa 

Prazo de Duração 

Indeterminado 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 	 Término do 
Nome/CPF ou CNPJ 	 Participação no capital (R$) 	Espécie de Sócio 	Administrador 	Mandato 

CLEITON CESAR LAGEMANN 	 20.000,00 SOCIO 	 XXXXXXXXXX 
017.746.779-70 

LUIZ CARLOS LAGEMANN 	 20.000,00 SOCIO 	- 	Administrador 	XXXXXXXXXX 
169.474.228-84 

MARCOS ROBERTO LAGEMANN 	 20.000,00 SOCIO 	 XXXXXXXXXX 
007.404.379-09 

Último Arquiv 	o 

D 	. 25/08/2015 	 Número: 	20155343696 

Ato: 	II ADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

Situação 
REGISTRO ATIVO 

Evento (s): 	 '" 

Status 
X 	XXXXXXXXXXXXXXX 
._z_. fr 

CAPANEM R, 26 de agosto de 2015 
15/548950-0 

1111111 10 111 111 	1111 
/"..1)  r %›.0"1"--  

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

',.,refeitura Niunic,pai de ,..,,c/pcirrna 
Certifico que este documento é cópia fiel 
do otigtnal. 
Cnpanema, 	I 08 i? 

• 

opp 
Carla E. 	ucateili 

924,4.1  F 
yf 
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at"CCMERCIAft 
IDO PARANA 

xr#, 

LIBERTAD BOGUS 
ECRETARIA GERAL 

Sócio: MARCOS ROBERTO LAGEMANN 

r 
Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

JUNTA COMERCIAL DO..RARANA 
AGENCIA REGIONAL DE„CA 	MA 
CERTIFICO 0 REGISTRO 	25/08/2015 
'SOB NÚMERO: 20155343 6 
Protocolo: 15/534369-6, DE 

fLpresa:41 2 0543470 7 

,sTRuToRA v INCORPORADORA 
LTLA 

CAPA SIA - PR - PR, 17 de Agosto de 2015 

Sócio: LUIZ CA 

4 
OS LAGEMANN 

~AX/1  

N CESAR LAGEMANN 

rft 
ktiq",[6,-;~1g. 

O PA.W.4bi 

nap://www.arei.smpe.gov.ortanrciaeciaracaoivit 

Presidência da República 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME 

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná 

A Sociedade CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA , com ato constitutivo 
registrado na Junta Comercial em 22/03/2005, NIRE: 41.2.0543470-7, CNPJ: 07.287.838/0001-57 , 
estabelecida na RUA OTAVIO KISCHNER, 133, SALA 02, SAO JOSE OPERARIO, CAPANEMA, PR, 
CEP: 85.760-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as 
penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA , nos termos da Lei Complementar n° 
123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 315 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

1 de 1 	 17/08/2015 15:59 



SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 20/08/2015 às 11:13:55 (data e hora de Brasília). 

Consulta QSA / Capital Social 

r  
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp  

I 
1/2 

DATA DA SITL 
22/03/200! 

DATA DA SITL 
******** 

20/08/2015 	 Receita Federal do Brasil 
or, 

Fazenda 
Ministério da Fazenda 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, r 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
07.287.838/0001-57 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DE 
22/03n 

NOME EMPRESARIAL 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CONSTRUTORA LAGEMANN 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R OTAVIO KISCHNER 	 133 	SALA 02 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 

85.760-000 	 SAO JOSE OPERARIO 	 CAPANEMA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

trevisan@brturbo.com.br 	 (46) 3552-1904 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 



emenda invalidará este documento. 

23/07/2015 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME 
CNPJ: 07.287.838/000147 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Afixe da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 
passko no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2  1.751, de 02/10/2014. 
07/2015 <hora e data de Brasília>. 

Certidão emitida 
Emitida 
Válid 
Códi 
Qualq 

dão: 9FDA.244115FBE.7C1C 

a 
:26 do dr 

até 9/01/2016. 
o de controle d 



CAI A 
CAIXA ECONÔMk;A FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	07287838/0001-57 

Razão Social: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTD 

Endereço: 	RUA OTAVIO KISCHNER 133 SALA 02 / SAO JOSE OPERARIO / 
CAPANEMA / PR / 85760-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 08/08/20 a 06/09/2015 

Certificação Núme 807334384727112 

Informação obtida em 13/08/2015, às 11:44:43. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

13/08/2015 https://www.sifg  e.caixa.g ov.br/EmpresalCrf/Crf/Fg eC F SImpri mi r Papel .as p?VAR Pes s oaM atr z= 13066276&VARPessoa=13066276&VARUf= PR &V... 

ü 'VOLTA R 

https://www.sifge.caixag  ov.br/Empres a/C rf/C rf/Fg eC F SI nyr i mi r Papel .as p?VAR PessoaM atriz= 13066276&VAR Pess oa= 13066276&VARUf= PR &VAR Insc... 1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 
GoVÉWW(51)0 ESTADO 

Illeereterte Ee~Ma 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 013460632-42 

Certidão fornecida para o CNPJIMF: 07.287.838/0001-57 
Nome: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

véu 0/11/2015 - F necimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br  



Certidão 	 Página 1 de 1 

Município de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 
REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO 
NEST 
2 	 TIDÃO TEM VALIDADE 

RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE 
À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 
C2HJF2QE5J544XXBAM 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO ( 

( 
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME 

Inscrição Municipal 
	

CNPJ/CPF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	ALVARÁ 

26344 	 07.287.838/0001-57 	9033411496 
ENDEREÇO 

R OTAVIO KISCHNER, 133 - SALA 02 - SAO JOSE OPERARIOCEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Serviços de engenharia, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, 
Construção de edificios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Comércio atacadista de materiais de 
construção em geral 

Certidão emitida no dia Capanema, 20 de Agosto de 2015. 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QE5J544XXBAM 

NEGATIVA N°: 2728/2015 

047 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=... 20/08/2015 



VITOR AGNO 

CAPANEMA/PR, 21 
111111111111111111111111111 

de 2015, 14 32:02 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE CAPANEMA 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1212 - CENTRO 
CAPANEMA/PR - 85760000 

TITULAR 
DIRCE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 
VITOR HUGO PAGNO 

PATRICIA MICHELA THIESEN 

Certidão Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuição CÍVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, 
verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA 
CNPJ 07.287.838/0001-57, no período compreendido desde 14/07/1989, até a pre-
sente data. 

PrbleilOs Municipal de Capar 
Certifico que este documento é cópiallel 
do original. 
C,panerna. 

 

PODER JUDICIÁRIO 
Juizo de Direito da Comarca de 
Capanema - Estado do Paraná 
Av. Parigot de Souza, 1212 

Caffila do Contador. Distribuidor, Partdor, 
~do Público e Avaliador Judicial 

CNN 01.259.161/0001-67  
DIMOIStevons Faceio - Titular 

Custas = R$ 25,90 
Página 0001/0001 



a, 24 de agosto de 2015. 

Escrevente Substituta 

Capne 

Prófelture Munk 4a1 eie Capanama 

Cf:41ft° que este documento é cepia liel 

origtnal,  
Cmpanem 

VRC 	R$ 

Certidão 

Funrejus 25% 

Buscas 
Selo/Funarpen 

Total 

66,95 11,18 

17,49 2,92 

2,99 0,50 
14,37 2,40 

101,80 	1 

FUNARPEN 

SELO DIGITAL N° 
geVVpAymPn.4s8TC 

Controle: 
at3Mh.7hRK 

Consulte esse selo em 
htt p:Muna rpe n _ om br 

J'aberionato de rotesto de 'Ittdos de Capanema - 

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO 
Tabelião 

Rua Padre Cirilo, 712, Centro — Capanema - PR — Fone / Fax: (46) 3552 1190 — email: protestocapanemaomail.com  
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO  

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, protocolo n° 437, que 

revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não 

consta que CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA.,  

sociedade empresária limitada, situada na Rua Otávio Kischner 133,  

Bairro São José Operário em Capanema - PR., inscrita no CNPJ sob n° 

07.287.838 0001 57,  tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos. 

O referido é verdade do 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 07.287.838/000 
Certidão n*: 10 
Expedição: 	/06/2015, ås 10:40:56 
Valida •.-: 27/11/2015 	:0 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de su expedição. 

Certifica-se que CONSTRUTORA B1NCORPORADORA LAGEMANN LØ - NR (MATRIZ 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.287.838/0001-57, NAO 

CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

201 



Página 1/1 
( CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA 

JURIDICA 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA 3URIDICA 
Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

No 0000000269305 

11!11.11M1111j1111111!1!1111j1lj 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

dade: 20/09/2015 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Te os da Lei 12.378/1 
de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empr- 	 contra 
em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, 
circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s) 

INFORMACÕES DO REGISTRO  
Razão Social: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA-ME 
Registro CAU : 20031-0 
CNPJ: 07.287.838/0001-57 
Objetivo social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
Atividades econômicas: 

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Capital social: R$ 60.000,00 
Última atualização do capital:25/01/2006 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS  

Nome: RAFAEL FERNANDO FACHINELLO 
Título: 
- Arquiteto e Urbanista 
Início da responsabilidade técnica: 01/08/2012 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccauscaubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,  com a chave: ZZCY03 

Impresso em: 21/08/2015 às 14:09:29 por: CONSTRUTORA LAGEMANN, ip: 177.202.97.195 



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.bdapp/view/sight/extemo?form=Servicos,  com a chave: A23YA2 
Impresso em: 20/08/2015 às 16:24:45 por: RAFAEL FERNANDO FACHINELLO, Ip: 187.39.183.34 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

Página 111 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

No 0000000269079 

II11.11191!11,J1U11111111111 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

CERTIFICAMOS que o Profissional RAFAEL FERNANDO FACHINELLO encontra-se regis 	 selho, nos 
Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o 
Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

INFORMAÇÕES DO REGISTRO 

Nome: RAFAEL FERNANDO FACHINELLO 
Registro CAU : A47107-0 
Registro Anterior CAU : 86632-6 
CPF: 035.407.709-09 
Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS ) 
Situação de registro: ATIVO 
Título(s): 
- Arquiteto e Urbanista 
Cursos anotados no SICCAU: 
- Nenhum curso anotado. 

ATRIBUIÇÕES  

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010. 

 

OBSERVACÕES 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal. 
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 
- Válida em todo território nacional. 



RAFAEL FACHINELLO LUIZ C RL S LAGEMANN 

Capanema, 20 de MARÇO de 2014. 

CONTRATADA 

Pnaoltwo MueMpal úE  

Certifir,o que este docurnem, 
r;1-3!7f.nn!, 

Capakt:IrWh, 	o9 	 
,•)id 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS 

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL 

Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE  CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN 
LTDA, empresa situada na cidade de Capanema - PR, a Rua Otavio Kirchner n-133 sala 02, Bairro São 

José Operário, devidamente inscrita no CNPJ/MF N 0787838/0001-57 e de outro lado como 

CONTRATADA o Sr. RAFAEL FERNANDO FACHINELLO brasileiro, solteiro, Arquiteto, portador do CAU n 

A047107-0, do CPF sob n 035.407.709 - 09, residente e domiciliado na Cidade de Cascavel -PR, nas 

seguintes clausulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA: do Objeto: A CONTRATANTE  contrata os serviços da CONTRATADA  para o cargo 

de Responsável Técnico de Engenharia Civil e Arquitetura necessários para projetos, aquisição e 

acompanhamento de obras de construção civil. 

CLAUSULA SEGUNDA: Carga Horária:  A CONTRATADA  terá como jornada de trabalho a carga horária de 

04 horas diárias. 

CLAUSULA TERCEIRA: Remuneração: A CONTRATANTE  pagará a CONTRATADA  para exercer a função 

acima o valor de R$ 3.349,00( TRES MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) mensais, de acordo 

com a Lei 4950-A/66 Resolução 397/95 do CONFEA, Constituição Federal 88 art. 7 inciso XVI. 

CLAUSULA QUAR
,
7A: Vigência: O Contrato terá inicio em 20/03/2014, e seu prazo será por tempo 

indeterminado/ 

Parágrafo Único: O Contrato poderá ser rescindido por uma das partes mediante denuncia por escrito 

com antecedência mínima de 60 dias. 

CLAUSULA QUINTA: Fica eleito o Fórum da Comarca de Capanema - PR, para dirimir toda e qualquer 

duvida por ventura oriunda entre ambos referente ao presente contrato. 

E assim por estarem certos e contratados assinam o presente em duas vias de igual 

teor e forma. 

1 
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Prefeitura Munic4pal de Capaneme 
Certifico que este documento é cópia 
do originai. 
C3Panerna. 	0 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

N°0000000250416 

INIIIIIIIIIN 'S 0BRE! 

N° SIN 

Bairro: MARIA LUIZA 
CEP: 85819630 

ti 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo 
discriminada(s): 

Profissional: RAFAEL FERNANDO FACHINELLO 

Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 
Registro Nacional: Registro CAU n° 000A471070 

Validade: Indefinida 

Número do RRT: 902142 	 Tipo do RRT: DERIVADO 	 Registrado em: 
Forma de Registro: INICIAL 	 Participaçáo Técnica: INDIVIDUAL 
Descricao: 

Contratante: CEZAR FIGUEIREDO / 
CPFICNKI: 63891514972 

N° 
Complemento: 	 Bairro: 
Cidade: 	 UF: 	 CEP: 
Contrato: 	 Celebrado em 15111/2007 
Valor do Contrato: R$ 1.700,00 	 Tipo do Contratante: Pessoa fisica 
Data de Inicio: 15/1112007 	 Data de Fim: 1511112008 

~dada »enk:a 

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 401.99 m° - metro quadrado; 2.1. 

Endereço da obrahrerviço 

RUA OITO DE MAIO 

Complemento: LOTE C11 QUADRA 8C 

Cidade: CASCAVEL 

Coordenadas Geográficas: 0 0 
UF: PR 

Número do RRT: 911723 

Forma de Registro: INICIAL 
Descricao: 

Tipo do RRT: DERIVADO 	 Registrado em: 
Participação Técnica: INDIVIDUAL 

   

Contratante: IVAN NEKEL 
CPF/CNPJ: 01732397902 

RUA HORACIO RIBEIRO DOS REIS 	 N° 652 
Complemento: LOTE 03 QUADRA 07 	 Bairro: PERIOLLO 
Cidade: CASCAVEL 	 UF: PR CEP: 85817600 11111»--4111111.. 

Contrato: 	 Celebrado em 111102011 	 4400111~11.11' 
Valor do Contrato: R$ 500,00 	 Tipo do Contratante: Pessoa fisica 

A autenticidade deste Certidbo pode eer verifieerde em: tittpe://eiocsu.caubr.org.bilappMewhight/externoiforractiterricos. com a chave: VID5W138973226C7483A 
Impresso em: 011092015 as 09:13:32 por: RAFAS FERNANDO FACHINELLO, ìp 157.39382.179 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

Lel N° 12370 de 31 de Dezembro de 2010 

Página 2/5 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

N° 0000000250416 

Data de Inicio: 11/10/2011 	 Data de Firm 10/1212012 

Atividade Técnica 

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 98.00 m2  - metro quadrado; 2.1.1 - Execução de obra , 96.00 m2  - metro quadrado; 

Endereço da obralserviço 

RUA HORACIO RIBEIRO DOS REIS 

Complemento: LOTE 03 QUADRA 07 

Cidade: CASCAVEL 

Coordenadas Geográficas: 0 0 

UF: PR 

N° 652 

Bairro: PERIOLLO 

CEP: 85817600 

Número do RRT: 912991 	 Tipo do RRT: DERIVADO 	 Registrado em: 

Forma de Registro: iNICUU. 	 Participação Técnica: INDIVIDUAL 

Descricao: 

Contratante: JACSON CESAR BERTE 
CPF/CNPJ: 02200116993 

N° 

Complemento: 

Cidade: 

Contrato: 

Valor do Contrato: R$ MAO 

Data de mito: 01107/2010 

Bairro: 

UF: 

Celebrado em 01/0712010 

TWo do Contratante: Pessoa física 

Data de Fin: 01/03/201'r 

CEP: 

Atividade Técnica 

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 99.93 m2 - metro quadrado; 2.1 	Execução de obra , 99.93 m2 - metro quad 

N° SIN 

Bairro: SANTA FELICIDADE 

CEP: 85803335 

Endereço da *bra/semis* 

RUA ARMANDO BUSATO 

Complementa LOTE 11 QUADRA 18 

Cidade: CASCAVEL 

Coordenadas Geográficas: 0 0 

UF: PR 

Número do RRT: 913013 

Forma de Registra INICIAL 

Desaicao: 

Tipo do RRT: DERIVADO 

Participação Técnica: INDIVIDUAL 

Registrado em: 

Contratante: CELSO CESAR DIAS 
CPF/CNPJ: 76534871904 

N° 

Complemento: 	 Bairro: 

Cidade: 	 UF: 	 CEP.  

Contrato: 	 Celebrado em 01/03/2009 

Valor do Contrato: R$ 800,00 	 Tipo do Contratante: Pessoa física 

A stood:Mode dedo CAMPS° pode w vafficoda em htimr/hdreau.coubtorgbrfoppNievisiphtiodemoRonnoSerricao, toma dime: ZY1C431136075226C2483e 
Immosso em: 0110612015 ika 09:13:34 por: RAFAEL FERNANDO FACtINELLO. 187.311192.179 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

Lei NO 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

Página 3/5 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

Na 0000000250416 

Data de Inicio: 01/03/2009 	 Data de Fitly: 01/07/2009 

AtIvIdade Técnica 

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 99.62 ma - metro quadrado; 2.1.1 - Execução de obra , 99.62 ma - metro quadrado; 

Endereço da ebralsoviço 

RUA FERNANDO COSTA 

Complemento: LOTE 01 QUADRA M 

Cidade: CASCAVEL 

Coordenadas Geográficas: 0 0 

UF: PR 

N° SIN 

Bohm: PARQUE SÃO PAULO 

CEP: 85803530 

Número do RRT: 913683 	 Tipo do RRT: DERIVADO 	 Registrado em: 
Forma de Registro: INICIAL 	 Participação Técnica: INDIVIDUAL 
Descricao: 

Contratante: Rafael Fernando FachineHo / 
CPF/CNPJ: 03540770909 

RUA hurnberto de campos 	 N° 163 
Complemento: 	 Bairro: coqueiral 
Cidade: cascavel 	 UF: PR 	 CEP; 85807470 
Contrato: 	 Celebrado em 01106,2008 

Valor do Contrato: R$ 1.100,00 	 Tipo do Contratante: Pessoa física 

Data de Inleio: 01/0612008 	 Data de Am: 01/06/2010 

Atividade Técnica 

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 798.60 m2  - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 798.60 - metro quadrado; 
1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitstrias prediais , 798.60 m2  - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas 
prediais de baixa tensão , 798.60 m2  - metro quadrado; 1.5.8 - Projeto de instalações telefônicas prediais . 798.60 m2  - metro 
quadrado; 2.1.1 - Execução de obra , 798.60 m2  - metro quadrado; 

N° S/N 

Bairro: CANCELLI 

CEP: 85813720 

Número do RRT: 954954 
	

Tipo do RRT: DERIVADO 

Forma de Registro: RETIFICADOR It 911638 
	

Participação Técnica: INDIVIDUAL 

Desaicao: 

Contratante: CLAUDEMIR CAETANO DE JESUS 
CPF/CNPJ: 60338610944 

N° 
Complemento: 	 Bairro: 

A eutentiokiade deste Caddie pode ser verifies& em Ittplollsiresu.esubLorebdeppNiershdphtledemolfomtsSendoos. come dine: ZY105W86976.226CZ4I3A 
espresso ern: 01106/2015 tis 09:13:36 per RAFAEL FERNANDO FACHINELLO, to 187.33162.179 

Endereço da obralservtço 

RUA MARECHAL CANDIDO RONDON 

Complemento: LOTE 19 QUADRA 05A 

Cidade: CASCAVEL 

Coordenadas Geográficas: 0 0 

UF: PR 

(21 



Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

Lei N° 1237$ de 31 de Dessenbro ds 2010 

Pégina 415 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

N° 0000000250416 

Cidade: 	 UF: 	 CEP: 
Contrato: 	 Celebrado em 01110/2011 
Valor do Contrato: R$ 20.680,00 	 Tapo do Contratante: 
Data de InIdo: 01/10/2011 	 Data de Fim: 01/01/2012 

Atividade Técnica 

1.1.2 - Famlet', arquitetônico , 1312.00 rna - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto ,1312.00 m' - metro quadrado; 
1.5.1 • Projeto de instalações hidroesanitárlas prediais , 1312.00 ma - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de 

prevenção e combate a incóndio ,1312.00 ma - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 
1312.00 ma - metro quadrado; 1.5.8 - Projeto de instalações telefónicas prediais ,1312.00 ma - metro quedrado; 1.1.6 - Projeto de 
adequação de acessibilidade .1312.00 m' - metro quadrado; 2.1.1 - Execução de obra ,1312.00 ma - metro quadrado; 

Endereço da obrafserviço 

RUA JACAREZINHO 

Complemento: LOTE 11 QUADRA 03 
Cidade: CASCAVEL 

Coordenadas Geográficas; 0 0 

UF: PR 

N° S/N 

Bairro: SÃO CRISTÓVÃO 
CEP: 85816010 

Número do RRT: 1716949 	 Tipo do RRt: SIMPLES 	 Registrado em: 
Forma de Registro: FtETIFICADOR é1701283 	 Participação Técnica: INDIVIDUAL 
Descricao: 

Contratante: Elusi Alves de Moura Tominc 
CPFICNRI: 02144519927 

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 	 N° 40 
Complemento: 0411.38 	 Bairro: COQUEIRAL 
Cidade: CASCAVEL 	 UF: PR 	 CEP: 85807470 
Contrato: 25/2013 	 Celebrado em 01/07/2013 
Valor do Contrato: RS 1.050,00 	 Tipo do Contratante: Contratante 

Data de Inido: 01/07/2013 	 Data de Fim: 29/10/2013 

Atividade Técnica 

5A - VISTORIA , 73.64 ma - metro quadrado; 

Endereço da obtaisen4co 

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 

Complemento: 

Cidade: CASCAVEL 

Coordenadas Geográficas: 0 0 

1. Dee *" 	  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

ketormações 	  

UF: PR 

N°40 

Bairro: COQUEIRAL 

CEP: 85807470 

A autsitddsde desta Grette pode eer ~bases em: telps://eceeweemer.arg.bdopphrieweiphtlextensoWornwSendeos corn a seires ZY10,08136975Z26C2483A 
'moses» em: 01/01/2015 is 09:13:31 per. RAFAEL ~400 FACHNELLO. ex 107.39382.179 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

N° 0000000250416 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

Lei N° 12371 de 31 de Dezembro de 2010 

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.318, toda realização de trabalho de competència privativa ou 
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - 
FtRT. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Cedidie e 2504191201$ 
*110612015, 09:13 

Chdo de Impressio: ZY105WR6975ZEOCZ4ó3A 

A auteneddarde dada ~eo pode sar vademt& ent hdpecildocaucagibtorekolapphendeightlextemoNorneeesvicca, mini a chave: 2Y1051NB6975226CZ483A 
Imams* ein: 0110W2015 is 0R13:31 por. RAFAEL FERNANDO FACHINELLO. Ip 10.39.182.179 



Profeitura Niuni4a1 de Capara 
'Mnifieo que este dozumento é cópia fiel  
do original. 
a*rarieme,  24 /6#,, 

Milton/Kafer 
Prefeito Municipal 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 	0 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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PREFEITURA DE CAPANEMA 

; 	.L 1.  

  

ATESTADO DE EXECU AO DE OBRA 

Atesto a quem interessar posso que a empresa CONSTRUTORA E 
INCORPORADOA LAGEMANN LIDA, inscrita no CNPJ 07.287.838/0001-57, sob 
a responsabilidade técnica da engenheira civil Gisele Maria Roveda com CREA 
19753/D, executou a obra : REFORMA E AMPLIAÇÃO EM ALVENARIA NA 
ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES EM CAPANEMA-PR, com os 
quantitativos abaixo: 

ÁREA EXISTENTE: 439,92 m2 
ÁREA A AMPLIAR: 222,03 m2' 
ÁREA TOTAL: 661,95 m2 
DATA DE INICIO: 20/11/2006 
DATA DE TÉRMINO: 11/04/2007 

Dessa forma, que a mesma produza os seus efeitos legais. 

Capanema, 26 de Julho de 2.007 

   

Rubens Luis Rolando Souza 
Eng° Civil CREA RS 88.296/D 

Responsável Técnico do Município 

CRER-1 
pS 	ftn11972ffl 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
ESTADO DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

GISELE MARIA ROVEDA 
Carteira Profissional:PR-19753/D 

	
RNP No.:1700849816 

Acervo Técnico No.:4370/2009 
	

Protocolo No.:2009/00105699 

ART N° 	 20061559071 0......Registrada:24/11/2006 	  
ART Co-Respons 	  ART Vinculada• 	  
Empresa Executora...:CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA 	  
Contratante(s) 	•PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 	  
Tipo de Contrato 	•PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 	  
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO 	  
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL 	  
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA 	  
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO 	  
Dimensão 	661,95 M2 	 Área Existente:439,92 M2 	 
Área Ampliada 	222,03 M2 	 Área de Reforma:0,00 M2 	 
Dados Complementares:0,00 	  
Local da Obra 	•RUA OIAPOS, 00 SAO JOSÉ OPERÁRIO L. 68 Q. 68 	 
	CAPANEMA/PR 	  
•20/11/2006 	 Data de Conclusão:11/04/2007 	 
:DECLARAÇÀO PROFISSIONAL 	  
:EXECUÇÃO REFERENTE A UMA AMPLIAÇÃO DE 222,03M2 E 
REFORMA NA ÁREA EXISTENTE DE 439,92M2, NA ESCOLA 
MUNICIPAL TANCREDO NEVES 	  

Observação 	  

Município/Estado 
Data de Inicio 
Docto de Conclusão.. 
Descr. Compl. Serv.. 
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Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

ANEXO 03 

ATESTADO DE VISITA 

Referente: Edital de Carta Convite n° 012/2015. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, 

LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 

154,42 M2. 

Declaramos que o engenheiro RAFAEL FERNANDO FACHINELLO, 

CAU n° A47107-0 da empresa IRMÃOS LAGEMANN LTDA, responsável técnico da 

proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra objeto da Carta 

Convite em epígrafe. 

Capanema 27 de Agosto de 2015 

K/11,1) r,-- t 	c),() 
Gilwann Alves Miorim 

CREA PR 133539 

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

CAPANEMA - PR 
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CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA 

ANEXO 09 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

RAFAEL FERNANDO FACHINELLO CPF n° 03540770909, CREA n° A47107-0, declara 

que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços n° 012/2015 e que aceita 

participar da Equipe Técnica da Empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LAGEMNN LTDA CNPJ n° 07.287.838/0001-57, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO 

MUNICIPAL ,LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ,LOTE 30,GLEBA 143-CP,ZONA 

RURAL DE CAPANEMA-PR COM ÁREA DE 154,42M2 

CAPANEMA 27 DE AGOSTO 2015. 

RAFAEL FER ANDO FACHINELLO 

RG-7909116-2 CREA-A47107-0 

07.237.83/Z J-"M-57 

Ce‘CrafrOR% 	A E INCORFORerMet 
LTDA 

tkb- 02- ça., ac open 
Feeit teeco capes= 

elb 

RUA OTAVIO KISCHNER, No 133, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO 
CAPANEMA - PR 	 CEP: 85760-000 

FONE: (46) 3552-2196 
irmãoslagemannconstrucao@hotmail.com  
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CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA 

ANEXO 04 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

À Comissão de Licitação 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 012/2015. 

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos 

responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

que o 

Nome Especialidade CREA n° Data do registro Assinatura do 

profissiona, 

Rafael f. fachinello Arquiteto A47107-0 20-12-2012  Ar—e d; ,',, 0,  /-''' ...= 

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao 

nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, 

dentro das Leis Trabalhistas vigentes. 

.2(Y.MOG/ 
CAPANEMA, 27 DE AGOSTO 2015 

RUA OTAVIO KISCHNER, No 133, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO 
CAPANEMA - PR 	 CEP: 85760-000 

FONE: (46) 3552-2196 
irmãoslagemannconstrucao@hotmail.com  



	  riva a N N  
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA 

ANEXO 05 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À Comissão de Licitação 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 012/2015 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 
procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços n° 012/2015, instaurado 
pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até 
a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual 
contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em 
atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CAPANEMA, 27 DE AGOSTO 2015 

e 

07.2,  7 
d o 

C  Mk':'-'rr,' 41Ork  SAR LAGEMANN 
 RG 64 . .5-4 CPF 017.746.779.70 

SÓCIO - ADMINISTRADOR 

~INCRA E WORPCOMM 
MN MA. 

92. W,34-ffl 	551* 
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RUA OTAVIO KISCHNER, No 133, BAIRRO SAÕ JOSÉ OPERÁR 
CAPANEMA - PR 	 CEP: 85760-000 

FONE: (46) 3552-2196 
irmãoslagemannconstrucao@hotmail.com  
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CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA 

ANEXO 02 

DECLARACÃODEREGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM 
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUICÃO 

FEDERAL 

Referência: 

Município de Capanema - PR 

Tomada de Preços n° 012/2015. 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA , inscrita no CNPJ/MF 

n° 07.287.838/0001-57, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr CLEITON 

CESAR LAGEMANN, portador(a) do documento de identidade RG n° 6430165-4, 

emitido pela SSP/PR , e do CPF n° 017.746.779.70, 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 não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega 

menor de dezesseis anos. 

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz. 

Ce2MTRUMRA F,. #1,'Vea~» 
Lirat 

et'Jb ;424=z 923, 5210 G2- 	(11•7'.5 
esTem`so 	cepgnew 

RUA OTAVIO KISCHNER, No 133, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO 
CAPANEMA - PR 	 CEP: 85760-000 

FONE: (46) 3552-2196 
irmãoslagemannconstrucao@hotmail.com  
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CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA. 

ANEXO 10 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — 

MODELO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas 

previstas no edital, que a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN 

LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°07287838000157, é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 

123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório Carta Convite n° 012/2015, realizado pelo Município de 

Capanema — PR 

CAPANEMA 27 DE AGOSTO DE 2015 
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RUA OTAVIO KISCHINER,N133, SÃO JOSE OPERÁRIO 

CAPANEMA - PR CEP:85760000 FONE: (46 )3552-2196 

irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com  
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CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA 

ANEXO 07 

TERMO DE RENÚNCIA 

À Comissão de Licitações 

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 012/2015. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada 

de Preços n° 012/2015, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as 

penas impostas pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a 

empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, 

que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao 

direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em 

consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos 

envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados. 

CAPANEMA 27 DE AGOSTO 2015 

I °I'  

4105-07~ 
CL J ESAR LAGEMANN 

RG 6431,  65-4 CPF 017.746.779.70 cc72TKUMR4  5 CPjerWM2"  WaláRM LTLIA. 
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SÓCIO - ADMINISTRADOR 
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e3700-000 Cap-  a Percs0 

RUA OTAVIO KISCHNER, No 133, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO 
CAPANEMA - PR 	 CEP: 85760-000 

FONE: (46) 3552-2196 
irmãoslagemannconstrucao@hotmail.com  
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Município de Capanema 	 Página: 1 

Convite 12/2015 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS 

CfeJ: 07.287.838/0001-57 	Fornecedor : CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME 	 E-mail: trevisan@brturbo.combr  
Endereço : R OTAVIO KISCHNER 133 SALA 02 - SAO JOSE OPERARIO - Capanema/PR - CEP 85760-000 	 Telefone: (46) 3552-1904 Fax: 	 Celular: 
Inscrição Estadual: 9033411496 	 Contador: JOSSENEI 

	
Telefone contador: 46 3552 1500 

Representante: CLEITON CESAR LAGBMANN 	 CPF: 017.746.779-70 	 RG: 6730865-4 
Endereço representante: RUA OTAVIO KISCHNER 133 CASA - SAO JOSE OPERA RIO - CA PANEMA/PR - CEP 85760-000 

	
Telefone representante: 35522196 

E-mail representante: irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com  
Banco: 1 - BB 	 Agência: 9075- - BANCO DO BRASIL - CAPANEMA/PR 

	
Conta: 22093-0 	 Data de abertura: 10/02/2009 

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n°123/2006). 
Lote : 001 	Lote 001 

N° Item Descrição do Produto / Serviço 

001 EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA 	 1,00 	UN 
	

47.369,06 construtora e incorporado lagemann Itda. 
CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 
154,42 NP 

Validade da proposta: 60 dias 

Prazo de entrega: 2 meses 

Preço Unitário Preço Total 

46.965,89 46.965,89 

PREÇO TOTAL DO LOTE : 46.965,89 

TOTAL DAPROPOSTA: 46.965,89 

esProposta - Versão: 1.1.a7 27/08/201516:24:47 
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CNR1:07287838/000157 	 ID:9033411496 

ANEXO 06 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão de Licitações 

Referente: Edital de Carta Convite n° 012/2015. 

Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa 

proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA 

LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, 

COM ÁREA DE 154,42 M2. 

Oyreço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de 

R$46.965,89(0ARENTA E SEIS MIL NOVESCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E 

OITENTA E NOVE CENTAVOS sendo R$9.400,00(NOVE MIL E QUATROSCENTOS REAIS) 

referentes à mão-de-obra e R$37.565,89.(TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E 

SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS referentes ao fornecimento 

do material. 

O prazo de execução do objeto da licitação é de LIAIS meses, contados da 

data da emissão da ordem de serviço pelo Contratante. 

RG:6430165-4 CPF:017.746.779.70 

Erge0439 	cEseer' 	Pane  

RUA OTAVIO KISCHINER N°133,BAIRRO SÃO JOSÉ OPE4RIO 

CAPANEMA-PR CEP:85760-000 FONE* 	,,, 52-219 

=ID tee= 13% So`o OZ - Sie Jei Comme 



õ7 2e7oeee( C2/057 

CejeretaffeRA E WCCr4.-.PCMCgall 
ess2e,w4 Llret Pt 

*rte) rzetzz Ma 02 - lord Operrœ 
ell7e0-0W 	*Imam, 	Parailà 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA. 
CNPJ: 07287838/000157 ID:9033411496 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
REFORMA DE PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
ÁREA: 154,42 m2 
LOCAL: ESTRADA CAMBUI, LOTE 30, GLEBA 143-CP — CAMBUI — CAPANEMA - PR. 
DATA: MAIO 2015 

1 

ORÇAMENTO QUANTITATIVO 
Item Código 	 Discriminação 

SINAP 12/14 
Unid Quant. R$ 

Unit 
R$ 

Total 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 CANTEIRO DE OBRAS 

1.1.1 73992/1 Locação da Obra m2 154,42 7,00 1.080,94 
1.1.2 74209/1 Placa da Obra conforme modelo m2 3.00 280.29 840,87 

.Total item 1.921,81 
2 SUPRAESTRUTURA 

2.1 72193 RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMEN m2 113,61 48,41 5.499,86 
2.2 79500/2 PINTURA ACRILICA FM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m2 29,30 16,20 474,66 

Total item 5.974,52' 
3.0 ALVENARIAS 
3.1 72125 REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA m2 444,66 6,50 2.890,29 
3.2 79465 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS m2 444,66 38.19 16.981,57 

Total item 19.871,86 
4 ESQUADRIAS 

4.1 72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA Unid 13,00 8,61 111,93 

4.2 84844 
JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES COM 
FERRAGENS m2 15,12 620,24 9.378,03 

4.3 72144 
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL Unid 6,00 68,20 409,20 

Total item 9.899,16 
5 COBERTURA 

5.1 Cobertura 

5.1.1 11587 
FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE 
SUPORTE) m2 142.47 34,92 4.975,05 

i otal item 4.975,05 
6 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
6.2 73860/11 Cabo de Cobre Isolado PVC resistente a chama 450/750 V 16 mm2 fornecimento e instalação m 300,00 1,96 588,00 
6.3 73860/8 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMEN m 300,00 2,55 765,00 
6.4 72332 Ponto de Luz(caixa,eletroduto,fios e interruptor) unid 10,00 18,59 185,90 
6.5 83466 INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA- FORN unid 10,00 21,64 216,40 
6.6 74054/3 Ponto de tomada para ar condicionado(caixa,eletroduto,fios e tomada) unid 3,00 75,00 225,00 
6.7 72935 Eletroduto de PVC Flexivel corrugado 25 mm fornecimento e instalação m 300,00 1,12 336,00 
6.8 72936 Eletroduto de PVC Flexivel corrugado 1" fornecimento e instalação m 300,00 5,14 1.542,00 
6.9 74094/1 Luminária tino spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta unid 12.00 12.00 144,00 

Total item 4.002;30.. 
7 FINAL 

empeza final e geral da obra 
/ MPEZA 

7.1 537 'mpeza de pisos/revestimentos/esquadrias m2 154,42 2,08 321,19 

i ,-- ;Total item 321,19 
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2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
REFORMA DE PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
ÁREA: 154,42 m2 
LOCAL: ESTRADA CAMBUI, LOTE 30, GLEBA 143-CP - CAMBUI - CAPANEMA - PR. 
DATA: MAIO 2015 

ORÇAMENTO QUANTITATIVO 
Item Código 	I 	 Discriminação 

SINAP 12/14 
Unid Quant. R$ 

Unit 
R$ 

Total 
TOTAL DO CUSTO DA OBRA 46.965,89 
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CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA. 
CNPJ: 07287838/000157 ID:9033411496 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
REFORMA DE PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
ÁREA: 154,42 m2 
LOCAL: ESTRADA CAMBUI, LOTE 30, GLEBA 143-CP - CAMBUI - CAPANEMA - PR. 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
item Descriminação R$ 

Total 
Percentual 

% 

1° Mês 2° Mês Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.921,81 4,09% 
100,00% 0,00% 100,00% 
1.921,81  - 1.921,81 

2 SUPRAESTRUTURA 5.974,52 12,72% 
100,00% 0,00% 100,00% 
5.974,52 5.974,52 

3 ALVENARIAS 19.871,86 42,31% 
20,00% 80,00% 100,00% 

3.974,37  15.897,48 19.871,86 

4 ESQUADRIAS 9.899,16 21,08% 
50,00% 50,00% 100,00% 

4.949,58 4.949,58 9.899,16 

5 COBERTURA 4.975,05 10,59% 
50,00% 50,00% 100,00% 

2.487,53  2.487,53 4.975,05 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.002,30 8,52% 
10,00% 90,00% 100,00% 
400,23  3.602,07 4.002,30 

7 LIMPEZA FINAL 321,19 0,68% 
50,00% 50,00% 100,00% 
160,60 160,60 321,19 

TOTAL 46.965,89 100,00% 19.868,63 27.097,26 46.965,89 
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Município de Capanema - 2015 
Mapa da Licitação 

Convite 12/2015 

Pág ina:1 

Data abertura: 28/08/2015 
	

Data julgamento: 28/08/2015 	 Data homologação: 

CNPJ: 07.287.838V0001-57 
Quantidade 	 Preço 	Marca 

Lote 001- Lote 001 

001 	EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO 	UN 	 1,00 	46.965,89 t,  CONSTRUTORA E 

CO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LIN HACANI BU Í, LOTE 30, GLEBA 143- CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 M' 

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR 

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR 	 46.965,89 



Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5512 g 10 

Município de Capanema - 2015 
Classificação por Fornecedor 

Convite 1212015 

se 4-1 
11 A 13 	'0  
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Pág Ina 1 

Item Produto/Serviço UN. 	Quantidade Status 	Marca 	 Preço Unitário 	Preço Total Sel 

FornecedOr: 2735-9 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - M E CNRJ: 07.287.838/0001-57 Telefone: (46) 3852-1904 	Status: Habilitado 	 46.965.89 

Representante: 3555-6 CLEITON CESAR LAGEMANN 

Lote 001 - Lote 001 	 46.965,89 

001 44388 EXECUÇÂO DE REFORMA NO PREDIO PUBLICO MUN IC IP 	UN 	 1,00 Habilitado 	C ON STR UTORA E 	 46.965,89 	46.965,89 * 

AL, LOCALIZADO NA LINHACAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143- CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 M' 

VALOR TOTAL: 	46.96589 
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Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇAO E PROPOSTA E JULGAMENTO 
LICITAÇÃO: 012 - Convite 

Aos vinte e oito dias de agosto de 2015, às nove horas, no MUNICÍPIO DE CAPANEMA, 
com endereço a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1080, centro, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria n° 6026/2015, constituída 
pelos Srs. ARLEI ADAIR BLADT RENNER, CLAIR JOSE WALTER, HELIEL PEDRO ENGEL, LUCIANO 
DOROCHOWICZ e MARILUCI CANDIOTO SALVADORI, com o objetivo de julgar a Licitação 
Pública, sob a modalidade Convite, veiculado através do n° 012, que tem por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO 
PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL 
DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 M 2, a Comissão atestou o comparecimento da 
seguinte empresa: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME. Inicialmente a 
Comissão de Licitação, de acordo com o Edital, deu-se a abertura do envelope No 01, contendo 
a documentação da proponente, a qual foi conferida e rubricada pela Comissão e pelo 
representante da proponente. Examinada a documentação, a Comissão julgou habilitada a 
empresa anteriormente citada. A proponente nada argüiu sobre os documentos apresentados 
e firmou Termo de Renúncia ao direito de impugna-los, razão pela qual foi encerrada a fase de 
habilitação e dado prosseguimento à sessão. Aberto o envelope No 02, contendo a proposta de 
preço da proponente habilitada, foi a mesma conferida e rubricada pela Comissão e pelo 
representante da proponente. De Acordo com o Edital, a Comissão de Licitação chegou a 
seguinte classificarão: 
Prestador Item Produto/Serviço Quantida 

de 
Preço 

CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA 
LAGEMANN LTDA - ME 

1 EXECUÇÃO 	DE 	REFORMA 	NO 	PRÉDIO 
PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA 
CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA 
RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 
154,42 M2  

1,00 46.965,89 

Tendo em vista que a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 110 da 
Lei 8.666/93, o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alinea 'b', da mesma lei antes citada. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e sinada a prese e A pela Comissão 
de Licitação e pelo representante da proponente. 

ARLEI ADAIRBL\ee eMe' 

HELIE 	0 ENGEL 

SALVADORI 	CL 	 LAGEMANN 

14,11,4 

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

CAPANEMA - PR 



LINDAM R MARIA DE LA DENARDI 
REFEITA MUNICIPAL 

U  

Município de Capanema - PR 

PORTARIA N° 6252/2015 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO 

LICITAÇÃO: 012 - MODALIDADE - Convite 

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a lei n° 8666/93 
e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitação 
modalidade Convite n° 012/2015 e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO 
PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143 -
CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 M2. Em 
cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) 
vencedor(es) pelo critério menor preço global; 

Prestador Item Produto/Serviço Quantida 
de 

Preço 

CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA 
LAGEMANN LTDA - ME 

1 EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO 
PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA 
LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143 - CP, 
ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM 
ÁREA DE 154,42 M2  

1,00 46.965,89 

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Convite N° 012/2015, R$ 
46.965,89 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove 
centavos). 

Homologo a presente licitação, 

CAPANEMA, 02 de setembro de 2015. 

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

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - YR 

DECRETO N°6.018, DE 31 DE ACOSTO DE 1010. 

Abre Crédito Adieional Suplemenlar no ratar 

de Rf 333.000,00. 

A Prefeita do Mudicipio de Capaaem, Estado do Paraná, no uso de suas 
ainbuições legais e conforme disposto na Lei Municipal o.  1.540, de 15 de dezembro de 2051 

e na Lei Federal n°4 320, de 17 de março de 1964, 

DECIÉg:EA) 

Art. I5  Fica aberto o Crédito AdirtOnal Suplementar no vaiar de RS 353.000,00 

(trezentos e cinquenta e Rés mil reais), conforme clessifienÇao Soleiens( programinica abaixo: 

6RGÃO:47.00-SECRETARIA DE EDIICAÇÃO, CULTURA E ENFORTES 
UNIDADE: a301 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
ATIVIDADE 12.361 12012102 -ATIVDOENSINO FUNDAMENTAL • MANUTENÇÃO 
CODITATILFAIFSID: 0590 .3190.11.03.00 - VENC Fr VANT FIXAS- PESSOALETVII. 
FORTE REIST.. NO -RECURSOSORILINARIOS LIVRE6 • 1.6.11LICIO CORIFITIE 
VALOR. 10 50110003 irerune out viirtelmiert. 

6RCAO: 07.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESTORTES 
UNIDADE: 07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
ATIVIDADF., 11501.12012.102- ATIVDOENSIND FUNDAMF7TrAl.- MANUTENÇÃO 
LUSI AM i- N hNT11, I.0-1190,1300.0- oRRItiA[311-1PAI KARAT; 
IGNILRECLI.O. NO -RECIIILSOS 0../INARION LIV'. .11XLRLICloCORALIVIE 
VALOR RS 40000,0 (r.ioio art eva.14..1 

6RGAO: 07.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
UNIDADE: 07.01- DEPARTANIENTO DE EDUCAÇÃO 
ATIVIDADE 12.16112012-114- AT1V DO FICSINO IliNDAMENTAL • FINDEB 
CONIWILLEICNTO: 0910 - 3390.33.00.0O - PASSA() LD/SP CONILOCOMOÇAII 
FORTE RECIELSO. 102 -MINDER 4.4•EXERdCIOCORRENTE 
VAI lar los i. *Rom cartranporere.0,....446.4) 

6R6A0:07.011.sEcRETARiA DE coucAÇÃo,CULTURA E ESTORTES 
UNIDADE:07.01- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
ATIVIDADE 11.314 1204-118 -EDIICAÇÃO INFANTIL 
Cl:MOA:ELEMENT°. 0910 - 0190.11.00.00 - VENC E VANT MAS -P CIO. 
FON. BE  11.311.10: Ne .141-431RM.OROINAR105 I AvithS - EX CORRE,MIL 
VALOR RS 201100.00 ...sa Tor coodrtisoo. 

DRUA. 09.0-SECRETARIA DE &AUDE 
UMIDADE: 5901- FUNDO MUNICIPAL DE SMIDE 
ATIVIDADL. 10.101.10012-031 -A:Ilen/ADLA DO [TIND() MUNICIPAL DL SAGDE 
CONTWELENENTO. 1740- 3190.11.00.00 - VENC E VANT FIXAS- TESSOALCIVIL 
FOME RECURSO. 000 .rttlelfRSOSORDINARIOS LIVREA - EXERCICIO CORRENTE 
VAIGR-  RS I. 000.16:41046 tm: idoceirrne.) 

ORGAO: 0940- SECRETARLADESAÚDE 
UNIDADE: 05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
ATIVIDADE I.. 10012.7- VIGILÁNCIA Lai SAL/DE 
CONTATLEMENTO 2150- 339036 ...OL. SERV TERC - P JURIDICA 
03NTERECLI.0 497  - VIDIL.c. EM SANDE-EXEROCIODORRENLE 
VALOR. RS 11.000710 (carte earricerboort» 

TOTAL DE SUPLEmENTACOIDS-..----..--............. 	........ km50,5151,00 

Art. 2° Os recursos neortrttrim pare coberiure do «ev% de Me data o artigo 

antenor, 

 

serão onundos do excesso de arrrtadaolo e do eancelamenio parcialdas Seguintes 

dotações orçamentárias, conforme o previsto no parágrafo I°  do art. 43 da Lei Fed0lal If 

4.320, de 17 de março de 1964: 

(TEGA. 0.60-SECRETARIA DE SAÚDE 
UNIDADE: 09.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
ATIVIDADE 103114.10012.0 - VIGILATICIA EM SAGDE 
CONTATLEMENTO, 2130 -3350,30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE 0 ECI:R50 41'- VIGILÅSCI k EM SAÚDE- EXEREICIO CTIRR ENTE 
VALOR: RS 0.000,00 

6RGÃO: 11.011- SECRETA RIA DA FAMILIA E DESENVOLVINIENTOSOCIAL 
UNIDADE: 11.03 - FUNDO MUN DO5 DIRETTOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
ATIVMADP • 0:3243.03024-058 - AVIV DO FUNDO MIM DIR CRIANÇA E ADOLESE 
CONTACLEMENTO: RICO- 31611,11.00.00 - VENE E VANT FIXAS -P CIV1L 
FORTE RECLUSO 1X0-RECURSOSORDINARIOS LiVRES -EXSECiCIDCORRENTE 
VALOR:141811.10.50 
C
',C)'7'4)787ERPE::°01)I2I'l-%>8=05%IrD=1%ll Wl-=°C10 CORRENTE 

VALOR 5150.1109,00 
CONTA/ELEMENIO 000-1390729090 -DAT DEMOS SEKT DISTRIFIGRATUITA 
FORTE RECL:RSO 1700 - RECURSOSORDINAR105 LIVRES - EXERdC10 CORRENTE 
VALOR RI 31.000.00 

TOTAL DE CANCELAMENTOS - . .. .- -- 	 , - 05 123400,00 

Excesso de Arrecadaebo- Recdta 1714.01.00.00.00 -Fante 101 	RO 130.000,00 

Art. Y Este Decreto entra em vigor na dala de sua publicacto, ficando revogadas as 

disposições em cairnene. 

Capanema, 31 de agasto de 2015 

Lindamir Marta de Lara Denar& 

P0051050 MI111(11,111 

q N.rd.4>  k 
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Municfpio de Capanema - PR 

PORTARIA 11-625217015 
TERMO DE HOMOLOGACÃO E ATO ADJUDICATORIO 

LICITAÇÃO: 012 -MODALIDADE -Conirte 
Consderando que o procedmento liellatano erta de geo.° øm a lei n' 066503 e suas alterações 

espeosimenie em anu snipa 43. Irtmologo o Ed. de Ilutacao modalielade Cond. n. 012/2016 e 
Arta.. obleto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA 
NO PRÉDIO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO MO IRRA CAMBUI LOTE 30, GLEBA 143 . CP, 
ZONA RURAL DE CAPANEMA . PR, COM AREA DE 154.42 MI Em .mprimento ao dvoosto no 
ar1105, parbgralo 101 Le) 8.866, de 21 de junho de 1993, bm.» prtlko o resultado da Ici:agio em 

'orate aRres,gr, 	,,,,cnceelo,(co) polo critVio rnenerpreço 915011, 
iReasseid 

ONSTRUTORA E 11.[CORPORACORA LAGEMANN LTDA-ME 	 D 
Vala total doa gastos com a Lieltaçao modalidade Convite N° 0120015, R548.955,89 (quarenta e 

H
arta m8nov/wen. e sessenla e amo reme a Olmta e no. eenlavos) 

omotop° a presente 011.k. 
GAPANE., 02 de arterubro de 2015 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 

Municipio de Capanema - PR 

Setor de natações 

Muniehno de %meina - Estudo 1111 Paraná 
Av. Parigot de Souza, 1080- Capanema - Parad - eentIo. 

PUBLICAÇÃO TRIMESRAL REF: PRECÃO PRESENCIAL N°019/20I6 
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA Aquisição DE PRODUTOS QUE COMPOEM AS 
CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE TRABALHADORES QUE SE 
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMÍLIAS QUE POSSUEM 

CRIANÇAS EM ESTADO DE RISCO E DESNUTRIÇÃO, IDOSOS EM SITUAÇÃO DE 

DOENÇA, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM 

SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E QUE MOMENTANEAMENTE ENFRENTARAM 

NECESSIDADES BÁSICAS DE ALIMENTAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 

Permanecem inalterados os pregos homologados em 02 de Junho de 2011. 
Gabriel Felipe Cipriani 

Pregoeiro 

Municipio de Capanema - PR 

Setor de licitações 

Município de Capanema - Estado do Paraná 
Av. Pariget de Souza, 1060- Capanema - Paraná-Centro, 

PUBLICAÇÃO TRIAIESIRAL REP: PREGÃO PR&BENCIAL N'020/2015 
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, 

PARA UNO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CAPANEMA • 

PR. Permanecem inalterados os pregos homolugalos em 03 de Juli° de 20I1. 
Gabriel Felipe Cipriani 

Pregoeiro 

Município de Capanema - PR 

Setor de Licitgles 

Municipal dr Copaneinn - Estado do Parene 

Av. Panget de Sona, 10S0- Capanema - Parodi - Centro. 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO PRESENCIAL PP 066/2014 
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTECENTES A 

SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPANEMA - PR Permamm inalterados us preços 

homologados em 08 de Dezembro de 2014. 

Gabriel Felipe Ciprøni  
Pregoeiro 

Município de Capanema - PR 

Setor de Licitgkes 

EXTRATO DE CONTRATO No 133/2015 

Convite No 012/2015 

Data da Assinatura: 02/09/2015. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME. 

Objeter.CONTRATAÇÁO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 

30, GLEBA 143 CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 M2. 
Data Inicial de vigência 02/09/2015, data final de vigência 01/12/2015. 
Valor total: R$ 46.965,89 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais 
e oitenta e nove centavos). 

Lindamir Maria de Lam Denardin 
Prefeita Municipal 

Municdpio de Capanema - PR 
Setor de Lkitarder 

1.. Termo Aditivo ao Contrato ne 065/2015, que entre si 
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANÁ 
e do outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA 
E COMERCIO LEDA. 

Pelp 	presente 	instrumento 	particular que firma 	de um 	lado, 	MUNICIPIO 	DE 
CAPANEMA, 	inscrito 	no 	Cadastro 	Nedtona! 	de 	Pessoa 	Jurídica 	(ENT3) 	sob 	o 	n°  
75.972.760/0001.60, neste ato representada pele P.fella Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, Senhora LINDAMIR MARIA 	DE LARA DENARDIN, 
rtscrIta no CPF/MF sob o n° 990,254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a em presa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, pessoa 1ur101. de direito privado, sltuada a R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, n° 
1563 - CHÁCARA 82 NE - CEP: 85760000 • BAIRRO. SANTA CRUZ, inscrita no CHA) sob e 
no 75.981.993/0002-00, neste ato por seu representante legal, IVO ANTONIO MULLER, 
CPF:175.546.329•49 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 
partes sujeitas as normas da Lel 8.666/93 es alterações subseq0ente5, abastam O 
presente Contra., em decorrência do Edital Convite n° 006/2015, mediante as seg ulntes 
dau soles e condicdes. 

CLAUSULA PRIMEIRA. Conforme contrato firmado em 03/0E/2015, objeto do Edital de 
10110515, Modalidade Convite 9.0  006/2015, entre as partes acima IdentlfiCadaS, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETARIO E 
OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 
542  E 7,91 	Mo 	RESPECTIVAMENTE, 	conforme memorial deSCritIve 1..0 	II) e 
especificado no formulário padronizado de proposta (anexo 06),aditIva-se o prazo de 
vigéncla e execucEo do presente contrato para mais 90 (noventa) dias, em virtude da 
obra ter inidado com atraso par falta de dotacRo arçamentária. 

CLÁUSULA SEGUNDA: AS demais Cláusulas do contrato originário, nå0 atIngidaS por 
este Terme, permanecem inalteradas. 

E, por assm estarem aMtadOS Ornam o presente em 02 (duas) viã5 de igual teor e 
forma na presença das testemun has abaixo. 

Capanema 02/09/2015. 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR 	MICEMETAL MULLER IND. E COM. LIDA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	IVO ANTÔNIO MULLER 

TESTEMUNHAS: 

Municipio de Capanema - PR 
Setor de Licitarõrt 

2 0  Termo Aditivo ao Contrato 90  101312014, que entre si 
celebram de om lado o MUNICiP10 DE CAPANEMA - PARARÁ 
e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA 
E COMERCIO LIDO, 

Pelo presente 	instrumento 	parlicular que firma 	de 	um lado, 	MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, 	inscrito no Cadastro Radenes de 	Pessoa 	hul.. (CMP3) sob o 	n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAM1R MARIA 	DE TARA DENARDIN, 
inscrita no CPF/MF sob o no 990.254.189.53 analxo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e 	de outro lado 	a 	empresa MICEMETAL  MULLER  INDUSTRIA E 
COMERCIO LIDA, pessoa JuddICa de direito prIvado, situada a li 0001/10 FRANCISCO DE 
MATTOS, 1563 CHÁCARA 82 NE ) CEP: 85760005 - BAIRRO: SANTA CRUZ, Inscrita no 
CNP) sob o no 75.981.993/0002-00, neste ato por seu representante legal, IVO  ANTONIO 
MULLER, 	CPF:175.546.329)49 ao  fun  assinado, doravante designada CONTRATADA, 
ertando as partes .suleiras as normas da Lei 8666/93 e .185 altrtaç(les subsequentes, 
ajustam a presente Contrato, em decorrênc. do Edital Convite n° 037/2014,  median.  
as seguintes clausulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA . Conforme contrato fi.ado em 04/05/2014, objeto do EdirDI de 
Ildt.,ao, Modalidade Convite n.. 030/2014, entre as partes aenna identifi.das, para  
CON  IBATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE 
SAÚDE, QUE SERÁ LOCALIZADA NO 1.01E 03 DA QUADRA N° 11, DISTRITO DE SÃO 
LVIZ. EM CAPANEMA - FR, COM  AREA  DE 24,39 M°, EM ATENDIMENTO A PROPOSTA 11° 
09157931000113004 - SISMOB - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. conforme memorial 
descritivo (anexo 11) e especificado no fornMárlo padronlzado de proposta (anexo 
06),ad1tiva-se o prazo de vigência do presente matraco para mais 90 (noventa) dias, em 
virtude do atraso do repasse das verbas do Minlrtérlo da Saéde para o Municiplo de 
Capanema - PR, inmessiblEtando a firializaÇáO da obra e seu 00510110r pagamento. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demats clámulas do contrato originada, nRo atIngldas Rue 
este demo, permanecem Inalteradas. 

E, por assirn estarem ajustados firmam o nrertnte em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma na presença dos testemunhas abaixo. 

Capanema 03/09/2015. 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 	PR 	MICEMETAL  MULLER  IND E COM, LTDA 
LINDAMIR MARIA DE [ARA DENARDIN 	100 ANTÔNIO  MULLER  

TESTEMUNHAS: 

AVISO DE LICITAÇÃO- CARTA CONVITE N° 014/2015 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA. Estado do Paraná, toma público que realaará 
Processo Licitatório. nos termos n seguir, 
Modalidade, Carta Convite n' 01402015 
Tipo de Julgamento' Menor preço POR LOTE 
Oblato. 	CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA 	PARA 

AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE LOUSAS BRANCAS E PORTAS, E 

PARA 	EXECUÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	DE 	REFORMA, 	COM 

FORNECIMENTO 	DE 	MATERIAL, 	EM 	PARQUES 	INFANTIS 

EXISTENTES, ONDE AMBOS OS SERVIÇOS IRÃO SER EXECUTADOS 
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPANEMA - PR, EM ATENDIMENTO 
AO PROGRAMA PARA .APOIO À MANUTENÇÃO DE NOVAS TURMAS 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO -
RESOLUÇÃO CD/ENDE N° 16/2013 
Abertura das propostas, 16:00 horas do dia 14 de Setembro de 2015 
Coca'. Setor de Licitações do Município de Capanema - PR, situado a Av 
Parigot de Souza, 1080- Capanensa - Paraná - Castro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço mima citado em hortino 
normal de expediente 

Capanema-Pr. 04 de Setembro de 2015. 

Lindamir Marta de  Lora  Denardin - Prefeita Munmpa I 
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Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

CONTRATO N° 133/2015 

CONTRATO DE EECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de execução de obra, sem vínculo empregatício, 
de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot 
de Souza, n° 1080, Estado do Paraná, 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 CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LAGEMANN LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 07.287.838/0001-57, situada a R OTAVIO 
KISCHNER, n° 133 - SALA 02 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SAO JOSE OPERARIO, 
Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) LUIZ CARLOS LAGEMANN, inscrito no CPF 
n° 169.474.228-84, residente e domiciliado em Capanema/PR, doravante denominada 
CONTRATADA, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 
1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na 
modalidade Convite N° 012/2015, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO 

PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143 -

CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 M2, e conforme Projeto Básico e 

especificado no formulário padronizado de proposta (anexo 06). 

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às 

partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Carta Convite N° 012/2015, 

juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA- DO REGIME DE EXECUÇÃO  

2.1. A obra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO  

3.1. As obras serão executadas nos locais e na forma descritos no projeto básico dos 

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificações que acompanham 

o edital. 

3.2. O prazo de execução dos serviços terá início a partir da emissão da ordem de início dos 

serviços, que será fornecida pelo Departamento de Engenharia do Município de Capanema — PR 

para a Contratada depois da assinatura deste instrumento contratual. 

edro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — x:46-3552-1122 
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Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades 

correlatas, obriga-se a: 

4.1.1. Elaborar e fornecer, quando solicitado, os projetos executivos desenvolvidos pela 

CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos 

referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer 

impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de maneira a 

abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas 

especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena 

compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos: 

4.1.1.1.  Juntamente com o projeto executivo, a Contratada deverá apresentar ao Departamento de  

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

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

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

vinculado ao cumprimento do crono grama físico da obra.  

4.1.1.2. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 

anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos 

elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas 

interferências entre os diversos projetos; 

4.1.1.3. Os projetos executivos deverão ser apresentados nos prazos previstos no cronograma 

físico-financeiro apresentado pela Contratada. 

4.1.1.4. A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada enseiará a aplicação das 

multas previstas neste instrumento ou no edital de licitação, bem como impossibilitará o  

aditamento do contrato pelas inconsistências encontradas entre o proieto básico e a execução da 

obra.  

4.1.2. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica — ART's referentes 

ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977; 

4.1.3. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que 

a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termos do artigo 

111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

4.1.3.1. 	Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de 

privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos 

Av. Pedro ai1got de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de 

qualquer natureza e aplicação da obra; 

4.1.4. Assegurar à CONTRATANTE: 

	

4.1.4.1. 	O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada 

parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os 

mesmos sem limitações; 

	

4.1.4.2. 	Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

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

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

utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

4.1.5. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo 

determinado. 

4.1.6. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 

as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina. 

4.1.7. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no 

Projeto Básico. 

4.1.8. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

4.1.9. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 

condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e 

outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação 

ao cronograma previsto. 

4.1.10. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste 

instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir 

aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se 

constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

4.1.11. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — 

C ONAMA. 

4.1.12. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

Av. Pedro Viri -Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
one:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força 

maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos 

bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 

junto à obra. 

4.1.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

4.1.14. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos 

documentos relativos à execução da reforma. 

4.1.15. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo 

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

4.1.16. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato. 

4.1.17. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, 

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

inerentes à execução dos serviços ora contratados. 

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 providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 

se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e 

telefônicas. 

4.1.20. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

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

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

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

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

tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

4.1.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Administração; 

4.1.24. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração; 

4.1.25. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

4.1.26. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades 

estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços, fora das suas especificações; 

j 
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4.1.27. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos 

reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

4.1.28. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus 

empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a 

qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público; 

4.1.29. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato; 

4.1.30. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua 

habilitação e qualificação no certame licitatório; 

4.1.31. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes 

do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço —

FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO  

5.1. O prazo para a conclusão da obra é de no máximo dois meses, contados a partir da emissão 

da ordem de início dos serviços, que será fornecida pelo Departamento de Engenharia do Município 

de Capanema — PR para a Contratada depois da assinatura deste instrumento contratual, conforme 

cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico. 

5.2. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Básico e seus 

anexos. 

5.2.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

6. CLAUSULA SEXTA— DAS VEDAÇÕES  

6.1. É vedado à CONTRATADA: 

6.1.1. A subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 

6.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

6.1.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

7. CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
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7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n° 8.666/93; 

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em 

interrupção na execução do Contrato; 

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 

do contrato; 

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das 

normas ambientais vigentes; 

7.1.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços 

de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus 

anexos; 

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO  

8.1. O valor do contrato é de R$ 46.965,89 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais 

e oitenta e nove centavos). 

8.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

9. CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

9.1. O prazo de vigência do Contrato será de 03 (três) meses, a partir da data da assinatura deste 

instrumento contratual, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo 

primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de 02/09/2015 e encerramento 

em 01/12/2015. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA-  DO PAGAMENTO 

10.1. O prazo e a forma do pagamento estão previstos no item 20 do edital. 

10.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

10.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 

através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

10.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

10.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão 

original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia 

correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor 

respectivo. 

10.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da 

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada 

pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados. 

10.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

10.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 

executados. 

10.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição 

definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo 

detalhada. 

10.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 

Edital. 

10.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados. 

10.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execução dos serviços identificada pelo Departamento de Engenharia ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

10.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a 
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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, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 

inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

10.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 

disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

10.6.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 

conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro 

meio previsto na legislação vigente. 

10.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

10.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

10.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 

proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 

data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM =I xNx VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6 / 100) 
I= 

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

11.1. Quando as etapas das obras e/ou serviços contratados forem concluídas, caberá à 

CONTRATADA apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da 

CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 10 (dez) dias, a verificação dos serviços 

executados, para fins de recebimento provisório. 
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11.1.1. 	O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 

os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

11.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 

obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 

retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

11.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 

verificadas. 

11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

11.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 

10 (dez) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão 

designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as 

exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as 

reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de 

materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato. 

11.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores 

à exaustão do prazo. 

11.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, 

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições 

legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS 

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

13.'CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA • DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral Do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
DOTAÇÕES 
Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 
2015 	A 260 05.001.04.122.0402.1027 000 
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13.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício 

subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente 

designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme 

detalhado no Projeto Básico. 

14.1.1. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência 

técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra. 

14.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem 

a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade 

solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos 

serviços contratados. 

14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 

contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

14.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE 

encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, 

ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. 'CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE  

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 

1993. 

15.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

15.2.1. 	As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

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

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

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

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

16.1. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 

motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 

prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

18.1. Os motivos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 22 do edital. 

18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

18.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" a "q" do item 22.1, do edital, sem que 

haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) Devolução da garantia, se houver; 

b) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

18.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia 

contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela 

devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 

causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS. CASOS OMISSOS  

19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 

pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código 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 transcrições. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA-  DA PUBLICAÇÃO 

20.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial Do Município será 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia 

útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS  

21.1. A troca eventual de documentos e correspondências entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATA A será feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital. 
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22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO  

22.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Comarca de 

Capanema - PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a 

seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na 

presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Testemunhas: 

NOME: Gils Amauri Huber 
CPF: 555.1 .969-04 
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DECRETO 03.6,018, DE 31 DE AGOSTO DE 2015. 

Atol Crédito Adicional Suplemenior no noter 

delt S 35100(400. 

A Prefeita do Muoiciplo de Capooeroa, Errado do Farang, no uso de suas 

atribuições lepois e conforme disposto na Lei Municipal a°  1.540, de 15 de dezembro de 2014 

e na Lei Federal n° 4 320, de 17 de março de 1964, 

DE  RETA 

Art. I° Fica aberto o Crédito Adicional Suplmienlar no valor de RO 353.000,00 

(vemmes e Gigg:Dilla e tres mil mais), umfonneclassificapeo fancional programática abaixo: 

ORGA0:07.00-SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA EESPORTES 
UNIDADE: 07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
ATIVIDADE. 12.301 11013902 -ADV DO D.m FUNDAMONAL -MANIFICOÇAD 
CONTMEI-E.MTNTO, 0590 -3190.11.00.00 - VFA4C E VANT FIXAS -PESSOAI OVN 
DONfir RE.1111.3100-REO11R503010DINARIOM.IvIÓN. EXERIACIO 011alIMITE 
VALOR RO 50.000.00 inorm, par ea0109901 

ORGAN: 07.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
UNIDADE: 07.01- DEPARTAXIENTO DE EDUCAÇÃO 
ATIVIDADE 11.361 11012902 - ADV DO Ri5P.FINTIAMENTAI • MANUTRICAO 
LAM AMI Huar, 020- 3 1013.00 - rixii.A.). PAI NONA is 
rom. RILORso. om- [tal:REDE onoN,ÁRfie: mvieLs . ENDEL iciii tX)RILLNAL 
VALOR. R5100,0,50 irvecm: pa mardraimini 

6RGÃO: 07.00-SECRETARLI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
INIDADE: 0741- DEPARTAMENTODE EDUCAÇÃO 
:TIVIDADE 11 301 12012.114 - AEIV DO ENSINN FUNDANDYTAL • FENDER 
ONIAALIMINTO. 010- 3390.33.00.110- PM:SMIL MND COM LOCOMOÇÃO 

rONTE RE(IARSO. 102 -FUNDES 10%. OfEREACIO CORRENTE 
vAi :AR RS 11010.x110 holtom notert.. de tnrendmon) 

ÓRGÃO: 07.110SECRE0ARiA DE EVOCAÇÃO, OG LAURA li DEVORADO 
UNIDADE: 07.01- DEPARTAMESTODE EDUCAÇÃO 
ATIVIDADE' D 145.12021.110-EDUCAÇÃONEANTIL 
CONTAELFMENTO:0960-3190.11.00.00 - MC E VANT FIXAS -P MIL 
FoN i IDA EVAAPErr 00 -lificliksts imitiNiiiirix110110-ti -EX EX:iiiiPmF 
VALØR: RS 20.000 Omena vor canclinEnrol 

ÓRGÃO: KOP -SECRETARIA DE SAGDE 
IINIDADE: OM I -FUNDO MUNICIPAL. DE SAÚDE 
AI IVIDADI 10 101.101 MEI -ATIVIDÁDLA DO FUND° MUNICIPALIXEAÚDE 
CONTAELEMENTO. IRA- 3 lee 11.00.0 -VENE E VANE FIXAS-FEESOAL CIVIL 
FONTE RF.CUROO, 000 -RFEIIRSOOORDINARRIS LIVREA -EXPZEICIOCORREAUF 
VAIA IN Ri tarmixiixi murra par cineelm..) 

6RGAO: 0000- SECRETARLA DE SAÚDE 
UNIDADE: 09.01 - FUNDO kfUNICIPAL DE SAÚDE 
ATIVIDADC. 10.101 1012.007- VIGILANCIALEISAUDE 
CONTATELEMENTO 2130 -330.39.00.00 -OUT SERV TERC -P TURIDICA 
FORTE RECURSO' 417- VIGILÁNCIA EM SAUSE-EXERCICIOCORRENTE 
VALOR' R5131100.00 Irecino per earulanmeo) 

TOTAL DE SUFLEMENTAÇOES 	 00313.00040 ...- 

Art 2. Os recursos =minna para ÇANzerlora do credi50 de que trala o enige 

anten., somo erlendos do atom de arme:Ida:glo e do cancelamento parcialdas copeintet 

dotações orçamentárias, confbrine o previsto ro parágrafo 1° do an. 43 da Lei Federal n°  

4.320, 61 17 de mer. de 1964: 

(ARGAO: 00 -SECRETARIA Dk:SAGDE 
UNIDADE: 09.01- HUM. MUNICIPAL DE SAGDE 
ATIVIDADE M.1. 100110E7 - VICILANCIA EXI SAÚDE 
CONOVELEMENTO 113.- 14EINO..00 - MATTALA E DE 001431.1740 
FONT. RECURSO 01r- VIGILAACIA CM SAUDE -EX ERCICIO COR R ENTE 
VALOR Pis num. 

ORGAO: 11.011-SECRETARIA DA FAXIIIIA E DESENVOLVIM ENIG SOCIAL 
UNIDADE: 11.03 - FUNDO M101/05 DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
ATIVIDADE: 0241.08026008 - ATIV DO FUNDO MUE DIRGUANÇA E ADOLESC 
CONTA'ELEMENTO 200-1190,11 09.00 - VENC E VANT MAS -P CIVIL 
FONTE RECURSO 00u- RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES- EXERCÍCIOCORRENTE 
VALOR. 05 8000.00 
CONTAELEMENTO 232D-3390.30.00.00- MATBU& DE CONSUMI) 
FONTERECLISO 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES-EXERCICIOCORRENTE 
VALOR: 120011010,10 
CONTNELEMENTO 0040-1101100,01-41,0V, REM OL SERV DISTRIB GRATUITA 
FONTE RECURSO 000 -RECURSOS ORDINARIOS LIVRES- EXERCICIO CORRENTE 
VAIAR 1115000,00 

TOTAL DE CANCELAblENTOS a. 	 -- 	RS 123.000,00 

Excesso de Arrecadarno - Receila 1724.01.00.00.00 • Fonre 101 	R.5 	130.000,00 

Art 3.  Este Decreto entra em visar na dala de soa publicacin, Deado revogada as 

dÓvosicdes em contrivio. 

Capanema, 31 de agosto de 2015 

LindaMir Marie de Lara Denar& 

Prrfrila Municipal 

MunicIpio de Capanema - PR 

PORTARIA M8252E015 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATORIO 

LICITAÇÃO.  012. MODALIDADE -Convite 
Considerando queo procedimentoficitaterto ette de amMo eom e le, n. 66613/93 e ufin Uteraceet. 

eepecialmente ere seu anno 43. homologi" o Ed. de 00ø90o mala:Uere Conte n° 012/2010 e 
Aejudloo, obeso CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA 
NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA GAMBUT LOTE 30 GLEBA 143 • CP, 
ZONA RURAL DE CAPANEMA • PR, COM AREA DE 154,42 Nir Em ...men. 00 chsposlo no 
29.100, paregrafo i da .18E00 de 21 de junho de 1993, tornuse pUblIco c resuitado da 13:41000 em 
erAnmfa apr,en,rylr rf ,,,,,,,,,,,) peio altera moner =a2_001: 0,2L.: 

CONSIRGTORA E INCORPÓRALADRA u \ GEMANN LADA ME  
Valor total doa gastos ccm a Ldtaollo modaliiade Convite N° 012/2015, RI 46.9135,89 (quarenta e 

sus mil nov eeereos e °esser. e dam rense e e)mito e ruve rommes) 
Homologo a presente 1100000, 

CAPANCIAA, 02 de...ode 2015 
LOIDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

Município de Capanema - PR 

Setor de Licitaçbes 

Munielme de Nemma - Estado do Paraná 
Av. Parigot de Souza, 10311- Capanema - Paraná - Centro. 

PUBLICAÇÃO TRIMBSTRAL REP: PREGAS PRKSENCIAL n9/1016 
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE COMPDEM AS 
CESTAS BÁSICAS PAIRA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE TRABALHADORES QUE SE 
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMÍLIAS QUE POSSUEM 
CRIANÇAS EM ESTADO DE RISCO E DESNUTRIÇÃO, IDOSOS EM SITUAÇÃO DE 
DOENÇA, PESSOAS COM DF,FICIENCIA E FAMÍLIAS QUE, SE ENCONTRAM E31 
SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E QUE MOMENTANEAMENTE ENFRENTARAM 
NECESSIDADES BÁSICAS DE ALIMENTAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA • PR. 
Permanecem inalterados os preços homologados em 02 de Junho de 2015. 

Gabriel Mine Cipriani 
Pregoeiro 

Município de Capanema - PR 

Setor de Lhes 

Município de Carmen) - Estado do Pernod 
Av. Parigot de Som, IOPü Capanema - Paraná - Centro 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO PRESENCIAL N°0Ø2015 
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, 
PARA USO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CAPANEMA -
PR Permanetem inalterados os &eim homologadas em II de hallo de 2015. 

Gabriel Felipe Cipriani 
Pmgoeiro 

Município de Capanema - PR 

Setor de Licitarkes 

Monieipm de Gommene, - Entado do Varme 
Av, Punget dc Seuzo, 1080- Capanuma - Panna - Centro. 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF: 'PREOÃO PRESENCIAL N'066/2014 
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOCICOS PERTECENTES A 
SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPANEMA • PR. Permene= inalteradus os propos 
homologados em 03 de Dezembro de 2014. 

Gabriel Felipe Cipriani 
Pregoeiro 

Município de Capanema - PR 

Setor de Licita 'çoes 

EXTRATO DE CONTRATO NO 133/2015 
Convite ND 012/2015 

Data da Assinatura: 02/09/2015. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	CONSTRUTORA E INCORPORADORA IAGEMANN LTDA - ME. 
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 
30, GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA PR, COM AREA DE 154,42 hl', 
Data Inicial de vigência 02/0912015, data final de vigência 01/12/2015. 
Valor total: R$ 46,965,89 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais 
e oitenta e nove centavos). 

Undamir Maria de Lavo Denardin 
Prefeita Municipal 

4,  

Municipio de Capanema - PR 
Setor do Lic... 

I. Termo Adltivo ao Contrato n. 065/2015, que entre sl 
celebram de um lada 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANÁ 
e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA. 

Pelo 	presente 	instrumento 	particular eue firma 	de 	um 	Indo, 	MUNICiP10 	DE 
CAPANEMA, 	Mscrito no 	Cadastro Nacional de Pess. Juridlo 	(MO) 	sob o n.  
75.972.760/0001.60, neSte atO representarld pela Prefelta Munlcipal abalso assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA 	DE LARA DENARDIN, 
inscrita no CPF/MF sob o n. 990.254.109-53 abaixo 45510400, doravante deeIgnada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, pessoa juridica de &elte privado, sltuada a R OTAVIO FRANCISCO DE ~TOS, n° 
1563 - CHÁCARA 82 NE - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, mur]. no CIM sob o 
n. 75.981.993/0002-00, neste ato por seu representante legal, IVO ANTÔNIO MULLER, 
CAF:175.546.329-99 ao fim assinada, doravante designada CONTRATADA, estando as 
partes suleltas as normas da Lel 8.666/93 e suas alteraçnes subseglientes, ajustam o 
presente Contrata, em decerrênCia 00 Edital COnvIte n° 006/2025, mediante aS seguintes 
cláusulas e condic6es, 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 03/06/2015, objeto do Edital de 
liCitaçÃO. Modalidade Convite n.. 006/2015, entre . part. Ufine Identificadas, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E 
OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM AREA TOTAL DE 52,52 
flz 	E 	7,91 	Me 	RESPECTIVAMENTE, 	conforme 	memorial 	descritivo 	(anexo 	11) 	e 
especifiCado no formulada padronizado de 0,000014  (a nexo 06),adltause o pram de 
vigencia e execução do presente contrato para meis 90 (noventa) Mas, em urtude da 
obra ter Imundo com atraso par falta de del:agne orçamentaria 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas do contrato orig mår., 120 atingidas por 
este Termo, permanecem inalterada 0 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de ,auaí teor e 
forma na presença das testemun has abaixo. 

Capanema 02/09/2015. 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR 	MICEMETAL MULLER IND, E COM. LTDA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	NO ANTÔNIO MULLER 

TESTEMUNHAS: 

MunicIpio de Capanema - PR 
Setor de Licartyla 

25 Termo Aditivo ao Contrato no 188/200, Ille entre si 
Celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ 
e de outro lado a er0resa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA. 

Pelo 	presente 	Instrumento 	partiefilar que Primo 	de 	um 	lado, 	MUNICÍPIO 	DU 
CAPANEMA, 	inscrito 	no 	Cadastro 	Naclonal 	Oe 	Pessoa 	Jurídica 	(CNPJ) 	sob 	0 	n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado, 
doravante 005100000 PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA 	DE IARA DENARDIN, 
insulta no CPF/MF sol, o rin 990.214.105-53 abalx0 as medo, doravante des.narla 
CONTRATANTE, e 	de outro lado 	a 	empresa MICEMETAL  MULLER  INDUSTRIA E 
COMERCIO LIGA, pessoa Oridica de direito  privet.,  sltuada a R 000010 FRANCISCO  OL  
MATTOS, 1563 CHÁCARA 82 NE - CEP' 85760000 - BAIRRO• SANTA CRUZ, inscrita no 
COEI sob uno 75.981.993/0002-00, neste uso por sou representante legal, IVO ANT61110  
MULLER, 	CPF:175.546.329-49  arr  fIrn assinado, doravante designada CONTRATADA, 
estando as partes sujeilas as normas do lei 11066/93 e suas altoracnes subseefientes, 
ajustam o presente Contrato, em decorrenc. do Edital Convite n° 037/7014, mediante 
as seguintes clausulas e condiefies. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 04/09/2014, objeto cio  EMMI  de 
licitaD3o, Modalidade Convite n.. 037/2019, entre as  pa  rtes acima Identificadas, para 
CONTIRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE 
SAÚDE, QUE  SERA  LOCALIZADA NO LOTE 03 DA QUADRA N° II, DISTRITO DE SÃO 
LUIZ, EM CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 29,39 MO, EM ATENDIMENTO A PROPOSTA N° 
09157931000113004 - SISMOB - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. conforrne memorial 
descritivo (anexo 	11) e especinCado no formulário padronizado de proposta (anexo 
06),aditiva-se o prazo de vigência do presente contrato para mais 90 ineventa) dias, em 
virtucle do atraso do repasse das verbas do Ministédo da  Sa  Cide para o Mur:reip. de 
Capanema - PR, impossibilitanclo a linahme30 da obra e seu posterior pagamenlo 

CLÁUSULA SEGUNDA: As  dem=  Ga mles 00 contrato °Meir:årle, nno atIngleas por 
este Termo, permanecem inoltaradas. 

E,  nor  asem  esteren:  ajustada firmam o presente  om  02 (duas) vim de qual  tror  , 
forma na  pesen,»  das testemunhas Abel». 

Capanema 03/09/2055. 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR 	MICEMETAL  MULLER  IND. E COM. LTDA 
LINDAMIR MARIA DC LARA DENARDIN 	IVO ANTÔNIO Mll LER 

TESTEMUNHAS: 

AVISO DE LicrrAçÃo - CARTA CONVITE N°014/2015 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna  pihl.° nye  realizará 

Processo Lienatório. nos termos a segmr. 

Modahdade• Carta Convite n' 0142.015  
'nou  de Iolgamento• Menor preço POR  LO IT  

Objeto. 	CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA 	PARA 

AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE LOUSAS BRANCAS E PORIAS, E 

PARA 	EXECUÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	DE 	REFORMA, 	COM 

FORNECIMENTO 	DE 	MATERIAL, 	EM 	PARQUES 	INFANTIS 

EXISTENTES, ONDE AMBOS OS SERVIÇOS IRÃO SER EXECUTADOS 
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPANEMA - PR, EM ATENDIMENTO 

AO PROGRAMA PARA APOIO À MANUTENÇÃO DE NOVAS TURMAS 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO -

RESOLUÇÃO CD/ENDE  bl.  16/2013 

Abenura das propostas, 16.00 horas do  dra  14 de Setembro de 2015. 

Local. Setor de Licitacirms do Municimo de Capanema - PR, aluado a Av  
NOE.  de Soum. 1080- Capkinen. - Parma - Centro 

Demais Informaçaes rodado ser obtidas no endereço  kleima  edado em honirto 

normal de eapediemle 

Capanema-Po, 04 de Seknabro de 2013 

lamlarno Maria de Iara Denardui - Preleila Munimpal 



00014,6 
Município de Capanema — PR 

Secretaria de Planejamento e Projetos 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

Ref: Aditamento do Prazo do Contrato n° 133/2015 —

Contratação de Empresa Especializada para Execução de 

Reforma no Prédio Público Municipal da Linha Cambuí. 

O Município de Capanema, após os trâmites licitatórios, 

firmou o Contrato n° 133/2015, com a vigência de 02/09/2015 a 

01/12/2015 com a Construtora e Incorporadora Lagemann Ltda —

ME, para a execução da reforma no prédio público, localizado na 

Linha Cambuí, Lote 30, Gleba 143 — CP. 

Ocorre que a arrecadação aos cofres públicos vem 

apresentando uma queda significativa nos últimos meses, 

principalmente com a diminuição de arrecadação do Imposto Sobre 

Serviços — ISS, devido a suspensão temporária da construção da 

Usina "Baixo Iguaçu". 

Diante do fato citado as obras realizadas com recurs s 

próprios estão sendo executadas em um período maior do qu o 

previsto no Contrato e de acordo com a disponibilidade dos cof es 

públicos. 

Com fundamento nas razões acima, SOLICITAMOS o 

aditamento do prazo do Contrato n° 133/2015, por um períod 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br, 
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.hr  



0”0147 
Município de Capanema - PR 

Secretaria de Planejamento e Projetos 

06 (seis) meses para o término da obra e trâmites de prestação de 

contas. 

Capanema, 5 de novembro de 2015. 

ubens Luis Ro do Souza 

n eiro Civil 

CREA RS 88296-d 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

engenharia@capaneraa.pr.gov.br, planeja meu to@capanema.pr.gov.br, 
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br  
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Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

Minuta do 1.0  Termo Aditivo ao Contrato no 133/2015, que 
entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA -
PARANÁ e de outro lado a empresa CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada 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 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN 
LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a R OTAVIO KISCHNER, 133 - SALA 
02 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO JOSÉ OPERÁRIO, inscrita no CNPJ sob o no 
07.287.838/0001-57, neste ato por seu representante legal, LUIZ CARLOS LAGEMANN, 
CPF:169.474.228-84 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 
partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o 
presente Contrato, em decorrência do Edital Convite n° 012/2015, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 02/09/2015, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Convite n.° 012/2015, entre as partes acima identificadas, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PREDIO 
PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA 
RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 M2, aditiva-se o prazo de vigência e 
execução do presente contrato para mais 06 (seis) meses, conforme Parecer Jurídico n° 
	/2015, pois a obra está sendo realizada com recursos próprios e a arrecadação aos 
cofres públicos vem apresentando uma queda significativa nos últimos meses, 
principalmente com a diminuição do Imposto Sobre Serviços - ISS, devido a suspensão 
temporária da construção da Usina Baixo Iguaçu 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
na presença das testemunhas abaixo. 

Capanema - PR, XX/XX/2015. 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR 
	

CONST. E INCORP. LAGEMANN LTDA - ME 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

	
LUIZ CARLOS LAGEMANN 

TESTEMUNHAS: 

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

CAPANEMA - PR 



1 t 	I v 
Município de Capanema - PR 

DESPACHO 

Com efeito, ante as razões emanadas pelo Departamento de 
Engenharia, determino o encaminhamento à Procuradoria Jurídica 
para deliberar acerca da viabilidade do processo. 

Capanema — PR, 26 de Novembro de 2015. 

LINDAM MARIA DE LARA DENARDIN 
P EFEITA MUNICIPAL 

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

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

PARECER JURÍDICO N° 170/2015 
CONVITE N° 12/2015  

INTERESSADO: Setor de Licitações. 

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO N° 133/2015. CONVITE N° 
12/2015. 

1. CONSULTA: 

O Setor de Licitações encaminha para análise dessa Procuradoria 
Jurídica minuta de aditamento contratual, referente à carta convite n° 
12/2015, cujo objeto é a prorrogação do prazo do contrato n° 133/2015, por 
06 (seis) meses, em virtude da diminuição da diminuição da arrecadação fiscal. 

Consta no PA o requerimento do Engenheiro Civil do Município (fl. 
146-147), bem como a minuta do termo aditivo (fl. 182). 

É o relatório. 

2. PARECER: 

Preliminarmente, deve-se salientar que a presente 
manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que 
constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo 
em epígrafe. 

Importante asseverar, inicialmente, que esta 
Procuradoria se atém, tão-somente, a questões relativas à 
legalidade das minutas, ressalvando, portanto, que todo 
procedimento deverá observar a legislação mencionada no corpo 
deste parecer, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, 
não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da 
presente contratação e da discricionariedade da Administração 
Pública ao traçar os parâmetros dos serviços entendidos como 
necessários, bem como da forma para a sua execução. 
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A nosso ver, a dilação contratual buscada encontra-se devid 
justificada, e, pelo que consta do PA, não traz quaisquer outros õnu 
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

A Lei n° 8.666/1993 admite a prorrogação de contratos, desde que 
observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo legal nos 
seguintes termos: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 
exceto quanto aos relativos: 
(• • .) 
§ 12 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão 
e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
I - alteração 	do 	projeto 	ou 	especificações, 	pela 
Administração; 
II - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições de execução do contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do 
ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no 
contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de 
terceiro reconhecido pela Administração em documento 
contemporâneo à sua ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da 
Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos 
de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento 
na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 
§ 2-9- Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por 
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente 
para celebrar o contrato. 

Consoante se verifica da Cláusula Nona do referido Contrato, 
acostado as fls. 133/144, cujo prazo inicial de vigência era de 03 (três) meses, 
a partir da data da assinatura, tendo início no dia 02/09/2015 e encerramento 
em 01/12/2015. 

O solicitante, as fls. 146/147, pleiteia o pedido de prorrogação 
contratual, sob o argumento de que a execução do contrato tardou em 
decorrência da diminuição de ISS, motivada pela suspensão temporária da 
construção da Usina Baixo Iguaçu. 



Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

Administração Pública, além dos originariamente previstos. Não obstante, tem-
se que a prorrogação contratual decorre da necessidade de conclusão do objeto 
do contrato 

Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a 
veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de 
inteira responsabilidade dos contraentes. 

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de 
aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal em caso 
de malversação da verba pública, decorrentes de improbidade administrativa, 
nos termos da Lei 8.429/92, bem como em desrespeito à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei n° 10.028/2000, que criou 
outros tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de modo a tomar mais 
efetivos os princípio constitucionais da Administração Pública (art. 37/CF). 

3. CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela 
possibilidade da celebração do termo aditivo sob análise, desde que sejam 
providenciados: 

a) Juntada aos autos de toda a documentação de regularidade 
fiscal prevista no art. 29 da Lei 8.666/93, de modo a comprovar que a 
contratada ainda satisfaz os requisitos de habilitação, caso a validade dos 
respectivos documentos apresentados na sessão pública esteja espirada; 

b) Juntada das declarações do art. 16, I e II, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 

c) A publicação do extrato do termo aditivo em análise na 
imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, Lei 8666), com vistas a conferir-lhe 
validade e eficácia, em razão do princípio da publicidade, inerente a todos os 
atos administrativos. 

o parecer. 

Capanema, de 26 de novembro de 2015. 

omanti Ezer Barbosa 
Procurador Municipal 
OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Jurídico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 
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Município de Capanema - PR 

DESPACHO 

Dessarte, pelas razões emanadas pela Procuradoria Jurídica, 
as quais opinam pela plena viabilidade do processo, delibero pelo 
deferimento do aditivo, nos termos sugeridos pela Procuradoria 
Jurídica. 

Capanema — PR, 26 de Novembro de 2015. 
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Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

1.0  Termo Aditivo ao Contrato no 133/2015, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PARANÁ 
e de outro lado a empresa CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada 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 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN 
LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a R OTAVIO KISCHNER, 133 - SALA 
02 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO JOSÉ OPERÁRIO, inscrita no CNPJ sob o n° 
07.287.838/0001-57, neste ato por seu representante legal, LUIZ CARLOS LAGEMANN, 
CPF:169.474.228-84 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 
partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o 
presente Contrato, em decorrência do Edital Convite n° 012/2015, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 02/09/2015, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Convite n.o 012/2015, entre as partes acima identificadas, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PREDIO 
PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA 
RURAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 M 2, aditiva-se o prazo de vigência e 
execução do presente contrato para mais 06 (seis) meses, conforme Parecer Jurídico n° 
170/2015, pois a obra está sendo realizada com recursos próprios e a arrecadação aos 
cofres públicos vem apresentando uma queda significativa nos últimos meses, 
principalmente com a diminuição do Imposto Sobre Serviços — ISS, devido a suspensão 
temporária da construção da Usina Baixo Iguaçu. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
na presença das testemunhas abaixo. 

Capanema - PR, 01/12/2015. 

M ICÍPIO DE C PANEMA - PR 
LI DAMIR MARIA DE LARA DENARDIN eier/IE INCO 

Z CARLOS 

7 
TDA - ME 

TESTEMUNHAS: 

Gils =. "auri Huber 
RG 3.351.513-8 

PF 555.119.969-04 
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Município de Capanema - PR 

Setor de Lotamos 

1 n  termo Aditivo ao Contrato no 255/2010, que entre s, 
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPAREI« - PARANÁ 
e de outro Jade • envie» 501ENCICEL & SCI1ENCKEL LTDA 
- EPP, 

Pelo presente instranunro particular que firma do um lado, Monit.:RIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nactonal de Pessoa Jud‘en (CNIPI) sob e ri.  
/5.9/2 760/0001.00, neste ato representada pela Praia., Mun,cipal abaixo as sinado, 
doravante designada PREFEITURA, Senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
Msrma 	CPF/MF sol, o ns 990254.189-53 abaixo assolado, doravante designada
CONIRAIANIE, e de outro ludo 0 empresa SCHENCKLL 8, SCILLNICKEL LIDA - LPP, 
pessoa mi.. de Orado privado, situada a R ALAGOAS, 450 - CEP: 85700000 -
BAIRRO, SANTA CRUZ, Msenta no CNP) sob o no 78 693.421/0001.32, neste ato por seu 
representante 18101, CASSIANO ROBERTO SCIICNCKEL, CPF:02,1.916.959-28 ao fm 
assina., doravante designada CONTRATADA, estando as partes Rojadas as normas 
date, n°  9.666/93 e suas alteraçães subsequentes, ajustam o presente Contrato, em 
decorrência do Editai Convite n° 04902014, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEI. Conforme :antr.° firmado em 04/12/2014, oojeto do Edital de 
licitakAu, Modalidade C.v. 	019/2014, entre as parte) aoind identificadas, Vara 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA CONSUMO DAS REPARTIÇOES 
Pritai rCA9 NA AOMINIATRAÇÃO . uNtr.iPIO DF DA,ANFMA PaAldd aa PN.A.a ,  
contraro para mulo 04 (quatro) meses, baseado nu Parecer Juridico na  168/2015, devi. 
ao saldo positivo existente, v,sando a aquisição de codos os itens em Sua totalidade 

CLÁUSULA RESSOOU, As demais dauSulas do contrato originada. nao allneMas por 
este Tomo, permanecem inalteradas. 

E, por azam estarein Gustadoo rosnam o Peugeot. em CD (duas) eles de igual teor e 
forma na praamee des rentemunnes abaixa. 

Capanema -PR. 03/12/2015 

murno1P10 DP CAPANFRA PR SOIENCKEI a SCHFNCKH iTDA - FaP 
LINDAMIR MARIA DE IARA DENARD1N 	 C00010000 R001010 SCMENCREL 

TE,FmlINHAS• 

15 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA toma público que 
requereu DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
ESTADUAL junto ao IAP • Instituto Ambiental do Paraná, para 
Recapeamento Asfático, na Avenida Espirito Santo, trecho entre a Rua 
Aimorés e Avenida Botucaris, no município de Capanema, Estado do 
Paraná. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA toma público que 
requereu DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
ESTADUAL junto ao IAP Instituto Ambiental do Paraná, para 
Recapeamento Asfático, na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 
trecho entre a Rua Aimorés e Avenida Botucaris, no município de 
Capanema, Estado do Paraná. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA toma público que 
requereu DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
ESTADUAL junto ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná, para 
Recapeamento Asfático, nas Ruas Aimorés, Antonio Niehues, Bahia e 
Santa Catarina, perímetro urbano no município de Capanema, Estado 
lo Paraná. 

Município de Capanema - PR 

Setor de Licitações 

M9tai-1010 de Caparem - Estado do Paraná 
Av brigo'. de Som, 1080- Capanonia - Paraná - Centro 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO PRESENCIAL N°019/2015 
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE COMPÕEM Ai 
CESTAS ItASIC AS PARA DIAIRIBUIÇÃO AS FAMÍ LIAS DR TaAhALHADorws QUE SE 
ENUOXTRAM ENI SITUAÇÃO DL VULNERABILIDADE SOCIAL. FAMÍLIAS QUE POSSUEM 
cRIANÇAS EM ESTADO DE RISCO E DESNUTRIÇÃO IDOSOS F,A1 SITUAÇÃO DE 
DOENÇA, PESSOAS COM DEFICIENCIA E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM 
SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E QUE MOMENTANEAMENTE ENFRENTARAM 
NECESSIDADES BÁSICAS DE ALIMENTAÇAO. DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA • PR 
P9rmenmem maluemdbsee peças  homologados em 02 de Junho de 20111. 

Cabras} Fel pe Cipsani 
PfPgúeiro 

Município de Capanema - PR 

Setor de Lidtações 

Município de Capanema - Celado do Perime 
Av. Perigos de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL RER: PREGÃO PRESENCIAL N° 020/201 5 
OBJETO:REGISTIRI DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, 
PARA USO RA 4:CRETAHIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CAPANEMA 
PR Porinameom inaltertidoeotslimbe homologados em 03 do junho de 2ID3 

Gabriel Felipe Nrians 
PtegoMM 

Município de Capanema - PR 

Setor de Licitações 

Munidpio b ('oponente - Estado do Paraná 
Ao. KIng0I. de Soara, MD- Calmem - Paraná - Celaro. 

PUBLICA çÃo TRIMESTRAL REF: PREGÃO PRESENCIAL N'06&'2014 

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO .1 CONTRATA(*) DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS. E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOit PERTE(iENTES A 
SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPANEMA ' PR Primanecem inalterado. os preços 
homologado, em O'd de Dezembro de 001 

Gabriel Felipe Cipriani 
l'regotoiro 

Município de Capanema - PR 

Setor de Licitações 

1.0 Termo Aditivo ao Contrato no 254/2014, que entre sl 
celebram, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANÁ 
e 08 outro lado a empresa COMERCIO DE 6101006 
ALIMENTIC TOS KRAFMER h 000.  

Pela presente monumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO OC  
CAPANEMA • PR, in500110 no Cadastro NaGonal de Pessoa Jurídica (CNP)) sob o n°  
75.072.760/0001.60, neste ato representada Pe. P000010  Mem..,  abaixo as..., 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINgAmIR MARIA DE IARA DFNARDtN, 
inscrita no CPF/MF sob o no 990.254.189-53 abaixo as nado, doravante deogna0a 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa COMERCIO DE GENERDS ALIMENTICIOS 
KRAEMER LIDA, pessoa jurIcka de direito privado, situada a 

AO 
 RIO GRANDE DO SUL, 

1523 - CEP. 85760000 - BAIRRO. 500 JOSE OPERÁRIO, inscrita no CNP) sob o n° 
65.472.967/6001-29, neste ato por seu representante lesai, NELSON JUNIOR KRAEMER, 
CPE.971.410.629.04 a0 	assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 
partes Sujeitas as normas da Lei 	8.666/93 e suas alteracees subsequentes, ajustam e 
presente Contrato, em decorrência do Edital Convite n. 049/2014, mediante as seguintes 
010000100 e condloães 

CLAUSULA PRIMEIRA . Conforme coram. firmado em 04/12/2014, objeto do Edital de 
nado, modalidade Conote no 049/2014, en re as partes acima identificadas, para 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMLN TICIOS DIVERSOS PARA CONSUMO DOS 13E4,14110LS 
PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO 00 MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR,aditiva-se o presente 
Cerar. Para mais 04 (quatro) meses, baseado no Parecer Juddico n° 168/2015, devido 
aosaldo positivo existente, visando a aquisição de todos os itens.. sua totalidade 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Miau. da contrato originário, Mn atingidas por 
este Tering, permanecem inalteradas. 

E, pon num estarem Gastados firmam o presente em 02 (da») alas de Igual teor e 
forma na presença das ~manhas abaixo. 

Capaneffia - PR, 03/12/2015. 

Município de Capanema - PR. 

Setor de Licitações 

Tenmo Aditivo ao Contrato no 133/2015. que entre si 
celebram de um lado o MUNICIPIO DC CAPANEMA - PARANÁ 
e de outro lado a empresa CONSTRUTORA E 
INCORPORADO. LAGEMANN LTDA - ME 

Paio pretensa inonenento particular que Fona de urn lado, MUNICIPM DE 
CAPA.. • PR, Inscrito no Cadastro anuo., da Pessoa Jur.. (CNPI) sob n n° 
75.0/2. /60/0001-611, neste ato representada pela Prefeita Munrtpal abaixo assinado, 
doravaale daugnadA PREFEITURA, senhora I INDAMIR MARIA DF IARA DENARDIN, 
Inscrita no CPFONIF s. o no 990 254180 53 abaixe assinado, doravante des,9nado 
CONTRATANTE, o do outro iodo o empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
ACFmANN ITDAMF, pessoa or,d,,) 	0,00.,00 	n, 	0,0000 0 R 000000 

KISCHNFR, 133 SM, 00 CEP. 85760000 BAIRRO 500 JOSÉ OPERAR.), ,n,r,ra no 
CNP, sobo n° 07.287.838/0001.57, neste ato por seu representante legal, LUIZ CARLOS 
LAOFNIANN, CPF,169474.228 es an fim assinado, doravante dotou., CONTRATADA, 
esteno as partes sujeites as normas da lei o. 8.66603 e suas airersones subsequentes, 
ajusta

d
m n presente Contrato, em lotorrencia do Edital Cens. n°  012/2015. mediante 

as seguintes clausulas 0 ondiches. 

CLÁUSULA PRIMEIRA •• Conforme contrato rirmado em 02/0012015, ornato Oa EdRal de 
tacão, Modalidade Convite n.o 012/2015, entre as partes acama tdentificadas, para 

CONTRATAÇÃO DL EMPRESA ISPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DL REFORMA NO PRÉDIO 
PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUI, LOTE 30, GLEBA 143 . CP, ZONA 
RUHAi OF CAPANEMA - PR, COM. ARFA DF 154,42 1.45, aditava-seo prazo de vigancia e 
execução do presente contrato para mais 06 (seis) meses, conforme Parecer lumbco ri. 
170/2015, pesa obra está sendo realizada com recursos prOpnos e a arrecadação aos voleos 

públicos vem apresentando uma queda significou. nos últimos Meses, 
princrealmente coma diminuição do Imposto Sobro Sandça5 - 155, dando a suspensão 
temporarld da construção da Usina Bom) Iguaçu. 

CLÁUSULA SEGUNDA .  As Gamela cláusulas do contrata prIqIniriu, não atinadas ocR 
este Termo, permanecem inalteradas 

E, en, asaras eston. Gustados firmam o promete ern 02 (duas) vira de Qual tem 
forma na grescreça das restenumbas abaixo 

Capanema -PR, 01/12/2015. 

MUNICIPIO DE CAPANERA - PR CONST. E 1NCORP. LAGEMANN LTDA ME 
LINDAMIR SIARIA DE LAIA DENARDIN 	LUIZ CARLOS LAGLAIANN 

115,MUNHAS: 

Município de Capanema - PR 

Seta, de Licascões 

2 . Temes Aditivo ao Contrato no 005/2005, que entre 8 , 
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA 
e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER IN011500/0 
E COMERCIO LEDA 

Pelo 	presente 	in0trunlerlt0 	partlCular 	que firma 	de 	um lado, 	MUNICIPIO 	DE 
CAPANEMA, 	Inscrito 	no 	Cadastro 	Racionai 	de 	Pessoa 	Juridica 	(CNPJ) 	sob 	o 	n.  
75.972.761/0001 511, neste ato representada velo ',MICO,' Municipal abaixo assinada, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA 	PE CARA DENARDIN, 
Inscrita no CREME sob o n° 990.254.189.53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro Iado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 
LODO, pessoa Jurídica cie etimto privado, sonado a R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, I, 
1563 ' CHÁCARA 82 NE - CEP .  05760000 - BAIRRO SANTA CRUZ, inscrita no CNPJ sob o 
no 05.981.993/0002-00, neste ato por seu representante legal, IVO ANTÔNIO MULLER, 
CPF:175 546.329.49 ao nm assinado, doravante deAanACIA CONTRATADA, estando as 
partes sujeitas as normas da Lei 8 666/93 a duas alterações sinumiant" ajustam o 
presente Contrato, em decorreac.a do Editor Cianato nii 006/2015, mediante aS seguintes 
cláusulas e condições. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 03/06/2015, Objeto do celtal ce 
licitação, Modalidade Convite n.. 006/2015, entre 05 partes acima identificadas, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E 
OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA 	PR. COM ROSA TOTAL DE 52,12 
II, 	E 	7,91 	PI, 	RESPECTIVAMENTE, 	conforme 	memorial 	descritivo 	(anexo 	11) 	e 
especificado no formulário padronizado de proposta (anexe 06),aditiva.se o prazo de 
vigência e execução do presente contrato para mais 08 (oito) meses, conforme Parecer 
Jurídico n°  169/2015, pois a obra está sendo realrtada com recosas próprios e a 
arrecadação aos cofres públicos vem apresentando urna queda significaldva nos últimos 
meses, principalmente co 	a dimintução do Imposto Sobre Servias - 155, devido e 
suspensão temporária da co

m 
 nstrução da Usina Bailo Iguaçu. 

CLÁUSULA SEGUNDA, As drenais cláusulas do conVeto originário, não aUngidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 

F, por asom mimem anulados Drenam o premente um 02 (duas) una de Igual teor e 
forma na prafença dea tenemunhas abaixo. 

Capotem Ot/12/2015.  

MUNICIPIO  DE CAPANEMA . PR 	MICEMETAL MULLER IND E COO, LTDA 
LINDAMIR MARIA DE CARO DENARDIN 	IVO ANTÔNIO MULLER 

TESTEMUNHAS: 

Município de Capanema - PR 

Setor de licitaçãe 

2, imolo Adovo ao Cantai° no  188/2014. que entro A 
colabrem de , Int indo o MONTE 101V OF CAPANEMA - POROSA 
e de Outro lado s empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA. 

Pala presente Instrumento particular que firma de um lado,  MUNICIPIO  DE 
CAPANFMA, 	,nsolto 	nn 	Cadastro 	Narional 	da NUM 	'lontra In4PI1 e. n 0°  
75.972.760/0001 60, 	neste ato representada pela Preta. Municipal abaixo assinado. 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA 	DE LARA DFNARDIN. 
Inscrita no CPF/MF sob o es 990.254.189-53 abaixo assinado, 	doravante designada 
CONTRATANTE, e 	de outro lado 	a 	empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA, pessoa juriti]ce de di,eito privado, situada a R OTAVIO FRANCISCO DE 
MATTOS, 1563 - CHAC.ARA 82 NE - C.FP: 05760001 - BAIRRO 	SANTA CRU], mscrila no 
0501  sobo  no 75.981.993/0000.00, neste aro por seu representante legal, IVO  ANTONIO  
MULLER, 	EPF,175.546.329-40 ao fim OSSalado. doravante designada CONTRATADA, 
estando as partes sujeltaS as normas da Lei 11.664/93 e suas alteratres subseqüentes, 
ajustam o presente Contrato, em decorránSie de Edital Convite n° 037/2014, mediante 
as seguletes cláusulas e côn.:1.0.5es. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 	Cmdonne contrata firaladp era 04/09/2014, oojeto du Editai (te 
licitação, Modalidade Convite n.. 037/2014, entre as partes acima identificadas, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE 
SAUDE, QUE  SERA  LOCALIZADA NO LOTE 03 DA QUADRA N° I I, DISTRITO DE SÃO 
LUIZ, LM CAPANEMA - PR, COM ARFA LIE 24,39 01, Itã AI ENDIMIN 1-0 A PROP0510  al,  
09157931000113000 - SISMOS 	FUNDO NACIONAL DE SAUDE, conforme mamona,  
descritivo (anexo 	11) e especificado O0 formulário padronizado de Proposta (aexo 
06),aditiva,se o prazo de VIOèrlOO do prasante contrata para nwaa 08 10:000 .00105, 
Conforme Parecer luricilco n°  167/2015, em virtude do atraso do repasse das verbas do 
MuliSterm da Saúde para o Numerei° de Capanema - PR devido à cole financeira que 
assola o pais, ImpossIblI10nd0 a flnal,zação da obra e seu posterior pag0ment0. 

CLÁUSULA SEGUNDA, As demais itláuSulaS do contrata drIernario, NO alinqrders por 
este Termo, permanecem inalteradas. 

E, per aSSIM estarem ajtiRadOS ernlarn 0 areai. em 02 (duas) nas de Igual teor e 
forma na presença  des  testemunhas abaixo. 

Capanema 03/10/2015.  

MUNICIPIO  DE CAPANEMA 	PR 	MICEMETAL MULLER IND. E COM, LTDA 
I INNAMIR MARIA OF I ARA MAM/. 	IVO  ANTONIO  Ri ii i PP 

TESTEMUNHAS: 

Município de Capanema - PR 

Setor de Licitações 

EXTRATO DE CONTRATO NP 178/2015 
Cor corrència NP 002/2015 

Data da Assinatura: 01/12/2015. 
Contratante: 	Municipio  de Capanema-M. 
Contratada: 	A.A. COLUSSI & CIA LTDA ' 	ME. 
OblootCONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA 	PARA 	EXECUÇÃO 	DE 
DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLÊMICA COMPLETA COM PEDRAS 
IRREGULARES 	NO 	SEGUINTE 	TRECHO, 	500 	PEDRO 	AIO 	SANTA 	ANA, 
TOTALIZANDO 38,578,80 M0 , SITUADO NA ZONA RURAL DO  MUNICIPIO  DE 
CAPANEMA- PR, EM ATENDIMENTO AO CONVÉNIO 648/2013  - SEAS  
Data inicial de vigência 01/12/2015, data final de vigência 31/01/2017. 
Valor total: RS 1.075.220,02 Com milha°, setenta e cinco mil, duzentos e vinte 
reais e dois centavos). 

Lindai-1-dr Marta de Lera Denodes 
Prefeita Municipal 



Item Produto/Serviço UN. 	Quantidade Status 	Marca 	 Preço Unitário 	Preço Total Sel 

28/08/201509:11:10 Emitido por: GABRIEL C IPR lANI, na ‘ersão: 5512 g 

	

'Fornecedor; 2735-9 CON STRUTORA E INC ORPORADORA LAGEM AN N LTDA - M E CNRJ:.  07.287.8394001-57 Telefone: (46) 3552-1904 	Status: Habilitado 	 46,985,89 	1 

i Representante: 3555-6 C LEITON C ESAR LAGEMANN 

Lote 001- Lote 041 	 46,965,89 

001 44388 EXECUÇA0 DE REFORMA NO PREDIO PUBLIC° MUNICIP 	UN 	 1,00 Habilitado 	CONSTRUTORA E 	 46.955,89 	46.965,89 * 

AL, LOCALIZADO NA LINHACAM BU i, LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 15442 M2  

VALOR TOTAL: 	46.965,89 

Município de Capanema - 2015 
Classificação por Fornecedor 

Convite 1212015 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO N°: 029/2016 
PROPRIETÁRIO: 
NOME: MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
CPF/CNPJ: 75.972.760/0001-60 
AUTOR DO PROJETO: 
NOME: GILWANN ALVES MIORIM 
CREA n°: PR-133539/D 
ART PROJETO: 20152088158 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
NOME: GILWANN ALVES MIORIM 
CREA n': PR-133539/D 
ART PROJETO: 20152088158 
FIRMA CONSTRUTORA OU RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA:< 
NOME: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA 
CPF/CNPJ: 07.287.838/0001-57 

Tendo em vista o constante no processo n° 121/2016 
fica concedida a licença para execução do projeto aprovado em 08/03/2016 
a obra denominada de REFORMA EM PRÉDIO PUBLICO NO LOTE 30 DA GLEBA 143-
CP , a ser construída no endereço: LINHA CAMBUÍ S/N , no Bairro:ZONA RURAL, 
CAPANEMA-PR com área total de 154,42M2  
Especificação: 
REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL NO LOTE 30 DA GLEBA 143 - CP 

Especificação: 

(-- 	CAPANEMA - PR, 
m 08 de março de 2016 

, 
, 

LI AMIR MARIA DE LARA DENARDIN 



constimo dE. AtquaeLird 
e U(O.3ritSrnG do Bras; 

Reçpqro de Responsabilidade Técnica - RRT. 

RRT SIMPLES 
N°  0000004402757 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

III 11111 i UI l I1111II11I1IIl hI IMIiI II  

..Documento válido somente se acompanhado do comprovante de pagamento 
Lei N° 12.378, de 31 de dezembro de 2010: 
Art. rt/ O RRT sere efetuado pelo profissional au pele pessoa,kuldice responsável. por interrneeic de seu proassionat habilitado legalmente 
no CAU. An. 48. Nåo sere efetuado RRT sem o právio recolhimento da Taxa de RRT pele pessoa física do profissional ou pela pessoa 
wridca resacasavel. An. 50. A falta do RRT sujeitará a profissional ou a empresa responsável. sent prejuízo da responsabilização pessoal 
peta ,not";;10 et,toa e da obrigatoriedade cia paraasaçae do trabalau ate a regularização da situaçao, å multa de 300% (trezentos par cento) 
soare o vale,  ca Taxa de RRT não paga corrigaia, a partir da autuação. com  base na variação da Taxa Referencial do &styrne Especial de  
Liecidacec e de Coszedia - SELIC, acumulada nicesaimente ate o r:.limo dia co mês anterior ao da devolução dos recursos. acrescido este 
montante de 	(um por cento) nc «las de efeavação do pagamento. ' O documento definitivo (RRT) sem a nacessidace de apresentaçâo 
do comprovante de pagamento. postere ser obtido após a identificaçao do pagamento peta cornpensação bancária 

i RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome: RAFAEL FERNANDO FACHINELLO 
Reg,stro Nacional: A47107-0 	 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 
Empresa Contratada CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTOA-ME 

CNPJ 07.287.83810001-57 	 Registro Nacional 20031-0 

2 DADOS DO CONTRATO 

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

Documento de identificação 75972760000160 
Contrato-  10/2016 
Tipo de Corv.ratante Órgão Publico 
Celeyado em' 24/0212016 	Data ce micto: 24102/2016 	Previsão de término: 24102/2017 

rac-c:aro que rta(st atividade(s) reçistrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade provistas nas normas 
ter.:•icas de acessiblideoe da ABNT, na legislação especifica e no Decreto Federal n' 5.296, de 2 de dezemo,o de 2004 

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO 

ESTRADA CAMBUI 
Complemento. 130 GLEBA 143 
UF PR CEP 85760000 	Cidade: CAPANEMA 

Coo-deaadas Geográficas.  Latitude.  O 

4. ATIVIDADE TÉCNICA 

Atividade* 2.1.1 - Execução de obra 
Quz..-ticade 154.42 	 Linidade: m2  

N S:N 

Bairro: CAMBUI 

Apas e concLisao aas atividacies tecn'cas o profissional deverá precedera baixa deste RRT 

5. DESCRIÇAO 

SERVIÇOS EXECUTADOS troca de forro de madeira Para pvc. colocação de piso cerâmico e retirada ce assoailaa ~tara 
no paredes e aaerturas. reforma de viC com colocaçac de louças e azulejos 

6 VALOR 

Total Pago 	 RS 0.00 

Atenção: Este Item 6 sere preenchido automaticamen:e pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela compensação 
bancaria. Para comprovaçao deste documento é necessária a apresentação do respectivo comprovante de pagamento 

A nutem.ctoode deste RRT pode ser vonficada em Nips lisiczaJ.caJtr.org.briapp/view.,sigm'externo?formaServices  
corn ::have cid6YA1 impresso ear 2442.2016 ás 15:04:4C pur , ,p: "81.223.116 151 

Valor: RS 46.965.89 
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Vibra ou Serviço Técnico 
ART Principal 

ART N° 20152088158 .ti CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Parana 

,:,,) Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 
V alort=e sua Profissao' hiantenha os Projetos na Obra 

t---,  V VIA - PROFISSIONAL 

N° Carteira: PR-133539/D 
N° Visto Crea: - 
N° Registro: 55524 

ART somente terá validade se for apresentada em con unto com o comprovante de quitação 
aria, 
=oaf Contratado: GILWANN ALVES MIORIM (CPF:051.710.589-62) 
Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. 

contratada: GM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

• ,ARCIISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional / Empresa.  
aw,=.tter-.-tscrriaçães do CREA-PR 0800 410067 

',1:5arz;43 deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br  

CPF/CNPJ: 

CEP 

75.972.76010001-60 

Quadra:143 	Lote 30 
85760000 

Dimensão 154,42 M2 

Dados Compl. 0 

Data Inicio 18/05/2015 
Data Conclusão 20/07/2015 

• 7,a----wz 	18 EXECUÇAO DE DESENHO TÉCNICO 
0-L- Comp. 1100 SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 

001 PROJETO ARQUITETÔNICO 
ramas 	169 FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PROP) 

ra?Serv 013 EDIFICAÇÕES DE RECREAÇÃO QUALQUER ÁREA 

'Contrato 4 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

A2A-56 
.2: 	R5 47.369,06 	Vir Contrato 	R$ 100,00 	Vir Taxa R$ 67,68 	Entidade de Classe 	402 

t. 	Io TABELA VALOR DE CONTRATO 
-',-yrilações sobre a natureza dos serviços contratados, dimens8es, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc 

Insp.: 4650 
5-&40 DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DO CAMBUI. 	 15/05/2015 

CreaWeb 1.08 

	

L  bn 	Declaro estar ciente quanto 

	

Assinatura do Profissional 	necessidade do atendimento às normas 
de acessibilidade, conforme disposto no 

art. 11, do Decreto 5.296 de 2004 

nia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

pAV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 1080 CENTRO 
%-760000 CAPANEMA PR Fone. 35521321 

Obra. ESTRADA CAMBUI GLEBA 
1 - CAPANEMA PR 

a. 

on ra n e 
- „Fmfielle 	nialva 



CAPANEMA, 18 DE MAIO DE 2016. 
1Q~ 893, Saia Sdo Jay) Cpzit& 

WOD-OCO 	Cepanemã 	%anã 

- 7-- 
RAFAE FERNANDO FACHINELLO 	 LUIZ C RLÇ S LAGEMANN 

CAU A-47107-0 
	

GERENTE 

	  IIE MI A IN 40,4kAda>  
CNPJ 07287838000157 	I.E 9033411496 

REQUERIMENTO PARA ADITIVO DE PRAZO  

(éç 

A Empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN -ME, com 

CNPJ 07.287.838-0001-57, situada na RUA OTAVIO KIRCHNER Nº 133, SALA - 02, VEM atraves 

desta REQUERER  prorrogação de prazo de TRINTA (30)DIAS , por motivos de chuvas e 

intemperies as quais atrapalharam os serviços de concretagem na obra de REFORMA PREDIO 

PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAMBUI , SOB NUMERO DE CONTRATO 133/2015 

E CARTA CONVITE 012/2015. 

07. 

CIC~TORA E 1KCORPOP. 
WISWANN Les. 



Município de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

Ref: Aditamento do Prazo do Contrato n° 133/2015 —

Contratação de Empresa Especializada para Execução de 

reforma no Prédio Público Municipal da Linha Cambuí. 

O Município de Capanema, após os trâmites licitatórios (carta 

convite n° 012/2015) firmou o Contrato n° 133/2015 com vigência 

entre 02/09/2015 a 01/12/2015 e impetrou mais um aditivo de prazo 

aumentando a vigência em seis meses ficando a data limite de 

término de obra 01/06/2016 com a Empresa Construtora e 

Incorporadora Lagemann LTDA-ME para execução de reforma no 

prédio público, localizado na linha Cambuí, lote 30, Gleba 143-CP. 

Acontece que a empresa supracitada solicitou mais uma 

prorrogação de prazo em 30 dias por motivos de chuvas e 

intempéries os quais atrapalharam os serviços de concretagem na 

obra conforme folha n° 160. 

Esse departamento de engenharia entende que a obra esta 

em fase final, entretanto pode ocorrer atrasos em função do tempo 

,uma vez que estamos nas fases das chuvas, e a nossa região 

encontra-se um dificuldade de mão de obra especializada para tal 

obra. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br, 
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br  



Capanema, 23 de maio de 2016. 

ubens Luisr7 ndo Souza 

CREA-RS 88296-D 

Eng - eiro Civil 
 

 

Município de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e 

   

Fundamentado nos fatos citados, SOLICITAMOS o 

aditamento do prazo de Execução da Obra e do Contrato n° 

133/2015 por um período de 15 (quinze) dias corridos para 

execução total da obra, finalização do pagamento emissão de CND 

e prestação de contas. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br, 
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br  
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

PARECER JURÍDICO N° 99/2016  
CONVITE N° 12/2015  

INTERESSADO: Setor de Licitações. 

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO N° 133/2015. 

1. CONSULTA: 

O Setor de Licitações encaminha para análise dessa 
Procuradoria Jurídica "Requerimento para aditivo de prazo" e 
"Justificativa Técnica", referente à carta convite n° 12/2015, cujo objeto 
é a prorrogação do prazo de vigência do contrato número 133/2015. 

Em síntese, a empresa contratada pugna pela prorrogação da 
vigência contratual pelo prazo de 30 (trinta) dias, por motivos de chuvas 
e intempéries, as quais atrapalharam os serviços de concretagem da obra. 

Por meio de análise técnica esposada as fis. 161/162, o 
Departamento de Engenharia Municipal sustentou que a obra está em 
fase final, sendo necessários exatos 15 (quinze) dias para execução total 
da obra, finalização do pagamento, emissão de CND e prestação de 
contas. 

Consta no PA o Requerimento da contratada a fl. 160, 
Justificativa Técnica as fls. 161/162 e o despacho de encaminhamento a 
fl. 162-verso. 

É o relatório. 

2. PARECER: 

Preliminarmente, deve-se salientar que a presente 
manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que 
constam, até a presente data, nos autos do processo administrati em 
epígrafe.  

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

Importante asseverar, inicialmente, que esta Procuradoria se  
atém, tão-somente, a questões relativas à legalidade das minutas,  

ressalvando, portanto, que todo procedimento deverá observar a 

legislação mencionada no corpo deste parecer, principalmente no  

tocante a prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma 

consideração acerca do mérito da presente contratação e da 

discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parãmetros  
dos serviços entendidos como necessários, bem como da forma para a 

sua execução.  

A Lei n° 8.666/1993 admite a prorrogação de contratos, desde 

que observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo 

legal nos seguintes termos: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 
exceto quanto aos relativos: 
(...) 
§ IQ Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão 
e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econõmico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
I - alteração 	do 	projeto 	ou 	especificações, 	pela 
Administração; 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do 
contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do 
ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no 
contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de 
terceiro reconhecido pela Administração em documento 
contemporãneo à sua ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da 
Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos 
de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento 
na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — ramal 202— Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

§ 22 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por 
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente 
para celebrar o contrato. 

Consoante se verifica da Cláusula Nona do referido Contrato, 
acostado as fls. 133/144, o prazo de vigência inicialmente previsto era de 
03 (três) meses, a partir da data da assinatura, tendo início no dia 
02/09/2015 e encerramento em 01/12/2015. Por força do 1° Termo 
Aditivo de fl. 154, o prazo contratual foi elastecido até o vindouro dia 
01/06/2016. 

Analisando a Justificativa Técnica de fis. 161/162, nota-se 
que o Departamento de Engenharia Municipal reconhece a possibilidade 
das obras terem atrasado em virtude de intempéries climáticas, 
entretanto, o referido Departamento apontou ser necessário apenas 15 
(quinze) dias para sua execução completa. 

A nosso ver, a dilação contratual buscada mostra-se oportuna 
e encontra-se devidamente justificada, e, pelo que consta do PA, não traz 
quaisquer outros ônus à Administração Pública, além dos 
originariamente previstos. 

Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a 
veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de 
inteira responsabilidade dos contraentes. 

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de 
aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal 
em caso de malversação da verba pública, decorrentes de improbidade 
administrativa, nos termos da Lei 8.429/92, bem como em desrespeito à 
Lei de Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei n° 10.028/2000, 
que criou outros tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de 
modo a tomar mais efetivos os princípio constitucionais da Administração 
Pública (art. 37/ CF). 

3. CONCLUSÃO: 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema - PR 

Procuradoria jurídica 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela 
possibilidade da celebração do termo aditivo sob análise no contrato 
números 133/2015, pelo prazo de 15 (quinze) dias a contar do término 
da vigência prevista no 1° Termo Aditivo de Prazo, desde que sejam 
providenciados: 

a) Juntada aos autos de toda a documentação de 
regularidade fiscal prevista no art. 29 da Lei 8.666/93, de modo a 
comprovar que os contratados ainda satisfazem os requisitos de 
habilitação, caso a validade dos respectivos documentos apresentados na 
sessão pública esteja espirada; 

b) Juntada das declarações do art. 16, I e II, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 

c) A publicação dos extratos dos termos aditivos em 
análise na imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, Lei 8666), com 
vistas a conferir-lhes validade e eficácia, em razão do princípio da 
publicidade, inerente a todos os atos administrativos. 

É o parecer. 

Capanema, de 30 de maio de 2016. 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Jurídico de 

Capema - PR 
Dec. n° 6001/2015 

OAB/PR 56.675 

Rohianti Ezer arbosa 
Procurador Municipal 
OAB/PR 56.675 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Município de Capanema - PR 

DESPACHO 

Destarte, pelas razões emanadas pela Procuradoria Jurídica, as quais opinam pela plena 
viabilidade do Pedido de Aditamento do Prazo do Contrato n° 133/2015, com a Empresa 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA-ME, para execução 
da obra de Reforma no Prédio Público Municipal, localizado na Linha Cambuí, lote 30 
da gleba 143- CP Zona Rural do Município de Capanema PR, delibero pelo deferimento 
do pedido, nos termos sugeridos pelo Procurador Municipal. 

Capanema 30 de maio de 2016. 

LI P AMIR MARIA DE LARA 	IN 

PREFEITA MUNICIPAL 

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

CAPANEMA - PR 



Capanema, 30 de maio de 2016. 

4101),  

sella Kriger Becke afte,  gani  

d68 

Município de Capanema - PR 
Setor de Licitações 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO 

PROCESSO DE CARTA CONVITE N° 12/2016 

NOTIFICADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA- 
ME 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, 
LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143-CP, ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR COM ÁREA DE 154,42 M2. 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, representado pela Comissão de 
Licitações, NOTOFICAÇÃO a empresa CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LAGEMANN LTDA-ME, a pedido da Procuradoria 
Municipal para que nos encaminhe as Certidões de Regularidade Fiscal. 

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 02 DIAS ÚTEIS do recebimento desta 
notificação 

e da Comissão de Licitação 

Ciência:  30 /05" /.20147 

Identificação: 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: licitacao@capanema.pr.gov.br  ou 

apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
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Município de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 16/07/2016, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE 
À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 1403/2016 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 

C2HJF2QETM244C29B3 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME 

Inscrição Municipal 
	

CNPJ/CPF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	ALVARÁ 

26344 	 07.287.838/0001-57 	9033411496 
ENDEREÇO 

047 

R OTAVIO KISCHNER, 133 - SALA 02 - SÃO JOSÉ OPERARIOCEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Serviços de engenharia, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, 
Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Comércio atacadista de materiais de 
construção em geral 

Certidão emitida no dia Capanema, 17 de Maio de 2016. 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QETM244C29B3 

http://servicos.capanema.prgov.br:7474/esportal/stmcertidao.view.loctic?idCertidao=20844  
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME 
CNPJ: 07.287.838/0001-57 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2  1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 10:54:41 do dia 23/05/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/11/2016. 
Código de controle da certidão: 0F18.2C37.03B3.6AAE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	07287838/0001-57 

Razão Social: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTD 

Endereço: 	RUA OTAVIO KISCHNER 133 SALA 02 / SAO JOSE OPERARIO / 
CAPANEMA / PR / 85760-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 14/05/2016 a 12/06/2016 

Certificação Número: 2016051401472099481549 

Informação obtida em 30/05/2016, às 14:06:57. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CH/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13066276&VARPessoa=13066276&VARUf=PR&VARInsc... 1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

~172 
GOVERNO DO ESTADO 

SeCretérli tla FM!~ 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014740503-06 

 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.287.838/0001-57 
Nome: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 27/09/2016 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br   

Página 1 de 1 

Emitido via Receita/PR (30/05/2016 14 -08:09) por JOSSENEI TREVISAN 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 07.287.838/0001-57 
Certidão n°: 51362230/2016 
Expedição: 30/05/2016, às 14:16:42 
Validade: 25/11/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME (MATRIZ 
E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.287.838/0001-57, NÃO 
CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

  

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
07.287.838/0001-57 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
22/03/2005 

NOME EMPRESARIAL 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LIDA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CONSTRUTORA LAGEMANN 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 
R OTAVIO KISCHNER 

NÚMERO 
133 

COMPLEMENTO 
SALA 02 

CEP 
85.760-000 

BAIRRO/DISTRITO 
SAO JOSE OPERARIO 

MUNICÍPIO 
CAPANEMA 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
trevisan@brturbo.com.br  

TELEFONE 
(46) 3552-1904 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.1,4.* 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
22/03/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 30/05/2016 às 14:17:09 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

Consulta QSA / Capital Social 
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Capanema PR, 01 DE JUNHO DE 2016 

ICÍPIO DE CAPANE 
LIN P AMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

yabC12114 
ose a Kriger Becker P 

CPF• 632.258.249-68 
RG: 4.394.946-2 

pciii 75 

Município de Capanema - PR 
Setor de Licitações 
2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 0133/2015, que entre si celebram de 
um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PARANÁ e de outro lado 
a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN 
LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato 
representada 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 CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a R 
OTAVIO KISCHNER, 133 SALA 02 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO JOSÉ OPERÁRIO, inscrita 
no CNPJ sob o n° 07.287.838/0001-57, neste ato por seu representante legal, LUIZ CARLOS 
LAGEMANN, CPF:169.474.228-84 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando 
as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente 
Contrato, em decorrência do Edital Convite n° 012/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 02/09/2015, objeto do Edital de licitação, 
Modalidade Convite n.° 012/2015, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO 
MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL 
DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA DE 154,42 M2, adita-se do prazo de vigência e execução do 
presente contrato para mais 15(quinze) dias, conforme parecer jurídico n° 99/2016, será aditivado para 
execução completa da obra. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, 
permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença 
das testemunhas abaixo. 

TESTEMUNHAS: 

CONSTRUT reiCORPORADORA wo  
"r/ 

LAG 'p:.1 DA — Me 
LUIZ C etitt ; LAGEMANN 

/4) 

NOME: 	 NOME: 
CPF: 	 CPF: 

LUCIANO DO 	CZ 
RG: 10.219.020-3 - SSP-PR 

CPP: MA01659.05 

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

CAPANEMA - PR 



,-Feira, 03 de Jurho de 2016 

CAPA 

MUNICIPIO DE CAPANEMA—PR 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LAGEMANN LTDA— Me 
LUIZ CARLOS LAGEMANN 

PREFEITURA 

EXTRATO CONTRATO N° 039/2016 - Tomada de preços Presencial N° 01/2016 

Data da Assinatura: 11/04/2016. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: MR CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA—ME. 
Objeto: EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
COMPLETACOM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS 
LOCALIDADES DE CRISTO REI, SANTA TEREZINHA, SANTA MARIA E ACESSO AO 
LAGEADO GRANDE, TOTALIZANDO 24.300,00 M2, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 
648/2013 — SEAB. 
Valor total: R$710.046,13 (setecentos e dez mil e quarenta e seis reais e treze centavos). 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

Cod191149 

2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 0133/2015, que entre si celebram de um lado o 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA— PARANÁ e de outro lado a empresa CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LAGEMANN LTDA—ME. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA—
PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-
60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado, doravante designada 
PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, inscrita no CPF/MF 
nob n° 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada CONTRATANTE, e de 
a 	ido a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA—ME, 
pe. a jurídica de direito privado, situada a R OTAVIO KISCHNER, 133 SALA 02—CEP: 
85760000—BAIRRO: SÅ° JOSÉ OPERÁRIO, inscrita no CNPJ sob o n° 07.287.838/0001-
57, neste ato por seu representante legal, LUIZ CARLOS LAGEMANN, CPF:169.474.228-
84 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as 
normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, 
em decorrência do Edital Convite n° 012/2015, mediante as seguintes cláusulas e 
condições. 
CLAUSULA PRIMEIRA—Conforme contrato firmado em 02/09/2015, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Convite n.° 012/2015, entre as partes acima identificadas, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO 
PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 30, GLEBA 
143—CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA—PR, COM ÁREA DE 154,42 M°, adita-se o prazo 
de vigência e execução do presente contrato para mais 15(quinze) dias, conforme parecer 
jurídico n° 99/2016, será aditivado para execução completa da obra. 
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 
E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
na presença das testemunhas abaixo. 
Capanema—PR, 1° de junho de 2016. 

TESTEMUNHAS: 
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AVISO DE LICITAÇÃO — PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo 
Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregão Presencial n° 030/2016. 
Tipo de Julgamento: Menor preço por Lote. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA PARA USO DAS SECRETARIAS DE VIAÇÃO, 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADA 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
Valor: R$970.900,00 (novecentos e setenta mil, novecentos reais). 
Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 20 de junho de 2016. 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 
1080— Capanema — Paraná — Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de 
expediente e no sita www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 2 de junho de 2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO — PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2016 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo 
Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregão Presencial n° 031/2016. 
Tipo de Julgamento: Menor preço por Lote. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO 
DE LIXO RECICLAVEL E ORGÂNICO PRODUZIDO NO PERÍMETRO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA—PR. 
Valor: R$1.380.00,000 (um milhão trezentos e oitenta mil reais). 
Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 16 de junho de 2016. 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 
1080— Capanema — Paraná — Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de 
expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 2 de junho de 2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

Ocd191331 

RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2015 

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Inexigibilidade de Licitação para 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES PARA COMPLECOMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CLINICA 
GERAL, PEDIATRIA E GINECOLOGIA PARAATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIAS 
E EMERGÊNCIAS NÃOATENDIDAS PELO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, conforme 
parecer Jurídico fundamentado no Art. 25, caput, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações. 
VALOR TOTAL: R$1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais). 
Capanema - PR, 3 de maio de 2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 079/2016 
Processo inexigibilldade Presencial N° 04/2016 
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Cad191330 

NOME: 
	

NOME: 
CPF: 
	

CPF: 

Cod191328 

" DE LICITAÇÃO — PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2016 

O k 	DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo 
Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregão Presencial n° 029/2016. 
Tipo de Julgamento: Menor preço por Lote. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA PARA USO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADA 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
Valor: R$919.000,00 (novecentos e dezenove mil reais). 
Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 16 de junho de 2016. 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 
1080— Capanema — Paraná — Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de 
expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 2 de junho de 2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal  

Data da Assinatura: 03/05/2016. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: HOSPITAL SUDOESTE LTDA. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES PARA COMPLECOMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CLINICA 
GERAL, PEDIATRIA E GINECOLOGIA PARAATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIAS 
E EMERGÊNCIAS NÃO ATENDIDAS PELO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 
Valor total: R$1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais). 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

Cod191329 

Cod191332 
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