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Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 17 de dezembro de 2019 

Assunto: Tomada de Precos 

DE: Adelar Kerber 
PARA: Americo Belle 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelencia a competente Autorizacao para 

CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO 

ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CA ILHO-AUTOS 

0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

Os valores maximos de cada item foram definidos atrav s de Planilha 

Orgamentaria confeccionada pelo Engenheiro Civil, e anexada a esse Pro' 	Basics:). 

O custo total maxim() estimado para esta aquisigdo é de R$ 112.025,81(Cento e 

Doze Mil e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Urn Centavos) 

Respeitosamente, 

Adelar Kerber 
Secretario Municipal de Viagdo, 

Obras e Servicos Urbanos 

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

PROJETO BASICO 

1. ORGAO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Viagdo, Obras e Servigos Urbanos. 

2. OBJETO: 

2.1. CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 

INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-

M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

3. RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA 
3.1.Adelar Kerber 

4. JUSTIFICATIVA PARA EXECUCAO: 
4.1. Justifica-se a presente licitagap 	para CONTRATACAO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE 
AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 

71051-7.. 

arnentaria 4.2. Os valores maximos de cada item foram definidos através de Planilha 

confeccionada pelo Engenheiro Civil, e anexada a esse Projeto Basic°. 

5DEFINICAO E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Lote: 1 - Lote 001 
Item COdigo 

do 
produto/ 
servigo 

Nome do produto/servico Quant 
idade 

Unidad 
e 

Prego 
maxim° 

Prego 
maxim() total 

1 57698 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO NA RUA PARAIBA, 
ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E 
AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO 
DE CAPANEMA-PR- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-
M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 
71051-7. 

1,00 UN 112.025,81 112.025,81 

TOTAL 112.025,81 

6CONDICOES DE AQUISICAO E DE ENTREGA DO OBJETO 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

6.1. A empresa vencedora tera o prazo de 60(sessenta) dias para execucao da obra de 

EXECUcAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE 

CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, o periodo de vigencia sera de 

150(cento e cinquenta) dias. 

6.2. 0 prazo de execucao dos servicos tera inicio 10° (decimo) dia a partir da Ordem de 

Inicio da Obra, devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico. 

7. GERENCIA E FISCALIZAcA0 DA TOMADA DE PREcOS 

7.1. A Obra EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS 

PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, sera acompanhada, 

controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada por Katia Brunhera Gularte, Engenheira Civil. 

Capanema - PR, 17 de dezembro de 2019 

Adelar Kerber 
Secretario Municipal de Viagdo, 

Obras e Servigos Urbanos 

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



Item Descricao Fonts 	Codlgo 

Restaura ao Asfaltica • Rua Paraiba 

Preco Total 
(R$) 

BDI 
(%) 

Unidade Quantidade Custo UnItarlo 
(sem BDI) (R$) 

Prep UnItarlo 
(corn BDI) (R$) 

1. 
1.1. 

Pavimentagao AstaltIca sobre Pedras Irregulares 
sERvicos PRELIMINARES 

- 
- 

112.025,81 
1.095,15 

_ 

1.1.1. SINAPI 74209/1 	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 362,84 BDI 1 438,06 1.095,15 RA 
1.2. T#!1NLllsIENIk._.) 	  

DEMOLICAO ASFALTICA E FRESAGEM MECANIZADA SEM 
REAPROVEITAMENTO EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA M2 1.219,39 

- 109.581,40 

1.2.1. SINAPI CO1 11,94 BDI 1 14,42 17.583,60 RA 

1.2.2. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 1.219,39 1,70 BDI 1 2,05 2.499,75 RA 

1.2.3. SINAPI 95992 
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA 
DE 3,0 CM -EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017 

CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C 

M2 	
- --- "'"---- 

C , M3 

M3 

M2 

__ 	
36,58 

28,58 

1.933 7,_8  

2.980,88 

-...**.s."---,TO 

1.029,00 

1,89  

1,57 

BDI 1 

BDI 1 

BDI 1 

1301 1 

1.200,66 

1.242,31 

2,28 

1,90 

43.920,14 RA 

1.2.4. 

1.2.5. 

SINAPI 

SINAPI 

95993 

72943 

35.505,22 

4.409,02  

5.663,87 

RA 

RA 

RA 1.2.6. SINAPI 93177 
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM 
CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS 
MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF 02/2018 

TXKM 

1.3. SINAUZA00 • 1.349,26 

1.3.1. SINAPI 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 	 81,33 13,74 1301 1 1659 1.349,26 RA 

112.025 81 

CAI :A 

 

PO - PLANILHA OKAMENTARIA 
Orcamento Base para Licitagao - OGU 

   

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

N° OPERACAO 
0 

SICONV 

DATA BASE 
08-19 (N DES.) 

01
PROPONENTE / TOMADOR 
Prefeitura Municipal de Capanema 

DESCRICAO DO LOTE 
Restauracao Asfaltica - Rua Paraiba 

 

I

1
APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
Pavimentacao Asfaltica  

MUNICiP10 I OF 
Capanema/ PR 

   

LOCALIDADE SINAPI 
CURITIBA 

 

BDI 1 
20,73% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

0 

c‘ 

Encargos sociais: Para elaboracao deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacao indicada. 

ObservagOes: 

Fol conslderado arredondamento de duas casas decimals para Quantidade; Cwsto Unitario; BDI; Preco Unitarlo; Preco Total. 
Siglas da Composicao do investimento: RA - Rateio proportional entre Repasse e Contra 	ida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. 

Capanema/ PR 

 

 

Local 

terra-ferra, 3 de dezembro de 2019 

Responsavel Tecnico 
Nome: 	Erik Takashi Kurogi 
CREA/CAU: CREA-PR 134.983-D 
ARTIRRT: 	 0 Data 

PMv3.0.4 1 / 1 
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CAI :A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
OGU 

Grau de Sigilo 

OPUBLICO 

I N° OPERAcA0 
0 

N° SICONV PROPONENTE TOMADOR 
0 Prefeitura Municipal de Capanema 1

APELIDO EMPREENDIMENTO 
Pavimentacao Asfaltica 

DESCRIcA0 DO LOTE 
Restauracao Asfaltica - Rua Paraiba 

Item 	DescrIcao 	 Valor (RS) Parcelas: 
1 	2 	3 

04118 	05/18 	06/18 

4 

07/18 

6 

08/18 

6 

09/18 

7 

10/18 

8 

11/18 

9 

12118 

10 

01/19 

11 

02119 

12 

03/19 
1. 	PavImentagio AshiltIca sobre Pedras Irregi 112.025,81 

1.095,15 

% Periodo: 30,32% 69,68% 

1.1. 	SERVIc OS PRELIMINARES % Periodo:  100,00% 

1.2. 	PAVIMENTACAO 	 109.581,40 % Periodo: 30,00%  j  70,00% 

1.3. 	SINALIZAQAO 	 1.349,26 % Periodo: 100,00% 

Total: 	R$ 112.025,81 

Perlodo: 

%: 30,32% 89,68% ______ 
Repasse: 

Contrapartlda: 33.989,57 78.056,24 r 
Outros: 

Invesdmento: 33.969,67 78.056,24 

Acumulado: 

%: 30,32% 100,00% 
Repasse: 

Contrapartlda: 33.969,57 112.026,81 
Outros: - 

InvestImento: 33.969,57 	112.026,61 

Capanema/ PR 
Local Responsavel Tecnico 

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

terra-feira, 3 de dezembro de 2019 
Data 



Administracao Central 
e Garantia 

Risco 

Despesas Financeiras 

AC 
SG 0,32% 

3.80% 

R 

DF 

00)9107 

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

IN° OPERACAO 
i0 

IN° SICONV 
10 

I PROPONENTE / TOMA17; 
iPreteitura Niuracioal ae 	 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIcA0 DO LOTS 

Pavimentacao Asfaltica / Restauracao Asfaltica - Rua Paraiba 

Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00% 
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00% 

  

BD! 1 

!TIP° DE OBRA 
Construcao de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas 

'tens 

Lucro L 6,64% 
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variavel de acordo corn o municipio) ISS 3,00% 
l'rovldenclaria sabre a Receita Bruta - 0% ou 4.5% - Desoneracao) 

	
CPR R I 0 00% 

rim d M aesoneracao 0-orrnuia Acoraao TCU) 
	

I BDI PAD I 20,73% 

us vaiores ae bUI toram calculaaos corn o emprego as 
f 	1+AC + S R + G)* (1 DrP  FM/ - 	1 

(1-CP-ISS-CRPB) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a 
respectiva aliquota de 3%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de ContribuicAo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracao do orcamento foi SEM 
Desoneracao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracao Publica. 

ObservacOes: 

Capanema/ PR 	 terra-feira, 3 de dezembro de 2019 

Responsavel Tecnico 
N*.rne: 	Erik Takashi Kurogi 
CREA/CAU: CREA-PR 134.983-D 
ART/RRT: 	 0 



Contrato: 

Objeto: 

10 
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6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 TO

TA
L 

Empresa: 

RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAKAO DE PEDRAS IRREGULARES - RUA PARAIBA 

O 
O c.„ 

app 

8 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 

PERIODO EM MESES 

9 	10 	11 	12 



ii 
' • • 	 1,  -I- 

Clesenvolver 
gestao e ptanejamento 	

HISTOGRAMA DE MAO DE OBRA 

' ' 	. 	4-* 
 n _ 

Contrato: - 	 Empresa: 

DE PEDRAS IRREGULARES - RUA PARAIBA 

- 

Objeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTACAO 

ITEM DISCRIMINACAO 	
cODIG3 

CBO 

PREV QUANTIDAIDE PREVISTA NO PERIOD() DE DIAS 

REiAL 30 60 90 120 150 180 	210 240 270 	300 330 360 

1 Ajudante 	 7170-2) 
PREV 4  

4 
REAL 

2 Almoxarife 	 4141-05 
PREV 

 
REAL 

3 Apontador 	 4142-05 
PREV 

 
REAL 

4 Armador 	 7153-15 PREV  
REAL 

5 Auxiliar de EscritOrio 	 4110-05 
PREV  
REAL 

6 Auxiliar de Topografia 	 3123-2) 
PREV
p 

7 Azulejista 	 7165-10 
PREV 

 
REAL 

8 Bombeiro Hidraulico 	 7241-10 PREV  
REAL 

9 Carpinteiro 	 7155-05 
PREV 

 
REAL 

10 Eletricista 	 9511-05 
PREV 

 
REAL 

11 Encarregado Geral, Mestre de Obras 	7102-05 
PREV 1 

 
1 

REAL 

Pagina 02/03 



D esenvolver 
gestio e planejamento HI; TOGRAMA DE MAO DE OBRA 

S 

Contrato: E npresa: 

0 D PEDRAS IRREGULARES - RUA PARAIBA Objeto: 	RECAPEAMENTO ASFALTICC,  SOBRE PAVIMENTACA 

ITEM 	 DISCRIMINAcA0 
CODIGC 

CBO 

PREV 	 QUANTIDADE PREVISTA NO PERIODO DE DIAS 

REAL 	30 60 90 120 150 180 	210 240 270 300 330 360 

12 Engenheiro Civil 	 2142-05 
PREV 1 1 
REAL 

13 Operador de Maquina 7151-20 PREV 2 2 
REAL 

14 Pedreiro 7152-10 
PREV 
REAL 

15 Pintor 7166-10 PREV 
REAL 

16 Serralheiro 7244-40 PREV 
REAL 

17 Tecnico em Edificacoes 3121-05 PREV 
REAL 

18 Tecnico em Seguranca do Trab,3Iho 3516-05 
PREV 
REAL 

19 Topog rafo 3123-20 
PREV 0 1 
REAL 

20 Vigia 5174-20 PREV 
REAL 

TOTAL DE PESSOAL PREV 8 9 0 0 0 0 	0 0 0 0 0 0 
REAL 0 0 0 0 0 0 	0 0 0 0 0 0 

Pagina 03/03 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAPOES TECNICAS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: Recape Asfaltico — Rua Paraiba 

PROPONENTE/TOMADOR: Prefeitura Municipal de Capanema 

1. INTRODUcAo 

Este memorial tern como objetivo descrever as caracteristicas do projeto, 

especificar os materiais e equipamentos que deverao ser utilizados, os procedimentos 

de execugao dos servigos de engenharia, informagoes sobre controle tecnologico, 

criterios de aceitabilidade para recebimento e criterios de medigao dos servigos. 

Todo o equipamento devera ser inspecionado pela Fiscalizagao, devendo dela 

receber aprovagao, sem a qual nao sera dada a autorizagao para o inicio dos servigos. 

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

condigoes da execugao dos servigos. 

E responsabilidade da executante a protegao dos servigos e materiais contra a 

agao destrutiva das agues pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-

los. 

Considera-se como base para a execugao desta pavimentacao que o sistema 

drenagem existentes estejam em born estado de conservagao e funcionamento. A 

responsabilidade destes itens sera da Prefeitura Municipal. 

Considerando o paragrafo anterior, declara-se que o sistema de drenagem 

existente atende a demanda da nova pavimentagao. 

2. SERVIcOS 

2.1 SERVIcOS PRELIMINARES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  

A Placa de obra devera ser executada conforme modelo constate no Manual de 

Places de Obras da Caixa. 

Deverao ser confeccionadas em chapas planes, metalicas, galvanizadas, em 

material resistente as intemperies. As informagoes deverao estar em material plastic° 

(poliestireno), para fixagao ou adesivagao nas places. 



Valor To da CPW1Q XXXXXXXXXXXXXXXVIX 
Coomunidede:xxxxxxxximmixxxxxxxxxx 
Munk plot 	xk YxYxxxxxxximxr 
Obleto: 	 ..... xwir ..... a 

Agent.. Portikipmmics 
XXXXXXXXXXXIMXXXXXXXxwm.wr‘xxabotkm”,  

Inicio oda Obrail totiulz 
Utittino des Obraal yntxxoutxx* 

UOJ012 

As placas deverao ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacao. 

Seu tamanho nao deve ser menor que o das demais placas do empreendimento. 

SY 

SY 

  

C 

Area do nome 
da obra 

CAI‘A 

Area total 
• Propor coo de 8Y x 5Y.  

Dimensoes minimos 
• 2m x 1,25m 
Notes: A ()taco deve possum tamanho adequodo para 
visualizacOo no conteiro de obras. 

Area do mama do Governo Federal (A): 
• Cor de (undo: Bronco 

Area do nome do obra (B): 
• Cor de fundo: Verde - Pantone 576 
• Fonte: Verdano Bold, caixo mist❑ 

• Cor do Fonte: Bronco 

Area de informacoes do obra (C): 
• Cor de (undo: Verde - Pantone 7483 
• Fonte: Verdano Bold e Reaulor, coixo misto 
• Cor do Fonte: Amorela Pantone 107 e Branca 
• Entrelinhas: 1,2 
• Espaco entre letros: 0 

Area dos assinaturas (D): 
• Cor de fundo: Bronco 



0 0 1\3 
2.2 PAVIMENTAcA0 

DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO  

Esse servico consiste na demolicao e remocao do pavimento asfaltico para urn 

bota-fora, designado pela prefeitura municipal. A demolicao deve resultar em uma base 

regularizada e propria para o recebimento de CBUQ de reperfilagem, areas onde o 

asfalto apresente boas condicoes e que sera mantido para manter uma regularidade da 

base, sera executado a fresagem do revestimento através de uma fresadora mecanica. 

A base sera fiscalizada e autorizada pelo responsavel fiscal da prefeitura municipal 

antes do recebimento do CBUQ. Devera ser mantido o meio fio existente. 

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA  

A pista devera ser lavada corn use de jato de agua provocando a remocao do 

material existente nos rejuntes das pedras de calcamento para melhorar a aderencia 

entre o pavimento existente e o asfalto. Todo o material oriundo da lavagem devera ser 

removido para locais previamente determinados. A pista devera ser limpa, sem poeiras 

ou materiais organicos para permitir que a pintura de ligacao atinja todos os pontos do 

calcamento. 

CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017  

Os materiais constituintes de concreto betuminoso sac agregados gratki 

miCido, filer e ligante betuminoso os quais devem satisfazer as especificagoes 

normatizadas. 0 ligante betuminoso a ser utilizado nesta obra sera o CAP 50/70. 

O agregado graCido deve se constituir de fragmentos sacs, duraveis. 0 agregado 

miOdo pode ser areia, p6 de pedra ou mistura de ambos, suas particulas individuais 

deverao ser resistentes apresentar moderada angulosidade. Ambos devem estar livres 

de torroes de argila e substancias nocivas. 

A distribuicao do CBUQ devera ser feita corn vibroacabadora, seguida de 

compactacao mecanica corn rolo pneumatic° e rolo metalico liso tipo tanden. Os rolos 

pneurnaticos deverao ter calibragem de pneus para que ocorra a perfeita compactacao. 

A compactacao devera ser feita dos bordos para o eixo da pista. Cada passada 

do rolo devera ser recoberta pelo menos metade da largura rolada. Nao devem ser 

permitidas mudancas bruscas de direcoes, devendo as rodas do rolo serem 



099014 

umedecidas, a fim de se evitar a aderencia da mistura. 0 trafego s6 devera ser aberto 

depois do seu completo resfriamento. 

O concreto betuminoso somente devera ser fabricado, transportado e aplicado 

quando a temperatura ambiente for superior a 10 °C. 0 concreto devera apresentar 

espessura de 0,05m ap6s a compressao. Podera ser exigido ensaio de Estabilidade 

Marshall, Extragao de Betume e Granulometria B, do CBUQ (Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente). Ficara a criterio da fiscalizagao da Prefeitura a definigao do nirmero 

de ensaios necessarios. 

CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO  

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA BINDER, COM ESPESSURA  

DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017  

Os materiais constituintes de concreto betuminoso sao agregados graCido, 

miudo, filer e ligante betuminoso os quais devem satisfazer as especificagOes 

normatizadas. 0 ligante betuminoso a ser utilizado nesta obra sera o CAP 50/70. 

O agregado gratjdo deve se constituir de fragmentos saos, duraveis. 0 agregado 

miCido pode ser areia, 136 de pedra ou mistura de ambos, suas particulas individuals 

deverao ser resistentes apresentar moderada angulosidade. Ambos devem estar livres 

de torrOes de argila e substancias nocivas. 

A distribuigao do CBUQ devera ser feita corn vibroacabadora, seguida de 

compactagao mecanica corn rolo pneumatic° e rolo metelico liso tipo tanden. Os rolos 

pneumaticos deverao ter calibragem de pneus para que ocorra a perfeita compactagao. 

A compactagao devera ser feita dos bordos para o eixo da piste. Cada passada 

do rolo devera ser recoberta pelo menos metade da largura rolada. Nao devem ser 

permitidas mudangas bruscas de diregoes, devendo as rodas do rolo serem 

umedecidas, a fim de se evitar a aderencia da mistura. 0 trafego so devera ser aberto 

depois do seu completo resfriamento. 

O concreto betuminoso somente devera ser fabricado, transportado e aplicado 

quando a temperatura ambiente for superior a 10 °C. 0 concreto devera apresentar 

espessura de 0,05m epos a compressao. Podera ser exigido ensaio de Estabilidade 

Marshall, Extragao de Betume e Granulometria B, do CBUQ (Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente). Ficara a criterio da fiscalizagao da Prefeitura a definigao do nOmero 

de ensaios necessarios. 

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C  

A pintura de ligagao é a aplicagao de emulsao asfaltica RR-2C (ligante 

betuminoso de ruptura rapida) de aderencia, aplicada sobre a pavimentagao em pedras 
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irregulares existente (apps limpeza) e entre as camadas de pavimentacao asfaltica, 

funcionando como adesivo entre os elementos. 

Toda superficie a ser pintada devera ser previamente limpa, isenta de p6 ou todo 

e qualquer material particulado e solto. 

A pintura de ligacao sera aplicada, a temperatura ambiente (podendo variar entre 

25 e 70°C). A distribuicao do ligante deve ser feita por caminhao tipo aspargidor 

equipados corn bomba reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento, que 

permitam a aplicacao do ligante betuminoso em quantidade uniforme. 

ApOs aplicacao do ligante deve-se esperar o escoamento da agua e evaporacao 

em decorrencia da ruptura. A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 

0,5 1/m2  a 0,6 1/m2. Antes da aplicacao, a emulsao devera ser diluida em agua limpa, 

isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou materia organica, e outras 

substancias nocivas, na proporcao de 1:1 para garantir uniformidade na aspersao da 

pintura, sendo a taxa de aplicacao de emulsao diluida da ordem de 1,01/m2  a 1,2 1/m2. 

Deve-se executar a pintura de ligacao na pista inteira, em urn mesmo turno de 

trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao transit°. Qualquer falha na 

aplicacao do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida. 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM  

CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS  

MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF 02/2016  

0 transporte devera ser feito em caminhao basculante, nao devendo a mistura 	//) 

sair da usina corn temperatura que nao permita sua utilizacao, devendo ser coberto 

caminhao corn lona para proteger a mistura. 

2.3 SINALIZAcA0 

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO  

A sinalizacao horizontal devera ser executada de acordo corn detalhes contidos 

no projeto, em tinta acrilica retrorrefletiva, nas cores branca e amarela. 
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3. OBSERVAcOES FINAIS 

Devem ser observadas todas as normas de execuaao contidas no manual do 

DNIT. NtiNs e aemais normas corresaonaenie:-.. 

A obra so sera liberada ao trafego ap6s a cura da capa selante e corn a 

sinalizacao posicionada. A empresa contratada devera ser responsavel pela qualidade 

final dos serviaos, fornecer EPIs (Equipamentos de Protecao Individual) aos 

.:.incionarios, recoiher leis sociais referentes aos funcionarios que trabalharem na 

mesma, e possuir responsavel tecnico pela EXECUcA0 corn fornecimento de ART — 

Anotagao de Responsabilidade Tecnica. 

Capanema. 03 de dezembro de 2019. 

Projeto: 	 Fiscalizacao: 

Erik Takashi Kurogi 

Engenheiro Civil 

CREA-PR: 134.983/D 

Katia Brunhera Gularte 

Engenheira Civil 

CREA-PR: 162804/D 

Prefeito Municipal 
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:ACAO EM RELAcA0 AO PERIMETRO URBAN() 
:ALA 

I 

Obra 	Recapeamento Asfaltico - Rua Paraiba 

Local 	
Centro - Capanema/PR 

Proprietario 
Prefeitura Municipal de Capanema 

Titulo 	
PROJETO PAVIMENTACAO  

D 

esenvolver 

Desenho 
Erik Takashi Kurogi 

Data 	
Nov / 2019 

Escala 
Indicada 

Prancha 

01/01 

Referencia 

- PLANTA PISTA DE ROLAMENTO 

- PLANTA DE SINALIZAQA0 

- LOCALIZAcA0 
- DETALHES 
- QUANTITATIVOS 

Resp.p/ projeto: 

Erik Takashi Kurogi 
Engenheiro CMI  

CREA-PR: 134.9831D 

Representante Tomador: 

Prefeitura Municipal de Capanem 
Americo Belle 

Preleito Municipal 
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!ACAO EM RELAcAO AO PERNIETRO URBANO 
I :ALA 

I 

:t:t6kBeigthtftiailMOR 

%..APANEMA 

APPi.uvADO 
r. 

I 

Obra 	
Recapeamento Asfaltico - Rua Paraiba 

Local 	
Centro - Capanema/PR 

Proprietorio 
Prefeitura Municipal de Capanema 

Titulo 	
PROJETO PAVIMENTAgA0 

esenvolver 

Desenho 

Erik Takashi Kurogi 

Data 
Nov / 2019 

Escala 
Indicada 

Prancha 

1/01 

Referenda 

- PLANTA PISTA DE ROLAMENTO 
- PLANTA DE SINALIZAcA0 
- LOCALIZAcA0 
- DETALHES 
- QUANTITATIVOS 

Resp.p/ projeto: 
	 Representante Tomador: 

Erik Takashi Kurogi 
Engenheiro Civil 

CREA-PR: 134.983/D 

Prefeitura Municipal de 	ema 
Americo Belle 

Prefeito Municipal 
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Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 17 de dezembro de 2019 

Assunto: Tomada de Precos 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 
- Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Juridica; 
- Presidente da Comissao Permanente de Abertura e Julgamento de LicitagOes. 

Aprovo o Projeto Basico e Preliminarmente a autorizo a tramitagdo do processo 
cujo objeto é CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDeNCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. , devera tramitar 
pelos setores competentes corn vistas: 

1 - A indicagao de recursos de ordem orgamentaria para fazer frente a despesa; 

2 - A elaboragao de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatorio, indicando a 
modalidade e o tipo de licitagao a serem adotados no certame; 

3 - A elaboragab da minuta do instrumento convocathrio da licitagao e da minuta do contrato; 

ip 4 - Ao exame e aprovaga.o das minutas indicadas no item 3 acima. 

Atenciosamente, 

Ame o elle 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Capanema - PR, 17 de dezembro de 2019 

Assunto: Tomada de Pregos 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atengao ao oficio datado de 17/12/2019, objeto: CONTRATAcA0 DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA 

PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE 

CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-

29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7., informamos a existencia de previsao de recursos 

orgamentarios para assegurar o pagamento das obrigagoes decorrentes do Certame, sendo que 

o pagamento sera efetuado através da Dotagao Orgamentaria abaixo descrita; 

DotagOes 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional progra_matica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2019 1482 08.002.15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

Respeitosamente, 

	

ei'mar 	ter 
Te Cont. CRC: PR-046483/0-2 

	

: 723.9 	9-53 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(46)3.5.52-1321 
CAPANEMA - PR 



Tramitacao do Processo 
	

U 
Processo: 3178/2019 	 Data: 05/12/2019 13:40 	Situacao: Encaminhado 

Requerente: PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO 	 Documento: 554.059.169-00 

Contato: PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO 

Assunto: SOLICITACAO DO SETOR DE LICIT/WA° - Versao: 3 

Descricao: REF AO PROJETO BASICO DE RESTAURAQA0 ASFALTICA NA RUA PARAIBA ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E 
AVENIDA INDEPENDENCIA 

Ocorrancia: 4 
	

Data: 31/01/2020 11:09:00 	 Previsao: 21/02/2020 

De: ROMANTI EZER BARBOSA 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGAN I 

Etapa:LICITAcAO 	 Confirmacao: nao 

Descricao: Realizada a analise do edital e minuta contratual. Encaminho o PA ao Setor de LicitacOes para impressao, montagem e coleta de 
assinatura. Ao final, solicito seu retorno a Procuradoria para emissao de Parecer Juridic° Previo a publicacao do edital. Att. Romanti 
Barbosa Procurador Municipal 

Ocorrencia: 3 	9trr...miirrmior 	 Data: 31/01/2020 11:08:00 	 Previsao: 13/02/2020 

De: JEANDRA WILMSEN 	 Para ROMANTI EZER BARBOSA 

Etapa: PROCURADORIA 	 Confirmacao: nao 

Descricao:encaminho esse PA para emissao do parecer juridic°. 

Ocorrancia: 2 	 Data: 05/12/2019 13:40:00 	 Previsao: 26/12/2019 

• 
De: SIMONE MARIA STACH Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITAcA0  Confirmacao: nao 

Descricao: REF AO PROJETO BASICO DE RESTAURAcAO ASFALTICA NA RUA PARAIBA ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AVENIDA 
INDEPENDENCIA 

Ocorrancia: 1 	 Data: 05/12/2019 13:40:13 	 Previsao: 26/12/2019 

De: SIMONE MARIA STACH 	 Para: EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 

Etapa: ETAPA INICIAL 	 Confirmacao: nao 

Descricao: Abertura do processo. 

• 

STP 500.2061j rptProcessoFicha 	 ROSELIA, 03/02/2020 1 7: 1 5:57 
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Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 7.537, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.  

Nomeia Comissiio Permanente de 
Abertura a Julgamento de 
Licitacoes. 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use 

de suas atribuigoes legais, 

RESOLVE 

Art. 1° Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a presidencia da 

primeira, para constituirem a Comisseio Permanente de Abertura e 
Julgamento de Licitacoes, realizadas pela Secretaria Municipal de Finangas, 

da Prefeitura Municipal de Capanema, para o periodo de 01/01/2020 a 

31/12/2020. 

Jeandra Wilmsen 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Caroline Pilati 
Rubens Luis Rolando Souza 

Art. 2° A presente portaria entrara em vigor na data dF e 0 2020, 

ficando nessa data revogada a Portaria n° 7.532 de 09/12/2019. 

Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, 

aos dezesseis dias do mes de dezembro de 2019. 

ArneficO Belle 
Prefeito Municipal 	 rub. 	 , 

41ZI:"71-17-71-7L1-1;:/7,77.-1  

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 - PR 

EDITAL DE marrAcAo N° 03/2020 
MODALIDADE: TOMADA DE PREcOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAcAO, OBRAS E SERVIcOS URBANOS 

1. PREAMBULO 
1.1. 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermedio da Secretaria Municipal de Viagdo, 

Obras e Servigos, mediante a Comissao de Licitagdo, designada pela portaria n°. 7.537 de 16 de 
dezembro de 2019, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e 
local indicados, farce realizar licitagdo na modalidade TOMADA DE PREcOS, do tipo MENOR 
PREcO, na forma de Execugdo Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de 
acordo corn as condigoes deste edital e seus anexos, bem como corn o que determina a Lei n° 

• 8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15. 

1.1.2. Da sessio publica: 
1.1.2.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentagao deverao ser entregues 

ate as 13H3OMIN do dia 28/02/2020, e sera() abertos no dia 28/02/2020, as 13H30MIN, 
na sala da Comissa.o Permanente de Licitagoes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, 
situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - 
PR. 

1.2. Para maior transparencia nos atos administrativos, a Sessa.o Publica podera ser 
gravada pela Administragao Municipal, através de equipamento audio visual prOprio. 

• 
1.3. Integra este Edital, independentemente de transcrigap: 

a)Projeto Basico; 
b) Carta credencial - anexo 01; 
c)Declaragdo Unificadas - anexo 02; 
d)Atestado de visita - anexo 03; 

e)Declaracao de responsabilidade tecnica - anexo 04; 
f)Carta proposta de proposta - anexo 05; 
g)Demonstrativo analitico do BDI - anexo 06; 
h) Terrno de renuncia- anexo 07; 
i) Declaragao de Aceitagao da Responsabilidade- anexo 08; 
j)Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - anexo 09; 
k)Declaracap de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Tecnico 

para execucao do objeto da licitacao - anexo 10; 
1)Cronograma de utilizagdo do aparelhamento - anexo 11; 
m)Minuta do Contrato-  Anexo 12 

n)Modelo Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Tecnica - Anexo 13 

2. DO OBJETO 
2.1. A presente licitagao tern por objeto a execugdo, sob o regime de empreitada por prego 

global, tipo menor prego, da seguinte obra: 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone.:(46)35.52-1321 
CAPANEMA-PR • 



Municipio de Capanema - PR 

Local: RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO 
DE CAPANEMA-PR 

Objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ExEcucAo DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Area de Pavimentacao Asfaltica (Recap): 1.219,39 m2  
Prazo de Execucao: 60 (sessenta) Dias 
Prazo de Vigencia: 150 (cento e cinquenta) Dias 
Capital social Minimo: 11.202,58 (Onze mil, duzentos e dois reais e cinquenta e oito 
centavos) 
Preco Maximo Global: R$ 112.025,81(Cento e doze mil, vinte e cinco reais e oitenta e 
urn centavos) 

A obra devera ser executada em conformidade corn o projeto basic°, especificacOes 
tecnicas, memorials e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, 
nao sendo admitida qualquer alteracio ou substituicao dos materiais e tecnicas 
empregadas na execucao da obra sem a anuencia previa e expressa d epartamento de 
Engenharia. 	  

111_ 

ITEM DESCRIcAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO 
VALOR GLOBAL 

01 SERVIcOS PRELIMINARES 0,97% 

02 PAVIMENTAcA0 ASFALTICA (RECAP) 97,83% 

03 SINALIZA00 1,20% 

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o 

preco global da proposta nao podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob 

pena de desclassificacao. 

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORcAMENTARIOS 
3.1. A despesa corn a contratacao da obra, estimada em R$ 112.025,81 (Cento e Doze Mil 

e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Urn Centavos), valor que correra a conta da seguinte Dotacao 

Orcarnentaria: 

DotacOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2020 1482 08.002.15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

4. DA IMPUGNAcA0 E PEDIDO DE INFORMAcOES SOBRE 0 EDITAL 

Avenida Governad(n-  Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(16)3.5.52-1321 
CAPANEMA - PR 

2.2. 0 valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro ite 
percentual pre-estabelecido na tabela abaixo. 

vera respeitar o 
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4.1. 0 edital podera ser impugnado: 
4.1.1. Por qualquer pessoa em ate 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para 

abertura da sessao pdblica; 
4.1.2. Por qualquer licitante em ate 03 (tres) ilteis antes da data fixada para abertura 

da sessao publica. 
4.2. Acolhida a impugnagao contra o ato convocatOrio, sera definida e publicada nova data 

para realizagdo do certame. 
4.3. Ate a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera 

solicitar a Administragao elementos, informagOes e esclarecimentos relativos a licitagao e as 
condigoes para atendimento das obrigagOes necessarias ao cumprimento de seu objeto. 

4.4. As impugnagOes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no 
certame. 

4.5. As respostas as impugnagoes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de 
Licitagdo deverao ser autuados no processo licitatOrio e estar disponiveis para consulta por 
qualquer interessado. 

4.6. Qualquer impugnagao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de LicitagOes 
do Municipio, cbnsiderando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnagao a data de 
recebimento da correspondencia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital. 

5. DA PARTICIPAcA0 NA LiciTAcAo 
5.1. Poderao participar desta licitagao os interessados do ramo pertinente 	objeto, 

devidamente ou que atenderem a todas as condigOes exigidas para cadastrame 	o terceiro 
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaries eualificacao. 

5.1.1. Caso haja interesse de participacao nesta licitacao, a licitante devera 
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitagoes do Municipio 
de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os 

• seguintes documentos: 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatOrio de seus 
administradores, ou; inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do 
local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores, ou; a ata de 
fundagdo e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva 
sede. 

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

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

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

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais 
obrigatorios referentes a esta licitagdo. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos 
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar urn Protocolo 
de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatdrio. 

5.2. 0 cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao de 
Licitagoes do Municipio. 

5.3. Nao poderao participar desta licitagao: 
Empresas cujo objeto social nao seja pertinente e compativel corn o objeto da licitacao. 
Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais; 

5.3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar corn a Uniao (art. 7° da Lei n° 
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar 
de licitagdo ou impedidas de contratar corn a Administragao Pdblica (Art. 87, III, da Lei n° 
8.666/93); 

5.3.4. Empresas proibidas de contratar corn o Poder Pdblico, nos termos do art. 71) 
§ 8°, V da Lei n° 9.605/98; 

5.3.5. Empresas declaradas inidOneas para licitar ou contratar corn a Administragao 
Pdblica, enquanto perdurarem os motivos da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagdo 
perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade; 

5.3.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em 
recuperacao judicial ou extrajudicial; 

5.3.7. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou i "7:tores Deputados 
ou Senadores (cfr. art. 54, II da Constituigao); 

5.3.8. Empresas proibidas de contratar corn o Poder Public° os mos do art. 12 
da Lei n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); 

5.3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedagOes previstas no artigo 9° da 
Lei n° 8.666/93. 

5.4. 0 descumprimento de qualquer condicao de participagao acarretard a inabilitagao do 
licitante. 

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 
EQUIPARADOS 

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

se-a nas condicoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
instituido pela Lei Complementar n° 123/06. 

6.1.1.A sociedade cooperativa corn receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, 
ern conformidade corn as disposigOes do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, § 40, VI da Lei 
Complementar n° 123/ corn alteracOes da Lei Complementar n° 155/2016, recebera o mesmo 
tratamento concedido pela Lei Complementar n° 123/06 as ME/EPP. 

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos 
pelo art. 3° da Lei Complementar n° 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei 
Complementar n° 123/06, as ME/EPP. 

6.2. A fruicao dos beneficios licitatdrios determinados pela Lei Complementar n° 123/2006 
independe da habilitacao da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a 
obtencao do regime tributario simplificado. 

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

6.4. A declaragao acima exigida devera ser entregue juntamente corn a documentagao de 

habilitagao. 

7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1. Previamente a abertura da sessao de habilitagao e julgamento, o representante do 

licitante devera apresentar-sea Comissao de Licitagao para efetuar seu credenciamento como 
participante desta Licitagao, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, 
e do documento que the de poderes para manifestar-se durante a sessao. 

ID 7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos 
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento public° de procuragio, ou 
particular corn firma reconhecida, ou documento equivalente. 

7.3. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem 
ostentar a competencia do representante do licitante para represents-lo perante terceiros. 

7.4. 0 instrumento de procuracao public°, ou particular com firma reconhecida, deve 
ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica a e todos os 
demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos do 	entos de 
constituicao da empresa ou do registro como empresazio individual. 

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reco e • imento de 
assinatura no instrumento de procuracio particular, poderes ser r lizado perante a 
Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia•autenticada em 
cartorio, de Documento Oficial corn foto e assinitura do subscrevente (Ex. Cedula de RG, 
CNH, Carteira de Trabalho e Previdencia Social, Passaporte e Cedula de identidade 
Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada 

• no documento apresentado. 
7.5. Cada credenciado poderes representar apenas urn licitante. 
7.6. Cada licitante poderes credenciar apenas um representante. 
7.7. A nao apresentagdo ou incorregao de quaisquer dos documentos de credenciamento 

nao impedird a participagdo do licitante no presente certame, porem impedird o seu 
representante de se manifestar durante a sessao. 

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAcAO DE HABILITAcA0 E DE PROPOSTA 
8.1. Os documentos relativos a habilitagao e a proposta de pregos deverao ser entregues 

separadamente, ern envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no 
anverso corn o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAcAO 
A COMISSAO DE LICITAcA0 
TOMADA DE PREcOS N° 03/2020, AS 13H3OMIN DO DIA 28/02/2020, (RAZAO SOCIAL DO 
LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 
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A COMISSAO DE LICITAcA0 
MUNICI.PIO DE CAPANEMA-PR 
TOMADA DE PREcOS N° 03/2020, AS 13H3OMIN DO DIA 28/02/20 
LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

AO SOCIAL DO 
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ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREcOS 
A COMISSAO DE LICITAcA0 
TOMADA DE PREcOS N° 03/2020, AS 13H3OMIN DO DIA 28/02/2020, (RAZAO SOCIAL DO 
LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

8.2. 0 envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera 
ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada urn, sendo que as folhas 
deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverao estar rubricados por 
elemento credenciado da proponente, no caso de cOpias, estas deverao estar devidamente 
autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissao permanente de licitacao. 

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar 
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues ate 1 (uma) hot• 
antes da abertura da sessao publica. 

8.4. Nessa hipOtese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em invOlucro 
enderegado diretamente a Comissao, com a seguinte identificagao: 

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de Precos e documentos de 
habilitacao deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao 
Departamento de Tributacao no Paco Municipal) ate a hora marcada no Preambulo deste 
edital para abertura da sessao publica, quando nao encaminhados via correio. 

8.5.1. A sessao piiblica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do 
protocolo dos envelopes. 

8.5.2. Ap6s o inicio da sessao, nao poderao participar certame as empresas gip 
nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5. 

8.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestacao do Pregoeiro, declarando 
aberta a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a 
justificativa para eventual atraso. 

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condigOes acima estipuladas nao gerarao 

efeitos como proposta. 
8.7. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitard o licitante 

as sangOes previstas neste Edital. 
8.8. Para a habilitagao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados: 

8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA: 
a) No caso de empresario individual: inscrigao no Registro Pablico de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
b)No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatOrio de seus 

administradores; 
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b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as 

alteracoes ou da consolidacao respectiva. 
c)No caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus 

administradores. 
d)No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que 
comprove a condigao de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

e)No caso de cooperativa: 
e.1) A ata de fundagao e o estatuto social em vigor, corn a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede; 
e.2) 0 registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

e.3) 0 regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, corn ata da 

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

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

contratar o objeto da licitagao; 
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcion 	to no Pais: 

decreto de autorizacao; 
g) Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada 	r gistro do 

comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data "o 	erior a 90 
(noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, sale: sociedade simples; 

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL: 
a) Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, com 

data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com data 
superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissao Permanente de Abertura e 
Julgamento 	de 	Licitacoes 	 podera 	consultar 	o 	site: 
http: / /www.receita.fazenda.gov.br/ pessoajuridica/ cnpj/ cnpjreva/cnpireva solicitacao.a  
sp para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes a empresa nao sera 
desclassificada) 

b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 
(FGTS), demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Econornica Federal; 

c) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal (Certidao Conjunta 
Negativa da Divida Ativa da Uniao e Receita Federal); 

c.1) A aceitagao de Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relativos a Tributos 
Federais e a Divida Ativa da Uniao esta condicionada a verificagao da correspondente 
autenticidade nos seguintes enderegos eletrOnicos: www.receita.fazenda.gov.bre 
wvvw.pgfn.fazenda.gov.br. 

d) Prova de regularidade para corn a Receita Estadual, da unidade de federagao 
da sede da licitante; 
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e) Prova de regularidade para corn a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de 
Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante); 

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA: 
a) certidao negativa de falencias ou recuperacao judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao 
anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes; 

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa corn validade de 30 dias. 
c) Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) 

do valor total estimado da contratacao, devendo a comprovacao ser feita relativamente 
data da apresentacao da proposta, por meio de Certidao emitida pela Junta Comercial ou 
Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas. 

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA: 
a) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), de acordo corn a Lei 

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

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICAcA0 TECNICA: 
a) Registro ou inscricao,  no Conselho Regional de Engenhari 	onomia - 

CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa lici 	de seu(s) 
responsavel(is) tecnico(s), da regiao a que estiverem vinculados. 

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responses 1 tecnico nao serem 
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, d erao ser providenciados 
os respectivos vistos deste Orgao regional por ocasido da assinatura do contrato. 

Comprovacao da capacitacao tecnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao de 
Acervo Tecnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da 
legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) tecnico(s) e/ou membros da equipe teenA 
que participarao da obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART ou 
Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT, relativo a execucao dos servicos que compOem a 
contratacao, especificamente, no que tange ao presente certame, Obra de Construcao; 

b.1) Os responsaveis tecnicos e/ou membros da equipe tecnica acima 
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para 
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sOcio que comprove seu 
vinculo por intermedio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdencia Social; e o prestador de servicos 
corn contrato escrito firmado corn o licitante, ou corn declaracao de compromisso de vinculacao 
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; 

b.2)Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis tecnicos e/ou 
membros da equipe tecnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se 
tal condicao através da apresentacao das respectivas atas de inscricao, da comprovacao da 
integralizacao das respectivas quotas-partes e de tres registros de presenca desses cooperados 
em assembleias gerais ou nas reuni6es seccionais, bem como da comprovacao de que estao 
domiciliados em localidade abrangida na definicao do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 
1971; 
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b.3) No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este 
subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 
profissionais de experiencia equivalente ou superior, desde que a substituigao seja aprovada 
pela Administragao. 

b.4) A comprovagao referente ao item b.1 podera ser comprovada na hora 
da sessao junto corn os documentos de habilitagao ou na data da assinatura do contrato. 

c)Comprovacao da capacitacao tecnico-operacional,  mediante apresentagao de urn 
atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito pUblico ou privado, em nome do 
licitante, relativos a execucao dos servicos que compaem as parcelas de maior relevancia 
tecnica e valor significativo da contratacao, a saber: 

• Pavimentacao Asfaltica (Recap) , corn quantitativos minimos de 50% da area objeto da 
presente licitacao, vedado o somatorio de atestados.  Ou seja, somente sera admitido o 
quantitativo minimo de 50% da area objeto da presente licitacao em um tinico atestado (604,69 
nth 

c.1) 0 atestado devera estar devidamente registrado n 	EA ou no CAU 
da regiao pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, dando-se tal (co s irovagdo mediante a 
apresentagao da correspondente CAT corn registro de atestado de a ividade concluida,  ou 
documento equivalente, que indique a licitante como empresa contratada. 

d) Declaragao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por 
intermedio de seu responsavel tecnico devidamente qualificado para esse fun, vistoriou os locais 
onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacOes relativas a sua execucao. 

d.11 A vistoria ocorrera conforme agendamento que feito através do  
telefone 46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou membro  
da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.  

d.1.1.) Caso a empresa nao queira fazer a visita tecnica tera que 
preencher a Declaracao Formal de Dispensa de Visita Tecnica- Anexo 13 

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir 
formagao na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacao, bem como 
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para. a realizacao da vistoria. 

e) Declaragao na qual a Licitante manifeste sua total compreensao e 
conhecimento dos termos contidos na Especificagao Tecnica deste Edital, conforme Modelo 
Anexo 8 deste Edital. 

f) Indicagdo do Responsavel Tecnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis 
Tecnicos que participardo da construcao da obra, conforme Anexo 04- (Declaracao de 
Responsabilidade Tecnica). 0 responsavel tecnico devera opor assinatura de aceite na exigencia 
constante acima. 

g) Declaracao formal (Anexo 10) de que dispora, por ocasiao da contratacao, 
das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal tecnico adequados e disponiveis para a 
realizacao do objeto da licitacao, bem como do anexo 11, contendo o cronograma de 
utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos. 
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8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARAOES/OUTROS): 
a) Modelo de Declaragao Unificada; 

d) Documentos facultativos: 
d.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A 

empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n° 123/2006, de 
14/12/2006, devera apresentar juntamente corn a documentacao de habilitagdo, no envelope 
"A", a Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 9). 

d.2) Termo de Renfincia 
(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisao a 

Comissao da Licitagdo quanto a habilitacao, devera apresentar o respectivo documento nos 
exatos termos do anexo 07, o qual devera ser entregue juntamente corn a documentacao de 
habilitacao). 

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITAcA0 (envelope n° 01) pout .:o ser apresentados 
em original, ou por qualquer processo de cOpia desde que autenticada p. cartOrio competente, 
ou copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Co issao ou Funcionario do 
Setor de Licitagiies, no decorrer da sessao desde que o or anal esteja na posse do 
representante credenciado, ou ainda por meio de publicagao em Orgao da imprensa oficial, e 
inclusive expedidos via Internet. 

8.11. As certidOes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes 
deverao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo Orgao 
expedidor, ou, na hipOtese de ausencia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos nhimos 

90 dias contados da data da abertura da sessao gablica. 
8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao 

exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente  
alguma restricao, sob pena de desclassificaqao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14). 

8.13. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EP. 
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento 
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a 
criterio da Administracao, para a regularizacao da documentagdo, pagamento ou parcelamento 
do debit°, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas corn efeito de certidao 
negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/14); 

8.14. A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente 
posterior a fase de habilitagao, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura 
da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07); 

8.15. A nao regularizacao da documentacao, no prazo previsto acima, implicard 
decadencia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangoes previstas no art. 81 da Lei n° 
8.666/93, sendo facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitagao. 

8.16. 0 proponente que nao cumprir corn o disposto no item 08 e seus subitens sera 
desclassificado. 

9. DA PROPOSTA 
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9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 05, 
impressa por computador corn tinta indelevel, sem rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser 
elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de empreitada por prego 
global a pregos fixos e sem direito a reajustamento e devera conter: 

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

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

respectiva assinatura. 
c) Data. 
d) Preto global e unitario do obj eto, em moeda brasileira corrente, grifado em 

algarismos e por extenso, corn demonstragdo dos valores correspondentes a mao-de-obra e 

material. 
e) Prazo de execucao do objeto em dias. 
f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir 

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

9.1.1. Planilha de Servigos - conforme descrito no projeto basic() - Devera ser apresentada 
uma planilha de servigos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas 

e devera conter: 
a) Razdo social. 
b) Municipio e objeto. 
c) Data. 
d) Discriminagan dos servigos, unidades de medid quantidades, pregos 

unitarios, pregos parciais, pregos subtotais e prego global, corn no maximo duas casas apOs a 
virgula. 

e) Demonstragdo dos valores correspondentes a mao-de-obra. 
f) Paginas numeradas. 
g) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome, 

niImero do registro no CREA e assinatura do responsavel tecnico. 
9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os 

custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalacoes 
provisorias necessarias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais, 
administrativos, lucros e quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos, nao 
se admitindo qualquer adicional. 

9.1.1.2. No preco proposto, alem dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta 
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicacao para 
pagamento adicional sera considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de 
valores e quantitativo, devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o 
percentual equivalente do Risco na composicao do BDI, que sera calculado sobre o valor 
global da obra, salvo na hipotese de superveniencia de fatos imprevisiveis ou previsiveis 
de consequencias incalculaveis, verificados durante a execucao da obra, hipoteses, que 
devidamente justificadas, nao sofrerao descontos do percentual de "risco". 

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme 
modelo (Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios). 
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9.1.1.4. 0 BDI - Corn Desoneracao da folha de pagamento maxim° admitido 
nesta licitacao é 20,73%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composicao 
Analitica do BDI. 

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado urn cronograma 
fisico-financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido corn o respectivo equilibrio 
fisico-financeiro constando o nome, niimero do RG e assinatura do responsavel legal pela 
empresa, bem como o nome ntimero do registro no CREA e assinatura do responsavel tecnico. 

9.2. Nao serao levadas em consideracao quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas 
especificagoes exigidas. 

9.3. A apresentacao da proposta na licitacao sera considerada como prova de que a 
proponente examinou e concordou corn todas as especificacOes e demais elementos da Licitacao, 
que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus tecnicos, informacOes 
satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua 
proposta, concluindo que os elementos da licitacao the permitiram prepar proposta de precos • 
completa irrevogavel e integralmente satisfatOria. 

9.4. Independentemente do valor unitario apresentado pela 	 to para cada 
item constante da planilha de precos, o prey° global da proposta na po • era ultrapassar 
o Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassific  

9.5. A apresentacao da proposta implica na plena aceitacao, -.or parte do licitante, das 
condicifies estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem omo a obrigatoriedade do 

cumprimento das disposicOes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de 
executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materials, equipamentos, ferramentas 
e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, 

promovendo, quando requerido, sua substituicao. 
9.6. Nos precos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, 

encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do objeto, vez que tais 
tributos fazem parte da discriminagdo do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. 0 Imposto de 
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido - CSLL que 
nao podem ser repassados a Administracao, nao serao incluidos na proposta apresentada. 

9.7. As propostas terao validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da 

sessao publica estabelecida no preambulo deste Edital. 
9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacao para contratacao, ficam 

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

anteriormente encaminhada. 
9.10. ApOs a abertura da sessao, somente serao aceitas alteragOes formais, que nao 

apresentem alteracao da proposta, observadas as excegOes previstas neste edital. 

9.11. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacOes tecnicas, 
memorials e todos os documentos sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, 
que se mencione em urn e se omita em outro sera considerado especificado e 

10. DA SESSAO PUBLICA 
10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacao e a proposta de 

pregos sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada 
pelos membros da Comissao de Licitacao e pelos representantes legais das licitantes presentes. 
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10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a 

realizagao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o 
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que 

nao haja comunicagdo em contrario. 
10.3. Aberta a sessao, a Comissao de Licitacao recebera, de uma so vez, os envelopes 

contendo a proposta e a documentagao de habilitagao. 
10.4. Como condigao previa ao exame da documentagao de habilitagao, a Comissao de 

Licitagdo podera verificar o eventual descumprimento das condigOes de participagdo, 
especialmente quanto a existencia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura 

contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar 

(http: / / servicos.tce.pr.gov.br. 	/ tcepr / municipal/ ail/ ConsultarImped.idosWeb.aspx) ; 

b) CNAE (http: / /www.cnae.ibge.gov.br) 

c) SICAF; 
d) Cadastro Nacional de Empresas InidOneas e Suspensas - 	S, mantido pela 

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

e) Cadastro Nacional de CondenagOes Civeis p,sj. Atos de Improbidade 

Administrativa, 	mantido 	pelo 	Conselho 	Nacional 
	

de 	Justiga 

(www. cnj .jus.br/ improbidade_adm/ consultar_requerido.php) . 

10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de 
eventual matriz ou filial (cfr. AcOrdao TCU n° 1.793/11) e de seu sOcio majoritario (cfr. art. 12 
da Lei n° 8.429/92, que prey& dentre as sangOes impostas ao responsavel pela pratica de ato 
de improbidade administrativa, a proibigao de contratar corn o Poder Pdblico, inclusive por 
intermedio de pessoa juridica da qual seja sOcio majoritario). 

10.6. Constatada a existencia de vedagdo a participagdo no certame, a Comissao de 
Licitacao reputard o licitante inabilitado. 

10.7. Ainda como condigao previa a habilitagao, para os itens ou grupos de participagao 
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipdtese de exercicio da prerrogativa de efetuar 
o lance de desempate previsto Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da Comissao de 
Licitagao podera consultar o Portal da Transparencia do Governo Federal 
(www.portaldatransparencia.gov.br), na segao "Despesas - Gastos Diretos do Governo - 
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)", para verificar se o somatorio dos valores das 
ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar 
no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maJdmo permitido como condigao 
paras esse beneficio. 

10.7.1. Constatada a ocorrencia de qualquer das situagOes de extrapolamento do limite 
legal, o Presidente da Comissao de Licitagdo indeferird a aplicagao do tratamento diferenciado 
em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 
2006, corn a consequente inabilitagdo, sem prejuizo das penalidades incidentes. 

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condigOes de participagdo, sera° identificados 
os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentagdo de habilitagao. 

10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitagdo podera suspender a reuniao para analisar 
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara 
a se reunir. 
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10.10. Analisada a documentagao de habilitagao, a Comissao de Licitagao, de forma 
motivada, indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na documentagao. 

10.11. A inabilitagao de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata 
da sessao. 

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

10.13. Nao havendo remIncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacao suspenders 
a sessao e marcard nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de prego. 

10.13.1. Os documentos de habilitagao e os envelopes lacrados contendo as propostas 
sera() rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitagao e ficardo 
guardados na respectiva Sega°. 

10.14. ApOs o final da fase de habilitagdo, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados 
nao serao devolvidos. 411 

10.15. Os envelopes n° 02 ficardo a. disposig,ao das empresas inabili adas pelo periodo de 
ate 10 (dez) dias uteis contados do encerramento da fase de habil' 	e , pOs o que serao 
destruidos pela Comissao de Licitagao. 

10.16. A inabilitagao do licitante importa preclusao do seu direi d - • articipar das fases 
subsequentes do certame. 

10.17. A intimacao do julgamento da habilitagdo e das propostas dos licitantes sera feita 
mediante publicagao na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no 

ato em que foi adotada a decisao, quando podera ser feita por comunicapao direta aos 
interessados e lavrada em ata. 
ApOs a fase de habilitagdo, nao cabers: 

10.18.1. Desistencia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao. 

10.18.2. Desclassificagao do licitante por motivo relacionado corn a habilitagao, salvo em 

razdo de fatos superveniente ou so conhecidos ap6s o julgamento. 
10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitagdo examinard as propost 

apresentadas quanto as suas especificagOes e compatibilidade do prego em relagao ao valo 

estimado para a contratagao. 
10.20. A desclassificagao de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da 

sessao. 
10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissao de Licitagao podera fixar prazo de 08 (oito) dias uteis para a 
apresentacao de nova documentagdo ou proposta, escoimadas das causal que as inabilitaram 

ou desclassificaram. 
10.22. Em todos os atos publicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes. 

10.23. A Comissao de Licitagao podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, 
nao harmonizagao ou irregularidade de natureza secundaria, formal que nao constitua urn 
desvio significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificagao relativa de qualquer outra 
proponente. 

10.24. A ausencia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro 
podera ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar 
o ato, devendo tal fato ser registrado em ata. 
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10.25. A Comissao de Licitagao farce a conferencia da proposta de pregos, planilha de 
servicos e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmetico ou de anotagao no 

preenchimento serao efetuadas as devidas corregOes. 

10.26. No caso de haver divergencia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por 
extenso, prevalecera o Ultimo a menos que, na opiniao da Comissao de Licitagao, exista urn erro 
grosseiro e obvio, ou ainda, na omissao de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta 
sera valida desde que nao haja dUvidas sobre o prego apresentado. 

10.27. Se existir diferenga entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera 

esta. 
10.28. Se existir erro aritmetico na multiplicagao da quantidade pelo prego unitario, o 

prego unitario prevalecera a menos que, na opiniao da Comissao de Licitagao, exista urn erro 
grosseiro e obvio no prego unitario. Neste caso, o prego parcial cotado prevalecera e o prego 

unitario sera corrigido. 
10.29. Nos casos em que houver diferenga entre o prego global indicad dna planilha de 

servicos e o prego global analisado, prevalecera este. 
10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o pe n ual maxim° 

admissivel estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela propo 	e o maxim° 
admissivel sera remanejado para a filtima parcela do cronograma fis' o-financeiro. 

10.31. A Comissio de Licitacao farce a conferencia do cron ama fisico-financeiro e 
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a 
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples corregio de erro, desequilibrio 
fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da proposta. 

10.32. 0 cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente 
pela proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera desclassificada. 

• 
11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. 0 criterio de julgamento sera o de menor preco  
11.2. Sera desclassificada a proposta final que: 

a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo corn o 
presente edital; 

b)Ndo apresente as especificagOes tecnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico; 
c)Apresentar pregos finals superiores ao valor maxim° estabelecido neste Edital; 

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados 
neste Edital, desde que o prego global orcado e o de cada uma das etapas previstas no 
cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do 
sistema de referencia utilizado. 

d) que apresentar pregos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes; 
e) que apresentarem pregos unitarios simbOlicos, irrisOrios ou de valor zero; 
f) que nao aceite corregao do cronograma fisico-financeiro; 
g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissao de Licitacao, apOs 

procedimento para apurar a viabilidade tecnica e economica do prego global proposto, quando 
for razoavel concluir que a proponente nao a capaz de executar o Contrato ao prego da sua 
oferta. 
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11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja 
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orgado pela Administrac do, ou 

b) Valor global orgado pela Administracao. 

11.3.1. Nessa situagao, previamente a desclassificagao da proponente, the sera 
facultado, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a comprovagao da viabilidade dos pregos constantes 
em sua proposta, por meio de compUsigdo detalhade dos pregos unitarios, comprovando que os 
custos dos insumos sao coerentes 	os de mercado e que os coeficientes de produtividade 
sao compativeis corn a execugao do objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso 
II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclessificagao. 

11.4. Da proponente vencedora, cujo prego global analisado for inferior a 80% (oiterip 
por cento) do menor prego a que se referem as alineas "a" e "b" do item 11.3, sera exigida, para 
assinatura do contrato, prestagao de garantia adicional igual a diferen a entre o valor resultante 
do item 11.3 e o prego global analisado. 

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE 
12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame ao se enquadrarem nos requisitos 

do item 6 dente edital, far-se-a sorteie na mesma sessao de julgamento. 
12.2. Sera assegurada, como c1-1.1:0-io de desempate, preferencia de contratacao para as 

microempresas e empresas de pequedc-porte. 
12.2.1. Entende-se por empate aquelas situagOes em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de.  pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) 
superiores a proposta mais bem classificada. 

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

12.3.1. A microempresa ou emrresa de pequeno porte mais bem classificada pod. 
apresentar proposta de prego inferio'r quela considerada vencedora do certame, situacao em 
que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

12.3.2. Nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem anterior, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 

na hipOtese do subitem 12.2.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito; 
12.3.3. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, sera 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar 
melhor oferta. 

12.4. Na hip6tese da nao contratagao nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, 
o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicardo 
quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

13. DOS RECURSOS 
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13.1. Dos atos da Administragao serao admitidos os seguintes recursos: 
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias titeis, a contar da intimagao 

do ato, ou da lavratura da ata de reuniao, nos casos de: 
a)Habilitacao ou inabilitarao do licitante; 
b)Julgamento das propostas; 
c)Anulacao ou revogagdo da licitagao; 
d)Indeferimento do pedido de inscricao em registro cadastral, sua alteragdo ou 

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

refere o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93; 
f)Aplicagao das penas de advertencia, suspensao temporaria ou de multa. 

13.1.2. Representagao, no prazo de 05 (cinco) dias ateis, a contar da intimacao da 
decisdo relacionada corn o objeto da licitagao ou do Contrato, de que nao caiba recurso 
hierarquico. 

13.1.3. Pedido de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da 
intirnagao do ato, no caso de declaragdo de inidoneidade`por decisdo do(a) Prefeito(a) Municipal. 

13.2. A interposicao de recurso sera comunicaCia* aos demais licit 	s, que poderao 
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. 

13.3. 0 recurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitac 	intermedio do 
Presidente da Comissao de Licitacao, que podera reconsiderar sua d 	o, n • azo de 05 (cinco) 
dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-lo subir, devidamente informado. 

13.4. A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias itteis, contando do 
recebimento do recurso. 

13.5. Os recursos interpostos em razao de habilitacao ou inabilitagdo de licitante ou do 
julgamento das propostas terao efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 
motivadamente e presentes razOes de Mteresse pUblico, atribuir eficacia suspensiva aos demais 
recursos. 

• 13.6. Durante o prazo de apresentacao do recurso, sera garantido o acesso do licitante 
aos autos do processo licitathrio ou a qualquer outra informacao necessaria a instrucao do 
recurso. 

13.7. Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes 
interessados, o prazo para recurso sera. suspenso. 

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

14. DA ADJUDICAcA0 E HOMOLOGAcA0 
14.1. Decididos os recursos e constatada.a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologard o procedimento licitatorio e adjudicard o objeto ao licitante vencedor. 
14.2. ApOs a adjudicagdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou 

retirar o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias. 
14.3. Previamente a form.alizacao da contratagao, a Comissao Permanente de Licitagdo 

podera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibigao de contratar corn o Poder 
Thablico e verificar a manutencao das condigOes de habilitagdo. 

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a 
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissao Permanente de Licitagao 
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podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificaeao, para assinar o contrato ou 
retirar o instrumento equivalente. 

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATAcA0 E DA CESSAO 
15.1. A contratacao sera formalizada por intermedio de instrumento contratual. 
15.2. E vedada a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao 

do contratado corn outrem, bem como a cessao ou transferencia, total ou parcial, de qualquer 
encargo, obrigagdo ou direito relativo ao objeto desta licitacao. 

16.1. DA VIGENCIA DO CONTRATO 
16.1.1. 0 contrato tera vigencia de 150(cento e cinquenta) dias. 
16.1.2. 0 prazo de vigencia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da obra 

devido a necessidade de realizar medigoes, pagamentos e prestaedo de contas, entre outro. 
procedimentos. 

16.1.3. Na hipOtese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera 
discriminado o novo prazo de vigencia do contrato e o novo prazo para execu, da obra. 

17. DA GARANTIA DE EXECUcA0 E GARANTIA ADICIONAL 
17.1. A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do t; 'I • de Contrato de 

Empreitada, a formalizacdo da garantia de execucao e da garantia a. tonal, se houver, que 
servird de garantia a fiel observancia das obrigagoes contratuais. 

17.1.2. A apresentacao da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, 
e condicao para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa proponente 
vencedora nao comprovar a formalizacdo da garantia de execucao ou da garantia adicional, o 
contrato de empreitada nao podera ser firmado, sob pena de responsabilidade Administrativa, 
Civil e Criminal, alem de solidariedade de obrigagOes e concurso em Ato de Improbidade 
Administrativa entre o particular beneficiado e o(s) Agente(s) publico(s) que firmarem o 

instrumento em conjunto. 

17.2. 0 valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicacao de 5% (cinco por cent. 

sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4). 
17.3. 0 recolhimento da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, devera 

ser efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 8.666/93, a 

escolha das licitantes vencedoras: 
a) caucao em dinheiro ou titulos da divida pablica; 
b) seguro garantia; 
c) fianca bancaria. 

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da called° em dinheiro, o deposit° 
devera ser feito em Instituicao Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de 
Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art. 56 da 

Lei n° 8.666/1993. 
17.5. Se a °pea° de garantia for pelo seguro garantia: 

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigencia do contrato, 

acrescido de 90 (noventa) dias; 
b) a apOlice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario; 
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c) a apOlice devera conter clausulas de atualizacao financeira, imprescritibilidade, de 
inalienabilidade e de irrevogabilidade. 

17.6. Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter: 

a) prazo de validade correspondente ao perIodo de vigencia do contrato, acrescido de 
90 (noventa) dias; 

b) expressa afirmacao do fiador que, Como devedor solidario, fara o pagamento ao 
Municipio de Capanema, independentemente de interpelagdo judicial, caso o afiancado nao 
cumpra suas obrigacoes; 

c) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 
827 e 838 do COdigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o beneficio 
de ordem na vigencia do contrato administrativo; 

d) clausulas de atualizacao financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e 
de irrevogabilidade. 

17.7. Se a opcao for pelo titulo de divida ptiblica, este devera: 
a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 

de liquidagao e de custOdia autorizado pelo Banco Central do Brasil; 
b) ser avaliado por seu valor economic°, conforme definido p- 	terio da Fazenda. 

17.8. Nao serao aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que 
-war 

 tenham clausulas 
contrarias aos interesses do Municipio de Capanema. IP 17.9. Sem prejuizo das sancOes previstas na Lei e neste Edi 	nao • estacao de garantia 
exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua 
imediata rescisao. 

17.10. Qualquer majoracao do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas 
mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da 
alteracao. No caso de reducao do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da 
garantia de execucao, se assim o desejar. 

17.11. A contratada perdera a garantia de execucao e a garantia adicional, se houver, 
quando: 

a) da inadimplencia das obrigacOes e/ou rescisao unilateral do termo de Contrato de 
Empreitada; 

b) quando do nao recebimento provisOrio e definitivo e/ou nao aceitagdo pelo licitador 
da obra. 

17.12. A devoluoao da garantia de execuqao ou o valor que dela restar, dar-se-a por 
requerimento mediante a apresentacio de:  

a) termo de recebimento definitivo; 
b) certidao negativa de debitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado 

concluido; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligagOes definitivas de agua e/ou energia 

eletrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, 
sao de inteira responsabilidade da contratada. 

18. DAS OBRIGAOES DAS PARTES 
18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigaeOes e responsabilidades 

insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), alem do fornecimento da mao-de-obra, 
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dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao 
da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a: 

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

desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao urn conjunto de documentos tecnicos, graficos 
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer 
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a 
abrange-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as 
suas especificagOes tecnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a 
plena compreensao das informacOes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos: 

18.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do 
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apOs a assinatura do contrato, urn cronograma 
dimensionamento de mao-de-obra, isto e, relagdo nominal de todo o pes 	tecnico que it  
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., d. 	ente vinculado 
ao cumprimento do cronograma fisico da obra. 

18.1.2.2. A elaboracao dos projetos executivos devera 	das solucOes 
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico 	 descritivo), 
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e e ecificagOes tecnicas, 

incorporando as alteragOes exigidas pelas mutuas interferencias en os diversos projetos; 
18.1.2.3. 0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, 

contados a partir da assinatura do contrato. 
18.1.2.4. A nao elaboragdo do projeto executivo pela empresa contratada 

ensejard a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipOtese de haver 
necessidade de aditivos contratuais por inconsistencias encontradas entre o projeto basic° e a 
execucao da obra, verificadas apOs o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual 
referente ao "risco", da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor 
final de urn possivel aditivo. 

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade recnicall 
ARrs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, 
de 1977; 

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo teenieo 
especializado, para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo corn o previsto no Projeto 
Basic°, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolOgico, 
insuscetivel de privilegio, a cessao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, 
documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, 
fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao da obra; 

18.1.6. Assegurar a CONTRATANTE: 
18.1.6.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 

inclusive sobre as eventuais adequagOes e atualizacOes que vierem a ser realizadas, logo apOs o 
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, 
alterar e utilizar os mesmos sem limitagOes; 

18.1.6.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificagOes 
tecnicas, da documentagao produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na 
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execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 
proibida a sua utilizagao sem que exista autorizagao expressa da CONTRATANTE, sob pena de 
multa, sem prejuizo das sangOes civis e penais cabiveis. 

18.1.7. Promover a organizagao tecnica e administrativa dos servicos, de modo a 
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo corn os documentos e especificagoes que integram 

o Contrato, no prazo determinado. 
18.1.8. Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislagao 

pertinente, cumprindo as determinaeOes dos Poderes Pablicos, mantendo o local dos servigos 
sempre limpo e nas melhores condigOes de seguranga, higiene e disciplina. 

18.1.9. Atentar, em relagao ao material, para todas as disposigOes e especificagaes 

constantes no Projeto Basic°. 
18.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e 

aprovagao, quaisquer mudangas nos metodos executivos que fujam as especificagOes do 
memorial descritivo. 

18.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsavel, as informagOes sobre o andam.ento da obra, tais como, mamero de funcionarios, de 
equipamentos, condigOes de trabalho, condigOes meteorolOgicas, servigos executados, registro 
de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicad: 	scalizagao e situagao 

da obra em relagao ao cronograma previsto, mantendo tal document s iti• local de execugao da 

obra, para possibilitar a sua fiscalizagao. 
18.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhoecutados em desacordo corn o 

estabelecido neste instrumento e as especificagOes constantes no projeto basic° e seus anexos, 
bem como substituir aqueles realizados corn materials defeituosos ou corn vicio de construed°, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, 
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

18.1.13. Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos 
da construed° civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional 

ID de Meio Ambiente - CONAMA. 
18.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por 

use indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 
fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruigao, danificagao, defeitos ou 
incorregoes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, 
ainda que ocorridos em via publica junto a obra. 

18.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos. 

18.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE 
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem 
como aos documentos relativos a execugao da reforma. 

18.1.17. Paralisar, por determinagao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao 
esteja sendo executado de acordo corn a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranga de 
pessoas ou bens de terceiros. 

18.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais 
resultantes da execugao do contrato. 
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18.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras 
obrigacOes inerentes a execucao dos servicos ora contratados. 

18.1.20. Arcar corn todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre 
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados 
por lei. 

18.1.21. Adotar as providencias e precaucOes necessarias, inclusive consulta nos 
respectivos Orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitarias, eletricas e telefOnicas. 

18.1.22. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e 
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigencia da obra. 

18.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, corn 
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI's; 

• 
18.1.24. Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, 

preposto capaz de tomar decisoes compativeis corn os compromissos assumidos; 
18.1.25. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual 

ou municipal, as normas de seguranca da Administracao; 	 /) 
18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de in •=trir 	nas areas da 

Administracao; 
18.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rot 	estabelecidos, 

fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, 	de e tecnologia 
.0 4 

adequadas, corn a observancia as recomendagOes aceitas pela boa tec ca, normas e legislacao; 
18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das 
suas especificagoes; 

18.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 
Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes cabiveis e assumindo o onus decorren 

18.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstanciaW 
detectadas por seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam 
vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimanio pUblico; 

18.1.31. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigacOes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacOes a que esta obrigada, 
exceto nas condicOes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato; 

18.1.32. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condicoes que 
ensejaram a sua habilitacao e qualificacao no certame licitatOrio; 

18.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigacOes previdenciarias, do Fundo de Garantia por 
Tempo de Servico - FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados 
na execucao dos servicos. 

18.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos 
para a execucao da obra; 

18.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacOes 
tecnicas, memorials e todos os documentos, obtendo todas as informagOes necessarias sobre 
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qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela 
apresentagao da planilha de servicos para uma proposta de pregos completa e satisfatOria; 

18.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS. 

18.2. A CONTRATANTE obriga-se a: 

18.2.1. Cumprir fielmente as disposigbes do Contrato; 

18.2.2. Exercer a fiscalizagao dos servicos por servidores especialmente designados, 
na forma prevista na Lei n° 8.666/93; 

18.2.3. Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer fato que 
acarrete em interrupgao na execugao do Contrato; 

18.2.4. Efetuar o pagamento nas condigOes e pregos pactuados no Contrato; 
18.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigOes, falhas ou 

ID irregularidades constatadas na execugdo do servigo para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessarias; 

18.2.6. Fornecer por escrito as informagOes necessarias para o desenvolvimento dos 
servicos objeto do contrato; 

18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, 
de acordo corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta 

18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigageies da E TRATADA relativas 
observancia das normas ambientais vigentes; 

18.2.9. Proporcionar todas as condigeies para que a CONTRATADA possa 
desempenhar seus servicos de acordo corn as determinagOes do Contrato, do Edital, 
especialmente do Projeto Basic° e seus anexos; 

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade corn as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigOes de 
habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagdo. 

19. DA SEGURANcA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
19.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servicos ora contratados, inclusive 
acidentes, mortes, perdas ou destruigoes parciais ou totals, isentando o CONTRATANTE de 
todas as reclamaciies que possam surgir corn relagdo ao presente Contrato. 

19.2. 0 recebimento provisOrio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato. 

19.3. A CONTRATADA responders pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 
618 do COdigo Civil Brasileiro, bem como pelo born andamento dos servicos, podendo o 
CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacan, impugns-los quando contrariarem a boa tecnica 
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagOes tecnicas e/ou memorials. 

19.4. A CONTRATADA devera manter urn perfeito sistema de sinalizagao e seguranga em 
todos os locals de servicos, principalrnente nos de trabalho em vias piiblicas, de acordo corn as 
normas de seguranca do trabalho. 

19.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reclamagoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 

assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigagOes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de 
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intervengao de terceiros previstas no COdigo de Processo Civil, especialmente a denunciagao da 
lide, se for o caso. 

19.6. A intencao das partes, aqui rnanifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagao dos servicos 
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagao contratual e sujeitar-se 
aplicagdo das penalidades cabiveis. 

19.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagao e/ou necessidade de ressarcimento 
de danos materials ou morals (art. 932, III, COdigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser 
responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

20. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E commucAciio 
20.1. A fiscalizacao da execucao do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais 

devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizagao procedera mensalmente a medical" 
baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medigao, verificard o andamento fisico 
dos servicos e comparard corn o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se 
permita a elaboraeao do processo de faturamento. 

20.2. Caso os servicos executados nao correspondam ao estabeleci o no cronograma 
fisico-financeiro, sera registrada a situacao inclusive para fins de aplic:7: o das penalidades 
previstas, se for o caso. 

20.3. A contratada devera permitir e colaborar para que fungiOnt,  os, engenheiros, 
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE: 

a) inspecionem a qualquer tempo a execugao do 9,bj-eto da presente Licitagao; 

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir; 

20.4. A contratada devera manter no local da obra urn preposto aceito pelo CONTRATANTE 
para represents-la na execucdo do contrato. 

20.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cOpia das 
especificagOes tecnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos, 
Boletim ,Diario de Ocorrencias - BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricade 
pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagao, e deverao ficar reservados para o 
manuseio da fiscalizagdo. 

20.6. A execugao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida corn 

autorizagao previa da fiscalizagao. 
20.7. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente 

defeitos, vicios ou incorregoes nao revelados ate o Recebimento Definitivo, devera ser 
prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, 
livre de quaisquer Onus financeiro para o CONTRATANTE. 

20.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorregao oculta aquele resultante da ma execugao 
ou ma qualidade de materials empregados e/ou da aplicagao de material em desacordo corn as 
normas e/ou prescrigoes da ABNT, especificae,Oes e/ou memorials, nao se referindo aos defeitos 
devidos ao desgaste normal de uso. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas 
relacionadas corn a correcao, remocao e/ou substituicao do material rejeitado. 

20.9. A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes 
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas corn a execueao dos testes sao de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 
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20.10. A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunioes de gerenciamento urn ao 
outro. A finalidade 6 revisar o cronograma dos servigos remanescentes e discutir os problemas 

potenciais. 
20.11. Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo 

tornar-se-a efetiva, ap6s o seu recebimento. 
20.12. A fiscalizagao sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por 

meio de Engenheiro Municipal. 
20.13. 0 acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do contrato consistem na 

verificagao da conformidade da prestagdo dos servigos e da alocagao dos recursos necessarios, 
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste. 

20.14. Ficam reservados a Fiscalizagao o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas 
EspecificagOes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de 
qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente corn as obras / servicos em questa() e seus 

complementos. 
20.15. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduo a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irreg-ularidade, ainda que resultante 
de imperfeigOes tecnicas, vicios redibitOrios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica - el -..., CO responsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracteri . : a omissao funcional i: 10  

20.16. Compete especificamente a Fiscalizacao: 
20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das 

obras/ servigos; 
0.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigagaes 

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

• Normas Tecnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis; 
20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela 

Contratada; 
20.16.5. Expedir por escrito, as determinagoes e comunicagOes dirigidas 

Contratada; 
20.16.6. Autorizar as providencias necessarias junto a terceiros; 
20.16.7. Transmitir por escrito, instrugOes sobre as modificagOes dos servigos que 

porventura venham a ser feitos, bem como as alteragOes de prazo e cronograma; 
20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorrencias ou circunstancias que 

possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servigos em relagdo a terceiros; 
20.16.9. Dar a Contratante imediata ciencia de fatos que possam levar a aplicagdo 

de penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato. 
20.17. A execugdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuragao dos seguintes aspectos, quando for 
o caso: 

a) Os resultados alcangados em relacao ao contratado, corn a verificagao dos prazos 
de execugao e da qualidade demandada; 
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b)Os recursos humanos empregados, em fungdo da quantidade e da formagao 
profissional exigidas; 

c)A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 
d)A adequagdo dos servicos prestados a rotina de execugao estabelecida; 
e)0 cumprimento das demais obrigagOes decorrentes do contrato; e 
f)A satisfagan do ptiblico usuario. 

20.18. 0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera comunicar 
autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade 
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos 
no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 

20.19. 0 representante da Administragao anotard em registro prOprio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome do  
empregados eventualmente envolvidos. adotando as providencias necessarias ao fieW 
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o 
caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 20  do artigo 67 da Lei n° 8.666/93. 

20.20. 0 descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagOes e encargos sociais )trabalhistas, ensejard a 
aplicagao de sangOes administrativas, previstas neste instrume 	, vocatOrio e na legislagao 
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme dispos 	os artigos 77 e 87 da Lei 
n° 8.666/93. 

20.21. A substituigao de qualquer integrante da equipe tec lc: oroposta pela Contratada, 
durante a execugao do contrato, somente sera admitida, a 	Brio da Contratante, mediante a 

comprovagao de experiencia equivalente ou superior do substituto proposto. 
20.22. Os servigos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento 

entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalizagao, dispondo esta, de amplos poderes para atuar 
no sentido do cumprimento do Contrato. 

20.23. Reserva-sea Contratante o direito de intervir nas obras/ servicos quando ficar 
comprovada a incapacidade tecnica da Contratada ou deficiencia dos equipamentos e da mace 
de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizagao, seja a que 
titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis. 

21. DO PAGAMENTO 
21.1. Os pagamentos sera° efetuados em parcelas correspondentes as medicties 

mensais a serem feitas de acordo corn o 'estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, 
considerando os pregos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo 

Departamento de Engenharia do Municipio. 
21.2. Aptis a aprovacio das medicoes,  o pagamento sera realizado no prazo de ate 15  

(quinze) dias,  mediante depOsito na conta de titularidade da CONTRATADA, corn a respectiva 
emissao e aceitagao da nota fiscal e apresentagao das guias de recolhimentos do INSS e notas 

fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA. 
21.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidOes e documentos vencidos, 

que tenham sido apresentados na ocasido da habilitacao ou junto ao Cadastro de Fornecedores 

do Municipio de Capanerna. Os pagamentos somente serao efetivados caso a CONTRATADA 

apresente situagao regular. 
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21.4. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao 
gerard para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigagao de reajustamento ou 
atualizagdo monetaria do valor devido. 

21.5. Os pagamentos somente sera° efetuados apos o repasse dos valores pelo orgao 
CONCEDENTE, em decorrencia do Convenio especificado no item 2 deste edital, nao 
gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de 
reajustamento ou atualizacao monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao repasse 
os valores nos prazos previstos nos itens acima. 

21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o 
CONTRATANTE que o orgao CONCEDENTE nao repassou as verbas necessarias ao 
pagamento da respectiva parcela ate; o 30° (trigesimo) dia al:6s a medical) realizada, a 
CONTRATANTE notificara a CONTRAirADA do fato, facultando a esta a suspensao da 

• execucao da obra, ate a liberacao do pagamento. A opcao pela suspensao da execucao da 
obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo licitatorio.  

21.6. 0 pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento 

e comprovagao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes Orgaos: 
a)CREA, por meio da ART de Execugdo da Obra - Anotagao de Responsabilidade 

Tecnica; 
b)ISS do Municipio de Capanema; 
c) INSS, através da matricula da obra; 
d) Prefeitura Municipal, através do Alvard de Construgdo 	obra; 

21.7. Na ocasiao do pagamento de cada uma das parcelas a 	atada devera apresentar 
na tesouraria da Contratante, alem dos documentos exigidos no item anterior: 

a) Comprovante de medigao realizada pelo Departamento de Engenharia do 
Municipio, devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizagdo da obra; 

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

respectivo mes do pagamento. • 

	

	
21.8. A liberacao da nitima parcela estara condicionada a elaboracao do Termo de  

Recebimento Provisorio das obras e/ou seivicos contratados, o qual sera lavrado em ate  
15 (quinze) dias apt.'s a notificacao da conclusao da obra realizada pela CONTRATADA,  
devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:  

a) Comprovagao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra; 
b) Certificado de vistoria e conclusao da obra efetuado pelo Departamento de 

Engenharia do Municipio; 
c) Termo de Recebimento ProvisOrio da obra; 

21.9. Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposigao contratual ou de 
execucao incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos ate posterior solugdo, sem 
prejuizos de quaisquer outras disposigOes contratuais. 

21.10. E vedada expressamente a realizagao de cobranga de forma diversa da estipulada 
neste Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, 
sob pena de aplicagao das sangOes previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes. 

21.11. 0 pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovagdo de 
cumprimento dos requisitos de habilitagao estabelecidos neste Edital. 
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21.11.1. Na hipOtese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera 
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de ate 10 (dez) dias, sob pena de 
aplicagdo das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisao do contrato. 

21.12. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o 
pagamento ficara pendente ate que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipOtese, o prazo para pagamento 	 apOs a regularizagao da situacao, nao acarretando 
qualquer onus para a Contratante. 

21.13. A Administracao somente efetuara, o pagamento apos a ocorrencia das 
seguintes hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas: 

21.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes 
aquisicao ou prestacao de servico contratado; ou 

21.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa. Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida n• 
contratacao, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos 
termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 

21.14. 0 Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e 
contribuigOes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagament ficara condicionado 
apresentagao .de comprovagao por meio de documento official de i faz jus ao tratamento 
.tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

21.15. A Administragao deduzird do montante a ser pago os 	• es correspondentes as 

multas e/ou indenizagOes devidas pelo contratado. 
21.16. 0 desconto de qualquer valor no pagamento d 	o ao contratado sera precedido 

de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditOrio e a ampla defesa, 
corn os recursos e meios que lhes sao inerentes. 

21.17. 8 vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do 
contrato. 

11 22. DAS CONDIOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAcA0 
22.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo ate 15 

(quinze) dias aptis a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela 

CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo born funcionamento dos servicos executados ate 
o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 
CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dares quando nao houver qualquer 
pendencia por parte da CONTRATADA. 

22.1.1.. 0 recebimento provisOrio tambem ficard sujeito, quando cabivel, a 
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuals e InstrugOes exigiveis. 

22.2. A CONTRATANTE realizard inspegao minuciosa de todos os servicos e obras 
executadas, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pela obra, corn a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e 
relacionar os arremates, retoques e revisOes finais que se fizerem necessarios. 

22.2.1. ApOs tal inspegao. sera lavrado Termo de Recebimcnto Provisorio, em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais 
pendencias verificadas. 
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22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos 
ou incorregoes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizaedo nao 
atestar a Ultima e/ou Unica mediedo de servieos ate que sejam sanadas todas as eventuais 
pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento ProvisOrio. 

22.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 
(sessenta) dias do recebimento provisOrio, mediante comissao especificamente designada pelo 
CONTRATANTE formada por fres servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer 
manifestaeao do Contratante, a(s) obra(s) serd(ao) considerada(s) como recebida(s) 
definitivamente. 

22.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera 

lavrado desde que tenham sido devidainente atendidas todas as exigencias da fiscalizaeao 
quanto as pendencias observadas, e somente apOs solucionadas todas as reclamaeOes 
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e 

prestadores de servieos empregados na execucao do contrato. 
22.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em 

qualquer epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 
forea das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

23. DAS SANcOES 
23.1. Comete infragdo administrativa, a licitante/Adjudic 	a que, no decorrer da 

licitacao: 
a)Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro 

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

23.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragOes discriminadas no 
subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes 
sancOes: 

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

b)Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

23.3. Em caso de inexecueao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de 
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacties prestadas, a 
Contratada estara sujeita as sangoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

23.3.1. Advertencia por escrito; 
23.3.2. Multas: 
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a) Multa de 0,1% (um decimo por cento) do valor do contrato por dia 

consecutivo que exceder a data prevista para a conclusdo da obra, contado do 10° (decimo) 

dia a partir da Ordem de Inicio da Obra; 

b)Multa de 0,1% (urn decimo por cento) do valor do contrato por dia 

consecutivo de atraso na colocacao de placers, conforme modelos fornecidos pelo 

CONTRATANTE, contado do 10° (decimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra; 
c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucao incorreta 

da obra, quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os 
servicos, sem prejuizo das glosas parciais ou totals realizadas nas medicoes da 
Fiscalizacao; 

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acdo, 
omissao ou negligencia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicao do Edital, clausula 
ou condica.o do contrato nao especificacla nas alineas "a" e "b" deste item, aplicada ens  
dobro na reincidencia; 

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a 
CONTRATADA ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa 
fisica ou juridica, sem autorizacao do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da 
obra no prazo maxim° de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo, se4n prejuizo de outras 
sancoes contratuais; 

f) Multa de 20,0°/0 sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisdo do 
contrato pelos seguintes motivos: 

1- quando a contratada falir, for dissolvr 	por superveniente 
incapacidade tecnica; 

2- quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por 

parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de 
prorrogacao contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, 

sob pena de nulidade; 
3- quando houver inadimplencia de clausulas e condicoes contratuai. 

por parte da CONTRATADA e desobediencia das determinacoes da fiscalizacao; 
4- demais hipoteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93. 

23.3.2.1. A aplicacao das sancoes previstas neste edital, nao exime a 
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que 
ultrapassem o valor das multas previstas neste instrumento. 

23.3.3. Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de 

contratar corn a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

23.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 
Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida 

a reabilitacao perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o 

prazo de 02 (dois) anos. 

23.4. As sancoes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e 

impedimento de contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 

Administracao poderao tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 
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Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 
Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 
Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragdo em virtude 

de atos ilicitos praticados. 
23.5. As penalidades serao aplicadas apOs regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditOrio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao 
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na 

Lei n° 9.784/99. 
23.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administracao. 
23.7. A sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 

Administracao Pablica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

23.8. As demais sangOes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao 

Permanente de Licitagao. 
23.9. A autoridade competente, na aplicagao das sangOes, levard em consideracao a 

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 
Administracao, observado o principio da proporcionalidade. 

2310. As rriultas sera() recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim() de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela a 	competente, ou, 
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas ju 	ente. 

23.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SIC 

23.12. As sangOes aqui previstas sao independentes en 	, p endo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

24. DA RESCISAO DO CONTRATO 
24.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

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

b) 0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagOes, projetos e 
prazos; 

c) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a 
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados; 

d) 0 atraso injustificado no inicio e na finalizacao da obra; 
e) A paralisagdo da obra, sem justa causa e previa comunicacao a Administracao; 
f) A subcontratagao total do seu objeto, a associacao do contratado corn outrem, 

a cessao ou transfcrencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporacao, nao 
admitidas neste edital e no contrato; 

g)A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 
Administracao e autorizacao em contrato. 

h)0 desatendimento das deterrninagOes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua exec-Lig -do, assim como as de seus superiores; 

i)0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do art. 
67 da Lei n° 8.666/93; 

j)A decretagdo de falencia ou a instauracao de insolvencia civil; 
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k)A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

1)A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execucao do contrato; 

m)Raziies de interesse ptiblico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e 
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

n)A supressao, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando modificacao do 
valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

o)A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administracao, por prazo superior 
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pUblica, grave perturbacao da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensaes que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatorio de indenizacOes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizacOes e mobilizacaes e outras previstas, assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigaci5e, 
assumidas ate que seja normalizada a situacao; 

p)0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao 
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade pUblica, 
grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 
suspensao do cumprimento de suas obrigacties ate que seja normalizada a situacao; 

q)A nao liberagao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto p. execucao da 
obra, nos prazos contratuais; 

r)A ocorrencia de caso fortuito ou de forca major, regularmente compr 	impeditiva 
da execucao do contrato; 

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

das sangOes penais cabiveis. 
24.2. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

25.DA REVOGAPAO DO PROCEDIMENTO 
25.1. A Administracao podera revogar a licitacao por razOes de interesse public  

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta. 

25.2. A revogagan sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditOrio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

26. DA ANULAcA0 DO PROCEDIMENTO 
26.1. A Administragao, de oficio ou por provocacao de terceiros, devera anular o 

procedimento quando eivado de vicio insanavel. 
26.2. A anulacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditOrio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

26.3. A nulidade do procedimento de licitagdo nao gera obrigacao de indenizar pela 
Administracao. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(16)3552- i 321 
CAPANEMA - PR 



0 0,055 

Municipio de Capanema - PR 

26.4. A declaragao de nulidade de .algum ato do procedimento somente resultard na 
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequencias do ato anulado. 

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

26.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os 
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir os ja 
produzidos. 

26.7. A nulidade do contrato nao exonera a Administragao do dever de indenizar o 
contratado pelo que este houver executado ate a data em que ela for declarada e por outros 
prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao the seja imputavel, promovendo-se a 

responsabilidade de quem the deu causa. 
26.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse 

public° ou aos demais interessados. 

27. DAS ALTERAcOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVIcOS E REAJUSTE 
27.1. Qualquer modificagao que se faga necessaria durante o andamento das 

obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificagoes, somente podera ser feita a criterio 
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizard por escrito, ficando 
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigOes contratuais, os acrescimos ou 
supresseies que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melh• dequagdo tecnica, 
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.6 	corn alteragOes 
posteriores. 

27.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contrapd realizagao de servigos 
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos pregos 

unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela 
recomendada pelos Orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde 

que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as concligOes da proposta da 
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

• 27.3. No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera 
expedida apos a formalizagao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as 
formalidades legais. 

27.4. Em caso de prorrogagdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 
quando acordado pelas partes e nas hipOteses em que a Contratada nao deu causa 
prorrogagdo, fica ajustado que a corregao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 

27.5. 0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA. 
a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o 
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos 
alheios a sua vontade enseiadores do atraso da execucio, sob pena de aplicacao das 
penalidades cabiveis.  

27.6. Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacao da obra devem 
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual seri juntada ao processo 
licitatorio. 

28. DO FORO 
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28.1. 0 foro para dirimir questoes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de 
Capanema-PR, corn exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

29. DISPOSIcOES FINAIS 
29.1. 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importard no 

afastamento do licitante, desde que seja possivel a aferigao da sua qualificagdo e a exata 
compreensao da sua proposta. 

29.2. As normas que disciplinam esta licitagdo sera.° sempre interpretadas em favor da 
ampliagdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga da futura 
execugdo da obra. 

29.3. E facultado a Comissao de Licitagao, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de 

diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, inclusive corn a 
fixagdo de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou informagdo 
deveria constar desde a realizagao da Sessao Pdblica. 

29.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d o dia 
do inicio e 	 o do vencimento. 

29.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de 
Capanema-PR. 

29.6. Qualquer impugnagdo, recurso, ou troca de documentos relaci ados a este Edital 

deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Munic. 
	

Capanema, ou 

remetida via postal, enderegada ao Setor de Licitagoes do Municipio, con 
	

do-se a data de 

recebimento da correspondencia para verificacao da tempestividade dos 	speitando-se os 

prazos previstos neste edital. 
29.7. 0 Setor de LicitagOes prestard todos os esclarec entos solicitados pelos 

interessados nesta licitagdo, estando disponivel para atendime 
	

de segunda a sexta-feira, no 
horario de expediente, na na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro 
Municipio de Capanema PR. 

Capanema-PR, 03 de janeiro de 2020. 

A 	Belle 
Prefeito Municip 
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ANEXO 01 
CARTA CREDENCIAL 

(local e data) 

A COMISSAO DE LICITAcA0 • 
Referente: Edital de Tomada de Precos n° 03/2020 

Senhores 

0 abaabo assinado 	 , portador da carteira de id: 	e n° 	 , na 
qualidade de responsavel legal pela proponente 	, vem, pela 	ente, informar 
a Vossa Senhoria que o senhor 	 , carteira de identida. n° 	 , é a 
pessoa designada por nos para acompanhar a sessa.o de abertura e recebimento da 
documentacao de habilitacao e proposta de precos, para assinar as atas e demais 
documentos, e corn poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitacao 
ern epigrafe. 

Atenciosamente. 

• (nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), 
e carimbo do CNPJ da empresa) 

Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura no 
instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e 
Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em 
carterio, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cedula 
de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdencia Social, Passaporte e Cedula de 
identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura 
na forma grafada no documento apresentado. 
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ANEXO -02 

Modelo de Declaracao Unificada 

A Comissito Permanente de Abertura e Julgamento de Licitacoes 

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana 

TOMADA DE PRECOS 

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

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 
9.854/99, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e nao empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na 
condicao de aprendiz (a partir de 14 anos, devera informar tal situacao no mesmo documento). 

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidOnea para licitar ou contratar corn 
a Administracao PUblica. 

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatOrios, 
instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa 	o(a) 
Sr.(a) 	 , Portador(a) do RG sob n° 	  
CPF n° 	 , cuja funcao/cargo é 	Ocio 
administrador/procurador/diretor/etc), responstivel pela assinatura do Contrato. 

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou f a. .ublica 
impeditiva de relacionamento comercial corn a Administracao Pablica. 

5) Declaramos de que a empresa nao contratara empregados corn incompatibir 	e corn as autoridades 
contratantes ou ocupantes de cargos de direcao ou de assessoramento ate o terceiro grau, na forma da 
SUmula Vinculante n° 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 

6) Declaramos para os devidos fins que ern caso de qualquer comunicacao futura referente e este processo 
licitatorio, bem como em caso de eventual contratacao, concordo que o Contrato seja encaminhado para 
o seguinte endereco: 

E-mail: 
Telefone: 

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracao junto ao 
Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente 
fornecidos. 

8) Nomeamos e constituimos o senhor(a) 	 , portador(a) do CPF/MF sob 
n.° 	 , para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucao da Contrato, referente 
Tomada de Precos n.° usuario e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacOes contidas no 
instrumento convocatOrio, seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato. 

	 de 2020. 

Local e Data 
Assinatura do Responsavel pela Empresa 

(Nome Legivel/ Cargo/ Carimbo do CNPJ) 

Avenida Governador Pedro \Irian) Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
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Nome Especialidade CREA/CAU n° Data do registro 
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ANEXO 03 
ATESTADO DE VISITA 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 03/2020 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO 
NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-
PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 
71051-7. 

Declaramos que o engenheiro 	  CREA/CAU n° 	da empresa 	 , responsavel 
tecnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucao da obra objeto do Tomada de 

precos em epigrafe. 

(Local e Data) 

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador) 

ANEXO 04 
DECLARAcA0 DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

A Comissao de Licitacdo 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 03/2020. 

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel tecnico pela obra, caso 
venhamos a vencer a referida licitacdo, é: 

Declaramos, outrossim, que o professional acima relacionado pertence ao nosso quadro tecnico de 
profissionais permanentes, corn relacionamento junto a empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes. 

(local e data) 

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

Avenida Go%•crnador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Font: (46)3552-1321 
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ANEXO 05 
CARTA PROPOSTA DE PREcOS 

(Identificagdo da Proponente - razao social, enderego, telefone e CNPJ, etc. ) 
(Local e data) 
A Comissao de LicitagOes 
Referente: Edital de Tomada de Pregos n° 03/2020. 
Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciagao de Vossas Senhorias, nossa proposta de 
pregos para CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE • 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC- 

M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 
0 prego global, fixo e sem reajuste, proposto para execugdo do 

R$ 	( 	), sendo R$ ..... (....) referentes a mao-de-obra e R$ 
fornecimento do material. 

jeto 6 de 
erentes ao 

O prazo de execugao do objeto da licitagdo e de 60(sessenta) dias, on
,
taaos a partir 

do 10° dia ap6s a assinatura do contrato. 
O prazo de validade da proposta de pregos é de 	  meses (no minimo 60 

(sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas 
pela Comissao de LicitagOes. 

Declaramos que, em nossos pregos unitarios estao incluidos todos os custos diretos 
e indiretos para a perfeita execugao do objeto do edital, tais como materials, aparelhos, 
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, 
administragao, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra. 

Na execugao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificagOes 
tecnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior 

assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos. 
Atenciosamente. 

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

, CAI :A Quadro de Composiodo do 1301 Grau de Sioilo 	I 
sPUBLICO  
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ANEXO 8 
DECLARAcA0 DE ACEITAcA0 DA RESPONSABILIDADE 

Municipio de Capanema - PR 

ANEXO 07 
TERMO DE RENUNCIA 

A Comissao de Licitag6es 

Referente: Edital de Tomada de Pregos n° 03/2020 

A proponente abaixo assinada, participapi' da licitagao modalidade Tomada de Pregos n° 03/2020, 
por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que nao pretende recorrer da 
decisao da Comissao de Licitagao, que julgou os documentos de habilitagao, RENUNCIANDO, assim, 
expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatOria e ao prazo respectivo, e concordando, em 
consequencia, corn o curso do procedimento licitatOrio, passando-se a abertura dos envelopes de proposta 
de prego dos proponentes habilitados. 

(local e data) 

	 CPF n° 	 , CREA/CAU n° 
	 , declara que é corihecedor das condigOes constantes no Tomada de Precos 
03/2020 e que aceita participar da Equipe 'Monica da Empresa 	 , CNPJ 
n° 	 , para a 'CONTR.g,,T4c.A0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAttle• NTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, 
MUNIdPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIME,4TO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

Cidade 	de 	 de 2020. 

(nome, RG e assinatura do declarante) 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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ANEXO 9 
DECLARAQA0 DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO 

A COMISSAO DE LicrrAcAo DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancOes e multas previstas no edital, que a empresa 
	 (denominacao da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n° 	 , e microempresa 
ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de 
dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia 
como criterio de desempate no procedimento licitatorio Tomada de Precos n° x/2020, reali7ado pelo Municipio de 
Capanema - PR. 

/ / 202d 

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

ANEXO 10 
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO PARA A 

EXECUCA 0 DO OBJETO DA LICITACAO 

Referencia: 
Municipio de Capanema - PR 
Tomada de Precos N° 03/2020 

	  , inscrita no CNPJ/MF n° 	•  , por intermedio de seu r 	tante legal, o(a) 
Sr(a) 	  , portador(a) do documento de identidade RG n° 	 , emitid 	/ , e do CPF 
n° 	 , DECLARA, sob as penas da lei, para fms do disposto no 8.7.5, alinea "g" do edi 	acao, que possui 
todos equipamentos minimos e dispoe de pessoal tecnico para a execucao do objeto 	ea°. 

Acabadora de Asfalto; 
Rolo Pneumitico; 
Rolo Chapa ou Tandem; 
Caminhilo Espargidor; 
Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado; 

Analisando os compromissos e contratos de prestacao de servicos vigentes na data da Sessao Pablica, DECLARA tambem 
que os equipamentos acima e pessoal estao disponiveis para execuedo da obra objeto deste certame licitatOrio, nao 
possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e 
consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra. 

	, de 	 de 2020. 

(Assinatura do representante legal) 
Nome e RG/CPF 

Cargo 
Carimbo do CNPJ 

OBS.: Todas as declaracoes deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente e carimbada corn o 
niimero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissio é de responsabilidade do Municipio de 
Capanema - PR. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigkit de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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ANEXO 11 

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EDITAL DE TOMADA DE PREC, OS N° X03/2020 

PROPONENTS 
MUNICiPIO/LOCAL 
OBJETO ARA 

CONSTRUIDA 
LOTS PRAZO DE 

EXECUcA0 

ITEM DESCRIMINAcA0 DOS 
VEiCULOS, MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS 

PRAZO DE EXECUcA0 (DIAS) 

30 60 90 	120 150 180 210 240 
1 UTILIZACAO 

QUANTIDADE 
2 UTILIZACAO 

QUANTIDADE 
3 UTILIZAcA0 

QUANTIDADE 
4 UTILIZAcAO 

QUANTIDADE 
5 UTILIZACAO  

QUANTIDADE . 
6 unLizAcAo 

QUANTIDADE 
7 unLizAcAo 

QUANTIDADE 
8 unLizAcAo 

QUANTIDADE 
9 unLizAcAo 

QUANTIDADE 

Carimbo, nome, RG 
Assinatura do 

Responsavel Legal 

Carimbo, nome, RG 
Assinatura do 

Profissional- CREA/CAU 

Local e data. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot dt: Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
IA'onc:(16)3..52-1321 
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ANEXO 12 
MINUTA CONTRATO N° xx/2020 
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A 
EMPRESA 	  

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugdo de Obra, sem vinculo 

empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida 
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana., inscrito no CNPJ sob o n° 
75.972.760/OOXX-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado a empresa 	 , inscrita no 

• 
CNPJ/MF sob o n.° 	, neste ato representada pelo(a) Sr(a) 	 inscrito no CPF 
n° 	 , residente e domiciliado em 	 ,doravante denominada 
CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993 e legislagdo pertinente, obedecidas as condigOes estabelecidas na licitagao realizada 
na modalidade TOMADA DE PREcOS N° 03/2020, que fazem parte integrante deste 
instrumento, mediante as clausulas e condigOes a seguir estipuladas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 objeto do presente contrato é CONTRATACAO DE EM 	ESPECIALIZADA NA 
ExEcucAo DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA P BA, ENTRE AS RUAS PADRE 
CIRILO E AV. -fNDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO 
TAC-M.PUBLICO / CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7., sob o 
regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, em consonancia corn os projetos, 
especificagOes tecnicas e demais pecas e documentos referentes a licitagao Tomada de Pregos 
03/2020. 

1.2. Integram e completarn o presente teimo contratual, para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, as t ondigOes expressas no Edital de Tomada de 
Precos N° 03/2020, juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA =MEM - DO VALOR DO'CONTRATO 
2.1. 0 prego global para a execugao do objet6 deste contrato é de R$ XXXX (por extenso). 

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, materials 
de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

2.1.2. 0 valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipoteses 
previstas em lei. 

CLAUSULA TEIRCEIRDA DOTACAO ORCAMENTARIA 
3.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao a conta de recursos 

especificos consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo 
discriminada: 

DotagOes 
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Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional progranatica Forite 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2020 1482 08.002.15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

3.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 
subsequente correrao a conta das dotagoes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou 
apostilamento. 

CLAUSULA aitARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO IX) SERVICO 
4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basic° dos 

empreendimentos, bem como de acordo corn o memorial descritivo e especificacoes que 
acompanham o edital. 

4.2. 0 prazo para a conclusao da obra é de no rna..7dmo 60 (sessenta) dias, 	 41111/ 
4.2.1. 0 prazo de execucao dos servicos tera inicio 10° (decimo) dia a partir da 

Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no 
projeto basic°. 

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maxim° ate o 10° (decimo) dia a partir da Ordem 
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro prevAsto no projeto 
basic°. 

4.4.Para a perfeita execugao dos servicos, a CONTRATADA devera isponibilizar os 
materials, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quan ad estimadas e 
qualidades estabelecidas no Projeto Basic° e de acordo corn os termos da o ost , promovendo, 

quando requerido, sua substituigao. 
4.5.Somente sera admitida alteragao do prazo quando: 

a) houver alteragdo do projeto e/ou de especificagoes tecnicas pelo 

CONTRATANTE; 
b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contra. 

por atos do CONTRATANTE; 
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materials e qualquer 

subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 

CONTRATANTE; 
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugao; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de exeeugdo ou outros devidamente 

justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 
f) por motivos de forga major ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham 

influencia direta sobre o fornecimento do objeto contratado; 
g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipOtese de suspensao da 

execugao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital. 
h) outros casos previstos em lei. 

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam 
os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagao ao Contrato. Os atrasos 
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais 
subcontratadas nao poderao ser alegados como decorrentes de forca major. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(4(i)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



000 

Municipio de Capanema - PR 

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugao da obra, devera comunicar e 
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providencias cabiveis. 

4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugao da obra corn outra 
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigOes da licitagao, nao 
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamagao. 

CLAUSULA OUINTA - DA VIGENC1A 
5.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a 

partir da data da assinatura deste instrumento contratual. 
5.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 	 

e encerramento em 	 / 	/ 

 

 

• 5.3. 0 prazo de vigencia de contrato é maior do que o prazo para a execugao da obra devido 
a necessidade de realizar medigOes, pagamentos e prestagdo de contas, entre outros 
procedimentos. 

5.4. Na hipOtese de necessidade de aditivo de prorrogagao contratual, sera discriminado o 
novo prazo de vigencia do contrato e o novo prazo para execugao da obra. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

	

6.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento da mao-de-obra dos 	teriais e dos 
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita exec 	os servigos e 
demais atividades correlatas, obriga-se a: 

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme 	elo, 
6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos 

desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo urn conjunto de documentos tecnicos, graficos 
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer 

• impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a 
abrange-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e entendimento de todas as 
suas especificagOes tecnicas, para posterior execugao e implantagdo do objeto garantindo a 
plena compreensao das informagOes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos: 

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia 
do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato, urn 
cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto 6, relacao nominal de todo o 
pessoal tecnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra,  
pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.  

6.1.2.2.A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solugoes 
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basic() (memorial descritivo), 
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificagoes tecnicas, 
incorporando as alteragoes exigidas pelas miituas interferencias entre os diversos projetos; 

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, 
contados a partir da assinatura do contrato.  

6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada 
ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver 
necessidade de aditivos contratuais por inconsistencias encontradas entre o projeto 
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basico e a execucao da obra, verificadas al:6s o prazo mencionado no subitem anterior, o 
percentual referente ao "risco", da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera 
descontado do valor final de um possivel aditivo.  

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as AnotagOes de Responsabilidade Tecnica - ART's 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 
1977; 

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo tecnico 
especializado, para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo corn o previsto no Projeto 
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolOgico, insuscetivel 
de privilegio, a cessao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e 
elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacao em 
suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao da obra; 

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE: 
6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 

inclusive sobre as eventuais adequagOes e atualizagOes que vierem a ser realizadas, logo apOs o 
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANT distribuir, 
alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes; 

6.1.6.2.0s direitos autorais da solugao, do projeto, de su 	'specificacoes 
tecnicas, da documentacao produzida e congeneres, e de todos os demais prod o gerados na 
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subco 	ta os, ficando 
proibida a sua utilizacan sem que exista autorizagdo expressa da CONT 	AN -, sob pena de 

multa, sem prejuizo das sangoes civis e penais cabiveis. 
6.1.7.Promover a organizagao tecnica e administrativ dos servigos, de modo a 

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

o Contrato, no prazo determinado. 
6.1.8. Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislagao 

pertinente, cumprindo as determinaceies dos Poderes Pablicos, mantendo o local dos servicos 
sempre limpo e nas melhores condigOes de seguranga, higiene e disciplina. 	 • 

6.1.9.Atentar, em relagao ao material, para todas as disposigOes e especificagOes 
constantes no Projeto Basico. 

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e 
aprovagao, quaisquer mudangas nos metodos executivos que fujam as especificagOes do 

memorial descritivo. 
6.1.11.Elaborar o Difirio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro 

preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tats como, niimero de 
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas, 
servicos executados, registro de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os 
comunicados a Fiscalizacao e situacao da obra em relacao ao cronograma previsto, 
mantendo tal documento no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacio.  

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o 
estabelecido neste instrumento e as especificagOes constantes no projeto basico e seus anexos, 
bem como substituir aqueles realizados corn materials defeituosos ou corn vicio de construgao, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, 
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 
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6.1.13.0bservar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos 
da construed° civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente - CONAMA. 
6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execuedo dos servigos, por 

use indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 
fortuito ou de forea major, por qualquer causa de destruiedo, danificaedo, defeitos ou 
incorregOes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, 

ainda que ocorridos em via pliblica junto a obra. 
6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos. 
6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou 

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem 
como aos documentos relativos a execugdo da reforma. 

6.1.17.Paralisar, por determinagao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao 
esteja sendo executado de acordo corn a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranga de 

pessoas ou bens de terceiros. 
6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais 

resultantes da execuedo do contrato. 
6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos 	regados e encargos 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acide 	de trabalho e outras 
obrigaesties inerentes a execugao dos servicos ora contratados. 

6.1.20.Arcar corn todos os tributos incidentes sobre e 	ontrato, bem como sobre 
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados 
por lei. 

6.1.21.Adotar as providencias e precaucOes necessarias, inclusive consulta nos 
respectivos orgdos, se necessario for, a fim de que tido venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitarias, eletricas e telefanicas. 

6.1.22.Promover a guarda, manutenedo e vigilancia de materiais, ferrarnentas, e tudo 

• o que for necessario a execucao dos servigos, durante a vigencia da obra. 
6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com 

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

6.1.24.Manter sediado junto a Administragao, durante os turnos de trabalho, 
preposto capaz de tomar decisOes compativeis corn os compromissos assumidos; 

6.1.25.Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou 
municipal, as normas de seguranea da Administracdo; 

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incendios nas areas da 
Administracao; 

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 
corn a observancia as recomendacejes aceitas pela boa tecnica, normas e legislacao; 

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execuedo dos servicos, fora das 
suas especificagOes; 
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6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 
Administragao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizac.:Oes cabiveis e assumindo o onus decorrente; 

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas 
por seus empregados quando da execugao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a 
prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimonio 

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigagOes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagOes a que esta obrigada, exceto 
nas condigoes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato; 

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condigOes que 
ensejaram a sua habilitagdo e qualificacao no certame licitatOrio; 

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigagOes previdenciarias, do Fundo de Garantia po  
Tempo de Servigo - FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizad 
na execugdo dos servicos. 

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos 

para a execugao da obra; 
6.1.35.Examinar completainente os projetos, as pegas graficas, as especificagOes 

tecnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as infonnacoes nece -arias sobre 
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteirame 	.resentacao 

da planilha de servicos para uma proposta de pregos completa e satisfatOria; 
6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS. 

CLAUSULA EgETIKA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicOes do Contrato e demais documentos da 

licitagdo; 
7.1.2. Exercer a fiscalizagao dos servicos por servidores especialmente designados, 

• 
7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que 

acarrete em interrupcao na execucao do Contrato; 
7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigOes e pregos pactuados no Contrato; 
7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigOes, falhas ou 

irregularidades constatadas na execugdo do servico para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessarias; 

7.1.6.Fornecer por escrito as informagOes necessarias para o desenvolvimento dos 
servicos objeto do contrato; 

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, 
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7. 1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagOes da CONTRATADA relativas 
observancia das normas ambientais vigentes; 

7.1.9.Proporcionar todas as condigoes para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus servicos de acordo corn as determinagOes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 

Basic() e seus anexos; 
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7.1.10.Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigOes de 

habilitagdo e qualificacao exigidas na licitagao. 

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES 
8.1.E vedado a CONTRATADA: 

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associagao do 

contratado corn outrem, bem como a cessao ou transferencia, total ou parcial, de qualquer 

encargo, obrigagao ou direito relativo ao objeto desta licitacao. 
8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo 

financeira; 
8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegagdo de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato. 

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES  
9.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital. 
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 

procedimentos: 
9.2.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, onforme previsto no 

Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a me 	previa dos servicos 

executados no periodo, através de planilha e memOria de calculo 	hada, inspecionada e 

aprovada pela fiscalizagdo. 
9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos 

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

totalidade. 
9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relagao a 

previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao 
previa correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagdo antecipada do 

4110 	valor respectivo. 
9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias fiteis, contados a partir 

da data da apresentagio da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 
medicao previa relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos 
servicos executados. 

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servicos efetivamente 
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

9.2.6. A aprovacao da medicao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime 
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servicos 
executados. 

9.2.7. Ap6s a aprovagao, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da 
medigao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servigos e de mem6ria de 
calculo detalhada. 

9.3. 0 pagamento somente sera efetuado apOs o "atesto", pelo servidor competente, da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos 
exigidos neste Edital. 
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9.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da 
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos 
efetivamente executados. 

9.4. Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 
desconformidade na execucao dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou 

circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, o pagamento ficard pendente ate que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento 

ap6s a comprovagdo da regularizacao da situagao, nao acarretando qualquer Onus para a 
Contratante. 

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara., por meio de consulta eletrOnica, a 
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu 
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislagas 
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera 
observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel. 

9.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante dep6sito 
em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por 

outro meio previsto na legislacao vigente. 
9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que co star omo emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 
9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer • ,s. sa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acord. • a no contrato. 
9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, d - 	que a Contratada nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 
moratOrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 
a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 	 • 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

I= 
(6 / 100) 

365 

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

CLAUsULA 	- DO RECEBTMENTO DO 013JETO  
10.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maxim° ate 15 (quinze) 

dias apOs a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados ate 
o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 
CONTRATANTE. A aceitagao da obra pelo CONTRATANTE se (lard quando nao houver qualquer 

pendencia por parte da CONTRATADA. 
10.1.1. 0 recebimento provisOrio tambem ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao 

de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugOes exigiveis. 
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10.2. A CONTRATANTE realizard inspegao minuciosa de todos os servigos e obras 
executadas, por mein de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pela obra, corn a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e 
relacionar os arremates, retoques e revisOes finais que se fizerem necessarios. 

10.2.1. Apas tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento ProvisOrio, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendencias 

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

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos 
ou incorregOes resultantes da execugdo ou materials empregados, cabendo a fiscalizagao nao 
atestar a ifitima e/ou unica medigao de servigos ate que sejam sanadas todas as eventuais 
pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento ProvisOrio. 

10.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 

• (sessenta) dias do recebimento provisOrio, mediante comissao especificamente designada pelo 
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagao do Contratante, a(s) obra(s) 
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 

10.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado 
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizagao quanto as 
pendencias observa,das, e somente apOs solucionadas todas as reclamagOes porventura feitas 
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de mate s e prestadores de servigos 
empregados na execugdo do contrato. 

10.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exi 	CONTRATADA, em qualquer 
epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades as • mi as em contrato e por forga das 
disposigOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

CLAUSULA DECINLA PRIMEIRA DA,FISCALIZACAO 
11. A fiscalizagdo se dard conforme o item 20 do edital. 

• CLAUSULA D*CESSA SEGICINDA -„DAS,ALTERACOES E DO REMU  
12.1. Qualquer modificagdo que se faga necessaria durante o andamento das 

obras/servigos, seja nos projetos, detalhes ou especificagOes, somente podera ser feita a criterio 
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizard por escrito, ficando 

obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigOes contratuais, os acrescimos ou 
supressOes que se fizerem necessarios nas obras/servigos para melhor adequagdo tecnica, 
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, coin alteragOes 
posteriores. 

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizagao de servigos 
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos pregos 
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela 
recomendada pelos Orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde 
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condigOes da proposta da 
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

12.3.No caso de acrescimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera 
expedida apOs a formalizagao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as 
formalidades legais. 
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12.4.Em caso de prorrogacao'contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 
quando acordado pelas partes e nas hipOteses em que a Contratada nao deu causa a 
prorrogacao, flea ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 

12.5.0 aditivo de prorrogacao dr, Ocecucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, 
a qual compete solicitar e comprovar impossibilidade de finalizar a obra conforme o 
cronograma fisico-financeirooriginalsijitando elementos que demonstrem os fatos 
alheios a sua vontade enseiadores do •;p.traso da execucao, sob pena de aplicacao das 
penalidades cabiveis.  

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem 
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo 
licitatorio. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES  E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
13. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.• 

CLAUSULA DECIMA (MARTA - DOS MATERIALS, VEfCULOS, MAOUINAS E EQUIPAMENTOS 

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos 
decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela. CONTRATADA e serao de primeira qualidade, 
cabendo ao CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacao, impedir o emprego daqueles que 
julgar imprOprios. 

14.2. Sempre que dos documentos de licitacao nao co tarem caracterlsticas 

determinadas em referencia a mao-de-obra, materiais, artigos e eq 	en os, entender-se-d 

que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas e é' ies, de acordo corn a 

finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artig 	equipamentos sao 

mencionados nas especificacOes tecnicas e/ou memoriais como " liar" a qualquer padrao 
especial, o CONTRATANTE decidird sobre a questao da similaris .a e. 

14.3. Em nenhuma hipotese sera admitido emprego de servidores pfiblicos  
municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da  
presente obra, sob pena de rescisio contratual e a_puracao quanto a improbida. 
administrativa de agentes  

CLAUSULA DECIMA °UINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO 
15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca 

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo 
adequado de equipamento de protecao individual - EPI, devera treinar e tornar obrigat6rio o use 

dos EPIs. 
15.2. 0 equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera, 

obrigatoriamente, conter a identificacao da CONTRATADA. 
15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipOtese, nao se eximird da total responsabilidade 

quanto a negligencia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 

18. 
15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condigOes de higiene e seguranca 

necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos 
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na obra, de acordo corn as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, 

de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77. 
15.5. 0 CONTRATANTE estard autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do 

nao-cumprimento das exigencias de lei. Se houver paralisagejes, estas nao serao caracterizadas 

como justificativa por atraso na execugao da obra. 
15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do 

responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de 

terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia. 

CLAUSULA DECIMA SETA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugao dos servicos ora contratados, inclusive 

• 
acidentes, mortes, perdas ou destruigeies parciais ou totals, isentando o CONTRATANTE de 
todas as reclamagOes que possam surgir corn relagao ao presente Contrato. 

16.2. 0 recebimento proviseirio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato. 

16.3.A CONTRATADA responders pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo born andamento dos servicos, podendo o 
CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacao, impugna-los quando contrariarem a boa tecnica 
ou desobedecerem aos projetps e/ou especificagOes tecnicas e/ou memorials. 

16.4A CONTRATADA devera manter urn perfeito sistema 	izacao e seguranga em 
todos os locals de servicos, principalmente nos de trabalho em vi4A  Ublicas, de acordo corn as 
normas de seguranga do trabalho. 

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada 	 administrativamente, inclusive 
reclamagOes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigageies, aplicando-se no caso concreto uma das formas de 
intervengap de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciagao da 
lide, se for o caso. 

16.6. A intengao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servicos 
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagao contratual e sujeitar-se 
aplicagao das penalidades cabiveis. 

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento 
de danos materials ou morals (art. 932, III, Codigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser 
responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

CLAUSULA DECINA MINA. = MEDIDAS ACAUTELADORAS 
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracao Pablica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma 
de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacao. 

CLAUSULA DECIMA MAYA DA RESCISAO CONTRATUAL 
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18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 24 
do edital. 

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado 
o contraditOrio e a ampla defesa. 

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

18.4.Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 23.1, do edital, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 
18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucao dos 

valores das multas e indenizacaes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes 
do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sangoes prevista. 
neste instrumento. 

CLAUSULA JAMIE& NONA - DOS CASOS OMISSOS 
19. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

transcricOes. 

CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPPAO 
20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013 	itantes devem 

observar e o contratado devem observar e fazer observar,____p • seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrao de etica durante todo o 
processo de licitacao, de contratacao e de execucao do objeto contratual. 
Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes pritticas: 

a) "Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta 
indiretamente, qualquer vantagem corn o objetivo de influenciar a acao de servidor 
public° no processo de licitacao ou na execucao de contrato; 

b) "Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou omissao dos fatos, com o 
objetivo de influenciar o processo de licitacao ou de execucao de contrato; 

c) "Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer urn acordo entre dois 
ou mais licitantes, corn ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do Orgao 
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos; 

d) "Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou 
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em 
urn processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato; 

e) "Pratica Obstrutiva": (1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 
inspecoes ou fazer declaragoes falsas ao representantes do organismo financeiro 
multilateral, corn objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegagoes de pratica 
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o 
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao. 
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20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imports sancao sobre 
um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por 
prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em 
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um 
agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 
participar da licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo. 

20.3. Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencedor 
como condicao para contratacao devera concordar e autorizar que, na hipotese 
do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o 
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam 
inspecionar o local de execucao do contrato e todos os documento, contas e 

• 
registro relacionadas a licitacao a execucao do 

CLAUSULA VIGESINIA PRIKEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
21.1. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato sera() 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcricaes. 

-AUSULA. VIGESIMA'G A I3A PUBLICACAO 
22.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato n. ario icial do Municipio 

sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de ate vinte dias 20 (vinte) dias, contados do 
quinto dia util do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA. - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS 
23.1. A troca eventual de documentos e correspondencias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital. 

CLAUSULA VIGESINIA MARTA - DO FORO 
24.1. As questOes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem ser 

dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de 
Capanema - PR. 
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes 
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so 

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2020. 

Americo Belle 	 Contratada 
Prefeito Municipal 	 Representante legal 
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ANEXO 13 
DECLARAcA0 FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA 

Tomada de Pregos n° 03/2020 

Objeto: 

Nome da Empresa: 

CNPJ n°: 

Enderego Completo: 

Fone: 

E-mail: 

O representante tecnico da ( inserir o nome da Empresa) 
raw 

representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DE 
Sit" ( inserir o nome do 

que renuncia a Visita 
Tecnica aos locais e/ou instalagOes do objeto licitado, de q t- pleno conhecimento das 
condigOes e peculiaridades inerentes a natureza • • s trabalhos, assumindo total 
responsabilidade por este fato e informando que nao o utilizard para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejem evengas tecnicas e ou financeira para corn a contratante. 

Xxxx, xx de xxx de 2020 

Nome, n° CREA/ CAU e assinatura do Responsavel Tecnico 
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PARECER JURIDICO N° 37/2020 
INTERESSADO: Comissito Permanente de Licitacties. 
ASSUNTO: Anitlise previa a Tomada de Precos n° 03/2020. 

EMENTA: ANALISE PREVIA DA LICITA00. MODALIDADE 
TOMADA DE PREcOS. OBRA PUBLICA DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO 
E AVENIDA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA, EM 
ATENDIMENTO AO TAC-MINISTERIO PUBLICO/ CASTILHO-
AUTOS 1349-29.2003.8.16.0061. PROCESSO NUMERADO 
COM DOCUMENTOS NECESSARIOS. OBJETOS E 
JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DA 
PUBLICAcA0 DO EDITAL. 

1. CONSULTA: 
A Comissao Permanente de Licitagao, designada pela portaria no. 

7.537/2019, encaminha para analise desta Procuradoria Juridica o Processo 
Licitatario de modalidade Tomada de Precos n° 03/2020. 

Denota-se do processo licitathrio que o objeto é a contratacao de 
empresa para execucao de recapeamento asfaltico na Paraiba, entre as Ruas 
Padre Cirilo e Avenida Independencia, em atendimento ao TAC-Ministerio 
Pdblico/Castilho - Autos n. 1349-29.2003.8.16.0061, conforme condicties e 
especificacOes contidas no edital e seus anexos. 

Constam no processo administrativo: 
I) Portaria n° 7.537/2019 - fl. 22; 
II) Solicitacao de autorizacao para abertura de licitacao - fl. 02; 
III) Projeto 	Basico 	(Memorial/ Memorial 

Descritivo/ Projetos/ Planilhas) - fls. 03/ 18; 
IV) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 19; 
VI) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 20; 
VII) RelatOrio do Sistema de Protocolo 3.178/2019 - fl. 21; 
VIII) Minuta do edital e anexos - fls. 23/78. E o relatOrio. 

2. PARECER: 
Convem destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, 

nos termos do paragrafo Unico do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria 

sob o prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao 

cabendo nenhuma consideracdo acerca do merito da presente contratacao e 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 7080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 222 - Fax:46-3552-1122 

procuradona.rornanntiMapanema.pr.00u.bi- 

CAPANEMA - PR 



. 	t 0 

Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

da discricionariedade da Administracao PUblica ao traear os parametros dos 

produtos entendidos como necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestacao 

juridica tern o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e 

recomendar alguma providencia para salvaguardar a Administracao e o erario 

Assim, parte das observaeOes aqui expendidas se constitui em 

recomendacaes e, caso a Administracao opte por nao acata-las, recomenda-se 

motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 9.784/99. 0 cumprimento ou 

• nao das recomendacOes decorre do exercicio da competencia discricionaria da 

autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de 

descumprimento das recomendaesties deste parecer ou pela ausencia de 

fundamentaedo dos atos administrativos. 

Contudo, as questOes que envolvem a legalidade, isto e, os 

requisitos previstos no ordenamento juridico sao de observancia obrigatoria, 

os quais, para nao serem aplicados, deve haver motivaedo e justificativa 

plausivel para tanto. 

Nesse rumo, forcoso reconhecer que a analise dos aspectos 

tecnicos dos objetos da contratacao pretendida pela Administracao nao 

constitui tarefa afeta a este Orgdo juridico, o que somente de forma excepcional 

• poderemos adentrar, em razdo da omissao grosseira do setor competente na 

descried° dos objetos ou na justificativa da contratacao. Ante as questhes 

acima suscitadas, passaremos a analise dos aspectos relacionados 

legalidade do feito. 

2.1. Da licitacio: do cabimento da modalidade tomada de 
precos 

No tocante a escolha da modalidade tomada de precos, os 
fundamentos estao assentados no art. 23, I, "b" e II, "b", da Lei 8.666/93. 

Conforme a legislacao vigente, por esta modalidade de certame a 
Administraedo escolhe entre os possiveis interessados do ramo de que trata o 
objeto da licitaeao, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condieOes exigidas para cadastramento ate o terceiro dia anterior a data do 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Ceram - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 222 - Fax:46-3552-1122 

procuradoria.romand(draparterna.pr.gov.br  

CAPANEMA - PR 
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Procuradoria Municipal 

recebimento das propostas, que comprovem possuir requisitos minimos de 
qualificacao exigidos no edital. 

Nesse prisma, verifica-se que o valor maxim° delimitado pela 
Administracao para o pagamento do objeto do certame é de R$ 112.025,81 
(cento e doze mil, vinte e cinco reais e oitenta e urn centavos) justificando a 
realizacao de licitacao pela modalidade tomada de precos. 

2.2. Do Projeto Basic°  
Projeto basic() e o conjunto de elementos necessarios e suficientes, 

corn nivel de precisao adequado, para caracterizar obra ou servico ou 
complexo de obras ou servicos. E imprescindivel para realizacao de qualquer 
obra ou servigo de engenharia. 

Portanto, toda licitagao de obra ou servico realizada em qualquer 
modalidade de licitacao deve ser precedida da elaboracao de projeto basico. 
Estabelece a Lei de Licitaceies que o projeto basico deve estar anexado ao ato 
convocatOrio, dele sendo parte integrante. 

Alem de ser peva imprescindivel para execucao de obra ou 
prestacao de servicos, o projeto basico é documento que propicia a 
Administracao conhecimento pleno do objeto que se quer licitar, de forma 
detalhada, clara e precisa. Permite ao licitante ter acesso a informaceies e 
elementos necessarios a boa elaboracao da proposta, mediante regras 
estabelecidas pela Administracao a que estara. sujeito. 

Destarte, limitando-se a examinar a presenca dos documentos 
acima mencionados, em razao de se tratar de documento tecnico, verifica-se 
que o Projeto Basico atende aos requisitos legais, fornecendo subsidios claros 
e suficientes para que os licitantes elaborem as suas propostas. 

2.3. Das minutas de edital e do contrato  
A analise das minutas de edital e de contrato foi conduzida a luz 

da legislagao aplicavel ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, que 
regulamente a Tomada de precos, bem como a Lei Complementar Federal n° 
123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte. 

Pagina 3 Av. Pedro Vi Tato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-I 321 - ramal 222 - Fax:46-3552-1 I 22 

procuradona.romantiacapanernajorqou.br  
CAPANRAL4 - PR 
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No tocante a minuta do edital, verifica-se que foram preenchidos 
os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93. 

Adequada, tambem, a minuta do contrato constante do Anexo 12, 
em que detalha o objeto, as suas peculiaridades, bem como preve as clausulas 
essenciais dispostas no art. 55, da Lei 8.666/93. 

Mesmo nao estando a Administragdo obrigada a exigir prestacao 
de garantia (art. 56, da Lei 8.666/93), mas considerando que diversas 

• empresas locais e regionais, que normalmente tern participado das licitagOes 
de obras ja se encontram compromissadas corn a execucao de diversas outras 
obras deste segmento perante esta Municipalidade, s.mj. a Procuradoria 
recomenda a inclusao na Minuta do Edital e Anexos da exigencia da prestacao 
de garantia de execucao, nas modalidades descritas nos incisos I a III do citado 
art. 56, da Lei 8.666/93. 

3. CONCLUSAO 
Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente 

a publicacao da minuta de edital em apreco, bem como de seus anexos, ora 
rubricados corn o intuito de identificar a documentacao examinada. 

Ademais, importante salientar a necessidade de publicacao 
deste edital no portal eletronico do Municipio de Capanema, em 

• atendimento a Lei Federal 12.527/2011.  

Capanema, 04 de fevereiro de 2020. 

Ror ianti Ezer narbosa 
Procurador Municipal 
OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Juridico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 

AUTORIZACAO PARA LICITACAO 

Capanema - PR, 04 de fevereiro de 2020 

Assunto: Tomada de Pregos n° 03/2020 

DE: Prefeito Municipal 
PARA: Comissao Permanente de Abertura e Julgamento de Licitagoes 

Considerando as informagOes e pareceres contidos no presente processo AUTORIZO a 
licitagao sob a modalidade Tomada de Pregos, que tem por objeto o CONTRATACAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA 
PARAtBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7., nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

A Comissao de Licitagdo e aquela nomeada pela Portaria N° 7.537 de 16 de dezembro de 
2019. 

Sobre a recomendagao juridica do Parecer Juridico n° 37/2020 onde o Procurador 
Juridico recomenda a substituigao do Fiscal de contrato por Servidor competente de provimento 
efetivo, justifico que no momento o Municipio de Capanema contratou a Sra. Katia Brunhera 
Gularte, Engenheira Civil, que ira atuar como Fiscal de Contrato, trata-se de pessoa competente, • corn grande conhecimento nessa area e capaz de atuar como fiscal. 

Encaminhe-se ao Setor de LicitagOes para as providencias necessarias. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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AVISO DE LICITACAO — TOMADA DE PRECOS N°3/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma public° que 
realizara Processo Licitatario, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n° 3/2020 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA 
PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
1NDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor: RS 112.025,81 (Cento e Doze Mil e Vinte e Cinco Reais e 
Oitenta e Um Centavos) 
Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 28/02/2020 
Local: Setor de Licitac6es da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informactles poderao ser obtidas no endereco acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,quatro dias de fevereiro de 2020 
Americo Belle- Prefeito Municipal 
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Municipio de Capanema - PR 

PREGAO ELETRONICO 125/2019 
AVISO DE RETIFICACAO DO EDITAL 

O Prefeito Municipal Americo Belle, turns pUblica, a todas as empresaa interessadas em participar 
do referido curtains n retificaciin do Edital do Pregdo Eletninico e 	125/2019, corn a alteracau 
descritas a maul, 

OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAIENTOS DA LINEA BASICA PARA FORNECTMENTO 
JUNTO AS FARMACIAS DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAUDE DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. 

No Edits! item 11.12.3.9 da ouAtipmAcAo TECNICA flea excluida a tetra a . 
c) Certifleado de Ross ?Intim). de Distribuiofio, Arrnasenamento e 

Transport. da empress 11eitante , am conformidade coat a ResMuctio- ROC e 304 de 
17/09/2019 dent.) do maze de validade. 

Os demais itens permanecern inalterados. 

Capanema, 04 de (morales de 2020 

Americo Belle- Prefeito Municipal 
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PREGAO ELETRONICO 126/2019 
AVISO DE RETIFICACAO DO EDITAL 

O Prefeito Municipal Amgrico Belle, corm pUblica. a sides as emprevas inceragaadag ern participm 
do remits cert... a retificacdo do Edital do Pregdo Eletronico n' 	126/2019, cora a alteracdo 
dvocritns a seguir. 

OBJETO: AQ12ISICAO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES PARA PORNECIMENTO 
SURTO AS PARMACIAS DA VHS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAVDE DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PEW SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. 

No Edital item 11.12.3.9 da QUALIFICACAO TECN1CA Rea ezeluida a tetra e . 
e) Certificado de Hoes Pritiens de Distribuicio, Armasenamento e 

Transporte da empresa lieltante , em conformidade corn a Resolucio- RDC e 304 de 

17/09/2019 	dente do prazo de valldade. 

Os demaiu itcns pennaneccm inaltcradua 

Capanema, 04 de fevereiro de 2020 

Americo Belle- Prefeito Municipal 

.0v0 	(u,ternmInr NA. \ 11-1k10 I :in,. le S4141M. 11 	(C 	',J. 
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AVISO DE DE LICITAcA0 — TOMADA DE PREcOS N91/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pUblico que re- 

alizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Pregos n2 1/2020 

Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO 

DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AV. PARANA, MUNICIPIO DE CA- 

PANEMA. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 

0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

Valor: R$ 127.056,51 (Cento e Vinte e Sete Mil e Cinquenta e Seis Reais 
e CinqUenta e Urn Centavos) 
Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 27/02/2020 
Local: Setor de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — 

Centro. 
Demais informagoes poderdo ser obtidas no enderego acima citado em 

horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema-PR,04 de fevereiro de 2020 

Americo Belle- Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAcA0 —TOMADA DE PREcOS N22/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pUblico que re- 

alizara Processo LicitatOrio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Tomada de Pregos n2 2/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA TAMOIOS- EM ATENDIMENTO AO 

TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 

71051-7. 
Valor: R$ 57.000,29 (CinqUenta e Sete Mil Reais e Vinte e Nove Cen- 

tavos) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 28/02/2020 

Local: Setor de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — 

Centro. 
Demais informagoes poder5o ser obtidas no enderego acima citado em 

horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema-PR,quatro dias de fevereiro de 2020 

Americo Belle- Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAC.A0 —TOMADA DE PREcOS N23/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pUblico que re-

alizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Tomada de Pregos n2  3/2020 

Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUO0 
DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS 

PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR-

EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-

29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor: R$ 112.025,81 (Cento e Doze Mil e Vinte e Cinco Reais e Oitenta 

e Urn Centavos) 
Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 28/02/2020 
Local: Setor de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —

Centro. 
Demais informagiies poder5o ser obtidas no enderego acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema-PR,quatro dias de fevereiro de 2020 
Americo Belle- Prefeito Municipal 

raiziaziostmemeatiMarr 	  
AVISO DE LICITAcA0 — TOMADA DE PREcOS N24/2020 
0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna public° que re-

alizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Tomada de Pregos n2  4/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 



AVISO DE LICITACAO — TOMADA DE PREcOS N°3/2020 
MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma public° que 

realizara Processo Licitaterio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Preps n° 3/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prep por item. 
Objeto: CONTRATAck DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECKAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA 
PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.PtIBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor: R$ 112.025,81 (Cento e Doze Mil e Vinte e Cinco Reais e 
Oitenta e Urn Centavos) 
Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 28/02/2020 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informacoes poderao ser obtidas no endereco acima citado em 
bran() normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,quatro dias de fevereiro de 2020 
Americo Belle- Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITACAO — TOMADA DE PREcOS N°1/2020 
MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torn publico que 

realizara Processo LicitatOrio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n° 1/2020 

Aii Tipo de Julgamento: Menor prep por item. 
RIPObj eto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AV. 
PARANA, MUNICIPIO DE CAPANEMA. EM ATENDIMENTO AO 
TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 	 0001349- 
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor: R$ 127.056,51 (Cento e Vinte e Sete Mil e Cinqiienta e Seis 
Reais e Cinquenta e Urn Centavos) 
Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 27/02/2020 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informacks poderao ser obtidas no endereco acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,04 de fevereiro de 2020 
Americo Belle- Prefeito Municipal 

Munictpio de Capanema - PR 

RATIFICAcA0 DB DISPENBA DE LICITACAO 11.  04/2020 

Ranko em taloa Qs seas term% e reconhom a Dispense de Lieltainio part. o AQUISIGA0 DE CENTRAL PABX 
DE COMUNICACAO HIBRIDA COM TECNOLOGIA ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA UTIUZAGA0 DA 

ADMINISTRACAO POBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, confoone pareorr Juridic* fundamentado no Art. 
24, incise II, do Lei 8.666/93. 

Art. 24. E dispenaavel a helmet. 

II - pros mines scrims e compras de valor ate 10% Ides per canto) do !noire previsto na Wilma 'a", do Mono 11 do 
anis° anterior e p.m alienagoes, nos caws previatos nest, Lei, deeds quo nio se Minna a parcelas de um memo, 
whim, onnpm ou alienacao de maim vulto quo puma ser reidisada de uma sd  ,over 

VALOR TOTAL: RR 8.104,00(Dito Mil, Canton e Quatro Raids) 

Capanema - PR, 04 de Is-serene de 2020 

Americo Belle 
ITefeito Municipal 

LA IRA 10 DO CONTRA to 2912020 
Procciso Maxim lin 04/2020 
Dna dairiitadina, 	04922020. 
Contraiiinie 	 Mimicipitido Capailmil-P: 
Coltralida: 	 I HMI JOSF. 111190A1126059,11990. 
Objcio, AQIIISIVAO 	ON 111A1. PAM III) COMUNICACAO 
1111101DA COM iliCNOLiXilA ANALOGIC& imam E 11', 
PARA IT111.17ACAO DA ADMINISTRAcA0 PlilDLICA IX/ 
MUNICIPIO DE CAPANEMA Pit 
Valor 	SS. 10401010n Mil. ('erne (Moro Roth) 
Amine* Balk 
Pregite Municipal 

A,rntda Onsetmita Pedro 1 uuno Naga dr Soon, 1080 - Cumin 05760.00 
Vonc: I 16135.52-1321 
CAPANEMA • PR 

Capanema 07 de fevereiro de 2020 
Edigrao 427 
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AVISO DE LICITACAO — TOMADA DE PRECOS N°2/2020 
MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma publico quo 

realizara Processo LicitatOrio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n° 2/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prep por item. 
Objeto: CONTRATACk DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXF,CII(A0 DE RECAPEAMENTO ASEALTTCO NA RUA 
TAMOIOS- EM ATENDIMENTO AO TAC- 
M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 	0001349-29.2003.8.16.0061- 
CIA 71051-7. 
Valor: R$ 57.000,29 (Cinquenta e Sete Mil Reais e Vinte e Nove 
Centavos) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 28/02/2020 
Local: Setor de Iicitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informacifies poderio ser obtidas no endereco acima citado em 
horirio normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,quatro dias de fevereiro de 2020 
Americo Belle- Prefeito Municipal 
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Voltar 

Registrar processo licitatorio 
Informal;Sas Gerais 

Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA 

	 Os campos Ano,N° a Mods!Wade devam ser iguaIs aos informados (a informar) no SIM-AM 

Ano* 2020 

Modalidade*ITomada de Precos 

No licitacao/dispensa/inexigibilidade* 

Recursos provenientes de organismos InternaclonaIsimultilaterals de credit() 

A licitagao utiliza estes recursos? 

NUmero edital/processo* 3 

Descricao do Objeto* ICONTRATKAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECLOO DE RECAPEAMENTO 

ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 

INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-

M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

Forma de Avalicao 1Menor Preco 

Dotacao Orgamentaria* 0800215451150111841482449051 

Preco maximo/Referencia de prego -  112.025,81 
R$* 

Data de Lancamento do Edital 07/02/2020 

Data da Abertura das Propostas 28/02/2020 

Ha kens exclusivos para EPP/ME? Nao 

Ha cota de participacao para EPP/ME? Nao 

Trata-se de obra corn exigencia de subcontratagao de EPP/ME? I Nao 

Ha prioridade para aquisigaes de microempresas regionais ou locais? Nao 

Confirmar 

CPF: 63225824968 (Logout) 

https://servicos.tce.prgov.britcepr/municipal/aml/RegistrarProcessoCompra.aspx 	 1/1 
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MUNICiPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissao: 11/02/2020 
	

Edital n°: 3 
	

Tipo Tomada de precos 
FORNECEDOR : 

CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 
EPP 
04.726.528/0001-01 
ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 - CEP: 
85750000 - BAIRRO: PROXIMO A CIDADE 
CIDADE/UF: Planalto/PR 
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA 
836.693.539-68 

E-MAIL: 	 TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RU 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitacao referente a (Tomada de precos N° 03), devidamente preenchida e 
• de acordo corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condicoes do Edital. 

Assinatura do fornecedor 

Obs.: Devolver A PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitactio. 
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CAW 
Ao 

Setor de Licitacao 

Capanema — PR 

Ref: Pedido de esclarecimento em relactio as divergencia conforme os projetos 

Corn relacao ao edital de TOMADA DE PRECOS 03/2020. de 
execucdo 1.219,39 m2  recapeamento asfaltico na Rua Paraiba, entre as Ruas Padre 
Cirilo e Av. Independencia. Pedimos Esclarecimento em relacao as divergencia 
conforme os projetos apresentados, corn a planilha orcamentaria. 

No inicio do trecho na Avenida Independencia, nao cita no projeto a 
unido da pavimentacao corn o pavimento existente da avenida, como no caso no final do 
projeto corn a Rua Padre Cirilo, podendo gerar alguma dtivida posteriormente. por 
seguir o projeto e nao executar essa 

Atenciosamente 

Capanema, PR. 21 de Fevereiro de 2020. 

Lula duardo ean 
Eng. Civil CREA P' — 116829/D 

Caw Servicos de Terraplenagem Ltda. 

I-64.726.528/0001-0T 
CAW - SERVIcOS DE 

TERRAPLENAGEM 
LTDA - EPP 

Estrada Velha Chicara Pedreira, Km 48 
i 	aCidade - 85750.000 - Planalto - P111.  

L—Pr6I  

Processo: 500/2020 
Data: 21/02/2020 	Hora: 05:13 
A ssunto: 
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA 
Requ erente: 
LUIZ EDUARDO URBAN 



• 

AVISO DE SUSPENSAO DA 
TOMADA DE PRECOS N° 3/2020 

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna 
pUblico que realizard Processo LicitatOrio, nos termos a 
seguir: 
Modalidade: TOMADA DE PRECOS n°3/2020 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA 
PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDtNCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor: R$ 112.025,81 (Cento e Doze Mil e Vinte e Cinco 
Reais e Oitenta e Urn Centavos) 
FICA SUSPENSA A TOMADA DE PRECOS N° 03/2020 
PARA READEQUACAO 
Capanema-PR, 26 de fevereiro de 2020 
AMkRICO BELLE- PREFEITO MUNICIPAL 
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apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020 15:59 

Para: 	 'cawmarlon@outlook.com'; 'cawengenharia@outlook.com' 

Assunto: 	 SUSPENSAO DE TOMADA DE PRE40 

Anexos: 	 AVISO DE SUSPENSAO 01-2020.pdf; AVISO DE SUSPENSAO DA TOMADA DE 

PREcOS 02-2020.pdf; AVISO DE SUSPENSAO DA TOMADA DE PREcOS 

03-2020.pdf; AVISO DE SUSPENSAO DA TOMADA DE PREcOS 04-2020.pdf 

SEGUE EM ANEXO AVISO DE SUSPENSAO DAS TOMADAS DE PRECO 01/2020, 02/2020, 03/2020 E 04/2020 

JEANDRA 

SETOR DE LICITACOES — (46) 3552-1321 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR  



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 postmaster@outlook.com  

Enviado em: 	 quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020 16:00 
Para: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Entregue: SUSPENSAO DE TOMADA DE PREcO 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem titulo 00004.txt 

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatarios: 

cawmarlon@outlook.com   

Assunto: SUSPENSAO DE TOMADA DE PREcO 

• 



CLAUSULA NONA — DA RESCISAO 
9.1. Este termo podera ser rescindido em qualquer das hipoteses pre-
vistas na Lei Federal n° 8.666/1993, bem como pela nao implemen-
tagao dos termos aqui estabelecidos. 

CLAUSULA DECIMA — DAS DISPOSIOES FINALS 
10.1. 10.2. Os casos omissos sera() analisados e solucionados a luz da 
Lei Federal n° 8.666/1993 e da legislagao que rege a materia. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO FORO 
11.1. Para dirimir as questoes oriundas do presente termo ou de sua 
execugao, as partes elegem, corn renuncia expressa a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, o foro a Comarca de Capanema PR, 
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam este termo em 
tres vias de igual teor e forma, juntamente corn duas testemunhas. 

Capanema PR, xx de xxxx de 2020. 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

AVISO DE SUSPENSAO DA TOMADA DE PREcOS 142 1/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pUblico que re- 
alizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: TOMADA DE PRECOS n°1/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO 
DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AV. PARANA, MUNICIPIO DE CA- 
PANEMA. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor: R$ 127.056,51 (Cento e Vinte e Sete Mil e Cinquenta e Seis Reais 
e Cinqijenta e Um Centavos) 

RCA SUSPENSA A TOMADA DE PRECOS N° 01/2020 PARA READE- 
QUACAO 
Capanema-PR, 26 de fevereiro de 2020 
AMERICO BELLE- PREFEITO MUNICIPAL 

AVISO DE SUSPENSAO DA TOMADA DE PREcOS N2 2/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna publico que re- 
alizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 

Modalidade: TOMADA DE PRECOS n°2/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA TAMOIOS- EM ATENDIMENTO AO 
TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 
71051-7. 
Valor: R$ 57.000,29 (Cinqiienta e Sete Mil Reais e Vinte e Nove Cen- 
tavos) 
FICA SUSPENSA A TOMADA DE PRECOS N° 02/2020 PARA READE- 

QUACAO 
Capanema-PR, 26 de fevereiro de 2020 
AMERICO BELLE- PREFEITO MUNICIPAL 

AVISO DE SUSPENSAO DA 
TOMADA DE PREcOS N2  3/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna public() que re-

alizara Processo LicitatOrio, nos termos a seguir: 
Modalidade: TOMADA DE PRECOS n°3/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO 

DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS 
PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR-
EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-

29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor: R$ 112.025,81 (Cento e Doze Mil e Vinte e Cinco Reais e Oitenta 

e Urn Centavos) 
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Capanema-PR, que farao parte das bibliotecas municipais e, em espe-
cial, de cada Escola e CMEI. 

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA PERMISSIONARIA. 
6.1. Sao obrigagoes da PERMISSIONARIA: 
a) participar da Feira Municipal do Livro promovida pelo PERMITENTE 
em 2020; 
b) receber o Vale-livro distribuido aos alunos da rede municipal de en- 
sino, nas condigOes previstas no chamamento. 
c) manter durante toda a execugao deste termo, em compatibilidade 
com as obrigagoes assumidas, todas as condigbes de habilitagao e de 
qualificagao exigidas para se habilitar ao recebimento do Vale-livro; 
d) Oferecer a quantidade de livros e titulos conforme abaixo. 
hem Nome do produto/8ervio Quantidade 
I EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE LIVROS DE LITERATURA INEANTIL EM 500 

FORMAT() ACESMVEL 
2 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE LIVROS DE LITERATURA CLASSICA 250 

NACIONAI. F ESTRANGEIRA. 
3 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE LIVROS DIDATICOS. 300 
4 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DO GIBIS F SIMII.ARES. 2000 
5 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE MATERIALS DIDATICOS PEDAGOGICOS. 100 
6 ExposicAo DE LITERATURA TECNICA PARA VARIAS AREAS (ADMINISTRACAO 300 

DE EMPRESAS, SISTEMA DE INFORMACAO. GROECOLOGIA. EDAGOGIA, LINGUAS, 
PSICOLOGIA. AUTOA)UDA, RELICIAO, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, ETC). 
EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE CDS E DVDS .  120 111 
EXPOSICAO DE COLECOES DE LIVROS DiDATicos. 80 
EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE COLECOES DE LIVROS INEANTIS 80 

10 EXPOSIcAO PARA GOMERCIALIZKAO DE GOLEC(7ES DE LIVROS DE un-:RA.111RA 50 
NACIONAL F E.STRANGEIRA. 

I I EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE LIVROS SAGRADOS PARA TODAS AS 100 
IDADES. 

12 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE DICIONARIOS DE LINGUA PORTUGUSA. 100 
INGLESA. 

13 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE LITERATURA DE GRANDES PENSA- 300 
DOPES E PEDAGOGOS. 

14 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE COLECOES DIDATICO-PEDAGOGICAS. 120 
15 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAODE ATLAS GEOGRAFICOS, BIOLOGICOS, 

HISTORICOS 
100 

10 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE, 10000 DI nkricos COMO DOMINOS 100 
E OUTROS, 

17 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE REVIS'l AS INFANT'S 300 
18 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE LIVROS DE. PAND F LAVAVEIS. 300 
19 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE JOGOS DIDATICOS 350 
20 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE LEGISLACOES: EDUCACIONAL. COMER 50 

CIAL E TRABALHISTA. 
21 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE LITERATURA TECNICA DE DIFERENTES 50 

AREAS. 
22 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE LFFERATURA ESTRANGEIRA. 100 
23 EXPOSICAO PAPA COMERCIALIZACAO DE REVISTAS DIDATICAS E CIENTIEICAS 200 
24 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE LIVROS PARA COLORIIS. 200 
25 EXPOSICAO DE DIVERSOS NIATERIAIS E LITERATURAS PARA TODOS OS NfVEIS 100 

E MODADLIDADES DE ENSINO COMO APOIO DIDATICO PARA PROPESSORES 0 
PEDAG0000. 

20 EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE LIVRO DOS RE.CORDES. 30 
EXPOSICAO PARA COMERCIALIZACAO DE LIVROS DE VALOR ACES/ATI. (RS1,00, 
1152,00, RS5,00) PARA CRIANCAS 

800 

28 LITERATURA DIVERSA F.M BROCHURA F E.NCADERNACAO 500 
/ 4  DVS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS 300 

110 LITERATURA DE FORM AcAo PARA PROFESSORES (PENSADORES, FILOSOFOS. 
NOVAS TENDENCIAS E NECESSIDA DES EDUCACIONAIS). 

 100 

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DO CONVENENTE 

7.1. Sao obrigagoes do PERMITENTE: 
a) repassar os valores devidos a PERMISSIONARIA, de acordo corn o 
nUmero de unidades de Vale-livro recebido pela PERMISSIONARIA e 
em conformidade corn as condigoes estabelecidas na Subclausula 3.1 
do contrato; 
b) fiscalizar e examinar a documentagao apresentada pela PERMIS- 
SIONARIA; 
c) acompanhar a correta execuyao do objeto do convenio por interme- 
dio da Secretaria competente, fiscalizando o exato cumprimento das 

obrigagOes assumidas pela PERMISSIONARIA. 

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZACAO E PENALIDADES 
8.1. Através dos servidores da Secretaria Municipal de Educagao, Cul- 
tura e Esporte, o PERMITENTE fiscalizara como melhor !he aprouver e 
no seu exclusivo interesse, o exato e fiel cumprimento das clausulas 
e condigoes estabelecidas no presente termo, notificando a PERMIS- 
SIONARIA a respeito de quaisquer reclamagoes ou solicitagoes havidas. 
8.2. 0 repasse dos recursos é vinculado ao exercicio desta fiscalizagao 
pelo PERMITENTE, mediante a emissao de termo de liberagao. 
8.3. Esse contrato sera fiscalizado pela Sra. Luciana Zanon, funcionaria 

da Secretaria Municipal de Educagao, Cultura e Esporte. 



FICA SUSPENSA A TOMADA DE PRECOS N° 03/2020 PARA READE-
QUACAO 
Capanema-PR, 26 de fevereiro de 2020 
AMERICO BELLE- PREFEITO MUNICIPAL 

AVISO DE SUSPENSAO DA 
TOMADA DE PRECOS N2 4/2020 
O MUNIC(P10 DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pUblico que re- 
alizara Processo LicitatOrio, nos termos a seguir: 
Modalidade: TOMADA DE PRECOS n°4/2020 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 
DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA MADRE MARIA SILVINA- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349- 
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

Valor: R$ 41.073,96 (Quarenta e Urn Mil e Setenta e Tres Reais e No- 
yenta e Seis Centavos) 
FICA SUSPENSA A TOMADA DE PREcOS N° 04/2020 PARA READE- 
QUACAO 
Capanema-PR, 26 de fevereiro de 2020 

elERICO BELLE- PREFEITO MUNICIPAL 
tmemmer- 

OUTRAS PUBLICAcOES 
AVISO DE RETIFICACAO DO EDITAL 
EDITAL DE CHAMAMENTO N° 01/2020 
COMISSAO ESPECIAL DA 212  FEIRA DO MELADO 

A Comissao Especial da 212  Feira do Melado, nomeada pelo Decreto n° 
6.744/2020, corn fundamento no Acordo de Cooperacao n° 01/2020 
firmado corn o Municipio de Capanema, torna public° para conhec-
imento dos interessados ern participar do referido certame, a retifi-
cacao do Edital de Chamamento n° 01/2020, corn a correcao da data 

limite para entrega dos envelopes de proposta e documentacao, qual 

seja: "ate as 14 horas do dia 13/03/2020", e alteragoes descritas a se-
guir: 

ONDE LE-SE: 

1.1 Da sessao publica: Os envelopes contendo a proposta e a docu- 

Ilk
ntacao devera-o ser entregues ate as 14 horas do dia 27/02/2018, 

ergo abertos no dia 13/03/2020, as 14 horas, na sala da Comissao 
Permanente de Licitacoes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANE-
MA, situada a AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO 
- CAPANEMA - PR. 

LEIA-SE: 

1.1. Da sessao publica: Os envelopes contendo a proposta e a docu-

mentack deverk ser entregues ate as 14 horas do dia 13/03/2020, 
e sera() abertos no dia 13/03/2020, as 14 horas, na sala da Comissao 
Permanente de Licitacoes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANE-
MA, situada a AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO 
- CAPANEMA - PR. 

A data correta limite para entrega dos envelopes da proposta e docu-
mentacao sera ate as 14 horas do dia 13/03/2020. 

Os demais itens permanecem inalterados. 

Capanema-PR, 27 de fevereiro de 2020. 

Raquel Santana Blechior Szimanski 
Presidente da Comissao Especial 

	411111t.: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMAIPR 
EDITAL No 01 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 

RESULTADO PRELIMINAR DA ANALISE DOS PEDIDOS DE 18E1400 

1. Relecao prelirniner de undidatois qua Warm MIS pedidos de isericao do pagamento da taxa de inscricao 
Indeferides. 

InacrIcio Nome Cargo Tumo da Prove 
121000205 Aline Samara Mackiewlcz Fiscal de Tributes Tarde 
121000151 Amanda Jackeline Kern Auditor Fiscal Municipal Manna 
121000161 Ana Paula Dos Santos Andrade Assistant° Social Tarde 
121000126 Andrea Cristina Vettorello Konrad Assislente Social Tarde 
121000255 Andres. Cristine Da Silva Fiscal de Tributos Tarde 
121000062 Celso Luiz Cavaglier Wolf Fiscal de Tributes Tarde 
121000162 Carer Diniz Andrade Fiscal de Tributos Tarde 
121000232 Claudia Goncalves De Souza Fiscal de Tributos Tonle 
121000086 Daniel. Andres. Dallago &miller de Contabilidade Manna 
121000159 Debora Cristina Pereira Agents de Combat. is Endemism Manna 
121000033 Deividy Rodrigo Antunes De Brites Fiscal de Tributos Tonle 
121000172 Douglas Kemper Agente de Combat. bs Endemlas Manha 
121000278 Eduardo Francisco Kock Auxiliar de Contabilidade Manha 
121000145 Elenir Dos Santos Visnieski Auditor Fiscal Municipal Manhi 
121000132 Geise Cristiana Millioni Rodrigues Agents. de Combat, Cs Endemism Manila 
121000059 Jessica Mariana Schreiber Abeti Fiscal de Tributes Tar. 
121000119 Maria Jos4 Ferreira Cunha Agente de Combat° as Endemias Martha 
121000267 Maria Rosa Dos Santos Agents de Cornbate as Endemlas Manna 
121000240 Nett. Bomfirn Oliveira Auditor Fiscal Municipal Manisa 
121000039 Rian Henrique Manzke Fiscal de Tributes Tarde 
121000185 Ronal. Bitencourt Torr. Agente de Combats Os Endemias Martha 
121000141 Sidineia Jocieli Hortmch Fiscal de Tributes Tar. 
121000116 Silvana Ferreira Cunha Agent. de Cornball as Endemlas Manna 
121000082 Vanessa Lavandoski Agente de Combate Os Endemias Manna 
121000077 Vinicius Wesley Mogen Fiscal de Tributes lards 
121000181 Vara Criskne Fagund. Alonso Agente de Cornbate es Endemias  

Fiscal de Tributes 
Martha  
Tarde 121000016 Yurl Gabriel Cacheskl Gomes 

2. DAS DISPOSICOES FINAIS: 
2.1. 0 candidate que nao Uwe o seu pedido de isenetio da taxa de inscricao defendo podera verificar quakis 
pendencia(s) resultot(ararn) no indeferimento de sou pedido atraves de link propel°. disponibilizado no 
anderego eletn5nice www.instituteconsulolen.ore.br.  
22. Fica assegurado o direito de recurso aos candidates corn o pedido de isencao indeferido, no prezo de 1 
(urn) die Jtil contados da dIvulgacao do resulted° dos pedides de iseneao de taxa de inscrecao. Os recursos 
devertio ser prolocolados via link preen.° no endereco el/Werke www.instituteconsulelan.ore.br.  
2.3. Os .ndidatos °Wes requerirnentos de isenctio do pagamento da taxa de inscricao tenharn side 
indeferidos. apes a lase recursal. coin resulted° seri dNulgado no dia 10 de marco de 2020. poderao efetivar 
a sus in.ricio no certame no prazo de inscricties 060.°k:wide no Edital, mediante o pagamento da 
respective taxa. 

Capanema/PR, 27 de fevereiro de 2020 

INSTITUTO CONSULPLAN 

110.414 ,  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PR 
EDITAL 01 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 

RESULTADO PRELIMINAR DA ANALISE DOS PEDIDOS DE ISEN9A0 

1. %locao p eliminar de cantlidatos clue tiverem seas pedidoe de isenbeo do pagamento de taxa de inscribao 
d.forldos 

Inscricao Nome Cargo Turn, da Prova 
121000276 Eder Borges Dos Santos Auditor Fiscal Municipal Manila 
121000073 Eduardo Fernando Balbinotti Fernandes Auditor Fiscal Municipal Mantle 
121000280 Jefferson De Holanda Oliveira Auditor Fiscal Municipal Manha 
121000166 Lorrane Alves Magalhaes Auditor Fiscal Municipal Manila 
121000167 Lorene Pty. Magalhaes 	 _ Fiscsil de Tributes Tarde 
121000163 Vilma' Garmann Auditor Fiscal Municipal Manna 
121000165 Vilmar GOrmann Fiscal de Tributes Tarde 

Capanema/PR, 27 de feverelro de 2020 

INSTITUT° CONSULPLAN 

DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICfPIO DE CAPANEMA 

QUINTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2020 - EDIcA0 0440 
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AVISO DE SUSPENSAO DA 
TOMADA DE PRECOS N° 3/2020 

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna 
pdblieo que realizara Processo Licitatorio, nos termos a 
seguir: 
Modalidade: TOMADA DE PRECOS n°3/2020 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA EXECUQA0 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA 
PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CAS'IlLHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor: R$ 112.025,81 (Cento e Doze Mil e Vinte e Cinco 
Reais e Oitenta e Urn Centavos) 
FICA SUSPENSA A TOMADA DE PRECOS N° 03/2020 
PARA READEQUACAO 

p
panema-PR, 26 de fevereiro de 2020 
ERIC° BELLE- PREFEITO MUNICIPAL 

AVISO DE SUSPENSAO DA 
TOMADA DE PRECOS N° 4/2020 

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parand, torna 
public° que realizara Processo Licitatorio, nos termos a 
seguir: 
Modalidade: TOMADA DE PRECOS n°4/2020 
Tip° de Jillgamento: Menor preco por item. 
Objeto: CONTRATM,',A0 	EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA EXE(3IJQA0 DE RECAI'EAMENTO ASEALTICO NA 
RUA MADRE MARIA SILVINA- EM ATENDIMENTO AO 
TAC-M.POBLICO/CASTILF10-AUTOS 0001319-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor: R$ 41.073,96 (Quarenta e Um Mile Seleuta e Tres 
Rcais e Noventa e Seis Centavos) 
FICA SUSPENSA A TOMADA DE PRECOS N° 04/2020 

OARA READEQUAcA0 
Capancma-PR, 26 de fevereiro de 2020 
AMERICO BELLE- PREFEITO MUNICIPAL 

Municipio de Planalto 
Praca Sao Francisco de Assis, n° 1583 

85.750-000 - Planalto - Parana 

EXTRATO DE CONTRATO N° 04512020 
PREGAO PRESENCIAL N° 00112019 

DATA DA ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2020. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO. 
CONTRATADA: SUPERMERCADO LINK LTDA - EPP. 
OBJETO: contratacio de empresa visando a aquisicao de generos 
alimenticios, produtos de higiene pessoal e limpeza em geral a serem 
usados na manutencao das atividades dos Programas/Projetos e Oficinas 
tais como: PAIF, PETI, AFAI e PPAS, Familia Paranaense, Servico de 
Convivencia e Fortalecimento de Vinculos desenvolvidos pela Secretaria 
de Assistencia Social e pelo Centro de Referencia da Assistencia Social 
(CRAS) deste Municipio de Planalto, referente a Ata Registro de Precos 
n° 01512019, confonne especificacoes do Termo de Referencia 
VALOR TOTAL: R$ 4.606,49 (quatro mil seiscentos e seis reais e 
quarenta e nove centavos). 
PRAZO DE VIGENCIA: 02/0512020. 

INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

Dengue 
aqui Pi" 

O PERT GO AUMENTOU, E A NOSSA 
RESPONSABILIDADE 

CONTRA A DENGUE TAMBEM !!! 
DENGUE CAUSA MUITA 

DOR E MATA 

   

 

Pleicawre de 

 

Planalto 
Secretaria de Sande 



Municipio de Capanema - PR 

DESCISAO ADMINISTRATIVA 

Autorizo que sejam feitas as alteragOes necessaria para o seguimento do Processo 

• Licitat6rio Tomada de Pregos n° 03/2020, objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA 

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO 

ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 

0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, corn alteragOes de projetos e valor. 
Solicito ao Setor de LicitagOes que tome as medidas necessarias para dar o 

andamento necessario a esse processo. 

Capanema 05 de marco de 2020 

• 	
Americo Belle 

Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone (46)3.552- 1 321 
CAPANEMA - PR 
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CERTIDAO 

Corn relagdo a Tomada de Pregos 03/2020, objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE 

AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM 

ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 

71051-7, informo que os projetos foram alterados pelo engenheiro devido a urn pedido de 

esclarecimento protocola sob n° 500/2020, onde constatou-se que estavam corn erro. 
Informo que o mesmo sera retificado e tera continuidade mediante a verificagao da 

procuradoria. 

Capanema, 05 de marco de 2020 

Rose is nge?C'Bec er gam 
hefe do Setor de Licitagoes 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigoi de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(1(i)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Capanema - PR, 05 de maw() de 2020 

Assunto: Tomada de Pregos 

DE: Adelar Kerber 
PARA: Americo Belle 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelencia a competente Autorizagdo para 

CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO 

ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 

0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

Os valores maximos de cada item foram definidos através de Planilha 

Orgamentaria confeccionada pelo Engenheiro Civil, e anexada a esse Projeto Basic°. 

O custo total maxim() estimado para esta aquisigao é de R$ 117.318,59 (Cento 

e Dezessete Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Cinqiienta e Nove Centavos). 

Respeitosamente, 

• 
Adelar Kerber 

Secretario Municipal de Viagdo, 
Obras e Servicos Urbanos 

• 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigol de Souza, 1080 - Centro - 8,5760-000 
Fone:(46)35,52-1321 
CAPANEMA - PR 
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PROJETO BASICO 

1. ORGAO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Viagdo, Obras e Servigos Urbanos. 

2.OBJETO: 

2.1. CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 

INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-

M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

3. RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA 
• 3.1.Adelar Kerber 

4. JUSTIFICATIVA PARA EXECUcAO: 
4.1. Justifica-se a presente licitagdo para CONTRATAcA0 DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE 
AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 
71051-7.. 

4.2. Os valores maximos de cada item foram definidos através de Planilha Orgamentaria 

confeccionada pelo Engenheiro Civil, e anexada a esse Projeto Basic°. 

5DEFINIcA0 E QUANTIDADE DO OBJETO: 
Lote: 1 - Lote 001 
Item COdigo 

do 
produto/ 
servigo 

Nome do produto/servico Quant 
idade 

Unidad 
e 

Prego 
maxim() 

Prego 
maximo total 

1 57698 EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO NA RUA PARAIBA, 
ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E 
AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO 
DE CAPANEMA-PR- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-
M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 
71051-7. 

1,00 UN 117.318,59 117.318,59 

TOTAL 117.318,59 

6.CONDICOES DE AQUISICAO E DE ENTREGA DO OBJETO 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de, Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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6.1. A empresa vencedora tera o prazo de 60(sessenta) dias para execucao da obra de 

EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE 

CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, o periodo de vigencia sera de 

150(cento e cinquenta) dias. 

6.2. 0 prazo de execucao dos servicos tera inicio 10° (decimo) dia a partir da Ordem de 

Inicio da Obra, devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basic°. 

7. GERENCIA E FISCALIZACAO DA TOMADA DE PREcOS 

7.1. A Obra EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS 

PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, sera acompanhada, 

controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada por Paulo F.L Orso, Secretario de Planejamento. 

• Capanema - PR, 05 de marco de 2020 

Adelar Kerber 
Secretario Municipal de Viacao, 

Obras e Servicos Urbanos 

• 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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CAI vtA 
OPERACAO 

0 

LOCALIDADE SINAPI 
CURITIBA I

1
APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
Pavimentagao Asfaltica  

MUNICIPIO / OF 
Capanema/ PR 

PO - PLANILHA OROAMENTARIA 

Orcamento Base para Licitacao - OGU 

N° SICONV 	PROPONENTE I TOMADOR 
0 Prefeitura Municipal de Capanema 

DATA BASE 	IDESCRICAO DO LOTE 
08-19 (N DES.) 	Restauracao Asfaltica - Rua Paraiba 

Encargos sociais: Para elaboragao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacao indicada. 

Local 

PMv3.0.4 

terga-feira, 3 de marco de 2020 

Responsavel Tecnico 
Nome: 	Erik Takashi Kurogi 
CREA/CAU: CREA-PR 134.983-D 

0 

Observagoes: 

Capanema/ PR 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 11  

Unidade DescrIcao 

117.318,59 Restaura ao AstaltIca - Rua Paraiba 

Fonte 
Custo UnItarlo 
(sem BDI) (R$) 

Prey) UnItario 
(corn BDI) (R$) 

Prey° Total 
(R$) 

Item Quantidade 
BDI 
(%) 

1. 
1.1. 

PavImentacao AstaltIca sobre Pedras Irregulares 
SERVIQOS PRELIMINARES 

362,84 

- 117.318,59 	 
1.095,15 

1.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2.50 BDI 1 438 08 1.095 15 RA 
1.2. PAVIMENTACAO 114.874,18 

1.2.1. SINAPI CO1 
DEMOLICAO ASFALTICA E FRESAGEM MECANIZADA SEM 
REAPROVEITAMENTO EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA 

M2 1.276,58 11,94 BDI 1 14,42 18.408,28 RA 

1.2.2. 

1.2.3. 

SINAPI 

SINAPI 

99814 

95992 

UMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 
CONSTRUQA0 DE PAVIMENTO COM APLICAQA0 DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA 
DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017 

M2 

M3 

1.276,58 

38,30 

1,70 

994,50 

BDI 1 

BDI 1 

2,05 

1.200,66 

2.616,99 

45.985,28 

RA 

RA 

1.2.4. SINAPI 	95993 
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF  03/2017 

M3 30.03 1.029,00 BDI 1 1.242,31 37.306,57 RA 

1.2.5. SINAPI 	 72943 PINTURA DE UGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 2.027,41 1,89 BDI 1 2,28 4.622,49 RA 

1.2.6. SINAPI 	93177 
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM 
CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS 
MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 

TXKM 3.123,46 1,57 801 1 1,90 5.934,57 RA 

1.3. SINALIZA00 • 1.349,26 

1.3.1. SINAPI 	72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

M2 81,33 	 13,74 BDI 1 16,59 	1.349,26 m 

Cddlgo 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimals para Quantidade; Custo UnItarlo; BDI; Prego Unitarlo; Prego Total. 
Siglas da Composicao do Investimento. RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. 



Item 
	

Fonte Codigo 

Restaurayilo Asfaltica - Rua Paraiba 

DescrIcao 

Data 

0 
f2 0  
U 

4. 

CAI :A PO - PLANILHA OROAMENTARIA 
Orcamento Base para Licitagao - OGU 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

N° OPERAcA0 
0 

N° SICONV PROPONENTE I TOMADOR 
0 Prefeitura Municipal de Capanema 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
Pavimentabao AsfaNca 

LOCALIDADE SINAPI 
CURITIBA 

DATA BASE 
08-19 (N DES.) 

DESCRIcA0 DO LOTE 
Restauracao Asfatlica - Rua Paraiba 

1 MUNICIPIO I OF 
Capanema/ PR 

BDI 'I 
20,73% 

1 BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

Prego Total 
(RS) 

Unidade Quantidade 
Custo UnItarlo 
(sem BDI) (R$) 

BDI Prego UnItarlo 
(corn BDI) (R$) 

     

117.318,59 
ARTIRRT: 	 0 

PMv3.0.4 	 2 / 2 



KAO EM RELAcA0 AO PERIMETRO URBANO 
ALA 

1 03 

Obra 	
Recapeamento Asfaltico - Rua Paraiba 

Local 	
Centro - Capanema/PR 

Proprietorio 
Prefeitura Municipal de Capanema 

Titulo 	
PROJETO PAVIMENTAcA0 

esenvolver 
gestao a planejamento 

Desenho 
Erik Takashi Kurogi 

Data 
FEV / 2020 

Escala 
Indicada 

Prancha 

01/01 

Referencia 

- PLANTA PISTA DE ROLAMENTO 

- PLANTA DE SINALIZAQA0 

- LOCALIZAQAO 
- DETALHES 
- QUANTITATIVOS 

Resp.p/ projeto: 
	 Representante Tomador: 

-f  
Erik Takashi Kurogi 

Engenheiro CMI 
CREA-PR: 134.983/D 

Prefeitura Municipal de Capanema 
Americo Bella 

Prefeito Municipal 
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Capanema - PR, 05 de marco de 2020 

Assunto: Tomada de Pregos 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 
- Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Juridica; 
- Presidente da Comissao Permanente de Abertura e Julgamento de LicitagOes. 

Aprovo o Projeto Basic° e Preliminarmente a autorizo a tramitagao do processo 
cujo objeto é CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. , devera tramitar 
pelos setores competentes corn vistas: 

1 - A indicagao de recursos de ordem orgamentaria para fazer frente a despesa; 

2 - A elaboragdo de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatorio, indicando a 
modalidade e o tipo de licitagao a serem adotados no certame; 

3 - A elaboragao da minuta do instrumento convocatOrio da licitagao e da minuta do contrato; 

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

Atenciosamente, 

Atherico Bell 
Prefeito Municip 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Capanema - PR, 05 de marco de 2020 

Assunto: Tomada de Pregos 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

•
Em atencao ao oficio datado de 17/12/2019, objeto: CONTRATAcAO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA 

PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE 

CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-

29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7., informamos a existencia de previsao de recursos 

orgamentarios para assegurar o pagamento das obrigagOes decorrentes do Certame, sendo que 

o 	pagamento sera efetuado através da Dotagao Orgamentaria abaixo descrita; 

DotagOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 	. 

2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 
2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

Anterior 

Respeitosamente, 

 

Tec. Cont. CRC: PR-046483/0-2 
CPF: 723.903.959-53 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8,5760-000 
Fone:(46)3,552-1321 
CAPANEMA - PR 
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EDITAL DE LICITAcA0 N° 03/2020 
MODALIDADE: TOMADA DE PREcOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE vukcAo, OBRAS E SERVIcOS URBANOS 

1. PREAMBULO 
1.1. 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermedio da Secretaria Municipal de Viagdo, 

Obras e Servigos, mediante a Comissao de Licitagdo, designada pela portaria n°. 7.537 de 16 de 

dezembro de 2019, torna pUblico para conhecimento dos interessados que na data, horario e 

local indicados, farce realizar licitagao na modalidade TOMADA DE PREcOS, do tipo MENOR 

PREcO, na forma de Execugdo Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de 

acordo corn as condigoes deste edital e seus anexos, bem como corn o que determina a Lei n° 

8.666/93, a Lei Complementar ri°. 123/06 e do DecreV) n°. 8.538/15. 

1.1.2. Da sessio publica: 
1.1.2.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentagdo deverao ser entregues 

ate as 13H3OMIN do dia 01/04/2020, e sera() abertos no dia 01/04/2020, as 13H3OMIN, 
na sala da Comissao Permanente de LicitagOes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, 

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

PR. 
1.2. Para maior transparencia nos atos administrativos, a Sessao Pablica podera ser 

gravada pela Administragao Municipal, através de equipamento audio visual pr6prio. 

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcrigao: 
a)Projeto Basico; 
b) Carta credencial - anexo 01; 
c)Declaracao Unificadas - anexo 02; 
d)Atestado de visita - anexo 03; 
e)Declaracao de responsabilidade tecnica - anexo 04; 

f)Carta proposta de proposta - anexo 05; 
g)Demonstrativo analitico do BDI - anexo 06; 
h) Termo de rernancia- anexo 07; 
i) Declaragao de Aceitagao da Responsabilidade- anexo 08; 
j)Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - anexo 09; 
k)Declaragdo de Propriedade de AparOharnento e disponibilidade de pessoal Tecnico 

para execueao do objeto da licitacao - anexo 10; 
1)Cronograma de utilizacao do aparelham.ento - anexo 11; 
m)Minuta do Contrato-  Anexo 12 
n)Modelo Declaragao Formal de Dispensa de Visita Tecnica - Anexo 13 

2. DO OBJETO 
2.1. A presente licitagao tern por objeto a execugao, sob o regime de empreitada por prego 

global, tipo menor prego, da seguinte obra: 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
FOne:(46)3552-1321 
-CAPANEMA - PR 
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Local: RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO 
DE CAPANEMA-PR 
Objeto: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Area de Pavimentacao Asfaltica (Recap): 1.219,39 m2  
Prazo de Execucao: 60 (sessenta) Dias 
Prazo de Vigencia: 150 (cento e cinquenta) Dias 
Capital social Minimo: 11.731,85 (Onze mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e 
cinco centavos) 

Preco Maximo Global: R$ 117.318,59(Cento e dezessete reais, trezentos e dezoito reais e 
cinquenta e nove centavos) 

A obra devera ser executada em conformidtade corn o projeto basico, especificac6( 
tecnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, 
nao sendo admitida qualquer alteracao ou substituicao dos materiais e tecnicas 
empregadas na execucao da obra sem a anuencia previa e expressa do Departamento de 
Engenharia. 

2.2. 0 valor do subtotal da planilha de servigos, de cada macro item, devera respeitar o 
percentual pre-estabelecido na tabela abaixo. 

• 

ITEM DESCRIcA0 - MACRO ITENS PERCENTUAL DO 
VALOR GLOBAL 

01 SERVIcOS PRELIMINARES 0,93% 

02 PAVIMENTA00 ASFALTICA (RECAP) 97,92% 

03 SINALIZA00 1,15% 

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, cip 
prego global da proposta nao podera ultrapassar o prego maximo estabelecido no item 2.1, sob 

pena de desclassificagan. 

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORcAMENTARIOS 

3.1. A despesa corn a contratagdo da obra, estimada R$ 117.318,59(Cento e dezessete reais, 

trezentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), valor que correra, a conta da seguinte 

Dotagdo Orgarnentaria: 

DotacOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 
Anterior 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8,5760-000 
Fonc:(46)3,5,52-1321 
CAPANEMA - PR 
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4. DA IMPUGNAcA0 E PEDIDO DE INFORMAcOES SOBRE 0 EDITAL 
4.1. 0 edital podera ser impugnado: 

4.1.1. Por qualquer pessoa em ate 05 (cinco) dias ateis antes da data fixada para 
abertura da sessao 

4.1.2. Por qualquer licitante em ate 03 (tres) Uteis antes da data fixada para abertura 
da sessao 

4.2. Acolhida a impugnagao contra o ato convocatOrio, sera definida e publicada nova data 

para realizagdo do certame. 
4.3. Ate a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera. 

solicitar a Administracao elementos, informagOes e esclarecimentos relativos a licitagao e as 
condicoes para atendimento das obrigagOes necessarias ao cumprimento de, seu objeto. 

4.4. As impugnagOes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no 

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

Licitagdo deverao ser autuados no processo licitatOrio e estar disponiveig para consulta por 

qualquer interessado. 
4.6. Qualquer impugnagao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo 

da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderegada ao Setor de LicitagOes 
do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnagao a data de 
recebimento da correspondencia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital. 

5. DA PARTICIPAcA0 NA LicITAcAo 
5.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

devidamente ou que atenderem a todas as condigaes exigidas para cadastramento ate o terceiro 
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagdo. 

5.1.1. Caso haja interesse de participacao nesta licitacao, a licitante devera 
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do Municipio 
de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os 
seguintes documentos: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobat6rio de seus 
administradores, ou; inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do 
local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores, ou; a ata de 
fundagao e o estatuto social em vigor, corn a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva 
sede. 

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

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

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

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais 
obrigatOrios referentes a esta licitacao. 
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5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos 
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo 
de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo LicitatOrio. 

5.2. 0 cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao de 
Licitagoes do Municipio. 

5.3. Nao poderao participar desta licitagdo: 

Empresas cujo objeto social nao seja pertinente e compativel corn o objeto da licitagdo. 
Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais; 

5.3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar corn a Unido (art. 7° da Lei n° 
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar 
de licitacao ou impedidas de contratar corn a Administragao Pablica (Art. 87, III, da Lei n° 
8.666/93); 

5.3.4. Empresas proibidas de contratar corn o Poder Publico, nos termos do art. 72, 
§ 8°, V da Lei n° 9.605/98; • 5.3.5. Empresas declaradas inidOneas para licitar ou contratar corn a Administracao 
Pablica, enquanto perdurarem os motivos da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagdo 
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade; 

5.3.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em 
recuperagao judicial ou extrajudicial; 

5.3.7. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados 
ou Senadores (cfr. art. 54, II da Constituigao); 

5.3.8. Empresas proibidas de contratar corn o Poder Publico nos termos do art. 12 
da Lei n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); 

5.3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedagOes previstas no artigo 9° da 
Lei n° 8.666/93. 

5.4. 0 descumprimento de qualquer condicao de participagao acarretard a inabilitagao do 
licitante. 

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 
EQUIPARADOS 

6.1. 0 enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-
se-a nas condicoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
instituido pela Lei Complementar n° 123/06. 

6.1.1.A sociedade cooperativa corn receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, 
em conformidade corn as disposicoes do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei 
Complementar n° 123/ corn alteragOes da Lei Complementar n° 155/2016, recebera o mesmo 
tratamento concedido pela Lei Complementar n° 123/06 as ME/EPP. 

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos 
pelo art. 3° da Lei Complementar n° 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei 
Complementar n° 123/06, as ME/EPP. 

6.2. A fruicao dos beneficios licitatOrios determinados pela Lei Complementar n° 123/2006 
independe da habilitacao da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a 
obtencao do regime tributario simplificado. 

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

6.4. A declaracao acima exigida devera ser entregue juntamente corn a documentacao de 

habilitacao. 

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

licitante devera apresentar-sea Comissao de Licitacao para efetuar seu credenciamento como 
participante desta Licitacao, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, 
e do documento que the de poderes para manifestar-se durante a sessao. 

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos 
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento public° de procuracao, ou 
particular com firma reconhecida, ou documento equivalente. 

7.3. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem 
ostentar a competencia do representante do licitante para represents-lo perante terceiros. 

7.4. 0 instrumento de procuracao public°, ou particular corn firma reconhecida, deve 
ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de todos os 
demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos de 
constituicao da empresa ou do registro como empresario individual. 

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de 
assinatura no instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a 
Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou c6pia autenticada em 
cartOrio, de Documento Oficial corn foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cedula de RG, 
CNH, Carteira de Trabalho e Previdencia Social, Passaporte e Cedula de identidade 
Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada 
no documento apresentado. 

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante. 
7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante. 
7.7. A nao apresentacao ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento 

nao impedira a participacao do licitante no presente certame, porem impedira o seu 
representante de se manifestar durante a sessao. 

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAcA0 DE HABILITAcA0 E DE PROPOSTA 
8.1. Os documentos relativos a habilitacao e a proposta de precos deverao ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no 
anverso corn o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAcAO 
A COMISSAO DE LICITACAO 
TOMADA DE PRECOS N° 03/2020, AS 13H3OMIN DO DIA 01/04/2020, (RAZAO SOCIAL DO 
LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 
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ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREcOS 
A COMISSAO DE LICITAcA0 
TOMADA DE PREcOS N° 03/2020, AS 13H3OMIN DO DIA 01/04/2020, (RAZAO SOCIAL DO 
LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

8.2. 0 envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera 
ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as folhas 
deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverao estar rubricados por 
elemento credenciado da proponente, no caso de cOpias, estas deverao estar devidamente 
autenticadas por tabeliao, ou por servidor membro da comissao permanente de licitagao. 

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar 
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues ate 1 (uma) hora 
antes da abertura da sessao pUblica. 	 41 

8.4. Nessa hipOtese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em invOlucro 
enderegado diretamente a Comissao, corn a seguinte identificagao: 

A COMISSAO DE LICITAcA0 
MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR 
TOMADA DE PREcOS N° 03/2020, AS 13H3OMIN DO DIA 01/04/2020, (RAZAO SOCIAL DO 
LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de 
habilitacao clever:A° ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao 
Departamento de Tributacao no Paco Municipal) ate a hora marcada no Preambulo deste 
edital para abertura da sessao publica, quando nao encaminhados via correio. 

8.5.1. A sessao pnblica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do 
protocolo dos envelopes. 

8.5.2. Ap6s o inicio da sessao, nao poderao participar certame as empresas que 
nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5. 

• 
8.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestacao do Pregoeiro, declarando 

aberta a sessao pfiblica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a 
justificativa para eventual atraso. 

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condigOes acima estipuladas nao gerarao 
efeitos como proposta. 

8.7. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante 

as sangOes previstas neste Edital. 
8.8. Para a habilitagao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados: 

8.8.1. RELATIVA A HABILITAcA0 JURIDICA: 
a) No caso de empresario individual: inscricao no Registro Pilblico de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
b)No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobat6rio de seus 
administradores; 
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b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as 
alteracoes ou da consolidacao respectiva. 

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

administradores. 
d)No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que 

comprove a condigao de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
e)No caso de cooperativa: 

e.1) A ata de fundagao e o estatuto social em vigor, corn a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede; 
e.2) 0 registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

e.3) 0 regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, corn ata da 

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

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

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

decreto de autorizacao; 
g) Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do 

comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nal" anterior a 90 
(noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo sociedade simples; 

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL: 
a) Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, corn 

data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar corn data 

• 
superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissao Permanente de Abertura e 
Julgamento 	de 	Licitacoes 	 podera 	consultar 	o 	site: 
http: /www.receita.fazenda.gov.br/ pessoaiuridica/ cnpi/ cnpireva/ cnpireva solicitacao.a  
sp para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes a empresa nao sera 
desclassificada) 

b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 
(FGTS), demonstrando a situagao regular, expedido pela Caixa EconOmica Federal; 

c) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal (Certidao Conjunta 
Negativa da Divida Ativa da Unido e Receita Federal); 

c.1) A aceitagao de Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relativos a Tributos 
Federais e a Divida Ativa da Uniao esta condicionada a verificagao da correspondente 
autenticidade nos seguintes enderegos eletrOnicos: www.receita.fazenda.gov.bre 
www.pgfn.fazenda.gov.br. 

d) Prova de regularidade para corn a Receita Estadual, da unidade de federagdo 
da sede da licitante; 
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e) Prova de regularidade para corn a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de 
Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante); 

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA: 
a) certidan negativa de falencias ou recuperacao judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao 
anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentagao dos envelopes; 

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa corn validade de 30 dias. 
c) Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) 

do valor total estimado da contratacao, devendo a comprovacao ser feita relativamente 
data da apresentacao da proposta, por meio de Certidao emitida pela Junta Comercial ou 
Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas. 

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA: 
a) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), de acordo corn a Lei 

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

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICAcA0 TECNICA: 
a) Registro ou inscricao,  no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -

CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu(s) 
responsavel(is) tecnico(s), da regiao a que estiverem vinculados. 

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel tecnico nao serem 
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana., deverao ser providenciados 
os respectivos vistos deste Orgao regional por ocasiao da assinatura do contrato. 

Comprovacao da capacitacao tecnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao de 
Acervo Tecnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da 
legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) tecnicos) e/ou membros da equipe tecnica 
que participarao da obra, que demonstre a Anotagao de Responsabilidade Tecnica - ART ou ik 

Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT, relativo execucao dos servicos que compoemW 
contratacao, especificamente, no que tange ao presente certame, Obra de Construcao; 

b.1) Os responsaveis tecnicos e/ou membros da equipe tecnica acima 
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para 

entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sOcio que comprove seu 
vinculo por intermedio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdencia Social; e o prestador de servicos 
corn contrato escrito firmado corn o licitante, ou corn declaragao de compromisso de vinculagdo 
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; 

b.2)Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis tecnicos e/ou 
membros da equipe tecnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se 
tal condicao através da apresentacao das respectivas atas de inscricao, da comprovacao da 
integralizacao das respectivas quotas-partes e de tres registros de presenca desses cooperados 
em assembleias gerais ou nas reuni6es seccionais, bem como da comprovagdo de que estao 
domiciliados em localidade abrangida na definicao do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 
1971; 
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b.3) No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este 
subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 
profissionais de experiencia equivalente ou superior, desde que a substituigao seja aprovada 
pela Administragdo. 

b.4) A comprovaedo referente ao item b.1 podera ser comprovada na hora 
da sessao junto corn os documentos de habilitaeao ou na data da assinatura do contrato. 

c)Comprovacao da capacitacao tecnico-operacional,  mediante apresentaedo de urn 
atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito piiblico ou privado, em nome do 
licitante, relativos a execueao dos servigos que compOem as parcelas de maior relevancia 
tecnica e valor significativo da contrataeao, a saber: 

Pavimentacao Asfaltica (Recap) , corn quantitativos minimos de 50% da area objeto da 
• presente licitacao, vedado o somatorio de atestados.  Ou seja, somente sera admitido o 

quantitativo minimo de 50% da area objeto da presente licitagao em urn imico atestado (514,50 
11121 

c.1) 0 atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU 
da regiao pertinente, nos termos da legislaedo aplicavel, dando-se tal comprovagdo mediante a 
apresentacao da correspondente CAT corn registro de atestado de atividade concluida,  ou 
documento equivalente, que indique a licitante como empresa contratada. 

d) Declaraedo, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por 
intermedio de seu responsavel tecnico devidamente qualificado para esse fin,  vistoriou os locais 
onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informaeoes relativas a sua execugdo. 

d.1) A vistoria ocorrera conforme agendamento que feito através do 
telefone 46 35521321 corn o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou membro  
da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.  

d.1.1.) Caso a empresa nao queira fazer a visita tecnica tera que 
preencher a Declaragao Formal de Dispensa de Visita Tecnica- Anexo 13 

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir 
formacao na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitagao, bem como 
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 
expedido pela empresa comprovando sua habilitaedo para a realizagao da vistoria. 

e) Declaracao na qual a Licitante manifeste sua total compreensao e 
conhecimento dos termos contidos na Especificaeao Tecnica deste Edital, conforme Modelo 
Anexo 8 deste Edital. 

f) Indicaeao do Responsavel Tecnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis 
Tecnicos que participarao da construed° da obra, conforme Anexo 04- (Declaracao de 
Responsabilidade Tecnica). 0 responsavel tecnico devera opor assinatura de aceite na exigencia 
constante acima. 

g) Declaracao formal (Anexo 10) de que dispora, por ocasiAo da contratagao, 
das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal tecnico adequados e disponiveis para a 
realizacao do objeto da licitacao, bem como do anexo 11, contendo o cronograma de 
utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos. 
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8.9. DOCUMENTAcA0 COMPLEMENTAR (DECLARAcOES/ OUTROS): 
a) Modelo de Declaracao Unificada; 

d) Documentos facultativos: 
d.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A 

empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n° 123/2006, de 
14/12/2006, devera apresentar juntamente corn a documentacao de habilitagdo, no envelope 
"A", a Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 9). 

d.2) Termo de Reniincia 
(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisdo a 

Comissao da Licitagao quanto a habilitagao, devera apresentar o respectivo documento nos 
exatos termos do anexo 07, o qual devera ser entregue juntamente corn a documentagao de 
habilitacao). • 

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITAcA0 (envelope n° 01) poderao ser apresentados 
em original, ou por qualquer processo de cOpia desde que autenticada por cartOrio competente, 
ou cOpia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do 
Setor de LicitagOes, no decorrer da sessao desde que o original esteja na posse do 
representante credenciado, ou ainda por meio de publicacao em Orgao da imprensa oficial, e 
inclusive expedidos via Internet. 

8.11. As certidOes de comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes 
deverao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo Orgao 
expedidor, ou, na hipOtese de ausencia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos Ultimos 
90 dias contados da data da abertura da sessao pUblica. 

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao 
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente  
alguma restricao, sob Pena de desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14). 

8.13. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EP 
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momen 
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a 
criterio da Administracao, para a regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento 

do debito, e emissao de eventuais certidOes negativas ou positivas corn efeito de certidao 
negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/14); 

8.14. A declaragao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente 
posterior a fase de habilitagao, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura 
da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07); 

8.15. A nao regularizacao da documentagao, no prazo previsto acima, implicara 
decadencia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n° 
8.666/93, sendo facultado a Administragao convocar os licitantes remanescentes, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitacao. 

8.16. 0 proponente que nao cumprir corn o disposto no item 08 e seus subitens sera 
desclassificado. 

9. DA PROPOSTA 
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9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 05, 
impressa por computador corn tinta indelevel, sem rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser 
elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de empreitada por prego 

global a pregos fixos e sem direito a reajustamento e devera conter: 

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

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

respectiva assinatura. 
c) Data. 
d) Prego global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em 

algarismos e por extenso, corn demonstragdo dos valores correspondentes a mao-de-obra e 

material. 
e) Prazo de execugao do objeto em dias. 

f) Prazo de validade da proposta no minim° 05 (cinco) meses contados a partir 

da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissa.o de Licitagdo. 

9.1.1. Planilha de Servigos - conforme descrito no projeto basic° - Devera ser apresentada 
uma planilha de servigos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas 

e devera conter: 
a) Razao social. 
b) Municipio e objeto. 
c) Data. 
d) Discriminagao dos servigos, unidades de medida, quantidades, precos 

unitarios, pregos parciais, pregos subtotals e prego global, corn no ma3dmo duas casas apOs a 

virgula. 
e) Demonstragao dos valores correspondentes a mao-de-obra. 
f) Paginas numeradas. 
g) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome, 

niimero do registro no CREA e assinatura do responsavel tecnico. 
9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os 

custos coin a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalacoes 
provisorias necessarias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais, 
administrativos, lucros e quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos, nao 
se admitindo qualquer adicional. 

9.1.1.2. No preco proposto, alem dos custos elencados no item 9.1.1.1, ester 
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicacio para 
pagamento adicional sera considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de 
valores e quantitativo, devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o 
percentual equivalente do Risco na composicao do BDI, que sera calculado sobre o valor 
global da obra, salvo na hip6tese de superveniencia de fatos imprevisiveis ou previsiveis 
de consequencias incalculaveis, verificados durante a execucao da obra, hipoteses, que 
devidamente justificadas, nao sofrerao descontos do percentual de "risco". 

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme 
modelo (Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios). 
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9.1.1.4. 0 BDI - Corn Desoneragao da folha de pagamento maxim° admitido 
nesta licitacao é 20,73%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composicao 
Analitica do BDI. 

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado urn cronograma 
fisico-financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido corn o respectivo equilibrio 
fisico-financeiro constando o nome, numero do RG e assinatura do responsavel legal pela 
empresa, bem como o nome numero do registro no CREA e assinatura do responsavel tecnico. 

9.2. Nao serao levadas ern consideragdo quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas 
especificagoes exigidas. 

9.3. A apresentagao da proposta na licitagao sera considerada como prova de que a 
proponente examinou e concordou corn todas as especificagOes e demais elementos da Licitagdo, 
que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus tecnicos, informagOes 
satisfatOrias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua 
proposta, concluindo que os elementos da licitagao the permitiram preparar proposta de preg. 
completa irrevogavel e integralmente satisfatOria. 

9.4. Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada  
item constante da planilha de precos, o preco global da proposta nao podera ultrapassar 
o Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob Pena de desclassificacao.  

9.5. A apresentagao da proposta implica na plena aceitacao, por parte do licitante, das 
condigOes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do 
cumprimento das disposigoes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de 
executar os servigos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas 
e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, 
promovendo, quando requerido, sua substituigao. 

9.6. Nos pregos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execugdo do objeto, vez que tais 
tributos fazem parte da discriminagao do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. 0 Imposto de 
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido - CSLL que 
nao podem ser repassados a Administragdo, nao serao incluidos na proposta apresentada. 

9.7. As propostas terao validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura 
sessao publica estabelecida no preambulo dente Edital. 

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

9.9. Ate a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 

9.10. ApOs a abertura da sessao, somente serao aceitas alteragOes formais, que nao 
apresentem alteragdo da proposta, observadas as excegaes previstas neste edital. 

9.11. Fica entendido que os projetos, as pegas graficas, as especificagoes tecnicas, 
memoriais e todos os documentos sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, 
que se mencione em urn e se omita ern outro sera considerado especificado e valid°. 

10. DA SESSAO PUBLICA 
10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentagao de habilitagao e a proposta de 

pregos sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada 
pelos membros da Comissao de Licitagao e pelos representantes legais das licitantes presentes. 
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10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a 
realizagdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o 
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que 
nao haja comunicagao em contrario. 

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

contendo a proposta e a documentagan de habilitagdo. 
10.4. Como condigao previa ao exame da documentagao de habilitagao, a Comissao de 

Licitagao podera verificar o eventual descumprimento das condigOes de participagao, 
especialmente quanto a existencia de sangao que impega a participacao no certame ou a futura 
contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

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

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br) 
c) SICAF; 	 • 

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.g?v.br / ceis); 

e) Cadastro Nacional de CondenagOes dveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, 	mantido 	pelo 	Conselho 	Nacional 	de 	Justiga 

(www. cnj jus.br/ improbidade_adm/ consultar_requerido.php). 
10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de 

eventual matriz ou filial (cfr. AcOrdao TCU n° 1.793/11) e de seu s6cio majoritario (cfr. art. 12 
da Lei n° 8.429/92, que preve, dentre as sangOes impostas ao responsavel pela pratica de ato 
de improbidade administrativa, a proibigao de contratar corn o Poder Pablico, inclusive por 
intermedio de pessoa juridica da qual seja sOcio majoritario). 

10.6. Constatada a existencia de vedagao a participagdo no certame, a Comissao de 
Licitagao reputard o licitante inabilitado. 

10.7. Ainda como condigao previa a habilitagao, para os itens ou grupos de participagao 
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipotese de exercicio da prerrogativa de efetuar 

o lance de desempate previsto Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da Comissao de 
Licitagao podera consulter o Portal da Transparencia do Governo Federal 
(www.portaldatransparencia.gov.br), na segao "Despesas - Gastos Diretos do Governo - 
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)", para verificar se o somat6rio dos valores das 
ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar 
no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maxim() permitido como condicao 
paras esse beneficio. 

10.7.1. Constatada a ocorrencia de qualquer das situagOes de extrapolamento do limite 
legal, o Presidente da Comissao de Licitagdo indeferird a aplicagdo do tratamento diferenciado 
em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 
2006, corn a consequente inabilitagdo, sem prejuizo das penalidades incidentes. 

10.8. Nan ocorrendo o descumprimento das condigOes de participagao, serao identificados 
os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentagao de habilitagao. 

10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitagao podera suspender a reuniao para analisar 
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltard 
a se reunir. 
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10.10. Analisada a documentagao de habilitagdo, a Comissao de Licitagdo, de forma 
motivada, indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na documentagdo. 

10.11. A inabilitagdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata 
da sessao. 

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao 
imediatam.ente abertas as propostas de prego dos licitantes habilitados. 

10.13. Nao havendo rentimcia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitagao suspendera 
a sessao e marcard nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de prego. 

10.13.1. Os documentos de habilitagao e os envelopes lacrados contendo as propostas 
serao rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitagao e ficarao 
guardados na respectiva Segao. 

10.14. Ap6s o final da fase de habilitagao, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados 
nao serao devolvidos. 

10.15. Os envelopes n° 02 ficardo a disposigao das empresas inabilitadas pelo periodo 
ate 10 (dez) dias ineis contados do encerramento da fase de habilitagao, apOs o que ser. 
destruidos pela Comissao de Licitagao. 

10.16. A inabilitagdo do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases 
subsequentes do certame. 

10.17. A intimagao do julgamento da habilitagdo e das propostas dos licitantes sera feita 
mediante publicagao na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no 
ato em que foi adotada a decisao, quando podera ser feita por comunicagdo direta aos 
interessados e lavrada em ata. 
ApOs a fase de habilitagdo, nao cabera: 

10.18.1. Desistencia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao. 

10.18.2. Desclassificagao do licitante por motivo relacionado corn a habilitagao, salvo em 
razao de fatos superveniente ou so conhecidos apOs o julgamento. 

10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitagao examinard as propostas 
apresentadas quanto as suas especificagoes e compatibilidade do prego em relagdo ao vale 
estimado para a contratagao. 

10.20. A desclassificagao de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da 
sessao. 

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissao de Licitagao podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a 
apresentagdo de nova documentagao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram 
ou desclassificaram. 

10.22. Em todos os atos pilblicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes. 

10.23. A Comissao de Licitagao podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, 
nao harmonizagao ou irregularidade de natureza secundaria, formal que nao constitua um 
desvio significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificagao relativa de qualquer outra 
proponente. 

10.24. A ausencia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro 
podera ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar 
o ato, devendo tal fato ser registrado em ata. 
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10.25. A Comissao de Licitagdo farce a conferencia da proposta de precos, planilha de 
servicos e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmetico ou de anotacao no 
preenchimento serao efetuadas as devidas corregOes. 

10.26. No caso de haver divergencia entre o prego grafado em algarismos e o grafado por 
extenso, prevalecera o ultimo a menos que, na opiniao da Comissao de Licitacao, exista um erro 
grosseiro e Obvio, ou ainda, na omissao de urn desses valores (algarismo ou extenso) a proposta 

sera valida desde que nao haja thividas sobre o preco apresentado. 

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera 

esta. 
10.28. Se existir erro aritmetico na multiplicagdo da quantidade pelo preco unitario, o 

preco unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comissao de Licitacao, exista urn erro 
grosseiro e Obvio no prego unitario. Neste caso, o prego parcial cotado prevalecera e o prego 

unitario sera corrigido. 

10.29. Nos casos em que houver diferenga entre o prego global indicado na planilha de 

servicos e o prego global analisado, prevalecera este. 
10.30. Se o valor de urn macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maxim° 

admissivel estabelecido, a diferenga entre o valor proposto pela proponente e o maximo 
admissivel sera remanejado para a filtima parcela do cronograma fisico-financeiro. 

10.31. A Comissao de Licitacao farce a conferencia do cronograma fisico-financeiro e 
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a 
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples corregao de erro, desequilibrio 
fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretarit a desclassificacao da proposta. 

10.32. 0 cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente 
pela proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera desclassificada. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
11.1. 0 criterio de julgamento sera o de menor preco global. 
11.2. Sera desclassificada a proposta final que: 

a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo corn o 
presente edital; 

b)Ndo apresente as especificagOes tecnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico; 
c)Apresentar precos finals superiores ao valor maxim° estabelecido neste Edital; 

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados 
neste Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no 
cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do 
sistema de referencia utilizado. 

d) que apresentar pregos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes; 
e) que apresentarem pregos unitarios simbolicos, irrisOrios ou de valor zero; 
f) que nao aceite correcao do cronograma fisico-financeiro; 
g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissao de Licitacao, apOs 

procedimento para apurar a viabilidade tecnica e economica do prego global proposto, quando 
for razoavel concluir que a proponente nao é capaz de executar o Contrato ao preco da sua 
oferta. 
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11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja 
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orcado pela Administragao, ou 

b) Valor global orgado pela Administragao. 

11.3.1. Nessa situacao, previamente a desclassificagdo da proponente, the sera 
facultado, no prazo de 05 (cinco) dias irteis, a comprovagao da viabilidade dos pregos constantes 
em sua proposta, por meio de composigao detalhada dos pregos unitarios, comprovando que os 
custos dos insumos sao coerentes corn os de mercado e que os coeficientes de produtividade 
sao compativeis corn a execugdo do objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso 
II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificagdo. 

11.4. Da proponente vencedora, cujo prego global analisado for inferior a 80% (oitenta 
por cento) do menor prego a que se referem as alineas "a" e "b" do item 11.3, sera exigida, pa. 
assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional igual a diferenga entre o valor resultante 
do item 11.3 e o prego global analisado. 

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE 
12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos 

do item 6 dente edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento. 
12.2. Sera assegurada, como criterio de desempate, preferencia de contratagao para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 
12.2.1. Entende-se por empate aquelas situagOes em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) 
superiores a proposta mais bem classificada. 

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

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podergib 
apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo 
que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem anterior, sera() convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipOtese do subitem 12.2.1, na ordem classificatOria, para o exercicio do mesmo direito; 

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

12.4. Na hip6tese da nao contratagao nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, 
o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicardo 
quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

13. DOS RECURSOS 
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13.1. Dos atos da Administragao serao admitidos os seguintes recursos: 
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias Citeis, a contar da intimagdo 

do ato, ou da lavratura da ata de reuniao, nos casos de: 
a)Habilitacao ou inabilitarao do licitante; 
b)Julgamento das propostas; 
c)Anulacao ou revogagdo da licitagdo; 
d)Indeferimento do pedido de inscrigao em registro cadastral, sua alteragdo ou 

cancelamento; 
e)Rescisdo do Contrafo por ato unilateral da Administragao, nos casos a que se 

refere o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93; 
fiAplicagdo das penas de advertencia, suspensao temporaria ou de multa. 

13.1.2. Representagdo, no prazo de 05 (cinco) dias Citeis, a contar da intimagdo da 
decisao relacionada corn o objeto da licitagao ou do Contrato, de que nao caiba recurso 

• hierarquico. 
13.1.3. Pedido de reconsideragdo, no prazo de 10 (dez) dias liteis, a contar da 

intimagdo do ato, no caso de declaragao de inidoneidade por decisao do(a) Prefeito(a) Municipal. 

13.2. A interposigao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao 

impugner-lo no prazo de 05 (cinco) dias 
13.3. 0 recurso sera. dirigido a Comissao Permanente de Licitagdo, por intertneclio do 

Presidente da Comissao de Licitagao, que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) 
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-lo subir, devidamente informado. 

13.4. A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do 
recebimento do recurso. 

13.5. Os recursos interpostos em razao de habilitagao ou inabilitagdo de licitante ou do 
julgamento das propostas terao efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 
motivadamente e presentes razoes de interesse pUblico, atribuir eficacia suspensiva aos demais 

recursos. 
13.6. Durante o prazo de apresentagdo do recurso, sera garantido o acesso do licitante 

• aos autos do processo licitathrio ou a qualquer outra inforrnagdo necessaria a instrugao do 
recurso. 

13.7. Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes 
interessados, o prazo para recurso sera suspenso. 

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

14. DA ADJUDICAcA0 E HOMOLOGAcA0 
14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologara o procedimento licitathrio e adjudicard o objeto ao licitante vencedor. 
14.2. ApOs a adjudicagdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou 

retirar o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias. 
14.3. Previamente a formalizagdo da contratacao, a Comissao Permanente de Licitagao 

podera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibigao de contratar corn o Poder 
Public° e verificar a manutengao das condigOes de habilitagdo. 

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a 
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissao Permanente de Licitagdo 

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



Municipio de Capanema - PR 

podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificagdo, para assinar o contrato ou 
retirar o instrumento equivalente. 

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATAcA0 E DA CESSAO 
15.1. A contratagdo sera formalizada por intermedio de instrumento contratual. 
15.2. E vedada a subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo 

do contratado corn outrem, bem como a cessao ou transferencia, total ou parcial, de qualquer 
encargo, obrigagdo ou direito relativo ao objeto delta licitagdo. 

16.1. DA VIGENCIA DO CONTRATO 
16.1.1. 0 contrato tera vigencia de 150(cento e cinquenta) dias. 
16.1.2. 0 prazo de vigencia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da obra 

devido a necessidade de realizar medigoes, pagainentos e prestagdo de contas, entre outros 
procedimentos. ID 

16.1.3. Na hipOtese de necessidade de aditivo de prorrogagdo contratual, sera 
discriminado o novo prazo de vigencia do contrato e o novo prazo para execugdo da obra. 

17. DA GARANTIA DE ExEcucAo E GARANTIA ADICIONAL 
17.1. A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de 

Empreitada, a formalizacao da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver, que 
servira de garantia a fiel observancia das obrigacoes contratuais. 

17.1.2. A apresentacdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver, 
e condicao para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa proponente 
vencedora nao comprovar a formalizacao da garantia de execucao ou da garantia adicional, o 
contrato de empreitada nao podera ser firmado, sob pena de responsabilidade Administrativa, 
Civil e Criminal, alem de solidariedade de obrigagOes e concurso em Ato de Improbidade 
Administrativa entre o particular beneficiado e o(s) Agente(s) pUblico(s) que firmarem o 
instrumento em conjunto. 

17.2. 0 valor da garantia de execugdo sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cent. 
sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4). 

17.3. 0 recolhimento da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, devera 
ser efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 8.666/93, a 
escolha das licitantes vencedoras: 

a) caugdo em dinheiro ou titulos da divida 
b) seguro garantia; 
c) fianca bancaria. 

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caucao em dinheiro, o depasito 
devera ser feito em Instituicao Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de 
Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art. 56 da 
Lei n° 8.666/1993. 

17.5. Se a opcdo de garantia for pelo seguro garantia: 
a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigencia do contrato, 

acrescido de 90 (noventa) dias; 
b) a apOlice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario; 
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c) a apOlice devera conter clausulas de atualizacao financeira, imprescritibilidade, de 
inalienabilidade e de irrevogabilidade. 

17.6. Se a opcao for pela fianga bancaria, esta devera ter: 

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigencia do contrato, acrescido de 

90 (noventa) dias; 
b) expressa afirmagao do fiador que, como devedor solidario, farce o pagamento ao 

Municipio de Capanema, independentemente de interpelacao judicial, caso o afiancado nao 

cumpra suas obrigagOes; 
c) rentincia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 

827 e 838 do COdigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o beneficio 

de ordem na vigencia do contrato administrativo; 

d) clausulas de atualizacao financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e 

de irrevogabilidade. 

• 17.7. Se a opcao for pelo titulo de divida publica, este devera: 

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 
de liquidacao e de custOdia autorizado pelo Banco Central do Brasil; 

b) ser avaliado por seu valor econOmico, conforme definido pelo Ministerio da Fazenda. 

17.8. Nao sera° aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas 

contrarias aos interesses do Municipio de Capanema. 
17.9. Sem prejuizo das sangoes previstas na Lei e neste Edital, a nao prestagao de garantia 

exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua 

imediata rescisao. 
17.10. Qualquer majoracao do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas 

mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da 
alteracao. No caso de reducao do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da 
garantia de execucao, se assim o desejar. 

17.11. A contratada perdera a garantia de execucao e a garantia adicional, se houver, 
quando: 

• a) da inadimplencia das obrigagoes e/ou rescisao unilateral do termo de Contrato de 
Empreitada; 

b) quando do nao recebimento provisOrio e definitivo e/ou nao aceitacao pelo licitador 
da obra. 

17.12. A devolucao da garantia de execucao ou o valor que dela restar, dar-se-a por 
requerimento mediante a apresentacao de:  

a) termo de recebimento definitivo; 
b) certidao negativa de debitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado 

concluido; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligacties definitivas de agua e/ou energia 

eletrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, 
sao de inteira responsabilidade da contratada. 

18. DAS OBRIGAcOES DAS PARTES 
18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigagees e responsabilidades 

insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), alem do fornecimento da mao-de-obra, 

Avenida Governador Pedro Vihato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
14'one:0.6)1552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao 
da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a: 

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

desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao urn conjunto de documentos tecnicos, graficos 
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer 
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a 
abrange-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as 
suas especificagees tecnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a 
plena compreensao das informagOes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos: 

18.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do 
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato, urn cronograma de 
dimensionamento de mao-de-obra, isto e, relagdo nominal de todo o pessoal tecnico que iri  
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado 
ao cumprimento do cronograma fisico da obra. 

18.1.2.2. A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solugOes 
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), 
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacOes tecnicas, 
incorporando as alteracOes exigidas pelas mutuas interferencias entre os diversos projetos; 

18.1.2.3. 0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, 
contados a partir da assinatura do contrato. 

18.1.2.4. A nao elaboragao do projeto executivo pela empresa contratada 
ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipOtese de haver 
necessidade de aditivos contratuais por inconsistencias encontradas entre o projeto basic() e a 
execucao da obra, verificadas apOs o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual 

referente ao "risco", da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor 
final de urn possivel aditivo. 

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotagoes de Responsabilidade Tecnica di 
ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.4967 
de 1977; 

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico tecnico 
especializado, para que a Administragao possa utiliza-lo de acordo corn o previsto no Projeto 
Basico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, 
insuscetivel de privilegio, a cessao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, 
documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, 
fixacao em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra; 

18.1.6. Assegurar a CONTRATANTE: 
18.1.6.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 

inclusive sobre as eventuais adequagOes e atualizagOes que vierem a ser realizadas, logo apos o 
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, 
alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes; 

18.1.6.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacoes 
tecnicas, da documentagao produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na 
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execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 
proibida a sua utilizagao sem que exista autorizagao expressa da CONTRATANTE, sob pena de 
multa, sem prejuizo das sangoes civis e penais cabiveis. 

18.1.7. Promover a organizagao tecnica e administrativa dos servicos, de modo a 
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo corn os documentos e especificagOes que integram 
o Contrato, no prazo determinado. 

18.1.8. Conduzir os trabalhos coin estrita observancia as normas da legislagao 

pertinente, cumprindo as determinagOes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos 
sempre limpo e nas melhores condigOes de seguranga, higiene e disciplina. 

18.1.9. Atentar, em relagao ao material, para todas as disposigOes e especificagoes 
constantes no Projeto Basic°. 

18.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e 

aprovagao, quaisquer mudangas nos metodos executivos que fujam as especificagOes do 
memorial descritivo. 

18.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsavel, as informagoes sobre o andamento da obra, tais como, ninnero de funcionarios, de 
equipamentos, condigOes de trabalho, condigOes meteorolOgicas, servicos executados, registro 
de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo 
da obra em relagao ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execugno da 
obra, para possibilitar a sua fiscalizagao. 

18.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o 
estabelecido neste instrumento e as especificagOes constantes no projeto basic° e seus anexos, 
bem como substituir aqueles realizados corn materiais defeituosos ou corn vicio de construgdo, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, 
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

18.1.13. Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos 
da construcao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente - CONAMA. 

18.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por 
use indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 
fortuito ou de forga major, por qualquer causa de destruicao, danificagao, defeitos ou 

incorrecOes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, 
ainda que ocorridos em via pilblica junto a obra. 

18.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 

18.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE 
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem 
como aos documentos relativos a execugdo da reforma. 

18.1.17. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao 
esteja sendo executado de acordo corn a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranga de 
pessoas ou bens de terceiros. 

18.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais 
resultantes da execugao do contrato. 
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18.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras 
obrigagoes inerentes a execugao dos servigos ora contratados. 

18.1.20. Arcar corn todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre 
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados 
por lei. 

18.1.21. Adotar as providencias e precaugOes necessarias, inclusive consulta nos 
respectivos Orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitarias, eletricas e telefanicas. 

18.1.22. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e 
tudo o que for necessario a execucao dos servigos, durante a vigencia da obra. 

18.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, corn 
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegao Individual - EPI's; 

18.1.24. Manter sediado junto a Administragdo, durante os turnos de trabalhc• 
preposto capaz de tomar decisOes compativeis corn os compromissos assumidos; 

18.1.25. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual 
ou municipal, as normas de seguranga da Administragdo; 

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incendios nas areas da 
Administragao; 

18.1.27. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, 
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, corn a observancia as recomendagOes aceitas pela boa tecnica, normas e legislagdo; 

18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugao dos servigos, fora das 
suas especificagoes; 

18.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 
Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes cabiveis e assumindo o Onus decorrente; 

18.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancia9 
detectadas por seus empregados quando da execugao dos servigos, que prejudiquem 	oss ou p  
vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimOnio p-Ciblico; 

18.1.31. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigagOes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagOes a que esta obrigada, 
exceto nas condigOes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato; 

18.1.32. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condigOes que 
ensejaram a sua habilitagao e qualificagan no certame licitatOrio; 

18.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigagOes previdenciarias, do Fundo de Garantia por 
Tempo de Servigo - FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados 
na execugao dos servicos. 

18.1.34. Fornecer em tempo habil os materials, veiculos, maquinas e equipamentos 
para a execugdo da obra; 

18.1.35. Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagOes 
tecnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagOes necessarias sobre 
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qualquer ponto duvidoso do procedimento, se  responsabilizando inteiramente pela 
apresentagdo da planilha de servicos para uma proposta de pregos completa e satisfatOria; 

18.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste• Contrato no INSS. 

18.2. A CONTRATANTE obriga-se a: 

18.2.1. Cumprir fielmente as disposigOes do Contrato; 

18.2.2. Exercer a fiscalizagao dos servicos por servidores especialmente designados, 

na forma prevista na Lei n° 8.666/93; 
18.2.3. Responsabilizar-se pela comunicagao, em tempo habil, de qualquer fato que 

acarrete em interrupgdo na execucao do Contrato; 
18.2.4. Efetuar o pagamento nas condigoes e pregos pactuados no Contrato; 

18.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigOes, falhas ou 
irregularidades constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessarias; 
18.2.6. Fornecer por escrito as informagOes necessarias para o desenvolvimento dos 

servicos objeto do contrato; 
18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, 

de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 
18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigagOes da CONTRATADA relativas 

observancia das normas ambientais vigentes; 
18.2.9. Proporcionar todas as condigOes para que a CONTRATADA possa 

desempenhar seus servicos de acordo corn as deterrninacOes do Contrato, do Edital, 

especialmente do Projeto Basico e seus anexos; 

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade corn as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigoes de 
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao. 

19. DA SEGURANPA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
19.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, inclusive 
acidentes, mortes, perdas ou destruigOes parciais ou totals, isentando o CONTRATANTE de 
todas as reclam.ageies que possam surgir corn relagdo ao presente Contrato. 

19.2. 0 recebimento provisOrio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato. 

19.3. A CONTRATADA responders pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 
618 do COdigo Civil Brasileiro, bem como pelo born andarnento dos servicos, podendo o 
CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacdo, impugns-los quando contrariarem a boa tecnica 
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagOes tecnicas e/ou memorials. 

19.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagao e seguranga em 
todos os locals de servicos, principalmente nos de trabalho ern vias ptiblicas, de acordo corn as 
normas de seguranga do trabalho. 

19.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reclamagOes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigacties, aplicando-se no caso concreto uma das formas de 
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intervencao de terceiros previstas no COdigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da 
lide, se for o caso. 

19.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao dos servicos 
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao contratual e sujeitar-se 
aplicagdo das penalidades cabiveis. 

19.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento 
de danos materiais ou morais (art. 932, III, COdigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser 
responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

20. DA FISCALIZAPAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAPAO 
20.1. A fiscalizacao da execucao do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais 

devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacao procedera mensalmente a medic. 
baseada nos servicos executados, elaborard o boletim de medicao, verificard o andamento fisico 
dos servicos e comparard corn o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se 
permita a elaboracao do processo de faturamento. 

20.2. Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma 
fisico-financeiro, sera registrada a situagdo inclusive para fins de aplicacao das penalidades 
previstas, se for o caso. 

20.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros, 
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE: 

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto da presente Licitagao; 
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir; 

20.4. A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE 
para represents-la na execucao do contrato. 

20.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra urn projeto completo e c6pia das 
especificacOes tecnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos, 
Boletim ,Diario de Ocorrencias - BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubrica* 
pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacao, e deverao ficar reservados para 
manuseio da fiscalizacao. 

20.6. A execucao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida corn 
autorizacao previa da fiscalizacao. 

20.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente 
defeitos, vicios ou incorrecOes nao revelados ate o Recebimento Definitivo, devera ser 

prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, 
livre de quaisquer Onus financeiro para o CONTRATANTE. 

20.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da ma execucao 
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo corn as 
normas e/ou prescricOes da ABNT, especificacoes e/ou memoriais, nap se referindo aos defeitos 
devidos ao desgaste normal de uso. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas 
relacionadas corn a correcao, remocao e/ou substituicao do material rejeitado. 

20.9. A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes 
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas corn a execucao dos testes sao de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 
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20.10. A fiscalizacao e a CONTRATADA podem solicitar reunioes de gerenciamento urn ao 
outro. A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas 
potenciais. 

20.11. Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao 
tornar-se-d efetiva, apOs o seu recebimento. 

20.12. A fiscalizacao sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por 
meio de Engenheiro Municipal. 

20.13. 0 acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na 
verificacao da conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios, 
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste. 

20.14. Ficam reservados a Fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas 
Especificagoes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de 
qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente corn as obras / servicos em questao e seus 

complementos. 

20.15. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeicOes tecnicas, vicios redibitOrios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional 
por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93. 

20.16. Compete especificamente a Fiscalizacao: 
20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das 

obras/ servicos; 
0.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas ObrigacOes 

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

Normas Tecnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis; 
20.16.4. Esclarecer prontamente as davidas que lhes sejam apresentadas pela 

Contratada; 
20.16.5. Expedir por escrito, as determinagOes e comunicagOes dirigidas 

Contratada; 
20.16.6. Autorizar as providencias necessarias junto a terceiros; 
20.16.7. Transmitir por escrito, instrugoes sobre as modificacOes dos servicos que 

porventura venham a ser feitos, bem como as alteracaes de prazo e cronograma; 
20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorrencias ou circunstancias que 

possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacao a terceiros; 
20.16.9. Dar a Contratante imediata ciencia de fatos que possam levar a aplicagao 

de penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisdo do Contrato. 
20.17. A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando for 
o caso: 

a) Os resultados alcancados em relagdo ao contratado, com a verificagao dos prazos 
de execucao e da qualidade demandada; 
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b)Os recursos humanos empregados, em furred° da quantidade e da formacdo 
profissional exigidas; 

c)A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d)A adequacdo dos servicos prestados a rotina de execugdo estabelecida; 
e)0 cumprimento das demais obrigacoes decorrentes do contrato; e 
f)A satisfacdo do pablico usuario. 

20.18. 0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar 
autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade 
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos 
no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 

20.19. 0 representante da Administracao anotara em registro prOprio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execugdo do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providencias necessarias ao 
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o 
caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93. 

20.20. 0 descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacoes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a 
aplicacdo de sangoes administrativas, previstas neste instrumento convocatOrio e na legislagdo 
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei 
n° 8.666/93. 

20.21. A substituicdo de qualquer integrante da equipe tecnica proposta pela Contratada, 
durante a execucao do contrato, somente sera admitida, a criterio da Contratante, mediante a 
comprovagdo de experiencia equivalente ou superior do substituto proposto. 

20.22. Os servicos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento 
entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalizacan, dispondo esta, de amplos poderes para atuar 
no sentido do cumprimento do Contrato. 

20.23. Reserva-sea Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar 
comprovada a incapacidade tecnica da Contratada ou deficiencia dos equipamentos e da ma. 
de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizaedo, seja a qu 
titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis. 

21. DO PAGAMENTO 
21.1. Os pagamentos sera° efetuados em parcelas correspondentes as medicoes 

mensais a serem feitas de acordo corn o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, 
considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo 
Departamento de Engenharia do Municipio. 

21.2. Apes a aprovacao das medicoes,  o pagamento sera realizado no prazo de ate 15  
(quinze) dias,  mediante deposit° na conta de titularidade da CONTRATADA, corn a respectiva 
emissdo e aceitacdo da nota fiscal e apresentacdo das guias de recolhimentos do INSS e notas 
fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA. 

21.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidOes e documentos vencidos, 
que tenham sido apresentados na ocasido da habilitaedo ou junto ao Cadastro de Fornecedores 
do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente sera() efetivados caso a CONTRATADA 
apresente situacae regular. 
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21.4. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao 

gerard para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigagao de reajustamento ou 
atualizagdo monetaria do valor devido. 

21.5. Os pagamentos somente serao efetuados ape's o repasse dos valores pelo orgio 
CONCEDENTE, em decorrencia do Convenio especificado no item 2 deste edital, nao 
gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de 
reajustamento ou atualizacao monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao repasse 
os valores nos prazos previstos nos itens acima. 

21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o 
CONTRATANTE que o orgio CONCEDENTE nao repassou as verbas necessarias ao 
pagamento da respectiva parcela ate o 30° (trigesimo) dia ape's a medicao realizada, a 
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensio da 
execucao da obra, ate a liberacao do pagamento. A opcao pela suspensao da execucao da 

• obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo licitatorio.  
21.6. 0 pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento 

e comprovagdo dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes Orgaos: 
a)CREA, por mein da ART de Execugao da Obra - Anotagdo de Responsabilidade 

Tecnica; 
b)ISS do Municipio de Capanema; 
c) INSS, através da matricula da obra; 
d) Prefeitura 'Municipal, através do Alvara. de Construgao da obra; 

• 

21.7. Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar 
na tesouraria da Contratante, alem dos documentos exigidos no item anterior: 

a) Comprovante de medigao realizada pelo Departamento de Engenharia do 
Municipio, devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizagdo da obra; 

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

21.8. A liberacao da altima parcela estara condicionada a elaboracao do Termo de  
Recebimento Provisorio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado em ate  
15 (quinze) dias ape's a notifIcacao da conclusao da obra realizada pela CONTRATADA,  
devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:  

a) Comprovagao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra; 
b) Certificado de vistoria e conclusao da obra efetuado pelo Departamento de 

Engenharia do Municipio; 
c) Termo de Recebimento ProvisOrio da obra; 

21.9. Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposigao contratual ou de 
execugdo incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos ate posterior solugao, sem 
prejuizos de quaisquer outras disposigOes contratuais. 

21.10. 8 vedada expressamente a realizagao de cobranga de forma diversa da estipulada 
neste Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, 
sob pena de aplicagao das sangOes previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes. 

21.11. 0 pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovagao de 
cumprimento dos requisitos de habilitagao estabelecidos neste Edital. 
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21.11.1. Na hipOtese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera 
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de ate 10 (dez) dias, sob pena de 
aplicacao das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisdo do contrato. 

21.12. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o 
pagamento ficard pendente ate que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apOs a regularizacao da situacao, nao acarretando 
qualquer onus para a Contratante. 

21.13. A Administracao somente efetuara o pagamento apos a ocorrencia das 
seguintes hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas: 

21.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes 
aquisicao ou prestacao de servico contratado; ou 

21.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida 110 
contratacao, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos 
termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 

21.14. 0 Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e 
contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado 
apresentacao de comprovagdo por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

21.15. A Administracao deduzira do.montante a ser pago os valores correspondentes as 
multas e/ou indenizagOes devidas pelo contratado. 

21.16. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido 
de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditOrio e a ampla defesa, 
corn os recursos e meios que lhes sao inerentes. 

21.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do 
contrato. 

22. DAS CONDIcOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LicrrAcAo 	 • 
22.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maxim() ate 15 

(quinze) dias apOs a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo born funcionamento dos servicos executados ate 
o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 
CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer 
pendencia por parte da CONTRATADA. 

22.1.1. 0 recebimento provisOrio tarnbem ficara sujeito, quando cabivel, a 
conclusa.o de todos os testes de campo e a entrega dos Manuals e Instruciies exigiveis. 

22.2. A CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os servicos e obras 
executadas, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pela obra, corn a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e 
relacionar os arremates, retoques e revisties finals que se fizerem necessarios. 

22.2.1. ApOs tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento ProvisOrio, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais 
pendencias verificadas. 
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22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos 
ou incorregoes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao 
atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais 
pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento ProvisOrio. 

22.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 
(sessenta) dias do recebimento provisOrio, mediante comissao especificamente designada pelo 

CONTRATANTE formada por tres servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer 
manifestagao do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) 
definitivamente. 

22.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera 

lavrado desde que tenham lido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizagdo 
quanto as pendencias observadas, e somente apOs solucionadas todas as reclarnagiies 
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornececlores de materiais e 
prestadores de servicos empregados na execugao do contrato. 

22.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em 

qualquer epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 
forga das disposigOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

23. DAS SANcoES 
23.1. Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da 

licitagao: 

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

b)Apresentar documentagao falsa; 
c)Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d)Ndo mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e)Comportar-se de modo inidOneo; 
f)Cometer fraude fiscal; 
g)Fizer declaracao falsa; 
h)Ensejar o retardamento da exect4,:a.o do certame. 

23.2. A licitante/Adjudicataria que meter qualquer das infragOes discriminadas no 
subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes 
sangOes: 

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

b)Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

23.3. Em caso de inexecugao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de 
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagoes prestadas, a 
Contratada estard sujeita as sangOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

23.3.1. Advertencia por escrito; 
23.3.2. Multas: 
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a) Multa de 0,1% (um decimo por cento) do valor do contrato por dia 

consecutivo que exceder a data prevista para a conclusao da obra, contado do 10° (decimo) 

dia a partir da Ordem de Inicio da Obra; 

b)Multa de 0,1% (urn decimo por cento) do valor do contrato por dia 

consecutivo de atraso na colocacao de placas, conforme modelos fornecidos pelo 

CONTRATANTE, contado do 10° (decimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra; 
c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execuedo incorreta 

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

servie,os, sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicOes da 
Fiscalizacao; 

d) Multa de 1% (urn por cento) sobre o valor do contrato quando, por acao, 
omissao ou negligencia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicao do Edital, clausula 
ou condicao do contrato nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, aplicada er 
dobro na reincidencia; 

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a 
CONTRATADA ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa 
fisica ou juridica, sem autorizacao do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da 
obra no prazo Maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao, sem prejuizo de outras 
sancoes contratuais; 

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisao do 
contrato pelos seguintes motivos: 

1- quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente 
incapacidade tecnica; 

2- quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por 
parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de 
prorrogacao contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, 
sob pena de nulidade; 

3- quando houver inadimplencia de clausulas e condicoes contratua;-
por parte da CONTRATADA e desobediencia das determinacees da fiscalizacao; 

4- demais hipoteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93. 

23.3.2.1. A aplicacao das sancoes previstas neste edital, nao exime a 
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que 
ultrapassem o valor das multas previstas neste instrumento. 

23.3.3. Suspensao temporaria de participagao em licitacao e impedimento de 

contratar corn a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 
23.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar coin a Administracao 

PCiblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida 

a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o 

prazo de 02 (dois) anos. 
23.4. As sancoes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e 

impedimento de contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 

Administragdo poderao tarnbern ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 
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Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao em virtude 
de atos ilicitos praticados. 

23.5. As penalidades serao aplicadas apds regular processo administrativo, em que seja 
assegurado ao licitante o contraditdrio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao 
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na 

Lei n° 9.784/99. 
23.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administragao.• 

23.7. A sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 
Administragdo Pdblica de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

• 23.8. As demais sangOes sao de competencia exclukva do Presidente da Comissao 
Permanente de Licitacao. 

23.9. A autoridade competente, na aplicagao das sanOes, levara ern consideragao a 
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 
Administragao, observado o principio da proporcionalidade. 

23.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente, ou, 
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

23.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
23.12. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 

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

24. DA RESCISAO DO CONTRATO 
24.1. Constituem motivo para rescisdo do contrato: 

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

b) 0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagOes, projetos e 
prazos; 

c) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a 
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados; 

d) 0 atraso injustificado no inicio e na finalizacao da obra; 
e) A paralisagao da obra, sem justa causa e previa comunicagao a Administragdo; 
f) A subcontratagdo total do seu objeto, a associagao do contratado corn outrem, 

a cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou in.corporagao, nao 
admitidas neste edital e no contrato; 

g)A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 
Administragdo e autorizacao em contrato. 

h)0 desatendimento das determinagaes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores; 

i)0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do art. 
67 da Lei n° 8.666/93; 

j)A decretagan de falencia ou a instauragdo de insolvencia civil; 
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k)A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado; 
1)A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execucao do contrato; 
m)RazEies de interesse public° de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e 

determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

n)A supressao, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando modificacao do 
valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

o)A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior 
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pUblica, grave perturbacao da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigaterio de indenizagoes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizagoes e mobilizagOes e outras previstas, assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagOe. 
assumidas ate que seja normalizada a situacao; 

p)0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragdo 
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade pUblica, 
grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 

suspensao do cumprimento de suas obrigacOes ate que seja normalizada a situacao; 
q)A nao liberagdo, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execucao da 

obra, nos prazos contratuais; 
r)A ocorrencia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva 

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

• 

das sangOes penais cabiveis. 
24.2. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

25.DA REVOGAPAO DO PROCEDIMENTO 
25.1. A Administragdo podera revogar a licitagdo por razeies de interesse pUblico•  

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta. 
25.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

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

fundamentado. 

26. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO 
26.1. A Administracao, de oficio ou por provocagdo de terceiros, devera anular o 

procedimento quando eivado de vicio insanavel. 
26.2. A anulagao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

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

fundamentado. 
26.3. A nulidade do procedimento de licitagdo nao gera obrigacao de indenizar pela 

Administracao. 
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26.4. A declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultard na 
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequencias do ato anulado. 

26.5. Quando da declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicara expressamente os atos a que ela se estende. 

26.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os 
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir os ja. 

produzidos. 
26.7. A nulidade do contrato tido exonera a Administragao do dever de indenizar o 

contratado pelo que este houver executado ate a data em que ela for declarada e por outros 
prejuizos regularmente comprovados, cOntanto que nao the seja imputavel, promovendo-se a 

responsabilidade de quem the deu causa. 
26.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse 

publico ou aos demais interessados. 

27. DAS ALTERAcOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVIcOS E REAJUSTE 
27.1. Qualquer modificagdo que st faga necessaria durante o andamento das 

obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificagOes, somente podera ser feita a criterio 
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizard por escrito, ficando 
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas tondigOes contratuais, os acrescimos ou 
supressOes que se fizerem necessarios nas obras/ servigos para melhor adequagao tecnica, 
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, corn alteragOes 
posteriores. 

27.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizagdo de servigos 
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos pregos 
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela 
recomendada pelos Organs fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde 

que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condigOes da proposta da 
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

27.3. No caso de acrescimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera 
expedida ap6s a formalizagao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as 
formalidades legais. 

27.4. Em caso de prorrogagao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 
quando acordado pelas partes e nas hipOteses em que a Contratada nao deu causa 
prorrogagao, flea ajustado que a corregao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 

27.5. 0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, 
a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o 
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos 
alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacio das 
penalidades cabiveis.  

27.6. Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacam da obra devem 
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo 
licitatorio. 

28. DO FORO 
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28.1. 0 foro para dirimir questOes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de 
Capanema-PR, corn exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

29. DISPOSIVAS FINALS 
29.1. 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importard no 

afastamento do licitante, desde que seja possivel a aferigao da sua qualificagdo e a exata 
compreensao da sua proposta. 

29.2. As normas que disciplinam esta licitagao serao sempre interpretadas em favor da 
ampliagao da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga da futura 
execugao da obra. 

29.3. E facultado a Comissao de Licitagao, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de 
diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, inclusive corn a 
fixagao de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou informacao que 
deveria constar desde a realizagao da Sessao Publica. 

• 
29.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d o dia 

do inicio e incluir-se-d o do vencimento. 
29.5. Os prazos somente se iniciam e vericem em dias de expediente no Municipio de 

Capanema-PR. 

29.6. Qualquer impugnagao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital 
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou 
remetida via postal, enderegada ao Setor de Licitagoes do Municipio, considerando-se a data de 
recebimento da correspondencia para verificacao da tempestividade dos atos, respeitando-se os 
prazos previstos neste edital. 

29.7. 0 Setor de LicitagOes prestard todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitagdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horario de expediente, na na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro -
Municipio de Capanema PR. 

Capanema-PR, 05 de marco de 2020 

Arco Belle 

Prefeito Municipal 
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ANEXO 01 
CARTA CREDENCIAL 

(local e data) 

A COMISSAO DE LICITACA 0 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 03/2020 

Senhores 

0 abaixo assinado 	 , portador da carteira de identidade n° 	, na 
qualidade de responsavel legal pela proponente 	, vem, -pela presente, informar 

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

pessoa designada por nos para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da 
documentacdo de habilitacdo e proposta de precos, para assinar as atas e demais 
documentos, e corn poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitacdo 
em epigrafe. 

Atenciosamente. 

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), 
e carimbo do CNPJ da empresa) 

Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura no 
instrumento de procuracao particular, poderes ser realizado perante a Pregoeira e 
Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em 
cartOrio, de Documento Oficial corn foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cedula 
de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdencia Social, Passaporte e Cedula de 
identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura 
na forma grafada no documento apresentado. 
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ANEXO -02 

Modelo de Declaracao Unificada 

A Comissfto Permanente de Abertura e Julgamento de Licitacoes 

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana 

TOMADA DE PREcOS 

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

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 
9.854/99, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e nao empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na 
condigdo de aprendiz (a partir de 14 anos, deverd informar tal situacao no mesmo documento). 

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidonea para licitar ou contratar corn 
a Adrninistragdo Pnblica. 

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatOrios, 
instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa a o(a) 
Sr. (a) 	 , Portador(a) do RG sob n° 	  
CPF n° 	 , cuja tune-do/cargo é 	 (socio 
administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura do Contrato. 

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou tuned.° pUblica 
impeditiva de relacionamento comercial corn a Administractio Publica. 

5) Declaramos de que a empresa nap contratard empregados corn incompatibilidade corn as autoridades 
contratantes ou ocupantes de cargos de direcao ou de assessoramento ate o terceiro grau, na forma da 
SUmula Vinculante n° 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicaedo futura referente e este processo 
licitatorio, bem como em caso de eventual contrataedo, concordo que o Contrato seja encaminhado para 
o seguinte endereeo: 

E-mail: 
Telefone: () 

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteraedo junto ao 
Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente 
fornecidos. 

8) Nomeamos e constituimos o senhor(a) 	 , portador(a) do CPF/MF sob 
n.° 	 , para ser o(a) responsdvel para acompanhar a execucao da Contrato, referente 
Tomada de Precos n.° usuario e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacOes contidas no 
instrumento convocatorio, seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato. 

	  de 2020. 

Local e Data 
Assinatura do Responsavel pela Empresa 

(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO 03 
ATESTADO DE VISITA 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 03/2020 

Objeto: CONTRATAQ.A0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO 
NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-
PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 
71051-7. 

Declaramos que o engenheiro 	 , CREA/CAU n° 	da empresa 	 , responsavel 
tecnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucao da obra objeto do Tomada de • 	precos em epigrafe. 

(Local e Data) 

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador) 

    

ANEXO 04 
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

    

  

A Comissao de Licitacao 

       

  

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 03/2020. 

     

  

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel tecnico pela obra, caso 
venhamos a veneer a referida licitacao, é: 

  

   

Nome Especialidade CREA/CAU n° Data do registro 
Assinatura do 

profissional 

   

           

           

  

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

  

     

(local e data) 

     

   

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

(Identificacao da Proponente - razdo social, enderego, telefone e CNPJ, etc. ) 
(Local e data) 
A Comissan de Licitagaes 
Referente: Edital de Tomada de Pregos n° 03/2020. 
Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciagao de Vossas Senhorias, nossa proposta de 
pregos para CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcAO DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.. 

O prego global, fixo e sem reajuste, proposto para execugdo do objeto é de 
R$ 	( 	), sendo R$ ..... (....) referentes a mao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao 
fornecimento do material. 

O prazo de execugdo do objeto da licitagdo é de 60(sessenta) dias, contados a partir 
do 10° dia ap6s a assinatura do contrato. 

O prazo de validade da proposta de pregos é de 	( 	) meses (no minimo 60 
(sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas 
pela Comissao de LicitagOes. 

Declaramos que, em nossos pregos unitarios estao incluidos todos os custos diretos 
e indiretos para a perfeita execugao do objeto do edital, tais como materials, aparelhos, 
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, 
administragao, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra. 

Na execugdo do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificagOes 
tecnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior 

assumindo, desde ja., a integral responsabilidade pela perfeita realizagao dos trabalhos. 
Atenciosamente. 

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 
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ANEXO 06 
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI 
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ANEXO 07 
TERMO DE RENtNCIA 

A Comissao de LicitacOes 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 03/2020 

A proponente abaixo assinada, participante da licitacEto modalidade Tomada de Precos n° 03/2020, 
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 represents, que nao pretende recorrer da 
deciseto da Comisseio de Licitacao, que julgou os documentos de habilitacao, RENUNCIANDO, assim, 
expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatoria e ao prazo respectivo, e concordando, em 
consequencia, corn o curso do procedimento licitatorio, passando-sea abertura dos envelopes de proposta 
de preco dos proponentes habilitados. 

(local e data) 

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

ANEXO 8 
DECLARAcA0 DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE 

	 , CPF n° 	 , CREA/CAU n° 
	 , declara que a conhecedor das condicOes constantes no Tomada de Precos n° 
03/2020 e que aceita participar da Equipe Tecnica da Empresa 	 , CNPJ 
n° 	 , para a CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

Cidade 	de 	 de 2020. 

(nome, RG e assinatura do declarante) 
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ANEXO 9 
DECLARAQA0 DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO 

A COMISSAO DE LICITAQA0 DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancOes e multas previstas no edital, que a empresa 
	 (denominacao da Pessoa Juridica), 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 integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia 
como criterio de desempate no procedimento licitatOrio Tomada de Precos n° x/2020, realizado pelo Municipio de 
Capanema - PR. 

_ /_ /2020 

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

ANEXO 10 
DECIARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMEIVTO E DISPOIVD3ILIDADE DE PESSOAL TECNICO PARA A 

EXECUCA 0 DO OBJETO DA LICITACAO 

Referencia: 
Municipio de Capanema - PR 
Tomada de Precos N° 03/2020 

	  , inscrita no CNPJ/MF n° 	  , por intermedio de seu representante legal, o(a) 
Sr(a) 	  , portador(a) do documento de identidade RG n° 	 , emitido pela SSP/ , e do CPF 
n° 	 , DECLARA, sob as penas da lei, para fms do disposto no 8.7.5, alinea "g" do edital de licitacao, que possui 
todos equipamentos minimos e dispOe de pessoal teenico para a execucao do objeto da licitacao. 

Acabadora de Asfalto; 
Rolo Pneumatico; 
Rolo Chapa ou Tandem; 
Caminhao Espargidor; 
Mao-de-obra suficiente para a execucao do Contrato no prazo pactuado; 

Analisando os compromissos e contratos de prestacao de servicos vigentes na data da Sessao Pablica, DECLARA tambem 
que os equipamentos acima e pessoal estao disponiveis para execucao da obra objeto deste certame licitatOrio, nao 
possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e 
consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra. 

 

de 

 

de 2020. 

    

(Assinatura do representante legal ) 
Nome e RG/CPF 

Cargo 
Carimbo do CNPJ 

OBS.: Todas as declaracoes deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente e carimbada corn o 
nfimero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissiio é de responsabilidade do Municipio de 
Capanema - PR. 
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ANEXO 11 

CRONOGRAMA DE UTILIZAcA0 DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EDITAL DE TOMADA DE PREcOS N° X03/2020 

PROPONENTS 
MUNICIPIO / LOCAL 
OBJETO ARA 

CONSTRUIDA 
LOTE PRAZO DE 

ExEcucAo 

ITEM DESCRIMINAcA0 DOS 
VEICULOS, MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS DISPONiVEIS 

PRAZO DE ExEcucAo (DIAS) 

30 60 90 	120 150 180 210 240 
1 UTILIZAcAO 

QUANTIDADE 
2 irriLizAcAo 

QUANTIDADE 
3 UTILIZAcA0 

QUANTIDADE 
4 uTILIzAcAo 

QUANTIDADE  
5 unLizAcAo 

QUANTIDADE 
6 unLizAcAo 

QUANTIDADE 
7 UTILIZAcA0 

QUANTIDADE 
8 UTILIZAcA0 

QUANTIDADE 
9 uTiLizAcAo 

QUANTIDADE 

Carimbo, nome, RG 
Assinatura do 

Responsavel Legal 

Carimbo, nome, RG 
Assinatura do 

Profissional- CREA/CAU 

Local e data. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza. 1080 - Centro - 8.5760-000 
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ANEXO 12 
MINUTA CONTRATO N° xx/2020 
CONTRATO DE ExEcucAo DE OBRA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A 
EMPRESA 	  

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugao de Obra, sem vinculo 

empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida 
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 
75.972.760/OOXX-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. 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 ern 	 ,doravante denominada 

CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993 e legislagao pertinente, obedecidas as condigOes estabelecidas na licitagao realizada 
na modalidade TOMADA DE PREcOS N° 03/2020, que fazem parte integrante deste 
instrumento, mediante as clausulas e condigOes a seguir estipuladas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto do presente contrato é CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

EXECUcAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAfBA, ENTRE AS RUAS PADRE 
CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO 
TAC-M.PUBLICO / CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7., sob o 
regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, em consonancia corn os projetos, 
especificagoes tecnicas e demais pegas e documentos referentes a licitagdo Tomada de Pregos 
03/2020. 

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, 
• obrigando as partes em todos os seus termos, as condigOes expressas no Edital de Tomada de 

Precos N° 03/2020, juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA -- DO VALOR DO CONTRATO 
2.1. 0 prego global para a execugao do objeto deste contrato 6 de R$ XXXX (por extenso). 

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 
decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos socials, 
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, materials 
de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

2.1.2. 0 valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipoteses 

previstas em lei. 

Mt' 	 DOTACACY<ORCAMMTARIA 
3.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos 

especificos consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo 
discriminada: 

4. 

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

Exercic 
io da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes 
a 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 
2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio Anterior 

4.1. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 
subsequente correrao a conta das dotagoes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou 
apostilamento. 
CLAUSULA t ARTA - DO LOCAL DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO 

4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basic° dos 
empreendimentos, bem como de acordo corn o memorial descritivo e especificacOes que 
acompanham o edital. 	 •  

4.2. 0 prazo para a conclusao da obra é de no maximo 60 (sessenta) dias, 
4.2.1. 0 prazo de execucao dos servicos tera. inicio 10° (decimo) dia a partir da 

Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no 
projeto basica. 

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maxim() ate o 10° (decimo) dia a partir da Ordem 
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto 
basic°. 

4.4.Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os 
materials, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e 
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo corn os termos da proposta, promovendo, 
quando requerido, sua substituicao. 

4.5.Somente sera admitida alteragao do prazo quando: 
a) houver alteragao do projeto e/ou de especificacOes tecnicas pelo 

CONTRATANTE; 
b) houver alteragao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contra. 

por atos do CONTRATANTE; 
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materials e qualquer 

subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 
CONTRATANTE; 

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente 

justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 
f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham 

influencia direta sobre o fornecimento do objeto contratado; 
g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipOtese de suspensao da 

execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital. 
h) outros casos previstos em lei. 

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca major ou suspensao do Contrato cessam 
os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagao ao Contrato. Os atrasos 

provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais 
subcontratadas nao poderao ser alegados como decorrentes de forca major. 
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4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e 

justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providencias cabiveis. 
4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra corn outra 

empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigOes da licitacao, nao 
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao. 

CLAUSULA OITINTA - DA VIGENCIA 
5.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a 

partir da data da assinatura deste instrumento contratual. 
5.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 	 

e encerramento em 	 
5.3. 0 prazo de vigencia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da obra devido 

• a necessidade de realizar medigOes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros 

procedimentos. 
5.4. Na hip6tese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado 0 

novo prazo de vigencia do contrato e o novo prazo para execucao da obra. 

CLAUSULA SENA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 
6.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento da mao-de-obra, dos materials e dos 

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e 
demais atividades correlatas, obriga-se a: 

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 
6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos 

desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos tecnicos, graficos 
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer 
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a 

• abrange-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as 
suas especificacOes tecnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a 
plena compreensao das informacOes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos: 

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia  
do Municipio, no prazo maxim° de 10 (dez) dias apps a assinatura do contrato, urn  
cronograma de dimensionamento de mito-de-obra, isto é, relacao nominal de todo o 
pessoal tecnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra,  
pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.  

6.1.2.2.A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solugOes 
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basic° (memorial descritivo), 
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacOes tecnicas, 
incorporando as alteragOes exigidas pelas rnatuas interferencias entre os diversos projetos; 

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, 
contados a partir da assinatura do contrato.  

6.1.2.4.A nao elaboractio do projeto executivo pela empresa contratada 
ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver 
necessidade de aditivos contratuais por inconsistencias encontradas entre o projeto 
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basico e a execucao da obra, verificadas apps o prazo mencionado no subitem anterior, o 
percentual referente ao "risco", da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera 
descontado do valor final de um possivel aditivo.  

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as AnotagOes de Responsabilidade Tecnica - ART's 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 
1977; 

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo tecnico 
especializado, para que a Administraedo possa utilizes-lo de acordo corn o previsto no Projeto 
Basic°, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolOgico, insuscetivel 
de privilegio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e 
elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepcdo, desenvolvimento, fixagdo em 
suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra; 

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE: 	 • 
6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 

inclusive sobre as eventuais adequagOes e atualizaeOes que vierem a ser realizadas, logo apOs o 
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, 
alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes; 

6.1.6.2.0s direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificaeOes 
tecnicas, da documentaedo produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na 
execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizaedo expresses da CONTRATANTE, sob pena de 
multa, sem prejuizo das saneoes civis e penais cabiveis. 

6.1.7.Promover a organizacdo tecnica e administrativa dos servicos, de modo a 
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo corn os documentos e especificagoes que integram 
o Contrato, no prazo determinado. 

6.1.8. Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislaedo 
pertinente, cumprindo as determinagOes dos Poderes Pablicos, mantendo o local dos servicos 
sempre limpo e nas melhores condieOes de seguranea, higiene e disciplina. 1111 

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposigOes e especificaeoes 
constantes no Projeto Basic°. 

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e 
aprovacdo, quaisquer mudancas nos metodos executivos que fujam as especificaeOes do 
memorial descritivo. 

6.1.11.Elaborar o Dian° de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro 
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, warner° de 
funcionarios, de equipamentos, condicees de trabalho, condicees meteorologicas, 
servicos executados, registro de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os 
comunicados a Fiscalizacao e situacao da obra em relacao ao cronograma previsto, 
mantendo tal documento no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.  

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o 
estabelecido neste instrumento e as especificagOes constantes no projeto basic° e seus anexos, 
bem como substituir aqueles realizados corn materiais defeituosos ou corn vicio de construed°, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, 
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(16)35,52-1321 
CAPANEMA - PR 



r- 3 6, 

Municipio de Capanema - PR 

6.1.13.0bservar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos 
da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente - CONAMA. 
6.1.14.Responder por qualquer acidetite de trabalho na execugdo dos servicos, por 

use indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 
fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruigao, danificagdo, defeitos ou 
incorregOes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, 

ainda que ocorridos em via ptiblica junto a obra. 
6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 
6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou 

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

como aos documentos relativos a execugdo da reforma. 
6.1.17.Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao 

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

pessoas ou bens de terceiros. 
6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais 

resultantes da execugdo do contrato. 
6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 

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

obrigagties inerentes a execugao dos servicos ora contratados. 
6.1.20.Arcar corn todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre 

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

por lei. 
6.1.21.Adotar as providencias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos 

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

hidrossanitarias, eletricas e telefonicas. 
6.1.22.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo 

• o que for necessario a execugao dos servicos, durante a vigencia da obra. 
6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, corn 

fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegao Individual - EPI's; 
6.1.24.Manter sediado junto a Administragao, durante os turnos de trabalho, 

preposto capaz de tomar decisties compativeis corn os compromissos assumidos; 
6.1.25.Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou 

municipal, as normas de seguranca da Administragdo; 
6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incendios nas areas da 

Administragao; 

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos pardrnetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 
com a observancia as recomendagoes aceitas pela boa tecnica, normas e legislagao; 

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugao dos servicos, fora das 
suas especificagOes; 
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621.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 
Administragao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagOes cabiveis e assumindo o Onus decorrente; 

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas 
por seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a 
prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimOnio publico; 

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigagOes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagOes a que esta obrigada, exceto 
nas condigOes autorizadas no Projeto Basic° ou neste contrato; 

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condigOes que 
ensejaram a sua habilitagan e qualificagdo no certame licitatorio; 

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigagOes previdenciarias, do Fundo de Garantia por 
Tempo de Servigo - FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados 
na execucao dos servicos. 

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos 
para a execugao da obra; 

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagOes 
tecnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagoes necessarias sobre 
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao 
da planilha de servicos para uma proposta de pregos completa e satisfat6ria; 

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS. 

CLAUSULA SETA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da 

licitagan; 
7.1.2. Exercer a fiscalizagao dos servicos por servidores especialmente designados, 

• 
7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que 

acarrete em interrupgdo na execucao do Contrato; 
7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigoes e pregos pactuados no Contrato; 
7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou 

irregularidades constatadas na execucao do servigo para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessarias; 

7.1.6.Fornecer por escrito as informacOes necessarias para o desenvolvimento dos 
servicos objeto do contrato; 

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, 
de acordo corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagOes da CONTRATADA relativas 
observancia das normas ambientais vigentes; 

7.1.9.Proporcionar todas as condigOes para que a CONTRATADA possa descmpenhar 
seus servicos de acordo corn as determinagoes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 
Basico e seus anexos; 
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7.1.10.Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigOes de 
habilitagdo e qualificacao exigidas na licitagdo. 

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDAcOES 
8.1. E vedado a CONTRATADA: 

8.1.1. A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, bem como a associagao do 

contratado corn outrem, bem como a cessao ou transferencia, total ou parcial, de qualquer 
encargo, obrigagao ou direito relativo ao objeto desta licitagao. 

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao 

financeira; 
8.1.3. Interromper a execugdo dos servicos sob alegagao de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato. 

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES  

9.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital. 
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 

procedimentos: 
9.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no 

Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medigao previa dos servicos 
executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e 
aprovada pela fiscalizagao. 

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua 
totalidade. 

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugao dos servicos, em relagao 
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao 
previa correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagdo antecipada do 
valor respectivo. 

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias nteis, contados a partir 
da data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 
medicao previa relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos 
servicos executados. 

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, sera° pagos apenas os servigos efetivamente 
executados, deverido a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

9.2.6. A aprovagdo da medigao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime 
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos 
executados. 

9.2.7. ApOs a aprovagdo, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da 
medigao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servicos e de memOria de 
calculo detalhada. 

9.3. 0 pagamento somente sera efetuado apOs o "atesto", pelo servidor competente, da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos 
exigidos neste Edital. 
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9.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura flea condicionado a verificagao da 
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos 
efetivamente executados. 

9.4. Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 
desconformidade na execugao dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou 
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficard pendente ate que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apOs a comprovagao da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer onus para a 
Contratante. 

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletrOnica, a 
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu 
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislagao 
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 	 • 

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera 
observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel. 

9.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante depOsito 
em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por 
outro meio previsto na legislacao vigente. 

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancaria para pagamento. 

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 
moratOrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 

pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 
a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP • 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

I= 
	(6 / 100) 

365 
N = Ntimero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 
VP = Valor da Parcela em atraso. 

CLAUSULA DECIIKA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
10.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maxim° ate 15 (quinze) 

dias ap6s a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo born funcionamento dos servigos executados ate 
o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 
CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dares quando nao houver qualquer 
pendencia por parte da CONTRATADA. 

10.1.1. 0 recebimento provisOrio tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao 

de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugaes exigiveis. 
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10.2. A CONTRATANTE realizard inspegao minuciosa de todos os servigos e obras 
executadas, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pela obra, corn a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e 
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios. 

10.2.1. Apos tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento ProvisOrio, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendencias 
verificadas. 

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos 
ou incorregOes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao 
atestar a Ultima e/ou Unica medigao de servigos ate que sejam sanadas todas as eventuais 
pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento ProvisOrio. 

10.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 

. (sessenta) dial do recebimento provisOrio, mediante comissao especificamente designada pelo 
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagao do Contratante, a(s) obra(s) 

sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 
10.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado 

desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizagao quanto as 
pendencias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamagOes porventura feitas 
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos 
empregados na execugao do contrato. 

10.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 
epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das 
disposigoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

CLAUSULA DECIIKA PRIMMRik - DA FISCALIZACAO 
11. A fiscalizagao se dara conforme o item 20 do edital. 

• CLAUSULA DECIIVIA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REMUSTE 
12.1. Qualquer modificagao que se faga necessaria durante o andamento das 

obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificagOes, somente podera ser feita a criterio 
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizard por escrito, ficando 

obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigOes contratuais, os acrescimos ou 
supresseies que se fizerem necessarios nas obras/servigos para melhor adequagao tecnica, 
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, corn alteragoes 
posteriores. 

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizagan de servigos 
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos pregos 
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela 
recomendada pelos Orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde 
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as concligOes da proposta da 
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

12.3.No caso de acrescimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera 
expedida apOs a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as 
formalidades legais. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1 080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

12.4.Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 
quando acordado pelas partes e nas hipOteses em que a Contratada nao deu causa a 
prorrogacao, fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, 
a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o 
cronograma fisico-financeiro original, iuntando elementos que demonstrem os fatos 
alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das 
penalidades cabiveis.  

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem 
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo 
licitatorio. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
13. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.. 

CLAUSULA DECIMA OUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAOUINAS E EOUIPAMENTOS 
14. 1.0s materials, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos 

decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira qualidade, 
cabendo ao CONTRATANTE, por interm6dio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que 
julgar imprOprios. 

14.2. Sempre que dos documentos de licitagao nao constarem caracteristicas 
determinadas em referencia a mao-de-obra, materials, artigos e equipamentos, entender-se-d 
que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas especies, de acordo com a 
finalidade a que se destinam. No caso em que materials, artigos e equipamentos sao 

mencionados nas especificacoes tecnicas e/ou memorials como "similar" a qualquer padrao 
especial, o CONTRATANTE decidird sobre a questao da similaridade. 

14.3. Em nenhuma hipotese sera, admitido emprego de servidores publicos  
municipals bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da  
presente obra, sob pena de rescisao contratual e apuracao quanto a improbidace 
administrativa de agentes piiblicos.  

CLAUSULA DECIMA OIMITA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO 
15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca 

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo 
adequado de equipamento de protecao individual - EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o use 
dos EPIs. 

15.2. 0 equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera, 
obrigatoriamente, conter a identificagdo da CONTRATADA. 

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipOtese, nao se eximira da total responsabilidade 
quanto a negligencia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 
18. 

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicOes de higiene e seguranca 
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados e aos materials envolvidos 
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na obra, de acordo corn as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, 
de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77. 

15.5. 0 CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do 

nao-cumprimento das exigencias de lei. Se houver paralisagoes, estas nao serao caracterizadas 
como justificativa por atraso na execugdo da obra. 

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do 
responsavel pela fiscalizagao em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de 
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia. 

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
16.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugao dos servicos ora contratados, inclusive 

acidentes, mortes, perdas ou destruigOes parciais ou totals, isentando o CONTRATANTE de 

• todas as reclamagoes que possam surgir corn relagdo ao presente Contrato. 
16.2. 0 recebimento provisOrio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato. 
16.3.A CONTRATADA responders pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 

618 do COdigo Civil Brasileiro, bem como pelo born andamento dos servicos, podendo o 
CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizagao, impugns-los quando contrariarem a boa tecnica 

ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagoes tecnicas e/ou memorials. 
16.4A CONTRATADA devera manter urn perfeito sistema de sinalizagao e seguranga em 

todos os locals de servicos, principalmente nos de trabalho em vias pUblicas, de acordo corn as 
normas de seguranga do trabalho. 

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 

reclamagoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagao, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigagOes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de 
intervengao de terceiros previstas no COdigo de Processo Civil, especialmente a denunciagao da 

• 
lide, se for o caso. 

16.6. A intengao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servicos 
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagao contratual e sujeitar-se 
aplicagao das penalidades cabiveis. 

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 

praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento 
de danos materials ou morals (art. 932, III, COdigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser 
responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

CLAUSULA DtaldrA SWIM MEDIDAS ACAUTELADORAS 
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administragdo Publica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma 
de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagdo. 

 

CLAUSULA Dl 
	

•AVA - DA 'MSC sAo CONTRATUAL 
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18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 24 
do edital. 

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado 
o contradithrio e a ampla defesa. 

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizageo escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

18.4.Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 23.1, do edital, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, sere esta ressarcida dos prejuizos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 
18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao dos 

valores das multas e indenizagOes a ela devidos, bem como a retengdo dos creditos decorrentes 
do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alern das sangOes previstas 
neste instrumento. 

• 

CLAUSULA DtcrbiA NONA - DOS CASOS OMISSOS 
19. Os casos omissos ou situagOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato sera° 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normal 
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcripies. 

CLAUSULA VIGESIIVIA- DA FRAME E DA CORRUKAO 
20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem 

observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrao de etica durante todo o 
processo de licitacao, de contratacao e de execucao do objeto contratual. 
Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas: 

a) "Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta o 
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servido 
publics, no processo de licitacao ou na execucao de contrato; 

b) "Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou omissio dos fatos, com o 
objetivo de influenciar o processo de licitacao ou de execucao de contrato; 

c) "Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois 
ou mais licitantes, corn ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do orgao 
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos; 

d) "Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou 
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em 
um processo ficitatorio ou afetar a execucao do contrato; 

e) "Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 
inspecoes ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro 
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegagoes de pratica 
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o 
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao. 
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20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imports sangdo sobre 
um empresa ou pessoa Fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por 
prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em 
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de urn 
agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 
participar da licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo. 

20.3. Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencedor 
como condicao para contratacao devera concordar e autorizar que, na hipotese 
do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o 
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam 
inspecionar o local de execucao do contrato e todos os documento, contas e 
registro relacionadas a licitacao e execucio do 

CLAUSULA VIGESIMA PIUMEIRA - DOS CASOS 0IvIISSOS  
21.1. Os casos omissos ou situagOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato sera() 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transericOes. 

CLAUSULA. VIGESDUC EGIINDA--DAPUBLICACAO 
22.1. A publicagdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio 

sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de ate vinte dias 20 (vinte) dias, contados do 
quinto dia thil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS  
23.1. A troca eventual de documentos e correspondencias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital. 

CLAUSULA VIGESIMA MARTA - DO FORO 
24.1. As questoes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem ser 

dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de 
Capanema - PR. 
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apOs lido e achado conforme, as partes 
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so 

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2020. 

Americo Belle 	 Contratada 
Prefeito Municipal 	 Representante legal 
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ANEXO 13 
DECLARAcAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA 

Tomada de Precos n° 03/2020 

Objeto: 

Nome da Empresa: 

CNPJ n°: 

Endereco Completo: 

Fone: 

E-mail: 

O representante tecnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do 
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita 
Tecnica aos locals e/ou instalacOes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das 
condigOes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total 
responsabilidade por este fato e informando que nao o utilizard para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejem evencas tecnicas e ou financeira para corn a contratante. 

Xxxx, xx de xxx de 2020 

Nome, n° CREA/CAU e assinatura do Responsavel Tecnico 
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TOMADA DE PREcOS N° 3/2020 
AVISO DE RETIFICAcA0 DO EDITAL 

O Prefeito Municipal Americo Belle, torna piablica, a todas as empresas interessadas em 
participar do referido certame, a retificagdo do Edital de TOMADA DE PREcOS 3/2020, corn a 
alteragao da data de realizagao da Sessao Pdblica para o dia 01/04/2020, as 13h30m, e 
alteragoes descritas a seguir. 

OBJETO: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 

NO EDITAL ITEM: 1.1.2.1 DA SESSAO PUBLICA: 

• ONDE LIA-SE: 

1.1.2.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentagdo deverao ser entregues 

ate as 13H3OMIN do dia 28/02/2020, e serao abertos no dia 28/02/2020, as 13H3OMIN, na 

sala da Comissao Permanente de LicitagOes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, 

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

LEI-SE: 
1.1.2.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentagdo deverao ser entregues 

ate as 13H3OMIN do dia 01/04/2020, e serao abertos no dia 01/04/2020, as 13H3OMIN, 
na sala da Comissao Permanente de LicitagOes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, 
situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - 
PR. 

NO EDITAL ITE 2.D0 OBJETO: 

• ONDE LIA-SE: 

Area de Pavimentagdo Asfaltica (Recap) 1.219,39 m2  

Prazo de Execugao: 60 (sessenta) Dias 

Prazo de Vigencia: 150 (cento e cinquenta) Dias 

Capital social Minimo: 11.202,58 (Onze mil, duzentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) 

Preto Maximo Global: R$ 112.025,81(Cento e doze mil, vinte e cinco reais e oitenta e urn 

centavos) 

LEIA-SE: 
Area de Pavimentacao Asfaltica (Recap): 1.219,39 m2  
Prazo de Execucao: 60 (sessenta) Dias 
Prazo de Vigencia: 150 (cento e cinquenta) Dias 
Capital social Minimo: 11.731,85 (Onze mil, setecentos e trinta e urn reais e oitenta e 
cinco centavos) 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Preto Maximo Global: R$ 117.318,59(Cento e dezessete reais, trezentos e dezoito reais e 
cinquenta e nove centavos) 

NO EDITAL ITEM 2.2. 

ONDE LIA-SE: 
ITEM DESCRIcA0 - MACRO ITENS PERCENTUAL DO 

VALOR GLOBAL 
01 SERVIcOS PRELIMINARES 0,97% 

02 PAVIMENTAcA0 97,83% 

03 SINALIZAcA0 1,20% 

LEI-SE: 
ITEM DESCRIcA0 - MACRO ITENS PERCENTUAL DO 

VALOR GLOBAL 

01 SERVICOS PRELIMINARES 0,93% 

02 PAVIMENTAcA0 97,92% 

03 SINALIZACAO 1,15% 

NO EDITAL ITEM 3.1. 

ONDE LIA-SE: 

3.1. A despesa corn a contratacao da obra, estimada em R$ 112.025,81 (Cento e Doze 

Mil e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Urn Centavos), valor que correra a conta da seguinte 

Dotagdo Orgarnentaria: 
DotacOes 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2020 1482 08.002. 15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

3.1. A despesa corn a contratacao da obra, estimada R$ 117.318,59(Cento e dezessete 
reais, trezentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), valor que correra a conta da 
seguinte Dotagdo Orcamentaria: 

Dotacoes 
Exercic 
io da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes 
a 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 
2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

Anterior 

NO ITEM 8.8.5. LETRA C 

c)Comprovacao da capacitagab tecnico-operacional, mediante apresentagdo de urn 

atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito piablico ou privado, em nome do 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Folic:0.6)35,52-1321 
CAPANEMA - PR 

• 

• 
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licitante, relativos a execugao dos servicos que compOem as parcelas de maior relevancia tecnica 

e valor significativo da contratagao, a saber: Pavimentagao Asfaltica (Recap) , corn quantitativos 

minimos de 50% da area objeto da presente licitagdo, vedado o somatorio de atestados. Ou seja, 

somente sera admitido o quantitativo minimo de 50% da area objeto da presente licitagao em 

um unico atestado (604,69 m2). 

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

atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em nome do 
licitante, relativos a execugao dos servicos que comp6em as parcelas de maior relevancia 
tecnica e valor significativo da contratacao, a saber: 
Pavimentacao Asfaltica (recap) , corn quantitativos minimos de 50% da area obJeto da 
presente licitacao, vedado o somatorio de atestados.  Ou seja, somente sera admitido o 

•
quantitativo minimo de 50% da area objeto da presente licitagao em um unico atestado (514,50  
Irre 

Os demais itens permanecem inalterados. 

a, 05 de marco de 2020 

Americo Belle- Prefeito un 

Avenida Governador Pedro Viiiato nuigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
1'one:(1,6)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



1 6 6 
apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 5 de marco de 2020 16:28 
Para: 	 'cawmarlon@outlook.com'; 'cawengenharia@outlook.com' 
Assunto: 	 EDITAL TOMADA DE PRECO 03/2020, ERRATA E NOVA PASTA TECNICA 
Anexos: 	 RUA PARAIBA V2.rar; edital.pdf; ERRATA 01 TP 03-2020.pdf 

JEANDRA 

SETOR DE LICITACOES — (46) 3552-1321 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR  

• 

• 
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apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 postmaster@outlook.com  
Enviado em: 	 quinta-feira, 5 de marco de 2020 16:28 
Para: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Entregue: EDITAL TOMADA DE PREcO 03/2020, ERRATA E NOVA PASTA 

TECNICA 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem titulo 00043.txt 

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatarios: 

cawmarlon(ftutlook.com   

Assunto: EDITAL TOMADA DE PRECO 03/2020, ERRATA E NOVA PASTA TECNICA 

• 

• 



DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAIWAVA 

SEXTA-FEIRA, 06 DE MAK() DE 2020 - EDIcAo 0446 

_119168 
Pavimentacao Asfaltica (recap) , corn quantitativos mfnimos de 
50% da area objeto da presente licitacao, vedado o somatorio de atesta-
dos. Ou seja, somente sera admitido o quantitativo minimo de 50% da 
area objeto da presente licitacao em um tinico atestado (409,44 m2). 

LEIA-SE: 
c)Comprovacao da capacitacao tecnico-operacional, mediante apre-
sentacao de urn atestado fornecido por pessoa ffsica ou jurfdica de di-
reito ptiblico ou privado, em nome do licitante, relativos a execucao dos 
servicos que compoem as parcelas de maior relevancia tecnica e valor 
significativo da contratacao, a saber: 
Pavimentacao Asfaltica (recap) corn quantitativos minimos de 50% da 
area objeto da presente licitacao, vedado o somatario de atestados. Ou 
seja, somente sera admitido o quantitativo minimo de 50% da area ob-
jeto da presente licitacao em urn tinico atestado (514,50 m2). 

Os demais itens permanecem inalterados. 

Capanema, 05 de marco de 2020 

*rico Belle- Prefeito Municipal 

TOMADA DE PREcOS N° 3/2020 
AVISO DE RETIFICAcA0 DO EDITAL 

O Prefeito Municipal Americo Belle, torna pablica, a todas as empresas 
interessadas em participar do referido certame, a retificacao do Edital 
de TOMADA DE PREcOS 3/2020, corn a alteracao da data de real-
izacao da Sessio Ptiblica para o dia 01/04/2020, as 13h30m, e alteracoes 
descritas a seguir. 

OBJETO: CONTRATAGA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EX-
Ecucito DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, 
ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MU-
NICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M. 
PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 
71051-7 

NO EDITAL ITEM: 1.1.2.1 DA SESSAO POBLICA: 
ONDE LIA-SE: 
1.1.2.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentacao deverao entregues ate as 13H3OMIN do dia 28/02/2020, e serao abertos no 

8/02/2020, as 13H3OMIN, na sala da Comissao Permanente de Lic-
itacoes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a 
AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO 
- CAPANEMA - PR. 

LEI-SE: 
1.1.2.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentacao deverao 
ser entregues ate as 13H3OMIN do dia 01/04/2020, e serao abertos no 
dia 01/04/2020, as 13H3OMIN, na sala da Comissao Permanente de Lic-
itacoes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a 
AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO 
- CAPANEMA - PR. 

NO EDITAL ITE 2.D0 OBJETO: 
ONDE LIA-SE: 
Area de Pavimentacao Asfaltica (Recap): 1.219,39 m2  
Prazo de Execucao: 60 (sessenta) Dias 
Prazo de Vigencia: 150 (cento e cinquenta) Dias 
Capital social Mfnimo: 11.202,58 (Onze mil, duzentos e dois reais e 
cinquenta e oito centavos) 
Preto Maximo Global: R$ 112.025,81(Cento e doze mil, vinte e cinco 
reais e oitenta e um centavos) 

LEIA-SE: 

Area de Pavimentacio Asfaltica (Recap): 1.219,39 m2  
Prazo de Execucao: 60 (sessenta) Dias 
Prazo de Vigencia: 150 (cento e cinquenta) Dias 
Capital social Minimo: 11.731,85 (Onze mil, setecentos e trinta e urn 
reais e oitenta e cinco centavos) 
Preto Maximo Global: R$ 117.318,59(Cento e dezessete reais, trezentos 
e dezoito reais e cinquenta e nove centavos) 

NO EDITAL ITEM 2.2. 
ONDE LIA-SE: 
ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL 
01 SERVICOS PRELIMINAkES 0,97% 

02 PAVIMENTACAO 97,83% 

03 SINALIZACAO 1,20% 

LEI-SE: 
ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO VALOR GLOP. 1 I 

01 SERVICOS PRELIMINARES 0,93% 
02 PAVIMENTA00 97,92% 

03 SINALIZACAO 	 " 1,15% 

NO EDITAL ITEM 3.1. 
ONDE LIA-SE: 
3.1. A despesa corn a contratacao da obra, estimada em R$ 112.025,81 
(Cento e Doze Mil e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Urn Centavos), val-
or que correra a conta da seguinte Dotacao Orcamentaria: 
DotacOes 

ExercIcio da 
despesa 

Conta da despesa Funcional programatica Fonte de recurso Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2020 1482 08.002. 15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do ExercIcio 

LELA-SE: 
3.1. A despesa corn a contratacao da obra, estimada R$ 117.318,59(Cen-
to e dezessete reais, trezentos e dezoito reais e cinquenta e nove centa-
vos), valor que correra a conta da seguinte Dotacao Orcamentaria: 
Dotacaes 

Exerciclo da 
despesa 

Conta da despesa Funcional programitica Fonte de recurso Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 
2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exerc(cio 

Anterior 

NO ITEM 8.8.5. LETRA C 
c)Comprovacao da capacitacao tecnico-operacional, mediante apre-
sentacao de um atestado fornecido por pessoa ffsica ou juridica de di-
reito public° ou privado, em nome do licitante, relativos a execucao dos 
servicos que compaem as parcelas de maior relevancia tecnica e valor 
significativo da contratacao, a saber: Pavimentacao Asfaltica (Recap) , 
com quantitativos minimos de 50% da area objeto da presente licitacao, 
vedado o somat6rio de atestados. Ou seja, somente sera admitido o 
quantitativo minimo de 50% da area objeto da presente licitacao em um 
nnico atestado (604,69 m2). 

LEIA-SE: 
c)Comprovacao da capacitacao tecnico-operacional, mediante apre-
sentacao de um atestado fornecido por pessoa ffsica ou jurfclica de di-
reito public° ou privado, em nome do licitante, relativos a execucao dos 
servicos que compeem as parcelas de maior relevancia tecnica e valor 
significativo da contratacao, a saber: 	 - 
Pavimentacao Asfaltica (recap) , corn quantitativos minimos de 50% da 
area objeto da presente licitacao, vedado o somatorio de atestados. Ou 
seja, somente sera admitido o quantitativo minimo de 50% da area obje-
to da presente licitacao em urn Unico atestado (514,50 m2). 

Os demais itens permanecem inalterados. 

Capanema, 05 de marco de 2020 

Americo Belle- Prefeito Municipal 

DECRETOS 
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ACEC - ASSOCIA0.0 COMERCIAL E EMPRESARIAL 
TRAZ PALESTRA SOBRE MERCADO FINANCEIRO 

A ACEC - Associacio 
Comercial e Empresarial 
traz para o associado uma 
palestra sobre mercado 
financeiro corn o tema: 
Como os investimentos 
podem impactar no seu fu-
turo, por Thomas Pascho-
al da SVN, agente creden-
ciada XP Investimentos. 

A XP Investimentos é a 
mais inovadora instituiclo 
financeira do Brasil, e, se-
guindo o modelo do mer-
cado americano, se consi-
dera uma grande geradora 
de conhecimento de mer-
cado para toda a socieda-
de. 

Nesta palestra seri° 
abordados temas relati-
vos a tendencias econ8mi-
cas do Brasil e do mundo, 
quais os diferentes tipos 
de investimento que exis-
tem no mercado hoje, e 
como a sua escolha de in-
vestimentos impacta dire-
tamente no seu futuro. 

Sera° ofertados de for-
ma gratuita 35 vagas, ex-
clusivamente para asso-
ciados ACEC. 

Inscricoes pelo link: 
https://www.sympla. 

corn .br/ como-os-investi-
mentos-podem-impactar-
-o-seu-futuro 800862 

    

Como os investimentos 
podem impactar 
o seu futuro. 

   

16.03 
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Av. Espirito Santo. 1053 
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ACECD 	11 "' 
10111111.'"...  

41, 	AV/SO DE L1C1ITACAO — 'rOMADA DE PREC;OS N.6/2020 
0 MUNIC1P10 DE CAPANEMA, Estado do Parana, tonna 
pAblico qua roalis.ara Processo Licitateirio, nos termer a +moth': 
Modalidade: Tomada do Precos re 6/2020 
Tipo de Julattmento: Manor prey° por item. 
Objetoi coNTRA"rAcAo OE EMPRESA ESPECIALICADA 
PARA coNsTaucAo DO CENTRO DE REFERENCIA DE 
ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 
8728 17/20 18/MC/CA1XA 
Valor, RS 755.470,54 (Seaccentos a Cinuttenta a Cinco Mil. 
Quatrocentos c Setenta Reels a CinqUenta c Quatro Centavo.) 
Abertura dies proposers: 13:30 borax do dia 30/03/2020 
Local: Rotor de Licitricams da Prefainara Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 	Capanema 
Parana — Centro. 
Doman informs...3mi podario oar obtidas no enclereco aches citado 
cm 	hontirio 	normal 	de 	expedients 	a 	no 	site 
...vv.. ciiptincrrimpr.sov.br. 
Capancma-PRO6 de marco de 2020 
Americo Belle- Prefeito Municipal 

Aar  
Mitniclpio tie Capanema - PR 

PORTARJA R.  7.697 DI 00 DI MARCO DI 2020. 

'Lin.. a.m....I...ea. • ate 4.41.a....... 50,0040 4. 500,..0. ..- 5/2020 
0 Prefaitor do ittosialailde a. C aaaaa ma, Mated.. de Paraud ne. 1,02 do mom et int...r.r• 

Ingo. 0. CourfIderando quo 0 proarelimortio Iloilo:AN° 05.1 (In nortnItt corn 4 1.01..14666 do 21 
def./n.9 de 1993 e sus. sit...cees, emmelnlmenle am 0011 anima 43; 

MIRIAM 
Aet. I" Ifornologor o 10.1.41de Delo,* modrololsele 7,onnortas Or Promos 	•r, f1/20209 o 

Aelfuldloo. objet..;CONTRA770DA0 DE EMPRERA ESPECIALIZADA PARA peetereoAo DE 
SERVIDOS DE ASSE9/30RM TP.CN1CA NAS AREAS DE MANFolANIESITO 0 0IE8TA0 DE 
PROJETOS PAHA 1180 DA AOMINIt0fRACAO PORLAtrA DO MUNICIPIO LIE CAPANEMA - PR.. 

• m 	lic 
Art. 2•• Ern curnintancento au dlapoato no ar1.109, paells091b 1 dos Lai 8.666. d. 21 da 

jortM10 de 1993,1011-mo 	mibo 0 fondled° dr IleitarLo on of.Im 	 rt els, apresordedo 0 venue -d ot 
lc 	titeri 	 0 	' 	• 

DEHENVOLAIE I PRESTAO 0 DE SERVICOS DIEFIENVOLVER 24,00 7.750.00 
R - CIESTA0 F. 
PIANE./AMEN 
1'O - EINEM - 
ME 

MENRAIS CIE ARSESSORIA NAM 
AREAS DE PLANE-JAMENTO E.  
oes-rAo DE Pno..iteros, 
CONPORME ERPECIFICACOES 

CIESTA0 It 
PLANEJAMENT 
0 INRE11 ME 

CONTIDAd NO P131,31171, 
3ASICO. 

Art. 3° Valor total doe mtntoe oonn IS MoltarAo modalidado Tornado do Provost,  0/2020. 
A do 00 180.000.00 Kanto o a-Monte 0 IMM MII 00610). 

An. dr Ilonadnito a pessioenle lieliatilot. mendacious Oa olhopool,eacao ern contradu. 

OabiAata do Pref....0 Monirapel de Cormuteme, limed° do Moron. Roe mis dies de 
morro de 2020 

Amermo Ilellr 
Prefe•sto Aftdraleipol 

CAPARM4A • PR 

EXTRATO no CONTRALTO N" 93/2020 
Tornado de prec.oe N" 05/2020 
13atis da Artiinattarat 	06/03/2020. 
Cord.ratante: 	 Municlpio dc C'apartiemai-Pr. 
Cootratada: 	 DESENVOLVER - GESTAGI E PLANEJAMENTO - 
EIRELI - ME. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTACAO DE sERvi(os DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE 
PLANEJAMENTO F. OF.STAO DE PROMTOS PARA USO 	DA 
ADMR,IISTRACAO PO:II-ICA DO MUNICIPTO DF. CAPANEMA - PR. 
Valor iota': R3186.000,00 (Cent. a Oltenia c Solo Mil Remits). 
Americo Halle 
Prcfoito Municipal 



No. 

Municipio de Capanema - PR 

DECISAO ADMINISTRATIVA 

De acordo corn a RESOLUCAO N° 3, DE 21 DE MARCO DE 2020 do Centro de 

Operacoes de Emergencia em Safide - COE-CAPANEMA-COVID-19, em atendimento 

• as DAS MEDIDAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA: 

Art. 5° Fica suspenso o atendimento ao public° nas dependencias dos Orgaos da 

Administragdo Pithlica Municipal. 

Paragrafo Imico. Sera mantida a atividade administrativa interna, e atendimento 

ao public° via telefone e e-mail. 

Ficam suspensas suspensas as LicitacOes Modalidade Tomada de Precos por 

tempo indeterminado, os pregOes presenciais em carater de urgencia e emergencia ficam 

mantidos. 

Solicito ao Setor de Licitacoes para que tome as medidas necessarias para 

suspensao das Tomadas de Pregos. 

• 
Capanema, 23 de marco de 2020 

Prefeito Municipal 

.Avenida Governadoi.  Pc(11.0 Viriato 	(lc Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:( I•6)3,5.52-1 321 
CAI'ANEMA - PR 



Capanema, 23 de marco de 2020 

Americo - Prefeito 	icipal 

X1%1 
Municipio de Capanema - PR 

PREGAO ELETRONICO 10/2020 
AVISO DE RETIFICAcA0 DO EDITAL 

O Prefeito Municipal Americo Belle, torna publica, a todas as empresas interessadas em participar 
do referido certame, a retificacao do Edital do Pregao ELETRONICO 10/20120, corn a altera(Oes 
descritas a seguir. 

OBJETO: AQUISIcA0 DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS 
UNIDADES BASICAS DE SAICJDE DO MUNICiPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

NO EDITAL ITEM 10.12..1.5., LETRA a) 

10.12.1.5. QUALIFICA00 TECNICA: 

a) Certidao emitida por Funcionario(a) da Secretaria Municipal de Sailde 

do Municipio de Capanema/Pr, declarando inexistir pedido de fornecimento bens e/ou 

servicos decorrente de licitacao anterior, em atraso, em nome da proponente corn validade 

ate a data da sessao publica. Para obter essa certidao a empresa devera :LIGAR NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONVERSAR COM MARISA PONTIN- 46 35521431; e-

mail: admsaude(rtcapanema.pr.gov.br. 

FICAM AS EMPRESAS DESOBRIGADAS DA APRESENTAcA0 DESSE 

DOCUMENTO devido a Pandemia do novo Coronavirus (COVID-19), devido ao grande volume 

de servico no Centro Municipal de Safide o funcionario responsavel pela emissao desse 

documento ester trabalhando em regime de plantao de Urgencia e Emergencia. 

Os demais itens permanecem inalterados. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot (IC Souza. IMO - Centro - 85760-000 
ale:(1(i)3.5.52-1321 

CAPANEMA-PR 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br 

	 9172 
De: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 23 de marco de 2020 09:30 

Para: 	 'cawmarlon@outlook.com'; 'cawengenharia@outlook.com' 
Assunto: 	 suspensao de TPs 

Anexos: 	 SUSPENSAO DE TOMADA DE PRECOS.pdf 

Born dia, segue em anexo aviso de suspensAo de TPS por tempo indeterminado. 

JEANDRA 

SETOR DE LICITACOES — (46) 3552-1321 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 

• 

• 
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ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL N2  1.648/2018 

COORDENACAO/DIRECAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administragao 

DIAGRAMACAO/EDICAO: Caroline Pilaff 

AP010 TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 

mail: diariooficial@capanema.prgov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
panema - Parana 

Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 
Secretario de Administragao: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de Educagao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de Saude: Jonas Welter 
Secretario de Viacao, Obras e Servigos Urbanos: Adelar Kerber 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: capanemacamara@gmail.com  
Capanema - Parana 	 • 

pi
_reador: Valdomiro Brizola - Presidente 

eador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 12  Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan - 22  Secretario 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS „..„„,„,„,,,-......,,,,......„......... 
AV1SO DE SUSPENSA0 DE TOMADA DE PRECOS 

De acordo corn a Decisao Administrativa datada de 23/03/2020, ficam 
suspensas 	por tempo indeterminado as TOMADAS DE PRE(;OS 
conforme abaixo: 
N- DA TOMADA 1)F PRECOS 001010 
01 CONTRA FACAO DK ENIPRESA ESPECIALIZADA OM EXECUCAO DE 

RECAPFANIENTO ASEALFICO NA AV. PARANA, MUNICIPIO DE CAP 
ANEN1A FS/ ATENDIMENTO AO TM.:-M PU131.1CO/CASTILHO•AUTOS 
0001349.29.2003.8.16.0061. CIA 71051-7 

02 CONTRATACAO OF. EMPRESA FSPF.CIALIZADA NA F.XECUCAO 1)0 
RECAPEAMF.NTO ASFALTICO NA RUA TAMOIOS. F.M ATENDIMENTO 
AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-ACTOS 0001349.29.2003.8.16.006I• CTA 
7105i-7 

03 CONTRATACAO DE EMPRESA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPE. 
CIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA 
PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO 0 AV. INDEPENDENCIA, MU-
NICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/ 
CASTILHO.AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061. CTA 71051.7 

04 

- 

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA MADRE MARIA S1LVINA- EM 
ATENDIMENTO AO TAC.M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.9.1n 0061- CTA 71051-7 

Ou CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIAL1CADA PARA CONSTRUCAO DO 
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC1A SOCIAL. CRAS-EM ATENDI-
MENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA 

07 CONTRATACAO DF. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE 
OBRA PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA 
BR 163, ACESSO A LINHA JACARE, ZONA RURAL 1)0 MUNICIPIO DE 
CAPANEMA• EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASHLHO-AU-
TOO 0001349-29.2003S.16.0061. CTA 71051-7 

O8 CONTRATACAO OF. F.MPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO OF. PAV1-
MENTA00 POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCA LIDA 
DF, PINHEIRO ACESSO A RUM RF.TIRO, EM ATF.NDIMENTO AO TAC-M. 
POBLICO/CASTI1.1-10-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

09 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 
RECAPEAMENTO ASFASTICO, QUE SERAO FEITOS RUAS GUAIRACAS. 
ENTRE A RUA DIONISIO WONS E RUA TERRITORIO DE) ACRE, RUA 
.7 ERRITORIO DO ACRE ENTRE A RUA GUAIRACAS E AV INDEPENDEN. 
CIA. RUA GERALDINA MARTINI ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE 
E TRAVESSA MANGABEIRA. RUA OTILIA GUAITANELE ENTRE RUA 
TERRITORIO DO ACRE E TRAVESSA MANGABE1RA. EM ATENDIMENTO 
An TAC•NIPUBLICO/CASTILHO•AUTOS 0001349-29.2003S.16.0061- CTA 
7(051.7. 

Capanema, 23 de margo de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal . 

4.° Termo Aditivo ao Contrato n° 329/2018, que entre si celebram de 
urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA — PARANA e de outro lado 
a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO 
DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada 
pelo 	Prefeito 	Municipal 	abaixo 	assinado, 	doravante 	designada 
PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, 	doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA 
LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, situada a AVENIDA 
BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: 
CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 84.840.503/0001-65, neste ato por 
seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao 
rim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes 
sujeitas as nonnas da Lei 	n° 8.666/93 e suas alteracoes subsequentes, 
ajustam o presente Contrato, em decorrencia do Edital Tomada de 
precos n° 12/2018, mediante as seguintes clausulas e condicoes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato 	firmado 	em 
31/08/2018, 	objeto 	do 	Edital 	de 	licitacao, 	Modalidade 	Tomada 
de 	precos 	n° 	12/2018, 	entre 	as 	partes 	acima 	identificadas, 	para 
CONTRATACAO 	DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA 	NA 
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E 
AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SAO CRISTOVAO 
EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 
DE REPASSE OGU N° 856605/2017- OPERACAO 1041530-91-
PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, em conformidade corn 
o Parecer Juridico n° 102/2020, fica prorrogado o prazo de Vigencia 
do Contrato n°329/2018 para mais 90(noventa) dial corridos a partir da 
data de termino do contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, 
tido atingidas por este Tenno, perrnanecem inalteradas. 

E, por assim estarern ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma. 
Capanema - PR, 20 de marco de 2020 

AMERICO BELLE 	 ALDE,MIR COLUSSI 
Prrieitu Municipal 	 Repruscntantc Legal 

A.A. COLUSSI 8c CIA LTDA - ME 
Contracada 



AVISO DE REMARCAcA0 DE ABERTURA DE SESSAO DE 
LICITAcAO — TOMADA DE PREcOS N° 3/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma public° 
que realizani Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n°3/2020 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUcAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA 
PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor: R$ 117.318,59 (Cento e Dezessete Mil, Trezentos e Dezoito 
Reais e Cinquenta e Nove Centavosais) 
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO PARA 0 
DIA: 30/04/2020 — AS 10:00 HORAS. 
Local: Setor de Licitactfes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informactSes podertto ser obtidas no endereco acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 07 de abril de 2020 
Americo Belle-Prefeito Municipal 

• 

• 
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De: 	 pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacao1@capanema.prgov.br> 

Enviado em: 	 terra-feira, 7 de abril de 2020 15:22 

Para: 	 'Marlon Steffens' 

Assunto: 	 AVISO DE REMARCA4A0 DE SESSOES DE LICITAcA0 

Anexos: 	 AVISO DE REMARCAcA0 DE ABERTURA DE SESSAO TOMADA DE PREcOS 
01-2020.pdf; AVISO DE REMARCAcA0 DE ABERTURA DE SESSAO DA T.DE 
PREcOS 02-2020.pdf; AVISO DE REMARCAcA0 DE ABERTURA DE SESSAO DA 
T.PREc0S 03-2020.pdf; AVISO DE REMARCAcA0 DE ABERTURA DE SESSAO 
DA T.PREcOS 04-2020.pdf 

Boa tarde!! Em anexo segue os avisos de remarcagao de abertura das seguintes licitagoes: 

Tomada de Preps 01/2020 
Tomada de Preps 02/2020 
Tomada de Precos 03/2020 
Tomada de Precos 04/2020 
Favor confirmar o recebimento do e-mail. ot 

Steffany H. Gongalves 

SETOR DE LICITAcA0 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

46 35521321 

• 



71 1 6 
pmcpapoiolicitacaol 

De: 	 postmaster@outlook.com  

Enviado em: 	 terra-feira, 7 de abril de 2020 15:22 

Para: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Entregue: AVISO DE REMARCAcA0 DE SESSOES DE LICITAcA0 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem titulo 00009.txt 

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatarios: 

'Marlon Steffens' (cawmarion@outlook.com)  

Assunto: AVISO DE REMARCKAO DE SESSOES DE LICITAcA0 

• 

• 
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ATOS LICITATORIOS 
411111MMINIMMOMM • 

AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE 
LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL N" 12/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pUblico que 
realizara Processo Licitat6rio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregao Presencial n°12/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: CONTRATAcA0 DE SERVIcOS ESPECIALIZADOS DE 
LAVAGEM COMPLETA DE MAQUINAS PESADAS, CAMINHOES, 
COLETIVOS E VEICULOS LEVES PERTENCENTES A 
ADMINISTRAcA0 POBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA —
PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 
Valor: R$ 89.590,00 (Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Noventa 
Reaisais) 

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO PARA 0 
DIA29/04/2020 — AS 8:30 HORAS. 
Local: Setor de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informagoes poderio ser obtidas no enderego acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PRO7 de abril de 2020 
Roselia KB Pagani- Pregoeira 

AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE 
LICITACAO — TOMADA DE PRECOS N° 1/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma public° que 
realizara Processo Licitat6rio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Pregos n°1/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAAV. PARANA, 
MUNICIPIO DE CAPANEMA. EM ATENDIMENTO AO TAC-M. 
POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 
71051-7. 

Valor: R$ 163.778,32 (Cento e Sessenta e Tits Mil, Setecentos e Setenta 
e Oito Reais e Trinta e Dois Centavosais) 
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO PARA 0 
DIA: 29/04/2020 — AS 13:30 HORAS. 
Local: Setor de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 	' 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informagoes poderao ser obtidas no enderego acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 07 de abril de 2020 
Americo Belle- Americo Belle 

srememememimea 
AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE 
LICITACAO — TOMADA DE PREGOS N° 2/2020 
0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, tome public° que 
realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Pregos n°2/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA EXECUcAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA 
RUA TAMOIOS- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/ 
CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor: R$ 98.490,30 (Noventa e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa 
Reais e Trinta Centavosais) 
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO PARA 0 
DIA: 30/04/2020 — AS 8:30 HORAS. 
Local: Setor de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informacoes poderao ser obtidas no enderego acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, sete dias de abril de 2020 
Americo Belle- Prefeito Municipal 

AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE 
LICITACAO — TOMADA DE PRECOS N° 3/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, tome public° que 
realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Pregos n°3/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA 
RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 

QUARTA-FEIRA, 08 DE ABRIL DE 2020 - EDICAO 0466 



DOS ATOS OFICIAIS DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 

0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor: R$ 117.318,59 (Cento e Dezessete Mil, Trezentos e Dezoito 
Reais e Cinqiienta e Nove Centavosais) 
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO PARA 0 
DIA: 30/04/2020 — AS 10:00 HORAS. 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana 
— Centro. 
Demais informaceies poderao ser obtidas no endereco acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 07 de abril de 2020 
Americo Belle-Prefeito Municipal 

AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE 
LICITACAO — TOMADA DE PRECOS N° 4/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna public() que 
realizard Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n°4/2020 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA • EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA MADRE 
MARIA SILVINA- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/ 
CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor: R$ 0,00 (ais) 
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO PARA 0 
DIA: 30/04/2020 — AS 13:30 HORAS. 
Local: Setor de LicitacOes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parami 
— Centro. 
Demais informacoes poderlo ser obtidas no endereco acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 07 de abril de 2020 
Americo Belle-Prefeito Municipal 

AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE 
LICITACAO — TOMADA DE PRECOS N° 6/2020 
0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna p6blico que 
realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n°6/2020 
Tipo de Julgamento: Menor preeo por item. 
Objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA 
CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA 

• SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 8728I7/2018/MC/ 
CAIXA 
Valor: R$ 755.470,54 (Setecentos e Cinqiienta e Cinco Mil, 
Quatrocentos e Setenta Reais e Cinqijenta e Quatro Centavosais) 
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO PARA 0 
DIA 05/05/2020— AS 8:30 HORAS. 
Local: Setor de LicitacOes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana 
— Centro. 
Demais informacoes poderao ser obtidas no endereco acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 07 de abril de 2020 
Americo Belle_Prefeito Municipal 

AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE 
LICITACAO — TOMADA DE PRECOS N° 7/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, tom public° que 
realizara Processo Licitat6rio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n°7/2020 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUcA0 DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM 
RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO- 

AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 
Valor: R$ 179.136,35 (Cento e Setenta e Nove Mil, Cento e Trinta e 
Seis Reais e Trinta e Cinco Centavosais) 
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO PARA 0 
DIA: 30/042020 — AS 15:00 HORAS. 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — 
Centro. 
Demais informacoes poderao ser obtidas no endereco acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 07 de abril de 2020 
Americo Belle-Prefeito Municipal 

AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE 
LICITACAO — TOMADA DE PRECOS N° 8/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pallet) que 
realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n°8/2020 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: CONTRATAc AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUcA0 DE OBRA PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES NA BR 163, ACESSO A LINHA 
JACARE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 
Valor: R$ 183.026,19 (Cento e Oitenta e Tres Mil e Vinte e Seis Reais 
e Dezenove Centavosais) 
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO PARA 0 
DIA: 04/05/2020 — AS 08:30 HORAS. 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informacOes poderao ser obtidas no endereco acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 07 de abril de 2020 
Americo Belle- Prefeito Municipal 

....11•1111•11111111111111111111111.1 
AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE 
LICITACAO — TOMADA DE PRECOS N° 9/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pfiblico que 
realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n°9/2020 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO ASFASTICO, QUE SERAO 
FEITOS RUAS GUAIRACAS, ENTRE A RUA DIONISIO WONS 
E RUA TERRITORIO DO ACRE, RUA TERRITORIO DO ACRE 
ENTRE A RUA GUAIRACAS E AV. INDEPENDENCIA, RUA 
GERALDINA MARTINI ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE E 
TRAVESSA MANGABEIRA, RUA OTILIA GUAITANELE ENTRE 
RUA TERRITORIO DO ACRE E TRAVESSA MANGABEIRA. 
EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor: R$ 442.891,49 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos 
e Noventa e Urn Reais e Quarenta e Nove Centavosais) 
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO PARA 0 
DIA: 04/05/2020 — AS 10:00 HORAS. 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informacties poderao ser obtidas no endereco acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 07 de abril de 2020 
Americo Belle-Prefeito Municipal 
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AVISO DE REMARCKAO DE ABERTURA DE SESSAO DE LICITACAO 

—TOMADA DE PRECOS N° 1/2020 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma pablico que realizara 

Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Tomada de Precos n°1/2020 

Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE 

RECAPEAMENTOASFALTICO NAAV. PARANA, MUNICIPIO DE CAPANEMA. 

EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349- 

29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

Valor: R$ 163.778,32 (Cento e Sessenta e Tres Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e 

Tif Dois Centavosais) 

FICA REMARCADAAABERTURA DA SESSAO PARA 0 

DIA: 29/04/2020 —AS 13:30 HORAS. 

Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080—Capanema —Parana —Centro. 

Demais informayees poderao ser obtidas no endereco acima citado em horario normal 

de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema-PR, 07 de abril de 2020 

Americo Belle- Prefeito Municipal 

AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE LICITACAO 

—TOMADA DE PRECOS N° 2/2020 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna public° que realizara 

Processo Licitat6rio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Tomada de Precos n°2/2020 

Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 

Objeto: CONTRATKAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA TAMOIOS- EM ATENDIMENTO AO 

TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051- 

7. 

Valor: R$ 98.490,30 (Noventa e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa Reais e Trinta 

Centavosais) 

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO PARA 0 

DIA: 30/04/2020 —AS 8:30 HORAS. 

Local: Setor de Licitacees da Prefeitura Municipal de Capanema, 

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080—Capanema —Parana —Centro. 

Demais informacees poderao ser obtidas no endereco acima citado em horario 

normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema-PR, 07s de abril de 2020 

Americo Belle- Prefeito Municipal 

AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE LICITACAO 

—TOMADA DE PRECOS N° 3/2020 

001ICiPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma publico que realizard 

Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Tomada de Precos n°3/2020 

Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAiBA, ENTRE AS RUAS PADRE 

CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM 

ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349- 

29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

Valor: R$ 117.318,59 (Cento e Dezessete Mil, Trezentos e Dezoito Reais e 

Cinquenta e Nove Centavosais) 

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO PARA 0 

DIA: 30/04/2020 —AS 10:00 HORAS. 

Local: Setor de Licitaceies da Prefeitura Municipal de Capanema, 

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080—Capanema —Parana —Centro. 

Demais informacees poderAo ser obtidas no endereco acima citado em horario 

normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema-PR, 07 de abril de 2020 

Americo Belle-Prefeito Municipal 

AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE LICIT/40 

—TOMADA DE PRECOS N° 4/2020 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma pablico que realizara 

Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Tomada de Precos n°4/2020 

Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA MADRE MARIA SILVINA- EM 

ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349- 

29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

Valor: R$ 0,00 (ais) 

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO PARA 0 

DIA: 30/04/2020 —AS 13:30 HORAS. 

Local: Setor de Licitacees da Prefeitura Municipal de Capanema, 

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080—Capanema —Parana —Centro. 

Demais informacties poderAo ser obtidas no endereco acima citado em horario 

normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema-PR, 07 de abril de 2020 

Americo Belle-Prefeito Municipal 
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MUNICIPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissao: 17/04/2020 
	

Edital n°: 3 
	

Tipo Tomada de precos 
FORNECEDOR : 

• SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS 
EIRELI - ME 
08.715.392/0001-87 
RUA CAPITAO JOAO RIBAS DE OLIVEIRA, 81 
SALA B - CEP: 81510350 - BAIRRO: 
GUABIROTUBA CIDADE/UF: Curitiba/PR 
STELLA MARIS RESENDE 
338.575.201-91 

E-MAIL: felipelicitacao@hotmail.com  TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATA4'A0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUcA0 DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AV 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de LicitacAo referente a (Tomada de precos N° 01), devidamente preenchida e 
de acordo corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo corn as condicOes do Edital. • 

Assinatura do fornecedor 

Ohs.: Devolver A PREFEITURA, devidatnente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitacAo. 

Aufvu4  3-6 



pmcp_apoiolicitacaol 

De: 	 postmaster@outlook.com  

Enviado em: 	 sexta-feira, 17 de abril de 2020 15:27 

Para: 	 apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Entregue: TOMADA DE PREcOS 03-2020 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem titulo 00080.txt 

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatarios: 

'Felipe Augusto Fernandes' (felipelicitacaoPhotrnail.corn)  

Assunto: TOMADA DE PREcOS 03-2020 

• 

• 



pmcp_apoiolicitacaol 

De: 	 pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br > 
Enviado em: 	 sexta-feira, 17 de abril de 2020 15:26 
Para: 	 'Felipe Augusto Fernandes' 
Assunto: 	 TOMADA DE PRECOS 03-2020 
Anexos: 	 RUA PARAIBA-tp03-2020.rar; RUA PARAIBA V2-tp03-2020.rar; AVISO DE 

REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DA T.PRECOS 03-2020.pdf; 
edital.pdf; PROTOCOLO SM.pdf 

Boa tarde, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta tecnica da Tomada de Precos 
n° 03/2020. 0 cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovac5o que foi feito o 
cadastro. 
Favor confirmar o recebimento do e-mail e nos encaminhar o Protocolo de entrega(anexo) assinado. 
Att, 

Steffany H. Gongalves 

SETOR DE LICITAcA0 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

46 35521321 



MUNICIPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissao: 17/04/2020 
	

Edital n°: 3 
	

Tipo Tomada de precos 
FORNECEDOR : 

SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI 
ME 

08.715.392/0001-87 
RUA CAPITAO JOAO RIBAS DE OLIVEIRA, 81 
SALA B - CEP: 81510350 - BAIRRO: 
GUABIROTUBA CIDADE/UF: Curitiba/PR 
STELLA MARIS RESENDE 
338.575.201-91 

E-MAIL: felipelicitacao@hotmail.com  TELEFONE: 41 3262 8435 
OBJETO: CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RU 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitacao referente a (Tomada de preps N° 03), devidamente preenchida e 
de acordo corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condicOes do Edital. 

Assinatura do fornecedor 

Obs.: Devolver i1 PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitacito. 
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pmejapoiolicitacaol 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

 

pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br > 

quarta-feira, 29 de abril de 2020 11:11 
'Felipe Augusto Fernandes' 
PROTOCOLOS DE TOMADAS DE PREcOS 
PROTOCOLO SM.pdf; PROTOCOLO SM.pdf; PROTOCOLO SM.pdf; 

PROTOCOLO SM.pdf 

Born dia, houve urn equivoco ao enviar os protocolos das tomadas de pregos ern anexo, havia erros na descrigao do 

objeto e na citagao dos n° de edital. 
Favor confirmar o recebimento de entrega e desconsiderar os protocolos enviados anteriormente substituindo pelos 

que esao ern anexo. Caso a empresa esteja cadastrada em alguma tomada de pregos e o protocolo na'o estiver em 

anexo significa que nao houve alteracao mantendo o enviado anteriormente. Em caso de dUvida ligar no n° 46 3552 

1321 ou encaminhar nesse e-mail. 

Att, 

Steffany H. Gongalves 

SETOR DE LICITA00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

46 35521321 
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CREDENCIAMENTO 	DA 

EMPRESA 

CAW 	SERVIcOS DE 

TERRAPLANAGEM LTDA- EPP 

• 



eticia Steffens da Rosa 
RG: 5.976.116-1-SSP-PR 

Socia Administradora 

SERVENTIA DISTRITAL DE PLANALTO - PR 
Av. Rio Grande do Sub 938 . Ccroro - CEP:85.750.000 - PLANALTOTR 

cartonopnntana4. rlinc.com.br  - Fonc:46-3555-1134 — 
Selo Digital n°7Fep).MkP5c.Ivm1,3, Controle: PFHy4.Yd3dc. 
Consulte em http://funarpen.com.br  
Reconheco por Semelhanca 
DA ROSA. *0001* F28Xi 
de abril de 2020. Em 

SILVIA LETICIA STEFFENS 
ou fe. Planalto-Parana, 28 
da Verdade 

Isabel Cristina Dresch !Mar• 	Oficial Interica 

•••* 	 teika •
4705)00 SOMENYE COLA SOLO DE AUTENTIC,DAD 

  

 

ou kASURAS 
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CAW 
ANEXO 01 

CARTA CREDENCIAL 

A COMISSAO DE LICITAcA0 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 03/2020. 

Senhores 

O abaixo assinado Silvia Leticia Steffens da Rosa, portador da carteira de identidade 
RG: 5.976.116-1- SSP-PR, na qualidade de responsavel legal pela proponente CAW — 
SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, vem pela presente, informar a 
Vossa Senhoria que o senhor Sr. Marlon Vinicios Steffens, carteira de identidade n°. 
12.793.013-9 — SSP-PR, é a pessoa designada por nos para acompanhar a sessao de 
abertura e recebimento da documentacao de habilitacao e proposta de precos, para 
assinar as atas e demais documentos, e corn poderes para renunciar prazos recursais a 

que se referir a licitacdo em epigrafe. 

Atenciosamente. 

Capanema, PR, 30 de Abril de 2020. 

r64.726.52810001-0711  

CAW - SERVIcOS DE 
TERRAPLENAGEM 

LTDA - EPP 
Estrada Velha Chicara Pedreira, Km 48 

I.fox. a Cidade - 85750-000 - Planalto - P111 
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CAW - SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 
	41) 187 

CNPJ: 04.726.528/0001-01 
SETIMA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL 

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, brasileira, natural de Venancio 
Aires - RS, casada sob o regime de Comunhao Universal de Bens 
cornerciante, residente e domiciliada na cidade de Planalto - PR, Av. Porto 
Alegre n° 865, centro, portadora do CPF 836.693.539-68 e RG n° 
5.976.116-1 SSP/PR. 
CARLOS LEANDRO TSCHA, brasiteiro, natural de Capanema - PR 
solteiro, nascido em 26/08/1962, comerciante, residente e domiciliado na 
cidade de Capanema-PR, a Rua Minas Gerais 1403, centro, portador do 
CPF 638.493.059-53 e RG 1.901.554-8 SSP/PR, unicos socios da 
Empresa CAW — SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, corn 
sede e Toro juridic° na Av. Rio Grande do Sul, n/s, centro, Planalto/PR 
CEP 85750-000, corn contrato social devidamente arquivado no CartOrio 
de Registro de Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas da comarca de 
Capanema - PR, sob n° 684 corn data de 26 de Setembro de 2004 e na 
Junta Comercial do Parana sob NIRE 41207819894 por despacho em 
sessao de 13/03/2014, corn a Ultima alteragao e consolidagao sob n° 
20144272679 por despacho em sessao de 18/07/2014, inscrita no CNPJ 
n° 04.726.528/0001-01 resolvem assim alterar e consolidar o contrato 
social e alteragOes mediante as seguintes clausuias: 

CLAUSULA PR1MEIRA: Fica alterado o enderego da sociedade para Estrada Velha 
Chacara Pedreira Km 48 sn°, PrOximo a Cidade, Planalto-PR, CEP 85750-000. 
CLAUSULA SEGUNDA: Fica altered° o ramo de atividades da empresa para: CNAE 
4211-1/01 Construgao de rodovias e ferrovias; CNAE 7732-2/01 Aluguel de maquinas e 
equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes; CNAE 4319-3/00 
Servigos de preparagao do terreno; CNAE 4212-0/00; Construgao de obras de artes 
especiais; CNAE 4213-8/00 Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas; CNAE 
4930-2/02 Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas 
intermunicipal, interestadual e internacional; CNAF. 4313-4/00 Obras de terraplenagem. 
CLAUSULA TERCEIRA: 0 capital social de R$260.000,00(duzentos e sessenta mil 
reais) passa a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) divididos em 360.000 
(trezentos e sessenta mil quotas) de R$ 1,00 (um real) cada, cujo aumento de R$ 
100.000,00 (cern mil reais) sera integralizado da seguinte forma: 
a) SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA que possui 236.600 (duzentos e trinta e se is 
mil e seiscentos) quotas de R$ 1.00 (urn real) cada totalizando R$ 236.600,00 
(duzentos e trinta e seis mil e seiscentos reais) passa a ter 327.600,00 (trezentas e 
vinte e sete mil e seiscentas) quotas de R$ 1,00 (urn real) cada totalizando R$ 
327.600,00 (trezentos e vinte e sete mil e seiscentos reais) cujo aumento R$ 91.000,00 
(noventa e urn mil reais) sera integralizado moeda corrente do pals neste ato; 
b) CARLOS LEANDRO TSCHA quo possui 23.400 (vinte e tres mil e quatrocentas) 
quotas de R$ 1.00 (urn real) cada totalizando R$ 23.400,00 (vint e tres mil e 
quatrocentos reais), passa a ter 32.400 (trinta e dois mil e quatrocentas) quotas de R$ 
1,00 (urn real) cada totalizando R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatr centos reais) 
cujo aumento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) sera integralizado em moe a corrente do 
pals neste ato. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 22/02/2016 09:57 SOB N" 2015742346. 

11.11.1"111111111  • 	

PROTOCOLO: 157492346 DE 18/02/2016. CoDI0110 DE NTE 8/CACIAO: 
FR157492346. EIRE, 41207819894. 

JUNTA MC' 	
CAW-SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 	EPP 

OC)PARANA 
Libertad Bogus 

SECRETARIA GERAL 
CURITIBA, 22/02/2016 

www.empresafa°11.pr.qov.br  

A validade deste document°, se impress°, fica sujeito & comprovac&o de sue autencidede nos respectivos portais. 
Inforaando sous roxpoctivost codigos de yorificacAo 
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PARAGRAFO UNICO: Em virtude da rnodificacao a Clausula do Capital passa a ter a 
seguinte redacao: 0 capital social é de R$ 360.000.00 (trezentos e sessenta mil reals) 
divididos em 360.000 (trezentas e sessenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 
(urn real) cada uma, intralizado em moeda corrente do Pais, pelos socios: , 
I 	 SOCIOS 	 ' `)/0 _1 	QUOTAS I 	CAPITAL R$ ..t 
!CARLOS LEANDRO TSCHA 09 
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA 91 
TOTAL 	 1 100 

l 	 32.4001 	32.400,00 
327 600 	327 600.00 

	

360.000 i 	360.000,00 
CLAUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que nao 
coliciirern corn as disposicoes do presente instrumento. 
CLAUSULA QUINTA: DA CONSOLIDAQA0 DO CONTRATO: A vista da modificacao 
ora ajustada. os socios RESOL.VEM por este instrumento. atualizar e consolidar o 
contrato social.. tornando assim sem efeito. a partir delta data, as clausulas e 
condicOes confidas no contrato primiiivo e alteracoes que passarn a ter. a seguinte 
redagao 

188 
• SERVIcOS D TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

CNPJ: 04.726_52810001-01 
SE:TIIVIA ALTERA4A0 DO CONTRATO SOCIAL 

• 

CON IRA I (,) SOCIAL CONSOLIDADO 
CAW SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

CNPJ/MF 04.726.528/0001-01 
NIRE: 41207819894 

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, brasileira, natural de Venancio Aires - RS 
casada sob o regime de Cornunhao Universal de Bens. comerciante, residents e 
domiciliada na cidade de Planalto - PR. Av. Porto Alegre 865. centro. portadora do CPF 
n° 836.693.539-68 e RG 5.976 116-1 SSP/PR, 
CARLOS LEANDRO TSCHA. brasileiro, natural de Capanema PR. solteiro, nascido 
em 26/08/1962, comerciante. residents e domiciliado na Rua Minas Gerais 1403, centro 
Capanema/PR, CEP 85760-000, portador do CPF 638.493 059-53 e RG 1.901.554-8 
SSP/PR; Cinicos socios da Empresa CAW --- SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 
EPP, corn sede e foro juridico na Estrada Velha. Chacara Pedreira Km 48 sn°. Proximo 
a Cidade, Planalto-PR. CEP 85750-000. corn contrato social devidamente arquivado no 
CartOno de Registro deTitulos e Documentos e Pessoas Juridicas da cornarca de 
Capanerna PR. sob rv) 584 corn data de 26 de Setembro de 2004 e na Junta 
Cornercial do Parana sob NIRE 41207819894 por despacho em sessao de 13/03/2014 
corn a Ultima alteracao e consolidacao sob n° 20144272679 por despacho em sessao 
de 18/07/2014. inscrita no CNPJ n° 04.726.528/0001-01 resolvem assim alterar e 
consolidar o contrato social e alteracoes mediante as seguintes clausulas: 
CLAUSULA PRIME IRA' A sociedade Ora sob o none emoresarial CAW — SERVIC(.)S 
DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP. 
CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede na Estrada Velha, Chacara 
Pedreira Km 48 sn°. Proximo a Cidade. Planalto-PR. CEP 85750-000. 
CLAUSULA TERCEIRA' 0 ramp de atividades da sociedade e: CNAE 4211-1,01 
Construcao de rodovias e ferrovias; CNAE 7732-2/01 Aluguel de maquinas e 
equipamentos para construcao sem operador, exceto andairnes: CNAE 4319-3/00 
Services de preparacao do terreno: 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDK 

CERTIFICO 0 REGISTRO EN 22/02/2016 09:57 SOB N 20157 2346. 
PROTOCOLO : 157492346 DE 18/02/2016 CODIOO DE VERIFICA 0 
P1417492346. MIRE: 41207819894. 
CAW-SERVIcOS DR TERRAPLENAGEM LTDA 	EPP 

Libertad Bogus 
SECRBTARIA GERAL 

CURITIBA, 22/02/2016 
,ww.empreSafaCil.pr.gov.br  

smink-Vraimm„,_ 

COMERC, a1 
:JO PARANA 

A validade deete document°, se impress', tics suieito a comprovacao de sue autencidade nos reSpeCtivOS portaiS. 
Toformaildo sous lospectivos codigos de verificacAo 
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CAW SERVIcOS DE ILRRAPLENAGEM LTDA - EPP 

CNPJ: 04.726.528/0001-01 
SETIMA ALTERAcA0 DC) CONTRATO SOCIAL 

CNAE 4212-0/00 Constrecao 	obras de artes especiais, CNAE 4213-8/00 Obras de 
urbanizactio - was, pracas e calcadas; CNAE 4930-2/02 Transporte rodoviario de 
carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestaduai 0 
internacional; CNAE 4313-4/00 Obras de terraplenagem. 
CLAUSULA QUARTA: 0 capital social integralizado em moeda corrente do pais neste 
eta de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), dividiclos em 360.000 (trezentos 
e sessenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuido entre os 
socios: 

i. 	
SOCIOS QUOTAS CAPITAL R$ 

CARLOS LEANDI-R0 TSCHA 09 32.400 32.400,00 
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA 91 327.600  327.600,00 

T OT A L 100 360.000 360.000,00 
CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou sues atividades em 20/09/2001 e seu prazo 
de durageo e indeterrninado 
CLAUSULA SEXTA: As quotas sao indivisiveis e net) podereo ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sena n consentimento dos outros socios, a quern fica 
assegurada, em igualdade de condicoes e preco direito de preferencia para a sua 
aquisicao se pastas a venda, forrnalizando, so realizacia a cessao delas, a alteraceo 
contratual pertinente. 
CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de suns 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizacao do capital social. 
CLAUSULA OITAVA: A administracao da sociedade cabera a soda SILVIA. LETICIA 
STEFFENS DA ROSA, individualmente, corn os poderes e atribuicoes de 
adrninistradora, autorizada ao use do nome empresarial, vedada, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social on assurnir obrigacoes seja em favor de 
quaisquer quotistas ou do terceiros, bem coma onerar ou alienar bens imeveis da 
sociedade, sem autorizacao do outro secio. 
CLAUSULA NONA: A adrninistradora declare sob as penas da lei de que nao esti 
impedida de exercer a acIministragao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenacao criminal, ou por se enc:oritrar sob os efeitos dela, a pena quo vele, ainda 
quo temporariamente, o acesso a eargos pOblicos; on por crime .falimentar, de 
prevaricacao, polka ou suborn°, concussao. peculato, on contra a economic popular 
contra a sisterna financeiro nacional, contra normas de defesa da concorre,ncia, contra ), 
as rc,flacees de consumo. fe publica. ou cr proprieciade. 	 /Vr' 
CLAUSULA DECIMA: Ac, termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, 
administrador prestara contas justificadas de sua administraceo, procedendo 
elaboracau do inventario, do balance patrimonial e do balanco de resultado econOrnice 
cabendo aos socios, na proporcao de suss quotas, os iucros ou perdas apurados. 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao termino cl exercicio 
social, os socios deliberareo sobre as contas e designarao administrador qu ido for o 
caso. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: A sociedade padera a qualquer tempo brir ou 
lecher filial ou outra dependencia. mediante alteracao contratual assinada po todos as 
socios. 

 

JDNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA SERE 

CERTIFICO 0 RENISTRO EM 22/02/2016 09:57 SOB N' 20 57 2346. 
PROTOCOL°,  157492346 DE 18/02/2016 conIao DE VERIFICA. 0, 
F5157492348. MIRE, 41207819894. 
CAN-SEEVIOOS DE TERRAPLENAORM LTDA 	EPP t, 	(n`MI 

Libertad Bogus 
SECRETARIA GERAL 

CURITIBA, 22.'02/2016 
wuN.empresatacil.pr.gov.b: 
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CAW — SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LIDA - EPP 

	
L-t4 

CNPJ: 04.726.528/0001-01 
SETIMA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os sacios ooderao de comum acordo, fixar urea 
retirada mensal, a titulo de -pra-labore", observadas as disposicoes regulamentares 
pertinentes, 
CLAUSULA DECIMA GUARTA. Falecondo ou interditado qualquer sacio, a sociedade 
continuara suas atividades corn os herdeiros, succssores e o incapaz. Nao sendo 
possivel ou inexistindo interesso destes ou do secio remanescente, a valor de seus 
haveres sera apurado e liquidado corn base na situacao patrimonial da sociedade, 
data da resolucao, verificada em balanco especialmente levantado. 
PARAGRAFO UNICO: 0 mewl() procedimento sera adotado em outros casos que a 
sociedade se resolva em relacao a seus sacios. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Cornarca de Capanema-PR, para o 
exercicio e o cumprimento dos direitos e abrigacbes resultantes deste contrato. 
E, por assim estarem justos e de acordo, assinarn a preset-rte., instrumento em uma via. 

Pianalto-PR, 30 de novembro de 2015. 

""447.1  
- 

Carlos Leandro Tscha 
Secio 

- C2_ 

Silvia Leticia Steffens da Rosa 
Soda- Administradora 

r4;.iiAt6.4:. 	:.:APANr:;''.,  

Solo Orgritat N.  14(1AVe.8JOH.1A1 tfI, Controi* 3k6VA.1100 

CftnsOke Iftn *sly rm htt .11(unitrp on ;pm bt 

Reconbsco pot SEMELNIANcA as altoirtaturao indkadas do CARLOS 1.EANDFt0 
TSCHA o SA VA :_ETICIA STEFFENS DA ROSA do qv* dm: to 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE 

CERTIFICO 0 REGISTRO KM 22/02/2016 09:57 SOB N" 20157492 46. 
DEOTOCOLO: 157492346 DE 18/02/2010. C0DI3O DE ATERIPICA0A 
PR157492346. EIRE: 41207819894. 
CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 	EPP 

Libertad Bogus 
SECRETARIA GERAL 

CURITIBA, 22/02/2016 
www.empresaracil.pr.gov.br  
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MUNICfPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissao: 11/02/2020 Edital n°: 3 Tipo Tomada de precos 
FORNECEDOR : 

CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 
EPP 
04.726.528/0001-01 
ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 - CEP: 
85750000 - BAIRRO: PROXIMO A CIDADE 
CIDADE/UF: Planalto/PR 
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA 
836.693.539-68 

E-MAIL: 	 TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RU 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitacao referente a (Tomada de precos N° 03), devidamente preenchida e 

11110 	
de acordo corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo corn as condicoes do Edital. 

	 Assinatura do fornecedor 

Obs.: Devolver it PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitacio. 
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HABILITA00 DA EMPRESA 

CAW 	SERVIcOS DE 

TERRAPLANAGEM LTDA- EPP 
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CAW - SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 
CNPJ: 04.726.528/0001-01 

SETIMA ALTERAcA0 DO CONTRATO SOCIAL 

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, brasileira, natural de Venancio 
Aires - RS, casada sob o regime de Comunhao Universal de Bens 
cornerciante, residente e domiciliada na cidade de PlanaIto - PR, Av. Porto 
Alegre n' 865, centro, portadora do CPF 836.693.539-68 e RG n° 
5.976.116-1 SSP/PR. 
CARLOS LEANDRO TSCHA, brasileiro, natural de Capanema - PR 
softeiro, nascido em 26/08/1962, comerciante, residente e dorniciliado na 
cidade de Capanema-PR, a Rua Minas Gerais 1403, centro, portador do 
CPF 638.493.059-53 e RG 1.901.554-8 SSP/PR, unicos sOcios da 
Empresa CAW — SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, corn 
sede e faro juridico na Av. Rio Grande do Sul, n/s, centro, PlanaIto/PR 
CEP 85750-000, corn contrato social devidamente arquivado no Carton() 
de Registro de Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas da comarca de 
Capanema - PR, sob n° 684 corn data de 26 de Setembro de 2004 e na 
Junta Comercial do Parana sob NIRE 41207819894 par despacho em 
sessao de 13/03/2014, corn a Ultima alteragao e consolidacao sob n° 
20144272679 par despacho em sessao de 18/07/2014, inscrita no CNPJ 
n° 04.726.528/0001-01 resolvem assim alterar e consolidar o contrato 
social e alteracoes mediante as seguintes clausulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereco da sociedade para Estrada Velha 
Checara Pedreira Km 48 sn°, Proximo a Cidade, PlanaIto-PR, CEP 85750-000. 
CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterado o ramp de atividades da empresa para: CNAE 
4211-1/01 Construcao de rodovias e ferrovias; CNAE 7732-2/01 Aluguel de maquinas e 
equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes; CNAE 4319-3/00 
Servicos de preparacao do terreno; CNAE 4212-0/00; Construcao de obras de artes 
especiais; CNAE 4213-8/00 Obras de urbanizacao - ruas. pracas e calcadas, CNAE 
4930-2/02 Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e rnudancas 
intermunicipal, interestadual e internacional; CNAE 4313-4/00 Obras de terraplenagem. 
CLAUSULA TERCEIRA: 0 capital social de R$260.000,00(duzentos e sessenta mil 
reais) passa a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) divididos ern 360.000 
(trezentos e sessenta mil quotas) de R$ 1,00 (urn real) cada, cujo aumento de R$ 
100.000,00 (cern mil reais) sera integralizado da. soguinte forma: 
a) SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA que possui 236.600 (duzentos e trinta e sc is 
mil e seiscentos) quotas de R$ 1.00 (urn real) cada totalizando R$ 236.600,00 
(duzentos e trinta e seis mil e seiscentos reais) passa a ter 327.600,00 (trezentas e 
vinte e sete mil e seiscentas) quotas de R$ 1,00 (urn real) cada totalizando R$ 
327.600,00 (trezentos e vinte e sete mil e seiscentos reais) cujo aumento R$ 91.000,00 
(noventa e urn mil reais) sera integralizado moeda corrente do pais neste ato; 
b) CARLOS LEANDRO TSCHA. que possui 23.400 (vinte e tres mil e quatrocenta ) 
quotas de R$ 1.00 (urn real) cada totalizando R$ 23.400,00 (vinte e tres mil 
quatrocentos reais), passa a ter 32.400 (trinta e dois mil e quatrocentas) quotas de R 
1,00 (urn real) cada totalizando R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais) 
cujo aumento de R$ 9.000,00 (nove mil reels) sera integralizado em moeda corrente do 
pais neste ato. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANI. - SEM 

CEIC::IFICO o REG1STRO EN 22/02/2016 09:57 SOB 11' 20157492346. 
PROTOCOL°. 107452346 DE 18/02/2016. CODIGO DE VERIFICAcAO: 
PR107492346. MIRE: 41207819894. 
CAW-SERVIc09 DE IERRAPLENAGEN LEDA - - - EPP 

Libertad Bogus 
SECRETARIA GERM. 

CURITIBA, 22/02/2016 
vww.empresafacil.pr.gov.br  

A vaIidade dente documento, 6A lapresso, fire sujeito ii coaprovacAo de RUA auteacidade nos rospectivos portals. 
Tnformando seus respectivos codigos de verificacio 
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CNPJ.  04 726 528/0001-01 
SETIMA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL.  

PARAGRAFO UNICO: Em virtude da modificacao a Clausula do Capital passa a ter a 
seguinte redayao: 0 capital social é de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reaisj 
divididos em 360.000 (trezentas e sessenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1 00 
(um real)  cada Lima integralizado em moeda 	 P_  

SOC IOS 	 u/0 	 QUOTAS 	CAPITAL R$  
CARLOS LEANDRO TSCHA 	 09 	 32.400 	32.400,00  

	

SILVIA LETICIA. STEFFENS DA ROSA 91 	 327 600 	327 666 00 • 
TOTAL 	 100 	 360.000 360.000,00 

CLAUSULA QUARTA' Permanecern inalteradas as demais clausulas vigentes que n5o 
colidirern corn as disposigoes do pi eselite instrumento.  
CLAUSULA ()UINTA: DA CONSOLIDACAO DO CONTRA TO: A vista da modificacao 
ora ajustada, os sacios RESOLVEM. por este instrumento atualizar e consolidar o 
contrato social, tomancio assirr sem &alto a partir delta data, as clausulas e 
condigbes contidas no contrato primitivo e alteracoes que passam a ter a seguinte 
redagao 

CONTRA i 0 SOCIAL CONSOLIDADO 
CAW SERVICOS DE .T"ERRAPLENAGEIVI LTDA EPP 

CNPJ/fvfE 04.726.528/0001-01 
NIRE: 41207819894 

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, brasileira, natural de Venancio Aires - RS 
casada sob o regime de Comunhao Universal de Bens. comeroiante, residente e 
domiciliada na cidade de Planalto - PR. Av. Porto Alegre 865, centro, portadora do CPF-
n° 836.693.539-68 e RG 5.976.116-1 SSP/PR, 
CARLOS LEANDRO TSCHA, brasileiro, natural de Capanema PR solteiro, nascido 
em 26/08/1962, corne.rciante, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais 1403, centro 
Capanema/PR, CEP 85760-000, portador do CPF 638.493.059-53 e RG 1.901.554-8 
SSP/PR; Unicos socios da Empresa CAW — SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 
EPP, corn sede e foro juridic() na Estrada Velha. Chacara Pedreira Km 48 sn°, Proximo 
a Cidade, Planalto-PR. CEP 85750-000. corn contrato social devidamente arquivado no 
Carlene de Registro de Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas da comarca de  
Capanema - PR. sob 00  584 corn data de 26 de Setembro de 2004 e na Junta 
Comercial do Parana sob NIRE 41207819894 por despacho ern se.ssac de 13/03/2014 
corn a Ultima altera:c.5o e consolidacao sob n" 20144272679 por despacho em sessao 
de 16/07/2014, inscrita ne CNPJ n° 04.726.526/0001-01 resolvem assirn alterai e 
consolidar o contrato social a alteracoes mediante as seguintes clausulas: 
CLAUSULP, PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome ernpresarial CAW — SERVICOS 
DE TER.R.APLENAGEM LTDA EPP, 
CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Estrada Velha, Chacara 
Pedreira Km 48 sn° Proximo a Cidade. Planalto-PR. CEP 85750-000. 
CLAUSULA TERCEIRA' C) ramp de atividades da sociedade er. CNAE 4211-1/ 1 
Construcao de rodovias a ferrovias: CNAE 77:32-2/01 Aiuguel de rnaquinas 
equipamentos para construcao sem ope.mclor exceto anclaimes CNAE 4319-3/ 
Servicos de preparacao do terreno: 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE 

CERTIFTCO 0 REGISTRO EN 22/02/2016 09,57 SOB N' 20157492346. 
PROTOCOL°, 157492346 DE 10/02/2C16. C6DIg0 DE VERIFICACAO, 
PR1f,7432346. NIRE, 412078/9894. 
CAN-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 	- EPP 

Libortad Bogus 
SECRETARIA GERM, 

CURITIBA, 22/02/2016 
www.emprosafacil.pr.gov,br 

A validade dente documento, se impresso, rice sujeito a comprovapao de sua auteocidade nos respectivos portais. 
Idformendo seus respectivos codigos de verificacao 



CAW - SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 
CNIPJ: 04.726.528/0001-01 

SETIMA ALTERACAO DC) CONTRATC SOCIAL 

CNAE 4212-0100 Construcac de obra:- de artes espociais, C...;NAE 4213-8/00 Obras de 
urbanizacao - was, pracas e caicaclas; CNAE 4930-2/02 Transporte rodoviario de 
carga, exceto produtos perigosos e inudancas, intermunicipal, interestadual e 
internacional; CNAE 4313-4/00 Obras cie terraplenagern. 
CLAUSULA QUARTA: C) capital social integralizado em moeda corrente do pais neste 
ate de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), divididos em 360.000 (trezentos 
e sessenta mil) quotas de R$ 1,00 (urn real) cada uma, fica assim distribuido entre Os 
s6cios: 

195 

SOCZOS 	 % QUOTAS 	CAPITAL R$ 
CARLOS  LEANDRO TSCHA 	 i 	09 	 32.400, 	32.400,00 1 
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA 1 	91 I 	327.600 	327.600,00 I 

T OT A L 	 100 	 360.000 	60 000 00  
CLAUSULA QUINTA: A sociedade 	suas atividades em 20/09/2001 e seu prazo 
de ciuragao e indeterminado. 
CLAUSULA SEXTA: As quotas sac) rndry siveis e nao poderao ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sear o consentirnento dos outros sOcios, a quern fica 
assegurada, em igualdade de condicOes e preco direito de preferOncia para a sue 
aquisicao se postal a venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a alteracao 
contratual pertinente. 
CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sock) e restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariarnente pain integralizacao do capital social. 
CLAUSULA OITAVA: A administracao da sociedade cabera a soda SILVIA LETICIA 
STEFFENS DA ROSA, individualmente, corn os poderes e atribuicoes de 
administradora, autorizada an use do nome empresarial, vedada, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assurnir obrigagOes seja em favor de 
quaisquer quotistas ou de terceiros, bem comu utterer ou alienar bens imllveis da 
sociedade, sem autorizacao do outro sOcio. 
CLAUSULA NONA: A administradora declara sob as penas da lei de quo nao este 
impedida de exercer a administracao da sociedade, por lei especial, ou em virtucle de 
conde.nacao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena quo vede, ainda 
quo temporariamente, o ace.sso a J.:arc:jos pOblicos, nu per crime falimentar, cie  
prevaricacao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de detesa da concorrOncia, contra 
as relacOes de consumo. fe publica, ou propriedade. 
CLAUSULA DECIMA: Au termitic, de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o.,  
administrador prestara caritas justificadas de sua administracao, proc.cidenclo 
elaboracau cfo inventario, do balanco patrimonial e do balanco cie resultado econOmico 
cabendo aos sOcios, na proporcao de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao terrain() do exorcicio 
social, os secios deliberarao sobre as contas e designarao administrador quando for o 
caso.,  
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou 
fechar filial ou outra dependencia. rnediante alteracao contratual assinada per tocios os 
sOcios. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 22/02/20/6 09.57 SOB N -  20157492346. 

PROTOCOLO ,  157452346 CF 18/02/2016. CODIOO DE VERIFICACiO,  

PR157492346. EIRE: 41207819894. 
CAW-SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 	EPP 

Libertad Bogus 
SECRETARIA GERAL 

CURITIBA. 22/02/2016 
1/4.re.omprosatac11 pr.907.W: 

A validede deste document°. so improsso, fica sujeito a comprovacao de sus autencidade nos respectivos portals. 
Informando sews respectivos c6digos de verificacio 
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CAW - SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LIDA - EPP 
	

L44 

CNPJ: 04,726.524310001-01 
SETIMA ALTERAcA0 DO CONTRA-T.0 SOCIAL 

CLAUSULA DE-CIMA TERCEIRA: Os secios poderao de con-ium acordo, fixar Lima 
retirada mensal, a titulo de "pro-laboie", observadas as disposicoes regularnentares 
pertinentes. 
CLAUSULA DECIlvlA QUARTA: Faleconcio en interditado qualquer secio, a sociedade 
continuara sues atividades corn os herderros, sucessores e o incapaz. Nao sendo 
possivel ou inexistindo interesse destes ou do socio remanescente, o valor de seus 
haveres sera apurado e liquidado corn base na situacao patrimonial da sociedade, 
data da resolucao, verificada em balanoo especialrnente levantado. 
PARAGRAFO UNICO: 0 mesmo proceciimento sera adotado em outros casos due a 
sociedade se resolva em relacao a seus socios. 
CLAUSULA DECIfV1A QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de Capaneina-PR, pare o 
exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigacoes resultantes deste contrato. 
E, por assim estarern justos e de acerb°, assinam o presente instrumento em uma via. 

ir400,,,,:"--
,E.3,47:PN,4  

9----"'4 -,..-•.---_,-- 
 

Carlos Leandro Tscha 

--.....--7.-..1.._.. 	 ,... ' 	 ---.."rv,P, 	. -vrf . 	• 	. 

..max.., ..sem 	, 	 C4/::"de/abo..----' \ 	 - . ,, 
„ 	, 	 `0,,_-----....., 

Pianalto-PR, 30 de novernbro de 2015. 

----._ Pp 	... 	A__ 	lx.,  • 	 ''-- E.- -e.(.._. -1.,k.::.''-<_ ,  
'Silvia Leticia Steffens da Rosa 
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Secia- Administradora 
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sco Uigitar 	HUAVc.9-ty6hliA1i17, COPtroi• 3keiNk 
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Rsconhirco por SEMELHANc A at as•Maturse and:cads) ri• CARLOS LEANDRO 
"rsCHA • Sh Viet LEr;Cli.,  STEFFENS OA ROSA do Q.• 

c.pin.mm.pr2 16 or doze 	 6. As 14 	rift 

JUNTA CONERCIAL DO ESTADO DO PARANA SEDE 

CERTIFICO 0 REG/STRO KM 22/02/2016 09:57 SOB N' 20157492346. 
PROTOCOL° 157492346 OE 18/02/201C. CoDIGO DE VERIFICACiO: 
PR157492340. NIRE, 41207819894. 

[JUNTA COMERCIAL CAW-SERVI006 DE TERRAPLENAGEM LTDA - - - EPP 

DO PARANA 
------------- 	 Libertad Bogus 

SECRETARIA GERAL 
CURITIBA, 22/02/2016 

ww,.empresafacil.pr.gov.br 

A valldade dente document°, se impresso, floe sujeito a comprovacao de sue autencidade nos respectivos portals. 
Informando sans reapactivos ciidigos de earificacho 



Esta cert•clao foi emitida autornaticamente em 21/02/2020, as 09;35:10 (horario de Brasilia). 
Se impressa, venficar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, corn o codigo JJE7GPIP. 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secreted° Geral 
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Governo do Estado do Parana 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Parana 

Empresa 	hal 

 

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA' 

  

    

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informacoes abaixo constam dos documentos arquivados 
nests Junta Comercial e sao vi entes na data da sua expedicfio. 

Nome Empresarlal: CAW - SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Natureza Jurldlca: Sociedade Empreseria Limitada 

Protocolo: PRC2001413764 

NIRE (Sede) 
41207819894 

CNPJ 
04.726.528/0001-01 

Data de Ato Constitutivo 
13/03/2014 

Inicio de Atividade 
20/09/2001 

Endereco Completo 
strada Velha CHACARA PEDREIRA, N° KM 48, PROXIMO A CIDADE - Planalto/PR - CEP 85750-000 

Objeto Social 
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; ALUGUEL DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; 
SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO; E OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

Capital Social 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Prazo de Duragao 
Indeterminado 

Dados do Socio 
Nome 	 CPF/CNPJ 	Participacao no capital 	Especie de socio 	Administrador 	Termino do mandato 
SILVIA LETICIA STEFFENS 	836.693.539-68 	R$ 327.600,00 	 S6cio 	 S 
DA ROSA 
Nome 	 CPF/CNPJ 	Participagao no capital 	Especie de semi° 	Administrador 	Termino do mandato 
CARLOS LEANDRO TSCHA 638.493.059-53 	, 	R$ 32.400,00 	 Sado - 	 N 

Dados do Administrador 
Nome 	 CPF 	. 	 T6rmino do mandato 
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA 	 836.693.539768 

Ultimo Arquivamento 
to 	 Witmer° 	 Ato/eventos ATIVA 
/02/2016 	 20157492346 	 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE 

CONTRATO/ESTATUTO, 

Situagao 

Status 
CONVERTIDA DE 
SOCIEDADE CIVIL 

1 de 1 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

 

   

NUMERO DE INSCRIcA0 
04.726.528/0001-01 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUACAO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
26/09/2001 

NOME EMPRESARIAL 
CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

EPP 

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
42.11-1-01 - Construcao de rodovias e ferrovias 

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes 
43.19-3-00 - Servigos de preparagao do terreno nao especificados anteriormente 
42.12-0-00 - Construgao de obras de arte especiais 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas 

111  E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 
2 	- Sociedade Empresaria Limitada 

LOGRADOURO 
ESTV CHACARA PEDREIRA 

NUMERO 

KM 48 
COMPLEMENTO 
***** .** 

CEP 

85.750-000 
BAIRRO/DISTRITO 
PROXIMO A CIDADE 

MUNICIPIO 
PLANALTO 

OF 
PR 

ENDERECO ELETRONICO TELEFONE 
(46) 3555-1549 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) ..*** 

SITUACAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUACAO CADASTRAL 
27/08/2005 

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 

SITUAQA0 ESPECIAL . DATA DA SITUAcA0 ESPECIAL 

provado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018 

r-nitido no dia 24/04/2020 as 16:13:23 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina 1/1 
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Imprimir 

  

CA/ WA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrigao: 	04.726.528/0001-01 

!laza° Social: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM SC LTDA ME 

Enderego: 	AV RIO GRANDE DO SUL SN / CENTRO / PLANALTO / PR / 85750-000 

A Caixa Economica Federal, no use da atribuigao que Ihe confere o Art. 7, da Lei 
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situagao regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer 
debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigagoes corn o FGTS. 

Validade:13/03/2020 a 10/07/2020 

Certificacao Niimero: 2020031303533669336306 

Informagao obtida em 23/04/2020 14:20:37 

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 
verificagao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  

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

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 
CNPJ: 04.726.528/0001-01 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscricOes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidao a valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os orgaos e fundos pOblicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-se a situacao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

• A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 16:34:44 do dia 27/12/2019 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 24/06/2020. 
COdigo de controle da certidao: E842.E8DB.A0BA.3A81 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

• 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana 

0201 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 021431529-22 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 04.726.528/0001-01 
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de 
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigacoes tributarias acessarias. 

Wilda ate 05/06/2020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda,prgov,br 

• 

Pagina 1 de 1 
Emitido via Internet Publice (06/02/2020 13:33:24) 
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Prefeitura Municipal de Planalto 
SECRETAR1A MUNICIPAL DE FlNANcAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

NEGATIVA 
N° 17825 / 2020 

IMPORTANTE: 

• 

I. 	FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DEBITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 
REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO 
NESTA CERTIDAO. 
2. 	A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE 
ATE 22/06/2020, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: 0 CONTRIBUINTE NADA 
DEVE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

Planalto, 23 de Abril de 2020 

REQUERENTE: CAW SERVICOS DE 
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

CODIGO DE AUTENTICACAO: 
C2HJF2QE5X24X8XEST 

FINALIDADE: CONCORRENCIA / LICITACAO 

RAZAO SOCIAL: CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 

INSCRICAO EMPRESA 

• 8532 

CNPJ/CPF 

04.726.528/0001-01 

INSCRICAO ESTADUAL 

9018225896 

ALVARA 

1059 
ENDERECO 

EST CHACARA PEDREIRA, KM 48 - PROXIMO A CIDADE CEP: 85750000 Planalto - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Construcao de rodovias e ferrovias, Construcao de obras-de-arte especiais, Obras de urbanizacao - ruas, pracas e 
calcadas, Obras de terraplenagem, Servicos de preparaedo do terreno nao especificados anteriormente, Tr sporte 
rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional, luguel 

de maquinas e equipamentos para construed° sem operador, exceto andaimes 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANA 

C O M ARCA DE CAPANEMA 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 	 TITULAR 

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1212 - CENTRO 	 DIRGE STEVENS FACCIO 
CAPANEMA/PR - 85760000 	 JURAMENTADO 

VITOR HUGO PAGNO 

203 

Certiclao Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 

de distribuigao CIVEL (Civel, Precatoria, Precatoria Especial, Juizado Especial), A-
Vies: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAcA0 JUDICIAL sob minha guarda 
neste carton°, verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA 

CNPJ 04.726.528/0001-01, no periodo compreendido desde 14/07/1989, ate a pre-
sente data. 

1111111111p11119N111j1,1111 	1111111111111111M11111111111111 
e Abide 2020, 13 44:24 

VITOR 	PAGNO 

p0DER JUDVCIARt0 

J11110 
de DIretto dB Cograrca, de 

Caf,-,afkonia - Estado do Parana 
Av. Panyat de Souza, 1212 

CadAdsitAdo

o. do Conte,der, Distribuidot, Peredior, 

Depo 	
Ptibtkco e kvaliadar Judlciel 

SWP.104.259.1611000/47  

Dace Stevens aGoto .11to1st 

Prefeiture iviuraolpe de C4pranerna 
Certiften :;:v.e este dooarr.anto 0 copie fiet 

do onsin::-.,t. 

Capanernz,  

Custas = R$ 48, 95 

Pagina 0001/0001 

Criageo da Comarca 29.11.1967 
vN 
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e.tuei tunuto ae kyrotesto de Tat/[(3s de Capanema - TcR_ 
2o4 VERA SALETE TSCHA DE WALLAU 

Tabelia Designada 

Rua Padre Cirilo, 1622, Centro - Capanema - PR - Fone / Fax: (46) 3552 1190 - email: protestocapanema@gmail.corn 
 

HORARIO DE ATENDIMENTO: 08:30 AS 11:00 HORAS - 13:00 As 17:00 HORAS  

CERTIDAO NEGATIVA DE PROTESTO 

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de 
Protest° de Titulos existentes neste Tabelionato, neles nao consta nenhum titulo 
protestado nos ultimo(s) 05 (CINCO) anos em nome de CAW - SERVICOS DE 
TERRAPLENAGEM, inscrito(a) no CNPJ 04.726.528/0001-01, empresa 
situada na Estrada Velha Chacara Pedreira, KM 48, Planalto/PR. 

0 referido e verdade e dou fe. 

Capanema(PR), 24 de Abril de 2020. 

Custas 
Busca 	R$ 0,00 	0,00 VRC's 
Certiclao 	R$ 13,51 70,00 VRC's 
Furnapen R$ 2,81 15,00 VRC's 
Funrejus 	R$ 3,38 18,00 VRC's 
FA DEP 	R$ 0,68 
ISSQN 	R$ 0,68 
Total 	R$ 21,06 102,00 VRC's 

,,tisd`C)-• 

Vera Salete Tscha de Wallau 

Tabelia Designada 

, 'reifeiture Municipal de Capanenla 
q;.;6 este document° 6 cOpia fief 

	 r 	Xe-27 



-v- 
JUNTA COME RCIAL 

DO PARANA 

Governo do Estado do Parana 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Parana 

Empresal*F6d1 I t& 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informayees abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e s5o vi entes na data da sua ex edi Ao. 

Nome Empresarial: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada 

Protocolo: PRC2001413764 

NIRE (Sede) 
41207819894 

CNPJ 
04.726.528/0001-01 

Data de Ato Constitutivo 
13/03/2014 

Inicio de Atividade 
20/09/2001 

Enderego Completo 
Velha CHACARA PEDREIRA, N° KM 48, PROXIMO A CIDADE - Planalto/PR - CEP 85750-000 

ik
strada 

bjeto Social 
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDAKAS, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; ALUGUEL DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAQAS E CALCADAS; 
SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO; E OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

Capital Social 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Prazo de Duragao 
Indeterminado 

Dados do Socio 
Nome 	 CPF/CNPJ 	 Participagao no capital 	Especie de socio 	Administrador 	Termino do mandato 
SILVIA LETICIA STEFFENS 	836.693.539-68 	R$ 327.600,00 	 Socio 	 S 
DA ROSA 
Nome 	 CPF/CNPJ 	 Participagao no capital 	Especie de socio 	Administrador 	Termino do mandato 
CARLOS LEANDRO TSCHA 638.493.059-53 	R$ 32.400,00 	 Socio 	 N 

Dados do Administrador 
Nome 	 CPF 	 Termino do mandato 
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA 	 836.693.539-68 

Ultimo Arquivamento 

Ikto 	 Numero 	 Ato/eventos 
/02/2016 	 20157492346 	 002 / 051 - CONSOLIDAcA0 DE 

CONTRATO/ESTATUTO 

Situagao 
ATIVA 
Status 

CONVERTIDA DE 
SOCIEDADE CIVIL 

Esta certidao foi emitida automaticamente em 21/02/2020, as 09:35:10 (horario de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, corn o codigo JJE7GPIP. 

11 111 	111 III  
PRC2001413764 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretario Geral 
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PODER JUDICIARIO 
JUSTIcA DO TRABALHO 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 04.726.528/0001-01 

Certidao n°: 3558515/2020 
Expedicao: 06/02/2020, as 13:55:09 
Validade: 03/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedicao. 

Certifica-se que CAW -SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
04.726.528/0001-01, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidacao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolucao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedicao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relacao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitacao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORMAgAO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessdrios a identificacao das pessoas naturais e juridical 
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenca condenatdria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honordrios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execucao de acordos firmados perante o Ministerio Plablico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliacdo Previa. 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANA 

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e 
Negativa de Debitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a 
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana, 
circunscrita a(s) atribuigao(oes) de seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 

Certidao n°: 49843/2020 	 Validade: 20/10/2020 

Razao Social: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 
• CNPJ: 04726528000101 

Num. Registro: 39040 	 Registrada desde : 25/01/2002 
Capital Social: R$ 360.000,00 
Endereco: ESTRADA VELHA CHACARA PEDREIRA, KM 48 INTERIOR 
Municipio/ Estado: PLANALTO-PR 	 CEP: 85750000 
Objetivo Social: 
CNAE 4211-1/01 construgao de rodovias e ferrovias; CNAE 7732-2/01 aluguel de 
maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes; CNAE 4319-
3/00 servigos de preparagao do terreno; CNAE 4212-0/00 construgao de obras de artes 
especiais; CNAE 4213-8/00 obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas; CNAE 4930-
2/02 transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas 
intermunicipal, interestadual e internacional; CNAE 43.13-4/00: Obras de terraplenagem; 
Restrigao de Atividade : Atividades da empresa circunscritas as atribuigoes dos 
profissionais responsaveis tecnicos. 

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR. 
Nao possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalizagao e/ou divide ativa ate a 
presente data. • 
Responsavel(eis) Tecnico(s): 

1 - GISELE MARIA ROVEDA 
Carteira: PR-19753/D 	Data de Expedigao: 20/05/1988 
Desde: 25/01/2002 Carga Horaria: 4: H/D Ate: 11/03/2002 
Desde: 31/08/2005 Carga Horaria: 4: H/D 
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Situagao: Regular 
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7° 
Observagoes: Possui competencia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal 
N.° 5.194/1966 nos campos de atuagao do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e 
do art. 7° da Resolugao do Confea N.° 218/1973. 
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Situagao: Regular 
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° 

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Situagao: Regular 
Resolugao do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° do CONFEA 

2 - LUIZ EDUARDO URBAN 
Carteira: PR-116829/D 	Data de Expedigao: 04/04/2011 
Desde: 04/05/2018 Carga Horaria: 2: H/D Ate: 11/03/2019 
Desde: 01/04/2019 Carga Horaria: 2: H/D 

CREA 

https://creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSA0.6b66873620d441049489448f24082d3e&CODREGTO=384758,DEPT0=5  .. 1/2 
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Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular 
Lei Federal N.0  5.194/1966 - Art. 70  

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular 
Decreto Federal N.0  23.569/1933 - Art. 280  
Observagoes: Possui compet8ncia profissional para as atividades do Art. 70  da Lei no 
5.194/1966 nos campos da atuagao do artigo 28 do Decreto no 23.569/1933 e do art. 70  
da Res. no 218/1973 do Confea. 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular 
Resolugao do Confea N.0  218/1973 - Art. 7o do CONFEA 

3 - AMANDA PEREIRA DE ANDRADE 
Carteira: RO-10505/D 	Data de Expedicao: 05/05/2016 
Desde: 12/02/2020 Carga Horaria: 2:0 H/D 
Visto No: 183792 	Data do Visto: 03/01/2020 
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Situagao: Regular 
Resolugao do Confea N.0  218/1973 - Art. 70  do CONFEA 

Para fins de: LICITAOES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteragao(oes) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidao perdera sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certiclao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.40  120280/2020, ressaltando a 
impossibilidade de execucao de quaisquer servicos ou obras sem a participagao efetiva de 
seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 

Emitida via Internet em 23/04/2020 17:00:58 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucao de Servico No 002/2014. 
A falsificacao deste documento constitui-se em crime previsto no C6digo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respectiva acao penal. 

N 
https://creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSA0=6b66873620d441049489448f24082d3e&CODREGTO=3847580EPT0=5... 2/2 
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 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANA 

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e 
Negativa de Debitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissa-o no Estado do Parana, circunscrita 
a(s) atribuicao(oes) constantes de seu registro. 

Certidao n°: 49841/2020 	 Validade: 20/10/2020 

Nome Civil: GISELE MARIA ROVEDA 

• Carteira - CREA-PR No :PR-19753/D 
Registro Nacional : 1700849816 
Registrado(a) desde : 20/05/1988 

Filiagao : IRINEU ROVEDA 
TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA 

Data de Nascimento : 31/05/1965 
Carteira de Identidade : 30831314 
Naturalidade : CAPANEMA/PR 

CPF : 54183375991 

• 

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL 
SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
Data da Colagao de Grau : 19/02/1988 	 Diplomagao : 19/02/1988 
Situagao : Regular 
Atribuicoes profissionais: 

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7o de 24/12/1966 
Observagaes: Possui competencia profissional para as atividades do art. 70  da Lei Federal 
N.0  5.194/1966 nos campos de atuag5o do art. 28 do Decreto Federal N.0  23.569/1933 e 
do art. 70  da Reso!Lica° do Confea N.° 218/1973. 

Decreto Federal N.0  23.569/1933 - Art. 280  de 11/12/1933 
Resolugao do Confea N.0  218/1973 - Art. 7o de 29/06/1973 do CONFEA. 

Encontra-se quite corn a anuidade relativa ao exercicio de 2020. 
Nao possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalizacao e/ou divida ativa ate a 
presente data. 

Para fins de: LICITACoES 

A autenticidade desta certiclao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 120273/2020. 

Emitida via Internet em 23/04/2020 16:59:52 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucao de Servico No 002/2014. 
A falsificacSo deste documento constitui-se em crime previsto no COdigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 

https://creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=6b66873620d441049489448f24082d3e&OODREGTO=38475&rtqtcertidao=0&Fl... 1/2 
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respectiva agao penal. 

• 

https://creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=6b66873620d441049489448f24082d3e&CODREGTO=384758,rtqtcertidao=0&Fl... 2/2 
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Certittho de Acervo Tecnico - CAT 
Reso!Lica° no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR Certiclao de Acervo 

Tecnico 

3401/2018 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Parana - Crea-PR, o Acervo Tecnico do profissional GISELE MARIA ROVEDA referente a(s) 
Anotaoao(oes) de Responsabilidade Tecnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GISELE MARIA ROVEDA 
	

RNP: 1700849816 

Registro: PR-19753/D 

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

NOmero da ART: 20151036677 Situagao da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO 
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 12/03/2015 Baixada em: 22/09/2015 Forma de registro: Inicial 
Participagao tecnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60 

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Contrato: CONTRATO 014/2015 celebrado em 16/03/2015 

Valor do contrato: R$ 970.828,56 Tipo de contratante: Nao informado 

Dimensao: 30.963,44 Unidade de Medida: M2 

Agao Institutional: 

Enderego da obra/servigo: DIVERSAS RUAS PERIMETRO URBANO N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA 	 UF: PR 

Data de inicio: 16/03/2015 Conclusao efetiva: 16/09/2015 Coordenadas Geograficas: 

Finalidade: Outro 

Proprietario: 

CEP: 85760-000 

CPF: 

Atividade Tecnica: Tipo de Contrato: PRESTAQAO DE SERVIcOS, Atividade Tecnica: EXECKAO DE OBRA OU SERVIc0 
TECNICO, Area de Competencia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servigo: ARRUAMENTO, Servico 
Contratado: EXECUcA0 

Observacoes: 
EXECUCAO DE 30.963,44M2 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ, SOBRE PEDRAS IRREGULARES E 
ASFALTO ANTIGO EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 
0800 041 0067 

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

ConselholleWomoldeEnper.^.1 
Ayonnurntarlorarar. 



* Certidao de Acervo Tecnico - CAT 
Resolucao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 

Certidao de Acervo 
Tecnico 

3401/2018 
CREA-PR 

Pagina 2/6 

Numero da ART:20162563258 Situagao da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIc0 
Tipo de ART: ART de Obra ou Servico Registrada em: 20/06/2016 Baixada em: 06/02/2018 Forma de registro: Inicial 
Participacao tecnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60 

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1080 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Contrato: CONTRATO 082/2016 celebrado em 21/06/2016 

Valor do contrato: R$ 268.315,49 Tipo de contratante: Nao informado 

Dimensao: 7.079,34 Unidade de Medida: M2 

Acao Institucional: 

Endereco da obra/servico: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA 	 UF: PR 

Data de inicio: 21/06/2016 Conclusao efetiva: 21/11/2016 Coordenadas Geograficas: 

Finalidade: Outro 

Proprietario: 

CEP: 85760-000 

CPF: 

Atividade Tecnica: Tipo de Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS, Atividade Tecnica: EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO 
TECNICO, Area de Competencia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servico: ARRUAMENTO. Servico 
Contratado: EXECUcA0 

Observacoes: 
EXECUcA0 7079,34 M2 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA AV. PEDRO VIRIATO 
PARIGOT DE SOUZA ENTRE RUA AIMORES E AV. BOTUCARIS, COM UTILIZACAO APROXIMADA DE 1075,02 TON DE 
CBUQ, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. CONTRATO DE REPASSE 821538/2015 E TP 
6/2016 

Conselho Regional de Engenharia e Agronornia do Parana 
0800 041 0067 

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

OrneWomM 
"grorn 



Certidao de Acervo Tecnico - CAT 
Reso!Lica° no 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 

Certiclao de Acervo 
Tecnico 

3401/2018 
CREA-PR 

; .i-}- ' 21 3 
Pagina 3/6 

NOrnero da ART: 20162671948 Situagao da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO 
Tipo de ART: ART de Obra ou Servico Registrada em: 27/06/2016 Baixada em: 06/02/2018 Forma de registro: Inicial 
Participacao tecnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60 

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Contrato: CONTRATO 086/2016 celebrado em 01/07/2016 

Valor do contrato: R$ 735.589,52 Tipo de contratante: Nao informado 

Dimensao: 17.951,05 Unidade de Medida: M2 

Acao Institutional: 

Endereco da obra/servico: DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: OOBairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA 	 UF: PR 

Data de inicio. 01/07/2016 Conclusao efetiva: 01/12/2016 Coordenadas Geograficas: 

Finalidade: Outro 

Proprietario: 

CEP: 85760-000 

CPF: 

Atividade Tecnica: Tipo de Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS, Atividade Monica: EXECUCAO DE OBRA OU SERVIOO 
TECNICO, Area de Competencia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servico: ARRUAMENTO, Servico 
Contratado: EXECUCAO 

Observacoes: 
EXECUCAO DE 17.951,05M2 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES, COM 
UTILIZACAO APROXIMADA DE 1346,32 TON DE CBUQ, NAS RUAS: SANTA CATARINA, ANTONIO NIEHUES, RUA 
AIMORES E RUA BAHIA, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. PROCESSO 1023363-14/2015, 
MCIDADES E TOMADA DE PRECOS 10/2016. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 
0800 041 0067 

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

Conseiho Regional de Engenharla 	N \ \ \ 
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a wgronomle do Parsing 



Pagi 

214 

ilk
Certidao de Acervo Tecnico - CAT 

Resolu cao no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 

Certidao de Acervo 
Tecnico 

3401/2018 

Ntimero da ART: 20171694009 Situacao da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO 
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 04/05/2017 Baixada em: 06/02/2018 Forma de registro: Inicial 
Participacao tecnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO CNPJ: 76.460.526/0001-16 

Rua: PRAQA SAO FRANCISCO DE ASSIS N°' 1583 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000 

Contrato: 231/2016 TP 8/2016 celebrado em 02/05/2017 

Valor do contrato: R$ 496.767,70 Tipo de contratante: Nao informado 

Dimensao: 10.200,00 Unidade de Medida: M2 

AO() Institucional: 

Endereco da obra/servico: SANTA LUZIA A PONTE RIO SIEMENS N°. 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00Bairro: COMUNIDADE DE SANTA LUZIA 

Cidade: PLANALTO 	 UF: PR 

Data de inicio: 02/05/2017 Conclusao efetiva: 02/10/2017 Coordenadas Geograficas: 

Finalidade: Outro 

Proprietario: 

CEP: 85750-000 

CPF 

Atividade Tecnica: Tipo de Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS, Atividade Tecnica: EXECUCAO DE OBRA OU SERVIQO 
TECNICO, Area de Competencia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servico: ARRUAMENTO, Servico 
Contratado: EXECUQAO 

Observacoes: 
RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ SOBRE PAVIMENTACAO POLIEDRICA ENTRE A COMUNIDADE DE SANTA 
LUZIA E A PONTE DO RIO SIEMENS, TOTALIZANDO 10.200,00 M2, COM UTILIZACAO APROXIMADA DE 1.147,50 TON 
DE CBUQ CAP 50/70. CONTRATO DE REPASSE 820387/2015/MAPA. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 

0800 041 0067 

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

ConsOfroReOwla 
mAgronOrniadoPu.i 
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Certiclao de Acervo Tacnico - CAT 
Resolugao no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 

Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 

Certidao de Acervo 
Tecnico 

3401/2018 

NOmero da ART:20172174785 Situagao da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIc0 
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 02/06/2017 Baixada em: 06/02/2018 Forma de registro: Inicial 
Participagao tecnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA CNPJ: 01.612.441/0001-07 

Rua: RUA RIO GRANDE DO SUL N°: 00 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: BELA VISTA DA CAROBA UF: PR CEP: 85745-000 

Contrato: 09/2017 celebrado em 01/06/2017 

Valor do contrato: R$ 297.722,16 Tipo de contratante: Nao informado 

Dimensao: 6.996,94 Unidade de Medida: M2 

Aga° Institucional: 

Enderego da obra/servigo: RUA RIO GRANDE DO SUL N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00Bairro: CENTRO 

Cidade: BELA VISTA DA CAROBA 	 UF: PR 	 CEP: 85745-000 

Data de inicio: 01/06/2017 Conclusao efetiva: 01/09/2017 Coordenadas Geograficas: 

Finalidade: Outro 

Proprietario: 	 CPF: 

Atividade Tecnica: Tipo de Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS, Atividade Tecnica: EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO 
TECNICO, Area de Competencia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servigo: ARRUAMENTO, Servigo 
Contratado: EXECUCAO 

Observacoes: 
EXECUcA0 DE PAVIMENTAcA0 ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS NO PERIMETRO 
URBANO DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA, COM UTILIZAQAO APROXIMADA DE 524,74 TON DE CBUQ CAP 
50/70. CONFORME PLANILHAS APRESENTADAS NA LICITAcAO. 

Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 
0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br  

./ 
CREA-PR 

Conseiho Regional de Engenharla 
• agronomi• do Parana 



Certidao de Acervo Tecnico - CAT 
Resolucao no 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 

Certidao de Acervo 
Tecnico 

3401/2018 
CREA-PRA' 

NOmero da ART:20174743299 Situagao da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIc0 
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 09/11/2017 Baixada em: 06/02/2018 Forma de registro: Inicial 
Participagao tecnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO CNPJ: 76.460.526/0001-16 

Rua: PRAQA SAO FRANCISCO DE ASSIS N°: 1583 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000 

Contrato: 239/2016 celebrado em 06/11/2017 

Valor do contrato: R$ 344.800,75 Tipo de contratante: Nao informado 

Dimensao: 7.253,61 Unidade de Medida: M2 

Agao Institucional: 

Enderego da obra/servigo: DISTRITO DE SAGRADA FAMILIA N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00Bairro: SAGRADA FAMILIA 

Cidade: PLANALTO 
	

UF: PR 	 CEP: 85750-000 

Data de inicio: 06/11/2017 Conclusao efetiva: 06/01/2018 Coordenadas Geograficas: 

Finalidade: Outro 

Proprietario: 
	

CPF: 

Atividade Tecnica: Tipo de Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS, Atividade Monica: EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO 
TECNICO, Area de Competencia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servigo: ARRUAMENTO, Servigo 
Contratado: EXECUCAO 

Observagoes: 
RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ SOBRE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA NO DISTRITO DE SAGRADA 
FAMILIA, MUNICIPIO DE PLANALTO COM 7253,61M2 E uTiLizAcAo APROXIMADA DE 567,70 TONELADAS DE CBUQ C 

CertIciao de Acervo Tecnico n° 3401/2018 
22/01/2020 14:43 

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que 	A CAT perdera a validade no caso de modificagao dos 
comprova o registro do atestado no Crea. 	 dados tecnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razao de substituigao ou anulagao de ART. 
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da 
capacidade tecnico-profissional da pessoa juridica somente 
se o responsavel tecnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro tecnico por meio de declaracao 
entregue no momento da habilitagao ou da entrega das 
propostas. 

A CAT 6 valida em todo territorio nacional. 

A autencidade e a validade desta certidao deve ser 
confirmada no site do Crea-PR, no enderego 
https://www.crea-pr.org.br, informando o nOmero do 
protocolo: 236603/2018. 

A falsificagao deste documento constitui crime previsto no 
Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva 
acao penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 
0800 041 0067 

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

Comtlno *seemed de Ingenharle 
• •grenanda de Parana 
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CONTRATO PARTICULAR DE PRESTACAO DE SERVICOS 

E RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL 

Que entre si fazem de um lado como Contratante  CAW 

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA, empresa 

situada na cidade de Capanema-PR, a Rua Otavio Francisco de 

Mattos, n° 110, bairro Centro, devidamente inscrita no CNPJ/MF. 

N° 04.726.528/0001-01 e de outro lado como Contratada  a Sra 

GISELE MARIA ROVEDA, brasileira, casada, Engenheira 

Civil, portadora do CREA-PR n° 19753-D, do RG sob n° 

3.083.131-4 SSP/PR e CPF. sob n° 541.833.759-91, residente e 

domiciliada na cidade de Capanema-PR, nas seguintes clausulas e 

condicoes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: do Objeto: A Contratante  contrata os 

servicos da Contratada  para o Cargo de Responsavel Tecnico de 

Engenharia Civil necessarios para projetos, execucAo e acompanhamento 

de obras de construcdo civil, pavimentactio e terraplenagem. 

CLAUSULA SEGUNDA: Carga Horaria: A Contratada tern a Como 

Jornada de trabalho a carga horaria de 04 horas diarias. 

CLAUSULA TERCEIRA: Remuneracao: A Contratante pagard a 

Contratada para exercer a funcao acima o valor de R$ 1.800,00 (Hum mil e 

Oitocentos Reais) mensais, de acordo com a Lei 4950-A/66 ResolucAo 

397/95 do CONFEA, ConstituicAo Federal 88 Art. 7° Inciso XVI. 

Preteiture Municipale, 
(..:A.oner-il 

certitco qwe 
este decurr.ente 

6 GOpis fie' 

or=sirisl. 

Capanerne,  



Capanema-PR, 24 de Agosto de 2005. 
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CLAUSULA QUARTA: Vigencia: 0 Contrato tera inicio em 24/08/2005 

e seu prazo sera por tempo indeterminado. 

Paragrafo Unico: 0 contrato podera ser rescindido por uma das partes 

mediante denuncia por escrito corn antecedencia minima de 60 dias. 

CLAUSULA QUINTA: Fica eleito o fOrum da comarca de Capanema-PR, 

para dirimir toda e qualquer davida por ventura oriunda entre ambos 

referente ao presente contrato. 

E assim por estarem certos e contratados assinam o 

presente e duas vias de igual teor e forma. 

Silvia Leticia Steffens da Rosa 	 Gisele Maria Roveda 
Contratante 	 Contratada 
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Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Gestao de Projetos 

 

DECLARAcA0 DE ATESTADO DE CAPACIDADE 
TECNICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, situada a Avenida 
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, nesta Cidade de 
Capanema ,Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o no 
75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo seu 
Engenheiro responsavel Fiscal do Contrato Rubens Luis 
Rolando Souza Vem por meio deste declarar a conclusao de 
obra e ATESTAR A CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA 
CAW-SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP. CNPJ: 
04.726.528/0001-01, de que foi responsavel pela execucao 
da obra abaixo . 

Execucao de 17.951,05 m2  de recapeamento Asfaltico em 
CBUQ sobre pedras irregulares, corn utilizacao aproximada 
de 1.362,32 TON de CBUQ, nas Ruas Santa Catarina, Antonio 
Niehues, Rua Aimores e Bahia no perimetro Urbano do 
Municipio de Capanema- PR. 

Processo 1023363-14/2015MCIDADES 
Tomada de Pregos 10/2016 
ART no 20162671948 
Data de Inicio: 01/07/2016 
Data de Conclusao: 01/12/2016 

Capanema - PR, 19 Junho 2018 

• ..11  P 0411  to Selman  

Ru 	ns Luis Rol-ando Souza ,,.. """'.11.:i?"na- 
Engenheiroeivil Fiscal do Contrato 

CREA RS 88.296/D 

Prefeltura Municip0 de, Capanema 

1.7;ertifico clue este doc.urnento copia fief 

A-) 
or;qinst. 

:°.aparterria, 

tJ i  
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 

Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



Certiclao de Acervo Tecnico - CAT 
Resolucao no 1.025, de 30 de outubro de 2009 I CREA-PR Certiclao de Acervo 

Tecnico 

3401/2018 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 

NOmero da ART: 20162671948 Situacao da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO 
Tipo de ART: ART de Obra ou Servico Registrada em: 27/06/2016 Baixada em: 06/02/2018 Forma de registro: Inicial 
Participacao tecnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60 

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Contrato: CONTRATO 086/2016 celebrado em 01/07/2016 

Valor do contrato: R$ 735.589,52 Tipo de contratante: Nao informado 

Dimensao: 17.951,05 Unidade de Medida: M2 

Acao Institutional: 

Endereco da °bra/service: DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO N° 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA 	 UF: PR 	 CEP: 85760-000 

Data de inicio: 01/07/2016 Conclusao efetiva: 01/12/2016 Coordenadas Geograficas: 

Finalidade: Outro 

Proprietario: 	 CPF: 

Atividade Tecnica: Tipo de Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS, Atividade Tecnica: EXECKAO DE OBRA OU SERVIc0 
TECNICO, Area de Competencia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Service: ARRUAMENTO. Servico 
Contratado: EXECUCAO 

Observacties: 
EXECKAO DE 17.951,05M2 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES, COM 
UTILIZACAO APROXIMADA DE 1346,32 TON DE CBUQ, NAS RUAS: SANTA CATARINA, ANTONIO NIEHUES, RUA 
AIMORES E RUA BAHIA, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. PROCESSO 1023363-14/2015, 
MCIDADES E TOMADA DE PRECOS 10/2016. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 

0800 041 0067 

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

CommilloilegionsideEngenharia 
“gronomistiroParmr4 
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CAW 
ANEXO 13 

DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA 

Tomada de Precos n° 03/2020 

Objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE 
CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 001349-
29.2003.8.16.0061 — CTA 71051-7. 

CAW — SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LTDA — EPP. 
CNPJ: 04.726.528/0001-01 
ESTRADA VELHA CHACARA PEDREIRA KM 48 
TELEFONE: 46 3556-1549 
PLANALTO 
	

PARANA 

O representante tecnico da CAW — SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LTDA — EPP 
Sra Gisele Maria Roveda, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA 
que renuncia a Visita Tecnica aos locais e/ou instalacoes do objeto licitado, de que tern 
pleno conhecimento das condiceies e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, 
assumindo total responsabilidade por este fato e informando que nao o utilizard para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem evencas tecnicas e ou financeira para 
corn a contratante. 

Capanema - PR, 30 de Abril de 2020. 

F0-4.726.528/0001-61  

CAW - SEVIQOS DE 
TERRAP

R
LENAGEM  

LTDA - EPP 

Estrada Velha Chicara Pedreira, Km 48 

1.116x. a Cidade - 85750.000 - PlElnalt0 - PJ 

isele Maria Roveda 
-PR/CAU n° 19753-D 	4e 

Engenheira Civil 
0°  ski" .,.\e 

../‘ & 
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CAW 
ANEXO 08 

DECLARAcA0 DE ACEITAcA0 DA RESPONSABILIDADE 

Gisele Maria Roveda, CPF n° 541.833.759-91, CREA-PR/CAU n° 19753 — D, declara 
que a conhecedor das condicOes constantes no Tomada de Precos n° 03/2020 e que 

• aceita participar da Equipe Tecnica da Empresa CAW — SERVIcOS DE 

TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, CNPJ n° 04.726.528/0001-01, para a 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE 
CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM 

Capanema - PR, 30 de Abril de 2020. 

• 
Gisele Maria Roveda 

C A-PR/CAU n° 19753 — D 	‘,0  
Engenheira Civil 	oi‘ 41(32' 

e 

7)4.726.528/0001-011  

CAW - SERVIcOS DE 
TERRAPLENAGEM 

LTDA - EPP 
Estrada Velha Chicara Pedreira, Km 48 

1216x. a Cidade - 85750.000 - Planalto - 
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CAW 
ANEXO 04 

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

A Comissdo de Licitacdo 
Referente: Edital de Tomada de Precos n° 03/2020 

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel tecnico pela 
obra, caso venhamos a veneer a referida licitacao, é: 

Nome Especialidade CREA /CAU 
N° 

Assinatura do 
responsavel tecnico 

Gisele Maria 
Roveda 

Engenheira 
Civil 

CREA - PR 
19.753-D  - 	,  

0 

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado perence ao nosso quadro 
tecnico de profissionais permanentes, corn relacionamento junto a empresa, dentro das 
Leis Trabalhistas vigentes. 

Capanema, PR, 30 de Abril de 2020. 

is Leticia Steffens da Rosa 
RG: 5.976.116-1 

S6cia Administradora 

7)4.726.528/0001-0T 
CAW - SERVIcOS DE 

TERRAPLENAGEM 
LTDA - EPP 

Estrada Velha Chicara Pedreira, Km 4 9 
Lpzox. a Cidade - 85750-000 - Planalto • PE 
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ANEXO 10 

DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E 
DISPONIBILIDADE DE PESSOAL 

TECNICO PARA A EXECKAO DO OBJETO DA LICITACAO 

Referencia: 
Municipio de Capanema - PR 

Tomada de Precos N° 03/2020 

CAW — SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, inscrita no 

CNPJ/MF n° 04.726.528/0001-01, por intermedio de seu representante legal, a Sra. 

Silvia Leticia Steffens da Rosa, portador(a) do documento de identidade RG n° 

5.976.116-1, emitido pela SSP/PR, e do CPF n° 036.693.359-68, DECLARA, sob as 

penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea "g" do edital de licitacao, que possui 

todos equipamentos minimos e dispoe de pessoal tecnico para a execucao do objeto da 

licitacao. 

I. 	Usina de Asfalto (C.B.U.Q) 

H. 	Acabadora de Asfalto; 

III. Rolo Pneumdtico; 

IV. Rolo Chapa ou Tandem; 

V. Cam inhaes Basculante 

VI. Caminhao Espargidor; 

VII. Veiculo ParaTransp. Funciondrio; 

VIII. Caminhao Prancha 

IX. Ferramentas manuals (carrinhos, pds, picaretas, enxadas, etc.); 

X. Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado; 

Analisando os compromissos e contratos de prestacao de servicos vigentes na data 

da Sessao Publica, DECLARA tambem que os equipamentos acima e pessoal estao 

disponiveis para execucao da obra objeto deste certame licitatorio, nao possuindo outros 

compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais 

equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos 

prazos de execucao desta obra. 

Capanema - PR, 30 de Abril de 2020. 

via Leticia Steffens da Rosa 
RG: 5.976.116-1 

CPF: 836.693.539-68 
Socia Administradora 

r64.726.52810001-6181  

CAW - SERVIQOS DE 
TERRAPLENAGEM  

LTDA - EPP 

Estrada Velha Chicara Pedreira 
225x. a Cidade - 85750-000 - Plana 1. 



Gisele Maria Roveda 
CREA-PR/CAU n° 19753-D 

Engenheira Civil 
r,•4es ' 

000°40101  
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FCAPR°P2:43C AWG:SERVMADIE°S  

UTILIZAcA0 DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
Edital de Tomada De Precos n° 03/2020 

DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP. 

MUNICIPIO / LOCAL: CAPANEMA — PR — RUA PARAil3A, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA 
Objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ExEcucAo DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061-
CTA 71051-7. 
Area construida: 1.219,39m2  
Prazo de Execucao: 60 (sessenta) dias 

01 

02 

03 

04 

05 

DESCRIcA0 DOS VEICULOS, 
E EQIOPAMENTOS 

01 Usina De Asfalto 

01 Vibro Acabadora 

01 Rolo Pneus 

01 Rolo Chapa/Chapa 

08 CaminhOes Basculante 

QUINAS 

Utilizacao 
Quantidade 
Utilizacao 
Quantidade 
Utilizacao 
Quantidade01 
Utilizacao 
Quantidade 
Utilizacao 
Quantidade 

PRAZO DE EXECUcA0 (dias) 
30 

01 

60 

01 

90 180 210 

01 01  IIIIIIIIINIIIIIIIIIII 

01 01 

01 01 IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII 

08 08  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
06 

07 

08 

• 

01 Espargidor 

01 Veiculo Trans. Funcionarios 

01 CaminhAo Prancha 

Utilizacao 
01 01 11111111111111 Quantidade 

Utilizacao 
Quantidade 
Utilizacao 
Quantidade 

01 01 

01 01  IIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI 

MI 1111.1111111 Min 

Capanema PR, 30 de Abril de 2020. 

Silvia Leticia Steffens da Rosa 
RG: 5.976.116-1 

Socia Administradora 

F-64.726.528/0001-0711  
CAW - SERVIQOS DE 

TERRAPLENAGEM 
LTDA - EPP 

Estrada Venta Chicara Pedreira, Km 48 
1216x. a Cidade - 85750-000 - Plenalto P11 

ANEXO 11 



CAW 	ANEXO — 02 

DECLARAcA0 UNIFICADA 

A Comissao Permanente de Abertura e Julgamento de LicitacOes 
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana. 

TOMADA DE PRECOS — N° 03/2020 

Pelo presente instrumento, a empresa CAW SERVIcOS DE 
TERRAPLENAGEM LTDA — EPP, CNPJ n° 04.726.528/0001-01, corn sede na ESTV 
CHACARA PEDREIRA KM 48 — Proximo a cidade Planalto - PR, através de seu 
representante legal infra-assinado, que: 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 
8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854/99, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao empregamos menores de 16 
(dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condicao de aprendiz 
(a partir de 14 anos, devera informar tal situacao no mesmo documento). 

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada 
inidonea para licitar ou contratar corn a Administracao Publica. 

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente 
dos procedimentos licitatorios, instaurados por este Municipio, que o responsavel legal 
da empresa e o Sr. Silvia Leticia Steffens da Rosa, Portador do RG sob n° 5.976.116-1 e 
CPF n° 836.693.539-68, cuja funcao/cargo é s6cio administrador, responsivel pela 
assinatura do Contrato. 

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa 
exerce cargo ou funcao publica impeditiva de relacionamento comercial corn a 
Administracao P6blica. 

5) Declaramos de que a empresa nab contratara empregados corn 
incompatibilidade corn as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direcao ou 
de assessoramento ate o terceiro grau, na forma da StImula Vinculante n° 013 do STF 
(Supremo Tribunal Federal) 

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacao 
futura referente e este processo licitatOrio, bem como em caso de eventual contratacao, 
concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereco: 

E-mail: britadorplanalto@outlook.com  
Telefone: (46) 3555-1549 



7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar 
pedido de alteracdo junto ao Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser 
considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

8) Nomeamos e constituimos o senhor Marlon Vinicios Steffens, portador 
do CPF/MF sob n.° 078.891.319-09, para ser o responsavel para acompanhar a execucao 
da Contrato, referente ao Tomada de Precos n.° 03/2020 e todos os atos necessarios ao 
cumprimento das obrigacoes contidas no instrumento convocatorio, seus Anexos e na 
Ata de Registro de Precos/Contrato. 

Capanema — PR, 30 de Abril de 2020. 

04-><4)  c:SZDuCCQL,Q.  

—Silvia Leticia Steffens da Rosa 
R.G.: 5.976.116-1 	CPF: 836.693.539-68 

S6cio Administrador 

64.726.528/0001-0-11  
CAW - SERVIQOS DE 

• TERRAPLENAGEM 
LTDA - EPP 

Estrada Velha Chicara Pedreira, Kr 
LP2.6x. a Cidade - 85750-000 - Planalto • r1.1 



CAW 
ANEXO 09 

DECLARAcAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancoes e multas previstas no 

edital, que a empresa CAW SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, 

• inscrita no CNPJ sob o n° 04.726.528/0001-01, e microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, de 14 

de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na Integra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferencia como criterio de desempate no procedimento 

licitatorio Tomada de Precos n° 03/2020, realizado pelo Municipio de Capanema — PR. 

Capanema - PR, 30 de Abril de 2020. 

• 
Si via Leticia Steffens da Rosa 

r04.726.528/0001-0711  
CAW - SERVIcOS DE 

TERRAPLENAGEM 
LTDA - EPP 

Estrada Velha Chimera Pedreira Km ' 
12r6x. a Cidade - 85750-000 - Planalto 

RG: 5.976.116-1 

Socia Administradora 
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JUNTA COMERCIAL 

DO PARANA 

Governo do Estado do Parana 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Parana 
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CERTIDAO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informacOes abaixo constam dos documentos arquivados 
nests Junta Comercial e sao vi antes na data da sua ex edi ao. 

Nome Empresarial: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Natureza Juridlca: Sociedade Empresaria Limitada 

Protocolo: PRC2001413764 

NIRE (Sede) 
41207819894 

CNPJ 
04.726.528/0001-01 

Data de Ato Constitutivo 
13/03/2014 

lnicio de Atividade 
20/09/2001 

Endereco Completo 
strada Velha CHACARA PEDREIRA, N° KM 48, PROXIMO A CIDADE - Planalto/PR - CEP 85750-000 

Objeto Social 
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; ALUGUEL DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; 
SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO; E OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

Capital Social 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Prazo de Duracao 
Indeterminado 

Dados do SOcio 
Nome 	 CPF/CNPJ 	 Participacao no capital 	Especie de sock) 	Administrador 	Termino do mandato 
SILVIA LETICIA STEFFENS 	836.693.539-68 	R$ 327.600,00 	 S6cio 	 S 
DA ROSA 
Nome 	 CPF/CNPJ 	 Participagao no capital 	Especie de s6cio 	Administrador 	Termino do mandato 
CARLOS LEANDRO TSCHA 638.493.059-53 	R$ 32.400,00 	 S6cio 	 N 

Dados do Administrador 
Nome 	 CPF 	 Termino do mandato 
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA 	 836.693.539-68 

Itimo Arquivamento 
ata 	 Numero 	 Ato/eventos 
2/02/2016 	 20157492346 	 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE 

CONTRATO/ESTATUTO 

Situacao 
ATIVA 
Status 

CONVERTIDA DE 
SOCIEDADE CIVIL 

Esta certdao foi emitida automaticamente em 21/02/2020, as 09:35:10 (horario de Brasilia). 
Se impressa, venficar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, corn o cOdigo JJE7GPIP. 

            

11 111 	111 III  
PRC2001413764 

           

                    

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretario Geral 

1 de 
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CAW 
ANEXO 07 

TERMO DE RENUNCIA 

A Comissao de LicitacOes 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 03/2020 

A proponente abaixo assinada, participante da licitacao modalidade Tomada de 

Precos n° 03/2020, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as 

penas impostas pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a 

empresa que representa, que nao pretende recorrer da decisa'o da Comissao de Licitacao, 
que julgou os documentos de habilitacao, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao 
direito de recurso da fase habilitatoria e ao prazo respectivo, e concordando, em 

consequencia, corn o curso do procedimento licitatorio, passando-sea abertura dos 

envelopes de proposta de preco dos proponentes habilitados. 

Capanema - PR, 30 de Abril de 2020. 

C  

to Leticia Steffens da Rosa 

r64.726.528/0001-0-11  
CAW - SERVIQOS DE 

TERRAPLENAGEM 
LTDA - EPP 

Estrada Velha Chicara Pedreira, Km 48 
Ltox. a Cidade - 85750.000 Planalto - PR 

RG: 5.976.116-1 

Socia Administradora 
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PROPOSTA DA EMPRESA 

CAW 	SERVIcOS DE 

TERRAPLANAGEM LTDA - EPP 
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CAW ANEXO 05 

CARTA PROPOSTA DE PREcOS 

CAW — SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LTDA — EPP. 

ESTRADA VELHA CHACARA PEDREIRA KM 48 - PLANALTO — PR 

CNPJ: 04.726.528/0001-01 FONE/FAX: (46) 3555-1549 

caw@wln.com.br  

Capanema — PR 30 de Abril de 2020. 

A Comissao de Licitacoes 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 03/2020. 

Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciaedo de Vossas Senhorias, nossa proposta de preeos 
para CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO 
E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO 

TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

O preeo global, fixo e sem reajuste, proposto para execuedo do objeto é de R$ 
114.985,06 (Cento e Quatorze Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Seis Centavos), 
sendo R$ 45.994,02 (Quarenta e Cinco Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Dois 

Centavos) referentes a mdo-de-obra e R$ 68.991,04 (Sessenta e Oito Mil e Novecentos e 
Noventa e Urn Reais e Quatro Centavos) referentes ao fornecimento do material. 

O prazo de execuedo do objeto da licitaeao é de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 
10° dia apps a assinatura do contrato. 

O prazo de validade da proposta de preeos é de 05 (cinco) meses, a partir da data limite 
estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissdo de LicitaeOes. 

Declaramos que, ern nossos precos unitarios esta'o incluidos todos os custos diretos e 
indiretos para a perfeita execucao do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, 
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mdo-de-obra, encargos sociais, administracao, 
lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra. 

Na execuedo do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificaeOes tecnicas 
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja., a 
integral responsabilidade pela perfeita realizaeao dos trabalhos. 

Atenciosamente. 
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PLANILHA ORCAMENTARIA 

Edital Tomada de Preps 03/2020 

Raza'o Social: Caw Servicos de Terraplenagem Ltda - Epp CNPJ: 04.726.528/0001-01 

Estrada Chicara Pedreira, km 48, Planalto, Parana. 

MUNICIPIO PROPONENTE: Prefeitura de Capanema 

CONTRATO DE REPASSE:TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

Objeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 

INDEPENDENCIA 

CAW 

Custo 	 Custo 	 Prep 

Item 	Fonte 	 Macrosservicos/servicos 	 Qtd. 	Und. 	referenda (R$) 	unitaro(R$) 	BDI(%) 	unitario(R$) 	Preco total(R$) 

1 	 Pavimentack Asfaltica sobre Pedras Irregulares 

1.1 	SERVIcOS PRELIMINARES R$ , 1.073,20 

1.1.1 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE Ac0 GALVANIZADO M2 2,50 R$ 438,06 R$ 355,57 20,73% R$ 429,28 R$ 1.073,20 

1.2 PAVIMENTACAO R$ 112.591,06 

1.2.1 SINAPI 

DEMOLIcA0 ASFALTICA COM FRESAGEM MECANIZADA SEM 

REAPROVEITAMENTO EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA M2 1.276,58 R$ 14,42 R$ 11,71 20,73% R$ 

• 

14,14 R$ 18.050,84 

1.2.2 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. M2 1.276,58 R$ 2,05 R$ 1,65 20,73% R$ 1,99 7  R$ 2.540,39 

1.2.3 SINAPI 

CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE(CBUQ),BINDER, COM ESPESSSURA DE 3,0 CM- EXCLUSIVE 

TRANSPORTE.AF-02/2016 M3 38,30 R$ 1.200,66 R$ 976,20 20,73% R$ 1.178,57 R$ 45.139,23 

1.2.4 SINAPI 

CONSTRUO0 DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM 4,0 CM- EXCLUSIVE 

TRANSPORTE.AF-02/2016 M3 30,03 R$ 1.242,31 R$ 1.009,86 20,73% R$ 1.219,20' R$ 36.612,58 

1.2.5 SINAPI PINTURA DE LIGAcA0 COM EMULSAO RR-2C M2 2.027,41 R$ 2,28 1,84 20,73% R$ 2,22 —R$ 4.500,85 

1.2.6 SINAPI 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO,COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 

20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE 

TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. TxKM 3.123,46 R$ 1,90 R$ 1,52 20,73% R$ 1,84 • R$ 5.747,17 
1.3 SINALIZA00 R$ 1.320,80 

1.3.1 SINAPI 

SINALIZAcA0 HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 81,33 R$ 16,59 R$ 13,45 20,73% R$ 16,24' R$ 1.320,80 

TOTAL R$ 114.985,06 

CAPANEMA, 30 DE ABRIL DE 2020. 
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	 via Leticia Steffens da Rosa 

RG: 5.976.116-1 

Socia Administradora 

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO C 

Edital Tomada de Precos 03/2020 

  

Razao Social: Caw Services de Terraplenagem Ltda - Epp CNPJ: 04.726.528/0001-01 

Estrada Chacara Pedreira, km 48, Planalto, Parana. 

MUNICIPIO PROPONENTE: Prefeitura de Capanema 

CONTRATO DE REPASSE:TAC-M.PLALICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

Objeto: 	 0 

CAW 

Item Macrosservicos/servicos Qtd. Und. 

Custo unitaro 

(5/ BDI) (R$) BDI(%) 

Prep unitario (C/ 

BDI) (R$) 
Prep total(R$) 

1 	 Pavimentacao Asfaltica sobre Pedras Irregulares 

1.1 	SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.073,20 

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 R$ 355,57 20,73% R$ 429,28 R$ 1.073,20 

1.2 PAVIMENTA00 R$ 112.591,06 

1.2.1 

DEMOLIcA0 ASFALTICA COM FRESAGEM MECANIZADA SEM 

REAPROVEITAMENTO EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA M2 1276,58 R$ 11,71 20,73% R$ 14,14 R$ 18.050,84 

1.2.2 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. M2 1276,58 R$ 1,65 20,73% R$ 1,99 R$ 2.540,39 

1.2.3 

CONSTRUcA0 DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE(CBUQ),BINDER, COM ESPESSSURA DE 3,0 CM- EXCLUSIVE 

TRANSPORTE.AF-02/2016 M3 38,3 R$ 976,20 20,73% R$ 1.178,57 R$ 45.139,23 

1.2.4 

CONSTRUcA0 DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM 4,0 CM- EXCLUSIVE 

TRANSPORTE.AF-02/2016 M3 30,03 R$ 1.009,86 20,73% R$ 1.219,20 R$ 36.612,58 

1.2.5 PINTURA DE LIGAcA0 COM EMULSAO RR-2C M2 2027,41 1,84 20,73% R$ 2,22 R$ 4.500,85 

1.2.6 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO,COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 

20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE 

IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. TxKM 3123,46 R$ 1,52 20,73% R$ 1,84 R$ 5.747,17 

1.3 SINALIZACAO R$ 1.320,80 

1.3.1 

SINALIZAcA0 HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 81,33 R$ 13,45 20,73% R$ 16,24 R$ 1.320,80 

TOTAL R$ 114.985,06 

CAPANEMA, 30 DE ABRIL DE 2020. 

Gisele Maria Roveda 

RG: 3.083.131-4 	 dG  
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CAW Quadro de Composicao do BDI 

N° SICONV 

0 

N° operacao 

0 

PROPONENTE / TOMADOR 

Prefeitura Municipal de Capanema 

BDI 1 

Grupo Sigilo 

#PUBLICO 

Conforme Legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS 100,00% 

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%) 3,00% 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE 

Pavimenta(ao Asfaltica sobre Pedras Irregulares / Recapeamento Asfaltico - Travessa Pedro de Ross 

TIPO DE OBRA 

Construc5o de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas 

I 

Itens Siglas 
% 

Adotado 

Administrac-ao Central AC 3,80% 

Seguro e Garantia SG 0,32% 

Risco R 0,50% 

Despesas Financeiras DF 1,02% 

Lucro L 6,64% 

Tributos (impostos COFINS 3%, E PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variavel de acordo corn o municipio) ISS 3,00% 

Tributos (Contribuic5o Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 0,00% 

BDI SEM desonerag5o (Formula Acordao TCU) BDI PAD 20,73% 

vatores de BDI foram calculados com o emprego da formula: 

L14-AC S + R G) *L1 DF) *(1+L) 
BDI = 	 - 1 

(1-CP-ISS-CRPB) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislaga'o tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde 

100%, corn a respectiva aliquota de 3% 

Declaro para os devidos fins que regime de Contribuig5o Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaborag5o do 

orgamento foi COM Desonerag5o, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao 

CAPANEMA, 30 DE ABRIL DE 2020. 

	 Silvia Leticia Steffens da Rosa 	
t70174, 	

Gi ele Maria Roveda 
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Edital Tomada de Precos 03/2020 

Razao Social: Caw Servicos de Terraplenagem Ltda - Epp CNPJ: 04.726.528/0001-01 

Estrada Chacara Pedreira, km 48, PlanaIto, Parana. 

MUNICIPIO PROPONENTE: Prefeitura de Capanema 

CONTRATO DE REPASSE:TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

Objeto: 	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 

INDEPENDENCIA 

Item 

1.1. 

Descricgo 	 valor (R$) 

SERVICOS PRELIMINARES 	1.073,20 

Parcelas: 1 

04 

2 

05 

3 

06 

4 

07 

5 

08 

% 

Periodo: 

- 49,89% 

% 

Periodo: 

100,00% 

1.2 PAVIMENTACAO 	 112.591,06 % 

Periodo: 

50,00% 50,00% 

1.3 SINALIZACAO 	 1.320,80 % 

Periodo: 

100,00% 

TOTAL R$ 	114.985,06 

Periodo 

%: 49,89% 50,11% 

Repasse: 

Contrapartida: 

Outros: 

Investimento: 57.366,05 57.619,01 

Acumulado: 

%: 49,89% 100,00% 

Repasse: 

Contrapartida: 

Outros: 

Investimento: 57.366,05 114.985,06 

CAPANEMA, 30 DE ABRIL DE 2020. 
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a Leticia Steffens da Rosa 

RG: 5.976.116-1 

Soda Administradora 

Histograma de M5o de Obra 

Edital Tomada de Pregos 03/2020 

Raz'ao Social: Caw Servigos de Terraplenagem Ltda - Epp CNPJ: 04.726.528/0001-01 

Estrada Chacara Pedreira, km 48, Planalto, Parana. 

MUNICIPIO PROPONENTE: Prefeitura de Capanema 

CONTRATO DE REPASSE:TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
Objeto: 

INDEPENDENCIA 

HISTOGRAMA DE MAO DE OBRA 

ITEM DISCRIMINAcAO 
PREV QUANTIDADE PREVISTA NO PERIODO DE DIAS 

REAL 30 60 90 120 150 

1 Ajudante 
PREV 4 

 
4 

REAL 0 0 

2 Engenheiro Civil — —
PREV 1 1  

REAL 0 0 

3 
Encarregado de 	PREV 
turma 	 REAL 

1 1 

0 0 

4 TopOgrafo 
PREV 0 1 

REAL 0 0 

5 
Operador de 
Maquina 

PREV 2 2 

REAL 	0 1 

TOTAL DE 
PESSOAL 

PREV 8 9 

REAL 0 0 

CAPANEMA, 30 DE ABRIL DE 2020. 
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PERIODO EM MESES 

via Leticia Steffens da Rosa 

RG: 5.976.116-1 

Soda Administradora 

Histograma de Mao de Obra 

Edital Tomada de Precos 03/2020 

Razao Social: Caw Servicos de Terraplenagem Ltda - Epp CNPJ: 04.726.528/0001-01 

Estrada Chacara Pedreira, km 48, Planalto, Parana. 

MUNICIPIO PROPONENTE: Prefeitura de Capanema 

CONTRATO DE REPASSE:TAC-M.PCIBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 

Objeto: 	
INDEPENDENCIA 

38 

CAPANEMA, 30 DE ABRIL DE 2020. 

Gisele Maria Roveda 

RG: 3.083.131-4 
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RIGE BECK PAGANI 
MEMBRO 
.2582.249-68 

39 

Municipio de Capanema - PR 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAcA0 E PROPOSTA, E JULGAMENTO 
DE LICITAcA0 TOMADA DE PREcOS N° 3/2020 

Aos trinta dias de abril de 2020, as dez horas e quinze minutos , no MUNICIPIO DE CAPANEMA, 
corn endereco a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080, centro, reuniu-se a Comissao 
Permanente de Licitacao da Municipalidade, designada pela Portaria n° 7.537 de 16 de dezembro 
de 2019, constituida pelos Srs. , JEANDRA WILMSEN, presidente, ROSELIA KRIGER BECKER 
PAGANI, membro e CAROLINE PILATI, membro e Rubens Luis Rolando Souza, membro, corn 
o objetivo de julgar a Licitagao Publica, sob a modalidade Tomada de pregos, veiculado atraves do 
n° 3, que tem por objeto a CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUQ.A0 DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.. A Comissao atestou 
o comparecimento da empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, representado 
pelo Sr. Marlon Vinicios Steffens. Inicialmente a Comissao de Licitagao, de acordo com o Edital, 
deu-se a abertura do envelope n° 01, contendo a documentagao das proponentes, a qual foi 
conferida e rubricada pela Comissao. Examinada a documentacao, a Comissao julgou habilitada 
a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP . A proponente nada arguiu e 
firmou Termo de Remancia ao direito de impugna-lo, razao pela qual foi encerrada a fase de 
habilitacao e dado prosseguimento a sessao. Abertos os envelope N° 02, contendo as proposta de 
precos das proponentes habilitadas, foi a mesma conferida e rubricada pela Comissao. De acordo 
corn o Edital, a Comissao de Licitacao chegou a seguinte classificagao Por item: 
CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Lote Item Produto/ Servigo Marca Unid 
ade 

Quantid 
ade 

Preco Prego total 

1 1 EXECUcA0 DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA 
RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS 
PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO 
DE CAPANEMA-PR- EM 
ATENDIMENTO AO TAC- 
M. PUBLIC° / CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061-
CTA 71051-7. 

CAW 
SERVIcOS 
DE 
TERRAPL 
ANAGEM 
LTDA EPP 

UN 1,00 114.985,06 114.985,06 

TOTAL 114.985,06 
Tendo ern vista que a intimagao do ato de julgamento das propostas nos termos do Art. 110 da Lei 
8.666/93, o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alinea, nao houve manifestacao de interesse 
ern interpor recurso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao e assinada a presente 
At pela 

 )
Comissao de Li 'tacao. 

K 
JEANDRA WILMSEN 

PRESIDENTE 
018.991.949-77 

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA 	 CAR LINE PILATI 
MEMBRO 	 MEMBRO 

513.358.830-53 	 064.652.689-81 

C".; 

CAW c(ERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

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

CAPANEMA-PR 



\\, 

Municipio de Capanema - 2020 
Classificacao por Fornecedor 

Tomada de precos 312020 

Pag na 1 

Item Produto/Sery ico 	 UN. 	Quantidade Status 	 M arca 	 Modelo 	 Preto Unitario 	Preto Total Sel 

 

Fomecedor: 1881-3 CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 
	

CNPJ: 04.726.528/0001-01 Telef on e: 
	

Status: Classificado 	 114 98806 

Email: cav4v.M.com.br  

Representante: 39827-6 SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA 

Lote 001 - Lote 001 	 114 985 06 

001 57698 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE 	 UN 	 1,00 Classificado 	CAVVSERVIcOS DE 	 11498806 	114 985 06 * 

CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNIC1P10 DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICOICASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

VALOR TOTAL: 	114.985,06 

Em tido pa: ROSELIA KR IGER BECKER PAGAN I, na varsao: 5524 q 	 30/04/2020 10 1452 



dias de maio de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 196/2020 
Tomada de precos N° 01/2020 
Data da Assinatura: 05/05/2020. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AV. PARANA, 
MUNICIPIO DE CAPANEMA. EM ATENDIMENTO AO TAC-M. 
PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 
71051-7. 
Valor total: R$160.662,07 (Cento e Sessenta Mil, Seiscentos e Sessenta 
e Dois Reais e Sete Centavos). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 7.631 DE 05 DE MAIO DE 2020 

Termo de Homologacao e Ato Adjudicatorio Tomada de Precos 1/2020 

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de 
suas atribuicoes legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 
esta de acordo corn a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alteracoes, especialmente em seu artigo 43; 

RESOLVE: 
Art. 1" Homologar o Edital de Licitacao modalidade Tomada de Precos 
n° 1/2020 e Adjudico, objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO NA AV. PARANA, MUNICIPIO DE CAPANEMA. 
EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, tonna-se public° o resultado da licitacao 
em epigrafe, apresentando o vencedor pelo criterio menor preco por 
item; 
Fomecedor Item Produto/Servico Marco Quantidade Preco 
CAW SERVICOS OF, 
TERRAPLENAGF.M 
LTDA - EPP 

I EXECUCAO DE RECAPEA- 
MENTO ASFALTICO NA AV. 
PARANA, MUNICIPIO DE 
CAPANE MA PR 

CAW SERVICOS 
DE TERRAPLAN- 
AGEM LTDA EPP 

1,00 160.662,07 

Art. 3°  Valor total dos gastos corn a Licitacao modalidade Tomada de 
Precos N° 1/2020, e de R$ 160.662,07 (Cento e Sessen a Mil, Seiscentos 
e Sessenta e Dois Reais e Sete Centavos). 
Art. 4° Homologo a presente licitacao, revogadas as disposicoes em 
contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana aos 
cinco dias de maio de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 197/2020 
Tomada de precos N° 09/2020 
Data da Assinatura: 05/05/2020. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFASTICO, QUE SERAO 
FEITOS RUAS GUAIRACAS, ENTRE A RUA DIONISIO WONS 
E RUA TERRITORIO DO ACRE, RUA TERRITORIO DO ACRE 
ENTRE A RUA GUAIRACAS E AV. INDEPENDENCIA, RUA 
GERALDINA MARTINI ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE 

DOS ATOS OFICIAIS DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 

QUARTA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2020 - EDIcA0 0482 

24 .  

Fornecedor Rem Produto/Servico Marco Quantidade Preco 
CAW SERVICOS 
DE TERRA- 
PLENAGEM 
LTDA - EPP 

1 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO NA RUA TAMOIOS- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLI- 
CO/CASTILHO-AUTOS 0001349- 
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

CAW SERVICOS 
' DE TERRAPLA-

NAGEM LTDA 
EPP 

1,00 96.540,06 

Art. 3° Valor tota dos gastos corn a Licitac 
Precos N° 2/2020, é de R$ 96.540,06 (NoVenta 
e Quarenta Reais e Seis Centavos). 
Art. 4° Homologo a presente .licitacao, revogadas 
contrario.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, 
cinco dias de maio de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

o modalidade Tomada de 
e Seis Mil, Quinhentos 

as disposic8es em 

Estado do Parana aos 

EXTRATO DO CONTRATO N° 194/2020 
Tomada de precos N° 03/2020 
Data da Assinatura: 05/05/2020. 

ntratante: Municipio de Capanema-Pr. 41(11 
 tratada: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP. 

veto: 	CONTRATACAO 	DE 	EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA 
RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, 	MUNICIPIO 	DE 	CAPANEMA-PR- 	EM 
ATENDIMENTO 	AO 	TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor total: R$114.985,06 (Cento e Quatorte Mil, Novecentos e Oitenta 
e Cinco Reais e Seis Centavos). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 7.629, DE 05 DE MAIO DE 2020. 

Termo de Homologacao do Pregao Eletronico n° 3/2020. 

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de 
suas atribuicoes legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 
esta de acordo corn a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e corn a 
Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes, especialmente 
em seu artigo 43; 

OPOLVE: 

Art. 1° 	Homologar o Processo de LicitacAo modalidade Pregao 
Eletronico n° 3/2020, objeto 	CONTRATACAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE 
CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-
PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-
AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1° da Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993, toma-se public° o resultado da licitacao em epigrafe, 
apresentando os vencedores pelo, criterio menor preco Por Item; 
Fornecedor Item Produto/Servico Marco Quantidade Preco 
CAW SERVI- 
COS DE TER- 
RAPLENAGEM 
LTDA - EPP 

1 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO NA RUA PARAIBA. 
ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CA- 
PANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO 
TAC-M-PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

CAW SERVICOS 
DE TERRAPLA-
NAGEM LTDA 
EPP 

1.00 119.985,06 

Art. 3° Va 
Eletronico 
Novecentos 
Art. 4° Homologo 
contrario. 

Gabinete do 

or total dos gastos corn a Licitacao modalidade 	PregAo 
N° 3/2020, e de R$ 114.985,06 (Cento e Quatorze Mil, 
e Oitenta e Cinco Reais e Seis Centavos). 

a presente licitacao, revogadas as disposicaes em 

Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana cinco 
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Municipio de Capanema - PR 

RETIFICAcA0 DE pusucApAo 

NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO DIA 06/05/2020, PAGINA3, EpicAo 482 
ONDE LIA-SE: 

PORTARIA N° 7.629, DE 05 DE MAIO DE 2020.  

Termo de Homologageto do Pregao Eletremico n° 3/2020. 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de suas atribuicOes 
legais e, Considerando que o procedimento licitatorio ester de acordo corn a Lei n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e corn a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragOes, especialmente em 
seu artigo 43; 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar o Processo de Licitagao modalidade Pregao EletrOnico n° 3/2020, objeto 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO 

• NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1° da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna-se pnblico o resultado da licitagao em epigrafe, apresentando os vencedores pelo criterio 
menor oreco Por Item:  
Fornecedor Item Produto/Servigo Marca Quantidad 

e 
Frew 

CAW SERVICOS 1 EXECUCAO DE CAW SERVIcOS 1,00 114.985,06 
DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE 
TERRAPLENAG NA RUA PARAIBA, ENTRE AS TERRAPLANAGE 
EM LTDA - EPP RUAS PADRE CIRILO E AV. M LTDA EPP 

INDEPEND 'ENCIA, MUNICIPIO 
DE CAPANEMA-PR- EM 
ATENDIMENTO AO TAC- 
M.PUBLICO/CASTILHO- 
AUTOS 0001349- 
29.2003.8.16.0061- CTA 
71051-7. 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitagao modalidade Pregao Eletronico N° 3/2020, 
e de R$ 114.985,06 (Cento e Quatorze Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Seis Centavos). 

Art. 4° Homologo a presente licitacao, revogadas as disposicaes em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana cinco dias de maio de 
2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

LEIA-SE: 
PORTARIA N° 7.629, DE 05 DE MAIO DE 2020. 

Termo de Homologageto e Ato Adjudicatorio Tomada de Pregos 3/2020 

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

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de suas atribuigoes 

legais e, Considerando que o procedimento licitatorio esta de acordo corn a Lei n° 8.666 de 21 de 

junho de 1993 e suas alteragoes, especialmente em seu artigo 43; 

RESOLVE:  

Art. 1° Homologar o Edital de Licitagao modalidade Tomada de Pregos n° 3/2020 e 

Adjudico, objeto: CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUO0 DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 

INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-

M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.. 

Art. 2° Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho 

de 1993, torna-se publico o resultado da licitagao em epigrafe, apresentando o vencedor pelo criterio 

menor prego por item; 

Fornecedor Item Proquto Servigo Marca Quantidad 
e 

Prego 

CAW 1 EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO CAW SERVIcOS 1,00 114.985,0 
SERVICOS 
DE 

ASFALTICO NA RUA PARAIBA, 
ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E 

DE 
TERRAPLANAGE 

6 

TERRAPLEN AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO M LTDA EPP 
AGEM LTDA DE CAPANEMA-PR- EM 
- EPP ATENDIMENTO AO TAC- 

M. PUBLIC° / CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 
71051-7. 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitagao modalidade Tomada de Pregos N° 3/2020, 

e de R$ 114.985,06 (Cento e Quatorze Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Seis Centavos). 

Art. 4° Homologo a presente licitacao, revogadas as disposigOes em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana aos cinco dias de maio 

de 2020 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

Capanema, 06 de maio de 2020 

Roselia K.B.Pagan 

eiefe do Setor de LicitagOes 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 7.629, DE 05 DE MAIO DE 2020. 

Termo de Homologacao e Ato Adjudicator-Jo Tomada de Pregos 3/2020 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de suas atribuivies 

legais e, Considerando que o procedimento licitathrio ester de acordo corn a Lei n° 8.666 de 21 de 

junho de 1993 e suas alteragOes, especialmente em seu artigo 43; 

RESOLVE:  

Art. 1° Homologar o Edital de Licitagab modalidade Tomada de Pregos n° 3/2020 e 

Adjudico, objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE 

•

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 

INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-

M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.. 

Art. 2° Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho 

de 1993, torna-se pUblico o resultado da licitacao em epigrafe, apresentando o vencedor pelo criterio 

menor prego por item; 

Fornecedor Item Produto/ Servigo Marca Quantidad 
e 

Prego 

CAW 1 EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO CAW SERVIcOS 1,00 114.985,0 
SERVICOS 
DE 

ASFALTICO NA RUA PARAIBA, 
ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E 

DE 
TERRAPLANAGE 

6 

TERRAPLEN AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO M LTDA EPP 
AGEM LTDA DE CAPANEMA-PR- EM 
- EPP ATENDIMENTO AO TAC- 

M.POBLICO / CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 
71051-7. 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitagdo modalidade Tomada de Pregos N° 3/2020, 

e de R$ 114.985,06 (Cento e Quatorze Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Seis Centavos). 

Art. 4° Homologo a presente licitagdo, revogadas as disposigOes em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana aos cinco dias de maio 

de 202 

Ain • elle 

Prefeito Municip a 

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



QUINTA-FEIRA, 07 DE MAIO DE 2020 - EDIcA0 0483 
- 	- 

DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA. 

PORTARIA N° 7.630, DE 05 DE MAIO DE 2020. 

Termo de Homologacao e Ato Adjudicat6rio Tomada de Precos n° 
4/2020 

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de 
suas atribuicoes legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 
esta de acordo corn a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alteracoes, especialmente em seu artigo 43; 

RESOLVE: 
Art. 10  Homologar o Edital de Licitacao modalidade Tomada de Precos 
II° 4/2020 e Adjudico, objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO NA RUA MADRE MARIA SILVINA- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitacao 
em epigrafe, apresentando o vencedor pelo enteric) menor preco por 
item; 
Fornccedut Item Produto/Servito Mama Quantidade Precis 
CAW SERVICOS 
DE TERRA- 
PLENAGEM 
LTDA - EPP 

1 F.XECUCAO DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO NA RUA MADRE. MARIA 
SILVINA- EM ATEN DIMENTO AO 
TAC•M.PURLICO/CASTILHO.AGTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

CAW SERVICOS 
DE TF.RRAPLA-
NAGEM LTDA 
EPP 

1,00 40.290,68 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Lici acao moda idade Tomada 
de Precos n° 4/2020, e de R$ 40.290,68 (Quarenta Mil, Duzentos e 
Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos). 
Art. 4° Homologo a presence licitacao, revogadas as disposicOes em 
contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana aos 
cinco dial de maio de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

RETIFICACAO DE PUBLICACAO 

NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO DIA 06/05/2020, 
PAGINA3, EDICAO 482 

ONDE L1A-SE: 
PORTARIA N° 7.629, DE 05 DE MAIO DE 2020. 

Ten-no de Homologacao do Pregao Eletronico n° 3/2020. 

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de 
suas atribuicoes legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 
esta de acordo corn a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e corn a 
Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes, especialmente 
em seu artigo 43; 

RESOLVE: 

Art. 10  Homologar o Processo de Licitacao modalidade Pregao 
Eletronico n° 3/2020, objeto CONTRATACAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE 
CIRILO E AV. INDEPENDENCTA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-
PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-
AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1° da Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993, torna-se pUblico o resultado da licitacao em epigrafe, 
apresentando os vencedores pelo criterio menor preco Por Item; 
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ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL N° 1.648/2018 

COORDENACAO/DIRECAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administragao 

DIAGRAMACAO/EDICAO: Caroline Pilati 

AP010 TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 

diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
Ca 	ema - Parana 
Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 
Secretario de Administragao: Valdeci Alves dos Santos 
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Secretaria de Educagao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de Sande: Jonas Welter 
Secretario de Viagao, Obras e Servigos Urbanos: Adelar Kerber 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
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eador: Valdomiro Brizola - Presidente 
reador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 

Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan - 2° Secretario 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS 
EXTRATO DO CONTRATO N° 195/2020 
Tomada de precos N° 04/2020 
Data da Assinatura: 05/05/2020. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUCAO DE RECAPEAMENTOASFALTICO NA RUA MADRE 
MARIA SILVINA- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/ 
CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor total: R$40.290,68 (Quarenta Mil, Duzentos e Noventa Reais e 
Sessenta e Oito Centavos). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 



Ratifico em todos os seus termos e reconheco a Dispensa de Licitacao para 
o CONTRATAcAO EMPRESA PARA EXECUcA0 DE SERVIcOS 
DE SANITIZAcA0 COM MAQUINA COSTAL EM LOCAIS 
DE POSSIVEL AGLOMERAcA0 DE PESSOAS (CALcADAS, 
BANCOS E CORRIMOES EM FRENTE A HOSPITAIS, POSTOS 
DE SAUDE, FARMACIAS, SUPERMERCADOS E PRAcAS DO 
MUNICIPIO), CONFORME CONDIcOES, QUANTIDADES E 
EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE PROJETO BASICO, 
conforme parecer Juridico fundamentado e em conformidade corn o 
artigo 4" em conformidade corn a Lei 13.979 de 06/02/2020. 

Artigo 4° da Lei Federal 13.979 de 06/02/2020 
"Fica dispensada a licitacao para aquisicao de bens, servicos e insumos 
de sande destinados ao enfrentamento da emergencia de sande pirblica 
de importancia internacional decorrente do coronavirus de que trata esta 
Lei." 

VALOR TOTAL: R$ 13.950,00(Treze Mil, Novecentos e Cinqiienta 
Reais) 

Capanema - PR, 06 de maio de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 198/2020 
Processo dispensa N° 020/2020 
Data da Assinatura: 06/05/2020. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	DEDETIZADORA UMUARAMA LTDA. 
Objeto: CONTRATACAO EMPRESA PARA EXECUcA0 DE 
SERVICOS DE SANITIZAcA0 COM MAQUINA COSTAL 
EM LOCA1S DE POSSiVEL AGLOMERAcA0 DE PESSOAS 
(CALcADAS, BANCOS E CORRIMOES EM FRENTE A HOSPITALS, 
POSTOS DE SAUDE, FARMACIAS, SUPERMERCADOS E PRACAS 
DO MUNICIPIO), CONFORME CONDIcOES, QUANTIDADES E 
EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE PROJETO BASICO. 
Valor total: R$10.500,00 (Dez Mil e Quinhentos Reais). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

LEIS 
11111111111111111111111111•1111.11r' 

LEI N° 1.734, DE 06 DE MAIO DE 2020. 

Altera a Lei 1.706/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a 
contratar emergencialmente Agentes de Combate as Endemias. 

A Camara Municipal de Capanema, Estado do Parana, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte: 

LEI 

Art. 1° 0 artigo 1° da Lei 1.706/2019 passa a vigorar com a seguinte 
redacao: 

"Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente, 
corn base no art. 37, inciso IX, da Constituicao Federal, 04 (quatro) 
Agentes de Combate as Endemias, corn remuneracao e atribuicoes e 
carga horaria equivalente a legislacao pertinente, corn base no artigo 8° 
da Lei Municipal n° 1.568/2015. 

Paragrafo (irk°. Os contratos emergenciais tett° vigencia por 2 (dois) 
anos, prorrogivel por igual periodo." 

   

DOS ATOS OFICIAIS DO 

MUNICfPIO DE CAPANEMA 

 

QUINTA-FEIRA, 07 DE MAIO DE 2020 - EDIcAO 0483 

  

Fornecedor Item Produto/Servito NI 	a Quantidade Preco 
CAW SERVICOS 
DE. TERRA- 
PLENAGEM 
LTDA - EPP 

1 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO NA RUA ?ARAM& 
ENTRE. AS RUAS PADRE. CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO 
AO TAC.M.PUBLICO/CASTILHO-AU. 
TOS 0001349-29/003.8.160061- CTA 

CAW SERVICOS 
DE TERRAPLA-
NAGEM LTDA 
EPP 

1.00 114385,06 

71051.7. 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitacao modalidade 	Pregao 
Eletronico N° 3/2020, é de R$. 114.985,06 (Cento e Quatorze Mil, 
Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Seis Centavos). 
Art. 4° Homologo a presente licitacao, revogadas as disposicoes ern 
contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana cinco 
dias de maio de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

LEIA-SE: 
PAVIA N° 7.629, DE 05 DE MAIO DE 2020. 

Termo de Homologacao e Ato Adjudicatorio Tomada de Precos 3/2020 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de 
suas atribuicoes legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 
esti de acordo corn a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suss 
alteracoes, especialmente ern seu artigo 43; 

RESOLVE: 
Art. 1° Homologar o Edital de Licitacao modalidade Tomada de Precos 
n" 3/2020 e Adjudico, objeto: 	CONTRATAcA0 DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECUCAO 	DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE 
CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA- 
PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO- 
AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se public° o resultado da licitacao 
em epigrafe, apresentando o vencedor pelo criterio menor preco por 
item; 

Item Produto/Servieo Marca Ouantidade Preen 
SERV1COS I 'EXECUCAO DE RECAPEAMENTO CAW SERVICOS 1,00 114.985,06 

.TERRA- TERRA- ASFALTICO NA RUA PARAIBA, DE TERRAPLA• 
PLENAGEM ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. NAGEM LTDA 
LTDA . EPP INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE EPP 

CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO 
AO TAC-M.PUBLICO/C.ASTILHO-AU- 
TOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 
71051.7. 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitacao modalidade 	Tomada 
de Precos N° 3/2020, é de R$ 114.985,06 (Cento e Quatorze Mil, 
Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Seis Centavos). 
Art. 4° Homologo a presente licitacao, revogadas as disposic5es em 
contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana aos 
cinco dias de maio de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

Capanema, 06 de maio de 2020 

Rose l ia K.B.Pagani 
Chefe do Setor de Licitacaes 

wffislairikOstuisilimegianikiraialk 

RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 20X/2020 



Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 7.628. DE 05 DE h1A10 DE 2020. 

Terns) de Hotoologacdo e Am Adjedieathrio Tornado de Prefer 212020 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de suas atribuicaes 

legais e, Considerando quo u prucedimono lieitatorio esti de acurdo cum a Lei n° 8.666 de 21 de 

junho de 1993 e seas alteracoes, especialmente em seu anigo 43, 

RESOLVE: 

Art. 1" Homologar o Edital de Lima* modalidade Tomada de Precos n° 2/2020 e 

Adjudico, objeto: CONTRATA(A0 DE Eh1PRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA TAMOIOS- EM ATENDIMENTO AO TAC-

M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.. 

Art. 2' Em cumprimento ao disposto no an.109, parigrafo I da Lei 8.666, de 21 de junho 

de 1993, toma-se pnblico a resultado da !knack em epip-afe, apresentando o vencedor polo critirio • menor preco por item: 

CAW SERVICOS 	xEcuc 0 DE RECAPEAMENTO CAW SERVICOS 1,00 	96.540,06 
DE 	 ASFALTICO NA RUA TAMOIOS. EM DE 

- MillMENT1111111.1111111MINEW 

TERRAPLENAG 	ATENDIMENTOAO TAC- 	TERRAPLANAGE 
EM LIDA - EPP 	M PUBLICOICASTILHO-AUTOS 	MLTDAEPP 

0001349-29.2003.8.16.0061. CTA 
71051-7. 

Art. 3' Valor total dos gastos coin a Licitacio modalidade Tomada de Precos N° 2/2020, 

de RS 96.540,06 (Noventa e Sets Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Seis Centavos). 

Art. r llomologo a presente licitacio, revogadas as disposicoes em connirio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana aos CIIIC0 din de maio de 

2020 

Americo Belle 

Prefeito Altudoped 

.t‘eux12 Got cniukx Palm VOA° Patigot Ik Soon, 1090 - (Amino - 81760-000 

Foncl ili13.552-13.21 

CAPANEMA• PR 

• 

EXTRATO DO CONTRATO N° 195/2020 
Tomada de precos N° 04/2020 
Data da Assinatura: 	05/05/2020. 
Contratante: 
	

Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 
	

CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 
EPP. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO 
DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA MADRE MARIA SILVINA-
EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor total: R$40.290,68 (Quarenta Mil, Duzentos e Noventa Reais e Sessenta e 
Oito Centavos). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

.00 114.985,1 

Pnln,,assio Poi, de sm.. 	t eu. Won.. 
Fvo,liti13,81021 
CAPANI.31A • Pk 

Anovls r*nen 

Municipio do Capanema - PR 

PS/RIAIRMAI/1429.2149111711L614DL1424, 

Throat do Aroonolopectio do Proogto 61.221,. .• 2/2020. 

0 Prefelto do blooloiplo do Capasaerna. Meted* do Parade, no two de AUCK PAICaltCOCe. 
legnis Cosoldoreado our o proredirnento liestatorio este de aeorito coat a Lei 	10520. de 17 de 
julho de 2002 e eon, Lei re 8.666 de A 1 de junIto de 1993 e suss altertmfa, iniPecialm8ote en,  
mu artmo 43; 

RIA9J,YE3 

Art. 1. Homologar a Pivot/ ode Licitimao modalidadc Pregao Met Mete° n" 3/2020, olgeto 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO UE RECAPEAMENTO ASFALTICO 
NA RUA PARAINA, ENT'RE AS ROAN PADRE 01811.0 E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR. EM KIENDIMENTO At) TAC-M.PDSLICt3/CAST11210.AUTOS 0001349. 
39.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

Art. Em eumprintento an dimmsto no Art.109. §I^ da Lei 8.666, de 21 de pinho de /993, 
tome 

 
or no:abhor) o resulted,' Ms liciuseAo em epigrafe, apresentando a. vemeedoms pelo miterkt 

menor peas,  Por Item; 

„X2CLIC 0 02 
RECAPEAMENTO ASFALTICO 
NA RUA PARAIBA, ENTRE AS 
RDAS PADRE CIRILC) E AV. 
INUEI'ENDENCIA. nturvicipto 
1)E CAPANEMA PR EM 
ATENDIMENTO AO TAC 
M.PUtILICO/CAS11LHO 
AUTOS 0001349. 

02003.8.16.0061.. CTA 
71051 7. 

CAW SERVICOS 

TE 	) 
M LTDA 

1 CAW SERVIC08 
DO 
TERRAI'LENAG 
.M I.TIM F.PP 

Art. 3* Valor total dos gastos coin a Licitavito modelidade Pregdo Eletrost.eo 9" 24020 
de RS 114.985.06 leentO C Quatorse Mil. Noveeentos e Oltenia e Cinco Reels a Set Centavos). 

Art. Homologo o preeente 	 revogadas as dispouimles ern oontriirio 

Cabinet, do Prereito Municipal de Capitnema, Estado do Parana dnco dim de mato de 
2020 

Americo Belle 
Arfeito Mortiripal 

Ateeid.C.mentseks Pedm Vician Pstipa de `mom. 1080 - [vo.. - 0.5760-o or 
Foord16)3312-1321 
C7AP06EMA -1•11 

Municipio de Capanema - PR 

POLTAB7A1121.4.2.9A21 glP_KJ/It119.1M 2429, 

Term* do Homologado a Ato AdJudtrattirto Tornado do Provos re 

4/2020 

0 Prerelto do etuoleiplo do Capanema, istado do Parsed, no use de suns ntribuiertes 

legal.. r. Considemodo .tor o procedirnento heitatorio este de aeordo coma Lei st.  0.566 de 21 dr 

junks dr 1993 r aunt /dirt-ann., rspecialmente cm nen artIgn 43; 

Art. I' llornologer o Edikil rte Licitticao modnlidaile Tornado .k Preece n" 4/2(20 c 

Adjudieo. olijeto: 	CONTRATACAO DE EMPRESA E.SPECIALIZAIJA NA EXECVCAO 1)1: 

RECAPEAMF:NTO ASFA1.11C0 NA RUA MADRE MARIA SILVINA EM ATENDIMF.NTO AO TAC 

M PODIA CO/CASTIL110 AUTOS 0001349.29.2003.8.16.0061 CTA 71051, 7.. 

Art. 2. Em runtpelmento no dispooto no art.109. pitragrarn I da IA 8.666. de 21 (feint... 

de 1993. Lorna •se pit blico o resulted* da IioLa9Ao em episode. a ptesent undo o venoodor polo ceder., 

menor pro, por item. 

i 2)* 
* 	1.. 

'AW 	1 EXP.CU0A0 130 RECAPFAHENTC) 'AW SERVIc08 2290.1,0 
I. le. lt,e, st,l1;rico NA RUA MAIM*: MARIA II: 

)1. MUIR.% EM ATEN DIM ENT() AO 111CRRAI.LANAGE 
rERRA PI EN 
(1 .M 111)A 

At M.P01112C()/CASTII.HOAUTtni 
r 	1349 29.2003.8.16.0061 	CTA 

LTDA EPP 

EPP 71051.7. 

Art. 3. Valor total dos gnaws corn et Lieltacio modelidade Tema.* de Precise 4/2020, 

RS 4029068  lOnarenta Mil, Dusentos e Norento Reels e Semen>, a Otto Centavos). 

Act. 	liomologo a present. licitseao. 'mound.as as disposiebes end contrario. 

Oabinete do Prefeito Skulk: pal de Capanema. Estado do Parana cos einem dim de mai° 

dr 2020 

Americo belle 

Prefeito 	t I r 

Oficiais Capanema 08 de maio de 2020 e Foll7rrnnKne 	a Edicao 463 

    



Municfpio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 7.628, DE 05 DE MAIO DE 2020, 

Tema de lloniologacila e Ala AdjudicatOrio Taman dr Preps 242020 

Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de sues atribuicdes 

Icgais c, Couniderando quc o procalimento licitatorio csta de acordo com a Lei no 8.666 de 21 de 

junho de 1993 c suns alteracks, especialmente em sea artigo 43; 

RESOLVE:  

Art, 1° Homologar o Edital de Licitacio modalidade Tomada de Precos n° 12020 e 

Adjudico, objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA TAMOIOS- EM ATENDIMENTO AO TAC-

M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7., 

Art. 2° Eta cumprimento ao disposto no art.I09, parigrafo I da Lei 8.666, de 21 de junho 

de 1993, toma-se publico o resultado da licitacio em epigrafe, apresentando o veneedor pelo cried° 

menor preco por item: 

Fornecedor Item 	rrodula/Sewieo Mama CtrantkLide Pricer 

CAW SEP01005 1 	,„_XECUCAO DE RECAPEAMENTO CAW SERKOS 1.00 96 540.06 
DE ASFALTICO NA RUA TA0010S- EM DE 
TERRAPLENAG LATENDIMENTO AO TAC• TERRAPLANAGE 
EM LTDA - EPP M POBLICO/CASTILHO-AUTOS M LTDA EPP 

0001309-29.2003.8.16.0061- CTA 
71051.7. 

Art. 3" Valor total dos gastos coin a Licitacio modalidade Tomada de Precos N' 2/202.0, e 

de KS 96.540,06 (Novelle e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta Beals a See Centavos). 

Art. 4° Homologo a presence licitacbo, revogadas as disposicdes em contritrio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Patani aos cinco dias de maio de 

2020 

Americo Belle 

Palen° Municipal 

Atruid.. Gotrntadol ecd.ro V0040 1.-018p1 dr Stxua, 1080 - ('null 85780-0610 
F00c110.55.12-1321 
CAPANENA • PR 

2 4 8 
(11 Folha de ermenia  Capanema 08 de main de 2020 

Edicao 463 

 

EXTRATO DO CONTRATO N° 19312020 
Tomada de precos N° 0212020 
Data da Assinatura: 	05105/2020. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA- 
EPP. 
Objeto: CON1RATAc AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcAO  
DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA TAMOIOS- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICOICASTILHO-AUTOS 0001349-

IA2003.8.16.0061- CTA 71051.7. 
Valor total: R$96.540,06 (Noventa e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e 
Seis Centavos). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 19312020 
Tomada de precos N° 0212020 

mita da Assinatura: 	05105/2020. 
Wntratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LIDA - 
EPP. 
Objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUc AO 

DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA TAMOIOS- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICOICASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CIA 71051-7. 
Valor total: R$96.540,06 (IN °yenta e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta Rea e 
Seis Centavos). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 194/2020 
Tomada de precos N° 03/2020 
Data da Assinatura: 	05/05/2020. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 
EPP. 
Objeto: CONTRATAGA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 
DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS 
PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-
PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor total: RS114.985,06 (Cento e Quatorze Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco 
Reais e Seis Centavos). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 



Munidpio de Capanana • PR 

I." Tern./ 	n Control° n" 46/2020, our entre si 
celebrant de um ludo o MUNICIPN) DO CAPARF.NIA - PARANA 
e de mato 1ado a empress CAW SERVICOS DE 
TERI0APLEN,10061 LIDA EPP 

Pelo presente instrumento pealic.dar quo finno de 01/1 1010. /11./NICIPIO DE 
CAPANEM A • P17, insuito no Codostro Nacional de Pins. Lonna !CNN) 409 o n' 
75.972.760/0001-60, male alt repreeentada peJo Prefean Mumnpal Morin eosin's., 
donna., designed. PRI/17TURA, Stab°, AMERICO BELLE, dorserinte dmignsdo 
CONTRATANTE, e de outro ludo a non". CAW SERVICOS DE TERRAPLENADEM LIDA 
- EPP, pence junks do data° prtvado, dtuado a ESN 0114C464 70019912A, KNI 48 • 
CEP 30750000 • BAIRIKI: PROXIMO A 011IADE, turn. no CNN sob nn.  
04.720.528/0001-0I, nen. am pOr sou representante legal. 511,914 LETICIA STFFFINS 
DA ROSA, CPE8.76.003.509.68 so Eon assinsdo, dolman°, doom.. CONTWADA, 
tonnuln as pules 12/9 0; al mamas da Lei n'8.1.0)93e son alteranies subsequent., 
ojustam n presenre Conran, rro decorrenno do F.111131 Tom& de 111661 n' 26/2019, 
medians as squats" etiusulas e connedes. 

CLAU81/1.6 PRIAIRIDA Conform. Controto frmado ern 1d/01/2000,0nm do /Awl de 
1910(00, Mudalidnde Tornado de Items it' 26/2019.101n as panes °inns Mt. dicolos. 
pont CONTRATACAO DI GREW UM:ALI/ADA NA E1ECIIC,A0 DE 
RECAPEAMENTO ASPALTICO NA TRAVEAFA PEDRO DE 1008 Ell ATENDIMILITTO 
AA TAC.M.POBLICO/CABTIL110.AU708 0001349.29.2003.8.16.0061. CM 71051.7., 
ern cunformidsde corn n Parent Juddiou e 151/2020, fin prorrogado n prow de 
Vigenna do Cnntratn n" 46/1020 pant nuts 30 arlataLliss naridos a pan: r da darn dr 
dn.°. control°. 

CLAINWLA SEGUNDA.  As demon rlausulas do connate origin/bin rtdo kungslas pot este 
0991110. pennannern Inaheradas. 

E. par arum 1-5131Trilapaieclos irmamo present< em 02 ldu.41eiad ettn dor c Immo 

Coptnema • PP. DS de ma. de 1020 

AMEIUCO Mit 
00/3hp 110 r1inpai 

1211004 511.1101118 DA ROSA 
keper007949019e 10r9 
CAW SERVICOS DE 

TEREAPLINAGEH LTDA • OP 
(ndrundin 

Goot,01.0 Potn,11.03,1tune A Nn. NM • t 
3.3si90aI41I9i 
VAPANDLI. PR 

Mtuidpio de Capanema • PR 

	

Term Mitten at C,nlmlo 	45/2020 qua snIrr 3; 
oelebnim de um bolo o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA 
e de 00390 halo s. empress CAW 0E0090OS DE 
TERRAPLENAGEM CODA • En 

Pelo penmen =Munema pa1tinaW9 tme finma de urn la& MUNICIPIU UE  
CAPANEMO . PR, Man. no CmIntro Nacional de Pen. ,10910 !CNN) sot/ o n* 
75.979760/0001-60. near am 171Nesent.10 pet° Prchlo Munteind 0173930, astand°, 
dormant, dosignado PRZFEIVRA. Senhor AMERICO 0E116. dorant. design:Ma 
CONTRATANTE r. de morn Irak a emptesn CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 
• EPP. poss. juridics de dire. prin., situada a ESI0 CHM:ARA PE0110110. KM 48 • 
CEP. 85250000 	BAIRRO; PROXIMO A C1111017., Manila no CNP1 sub n0.  
04.726.528/000I.01, nesle ato pot sou rep t.. 	Mpl. SIL1/4 IETICIA STEFFENS 
DA MINA CPES.36.69.1.939.68 so fiat rosined°. dormant drsignada CORTRATADA, 
ntando ss panes tuned. as 11010106 da Iris 	n' 11.666/9.1 e suns Winston 
euhrquente9. atullan o monde 03.5.10, ern deem/ an do hlital Tornado de proms 
n' 24/2019 nn. {ant. 	segointes diusulas c condiedn. 

CLAUEULA MUMMA Contorts. Contrato firma° ern 1! (112)2020 11.. do 019.1 de 
licilaens. Modal:dads Pomade de Precos n• 14 /2019. entre .19 101111 /1/0/10 alentificadas, 
pan/ CONTRATACAO DE DURUM ESPECLELIZADA NA EXECOP,A0 DI 
RECAPEANEWTO AAFALTICO 11A 1549E8116 WERNER 51.4190, MU/11C1P10 DE 
CAPAREILA 514 ATEEDDIEWTO AO TAC4LPOI000/CA1TILK04LTD06 0001349. 
29.2003.8.16.0061. CTA 71061.7, cro confonnidadc nom o PAM, Jarielito 11" 
151/2020, fied plurrodedo u pr.° de 33)5400 u do Contr.° n" 45/2020 park mtds 
Ihonlmes a nadir da data de rennin° do content°. 

CLAUSOLA 81:0171I2A, As demote cisusulas do contr.° angunno, nao atingdas pot.  este 
Terns, pennants= inakened.. 

0, par anon mopes. ajustados Erman, o present, era 02 khan vms de nun 1101 r Erma. 

Espana. - PR, de moo dt 2020 

	

AMERICO BELLE 
	

511,VIA .LUCIA STUMM DA ROSA 

	

Prefer. Municipal 
	

Reprexenlemle iogal 

CAW SERVIC08 DE 
TERRAPLINAGEll LTDA EPP 

	

1i00010.004• 0.10 1u001...0/,10 %an. 010/ 4 	IL,J.,Ott,  
toot CdtILi971 
rAPAN173.9. PR 

Munktio de Camellia • PR 

	

."' Tenon 	ao Cornrow td 462020, qua entre et 
eelebram de um Iglu o MUNICIPIO DE CAPANENA - PARANA 
e de Wm lado a empress. CAW SERVICOS DE 
TERRAPLENAGEM LTDA - at,  

Pe° pre.me instrumento pathctilat qua funs de um 101o, SIONICIPIO DE 
CAPANELIA • PR. in0rri90 no Cadason Nacirnal de Poss. Junta] ICNPJI soh n n' 
7S.972.760/0001.K 77111 510 represenlado pelo herein Municipal ands° orsinneln, 
dnrovantr dean.. PRIFISITORA. Senna AMERICO BELLE, dram., donignada 
CONTRATANTE, a de outro !ado a empress CAW SERVICOS 1.10 TERRAPLENAGEM LTDA 
. EPP. pessoa jundka dr dimo° ninth, situada a ESTI CIIACARA PEDRFIRA. KM RA • 
CEP 85750000 • flAIRRO: PROXIMO A E1DADE, inarsita no CNA/ sob o n' 
04.726.528/0001.01,1x00 am par sett renosennore legal, SILVIA I.F.na0 STEFFENS 
DA ROSA, CFS1136.693.539-68 ao fon mine., &ninon designada CONTRATADN, 
ratan. as pones aujoie as memos do ki n' 8.666/93 e suds allenston subsequence. 
njustarn o pin 	Contr.,. ern den 	00 do 74)14/ Tomoh de preeos n' 20/1019, 
mediante as segointes 0100,01,7 e rondiens. 

CLIIUSW.A 797090 14 • Confonne CAntralo firrnado cm 1402/2010,00.n do FARM de 
Heine:So, Month.. Tomade d. Preons n' 26/2017, mire. penes neima klentifrado, 
plea CONTRATACAO DE £175018 WPLCIALIEADA ffA E2ECI7CAO DE 
RICAPEAMIII70 4574L7100 NA 'MAVEN* PEDRO DI ROSS Ell ATE11011112170 
AO TAC.M.POBLICO/CASTILHOAUT0110001149.19.10034.16.0061. CTA 71051.7., 
ein contort:106de own 0 Parent Jortdoo a° 151/2020, lica prorronolo a mon de 
Nissan do Contr.° n' 40/2020 pars mai, 30 17rIntaldlas rondos n partir d.1 data de 
termin° do contrato 

CLII.181.11A IliGUNDA: As demon nit... don...origin/ono. 1140 atingitlaa put 9Me 
Ternm, Known. inaheradAs. 

E. par assin estartm ajuslados &mom o preset. em 02 Ido.1 el. d,  ignd dar , rms.. 

Cape nema • PR, 08 de mai° de 2020 

AMERICO SILLS 
Prendo Munn*. 

SILVIA LETICIA SUMAS DA ROSA 
ReprM.00/11101 1.4.99139 
CAW 88E9IC01155 

TE5RAPLES40511 LTDA EPP 
CroVrolnelo 

.4.1.4.,Gummloe Paw ,le*Pamp.* So.. 1091 • 	• 6:,;40461  

(APANDIA •PA 

Munkipio de Opanema • PR 

RATWICACAO AI DIIMISA Di UCITACAO 11; 1020 

em 	10.0 01.100 a 00/01.000 a Ditprau do Yeltagle pan n ADDIS/CA(1 OE 

TAPETE SANITI/ANTE AN DERRAPANTE C CONTRATACAO UE SUNICUS DE MARLIENCAO 
DE RAO/ARAN SAMARAS PARA MUMS. DEVENDO CONIIIIPLAR PROCEDIMENTh DE 
LIMPF2A, IIIGIEN17ACA0 E SANMPACAO DIARIA DE IIARREIRAS SANITARIA0 PARA PESSOAS 
E TAPERS SANMESNIPS, REPOSICAO DE SANITIZANTES 008 TAKTES DE VINE.. 40001. 
GEL 9905 RESERVADDNOS 940 0604909 EMS MARREIRJA. IN(1,019130 MAO DE OKRA E 
MATERIAIS NECESSARIOS PARA A NEALIPACAO DOS SERVIC(71.. , noterme pens. Jundko 
fondarnsomelo e em roniortnidads met n art. 4• tea eankonittede. co. a lei 13979 dr 
06/02/2020. 

ArdN 4• da Let Fr.. 13.979 dr 01002;2020 

m II.tocA• Pus samlalek. 4 ha. tonna e nes.. 14.4,41.4.01•41. 
o einentameato da emersheie de nide Orlin de ieportieela lalaroatlwal doom Se 

do oneordela le H. Data 0SG IA.' 

VALOR TOTAL. RI 13 OW900.0 Mk Rowena. c Corneas Ream) 

OS de run de 1020 

Asignmrxue 
Prefeho Moons. 

5011141-01541... I 11.91199.70,1020 
Pnvewil.pant Vet ,  Mu 
1944 da 1/7raor 	0.59.20 

elallitie 	M., le de Calle•Me.r, 
1003513 	861011Z410160 45191 
119911i1, 30 
toPI 0011197 so IA I >OLAF sANIIVANIF 
0711 14450914 1 1 IONIMil µMI DI 
01161(00 06 MAW MEM) OF 405.5I19 
MA11,14115 PUN FtWiA, IN 4151st  
070107111.15 71101.01MENI0 DE 121991./0 
14611 \VA( 	F 946119/,0440 4I9111, Of 
ILIR51'1010 9981iARIA9 PARS PL. is 1 
1.111 	548I1IS44I1N 4I111M7,,10 
3ANIIVANTIA IN9 1011.115 IA. MIL  
110001 611 NON 1011.11641011.416 
101141104 DA% SAM iS IN41144101 )100 
14 (01141 0,91/10.90 9140095 4 YANA A 
RI AIR it 40 DOS "4-110(0, 
Va.lm4 6015 ia1T61Imae 0n Mi. thvetwok 
Reno 

Rrt Menomil 

..041//009.00/9no hIs., Pons d, 53.s n..ls.n. Ch.+, 
1nrINLl'1i9 
CAPANDLA • PR 

Capanema 13 de maio de 2020 

2 4 9 
Folha e apanema  Edicao 465 

/ 

1 
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pmcp_apoiolicitacaol 

De: 	 pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br > 
Enviado em: 	 quarta-feira, 6 de maio de 2020 15:09 
Para: 	 'Marlon Steffens" 
Assunto: 	 SEGURO TOMADAS DE PRECOS 
Anexos: 	 CONTRATO 196- CAW.pdf; NOTIFICA00 ASSINATURA E SEGURO.pdf; 

contrato 193- caw.pdf; NOTIFICACAO ASSINATURA E SEGURO.pdf; 
CONTRATO 194- CAW.pdf; NOTIFICACAO ASSINATURA E SEGURO.pdf; 

CONTRATO 195- CAW.pdf; NOTIFICACAO ASSINATURA E SEGURO.pdf; 
CONTRATO 197- CAW.pdf; NOTIFICACAO ASSINATURA E SEGURO.pdf 

Boa tarde, segue em anexo contratos referentes as Tomadas de Precos 01,02,03,04 e 09 de 2020 e notificagao 

informando do seguro que a empresa deve apresentar para que possa estar realizando a assinatura. 
Favor confirmar o recebimento. 

Att, 

gieffany H. Gongalves 

WTOR DE LICIT-POO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

46 35521321 

• 
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pmcp_apoiolicitacao1 

De: 	 postmaster@outlook.com  
Enviado em: 	 quarta-feira, 6 de maio de 2020 15:10 
Para: 	 apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Entregue: SEGURO TOMADAS DE PREcOS 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem titulo 00015.txt 

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatarios: 

'Marlon Steffens" (cawmarlon(aoutlook.com)  

Assunto: SEGURO TOMADAS DE PREcOS 

• 

• 
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Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacOes  

NOTIFICAc AO 

A Empresa 
CAW SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Corn relagdo a Tomada de Precos n° 3/2020, objeto: CONTRATAcA0 DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA 
RUA PARAiBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, 
MUNICf PIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7., 
notifico a empresa CAW SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, para que no 

41/ 	prazo maxim° de 10 (dez) dias Uteis comparega para assinatura do contrato. Nesse dia 
tambem devera ser apresentada a forma de garantia conforme item 17 do Edital. 

17. DA GARANTIA DE ExEcucAo E GARANTIA ADICIONAL 
17.1. A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de 

Contrato de Empreitada, a formalizacao da garantia de execucao e da garantia adicional, 
se houver, que serviret de garantia a fiel observancia das obrigagOes contratuais. 

17.1.2. A apresentageto da garantia de execucao e da garantia adicional, 
se houver, e condica o para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa 

proponente vencedora nao comprovar a formalizacei o da garantia de execucao ou da 
garantia adicional, o contrato de empreitada nao podera ser firmado, sob pena de 
responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, alem de solidariedade de obrigagOes e 
concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o particular beneficiado e o(s) 

Agente(s) pablico(s) que firmarem o instrumento em conjunto. 
17.2. 0 valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicacao de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4). 
17.3. 0 recolhimento da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, 

devera ser efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 
8.666/ 93, a escolha das licitantes vencedoras: 

a) cauceto em dinheiro ou titulos da divida publica; 
b) seguro garantia; 
c) fianga bancaria. 

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caucdo em dinheiro, o 
depOsito devera ser feito em Instituigeto Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo 
Municipio de Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos 
do § 4° do art. 56 da Lei n° 8.666/ 1993. 

17.5. Se a opcdo de garantia for pelo seguro garantia: 
a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigencia do 

contrato, acrescido de 90 (no yenta) dias; 
b) a apOlice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario; 
c) a apalice devera conter clausulas de atualizacei o financeira, 

imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade. 
17.6. Se a opceto for pela fianca bancaria, esta devera ter: 

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigencia do contrato, 
acrescido de 90 (noventa) dias; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Municipio de Capanema - PR 
Setor de Licitacoes  

b) expressa afirmacao do fiador que, como devedor solidetrio, faro o 
pagamento ao Municipio de Capanema, independentemente de interpelageto judicial, caso 
o afiancado new cumpra suas obrigacaes; 

c) renttncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos 
nos arts. 827 e 838 do Codigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha 
reger o beneficio de ordem na uigencia do contrato administrativo; 

d) clausulas de atualizacei o financeira, de imp rescritibilidade, de 
inalienabilidade e de irrevogabilidade. 

17.7. Se a opcao for pelo titulo de divida publica, este deverez: 
a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidageto e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil; 
b) ser avaliado por seu valor econemico, conforme definido pelo Ministerio da 

Fazenda. 

17.8. Net° sereto aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham 

clausulas contrezrias aos interesses do Municipio de Capanema. 

17.9. Sem prejuizo das sanceies pre vistas na Lei e neste Edital, a new prestageto de 
garantia exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, 
implicando sua imediata rescisel o. 

17.10. Qualquer majorageto do valor contratual obrigaret a contratada a depositar, 
nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor da alteraccio. No caso de reduceto do valor contratual, podera a contratada ajustar 
o valor da garantia de execucao, se assim o desejar. 

17.11. A contratada perdera a garantia de execugeto e a garantia adicional, se 
houver, quando: 

a) da inadimplencia das obrigacoes e/ ou rescisao unilateral do termo de 

Contrato de Empreitada; 
b) quando do net.° recebimento prouisorio e definitivo e/ ou nao aceitagao pelo 

licitador da obra. 
17.12. A devolucdo da garantia de execuedo ou o valor que dela restar, dar-

se-ec por requerimento mediante a apresentaedo de: 
a) termo de recebimento definitivo; 
b) certidao negativa de debitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado 

concluido; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligacaes definitivas de etgua e/ ou 

energia eletrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a 

execucei o do objeto, seto de inteira responsabilidade da contratada. 

Capanema,06 de maio de 2020 

Rose Kriger Bec 	agant 
Chefe do Setor de Licitacoes 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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CONTRATO N° 194/2020 

CONTRATO DE EXECINAO DE OBRA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICf PIO DE CAPANEMA E A 

EMPRESA CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 

- EPP 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugao de Obra, sem vinculo 

empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida Pedro 

Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-

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

AMERICO BELLE. De outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP., 

• inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 04.726.528/0001-01, corn enderego a Rua ESTV CHACARA 

PEDREIRA, KM 48 - CEP: 85750000 - BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, na cidade de Planalto/PR, 

neste ato representada pelo(a) Sr(a) SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA inscrito no CPF 

n°836.693.539-68, residente e domiciliado em AV. PORTO ALEGRE, 865 - CEP: 85750000 -

BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos 

termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagao pertinente, obedecidas as 

condigOes estabelecidas na licitacao realizada na modalidade TOMADA DE PREcOS N° 3/2020, 

que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condigOes a seguir 

estipuladas: 

• 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. 0 objeto do presente contrato é CONTRATA9A0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
ExEcucAo DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAfBA, ENTRE AS RUAS PADRE 
CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, MUNICfPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. TAC-
M.PtBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7., sob o regime de 
empreitada por prego global, tipo menor prego, em consonancia corn os projetos, especificagOes 
tecnicas e demais pecas e documentos referentes a licitagao Tomada de Pregos N° 03/2020. 

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, as condigaes expressas no Edital de Tomada de 
Pregos N° 3/2020, juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

igkAtittlEFirsWithift~ 
2.1. 0 prego global para a execugao do objeto deste contrato é de R$ 114.985,06 (Cento e 

Quatorze Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Seis Centavos). 
2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 

decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, materiais de consumo, 
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

2.1.2. 0 valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hip6teses previstas 
em lei 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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'eff 	ItittEMAr 'AM A  
3.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos 

consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada: 

Dotagoes 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 
2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

Anterior 

3.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 
subsequente correrao a conta das dotagOes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou •  
apostilamento. 

iM 155 aes 
4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos 

empreendimentos, bem como de acordo corn o memorial descritivo e especificagOes que 
acompanham o edital. 

4.2. 0 prazo Para a conclusao da obra e de no maximo 60 (sessenta) dias, 
4.2.1. 0 prazo de execugao dos servicos tera inicio 10° (decimo) dia a partir da Ordem 

de Inicio da Obra e deverii respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basic°. 
4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maxim() ate o 10° (decimo) dia a partir da Ordem 

de Inicio da Obra e deversi respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basic°. 
4.4.Para a perfeita execugao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades 
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo corn os termos da proposta, promovendo, quando 
requerido, sua substituigao. 

4.5.Somente sera admitida alteragao do prazo quando: 	 • 
a) houver alteragao do projeto e/ou de especificagOes tecnicas pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteragao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, 

por atos do CONTRATANTE; 
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer 

subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 
CONTRATANTE; 

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugao; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugao ou outros devidamente 

justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 
f) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham 

influencia direta sobre o fornecimento do objeto contratado; 
g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipotese de suspensao da execugao, 

nos termos do subitem 20.5.1, do edital. 
h) outros casos previstos em lei. 

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensao do Contrato cessam os 
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagao ao Contrato. Os atrasos provenientes 
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao 
poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e 
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providencias cabiveis. 

4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra corn outra empresa, 
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicoes da licitagao, nao cabendo 
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamagao. 

5.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 150(Cento e cinquenta) dias, contados a partir 
da data da assinatura deste instrumento contratual. 

5.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 05/05/2020 e 
encerramento em 01 / 10/2020. 

5.3. 0 prazo de vigencia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da obra devido 
necessidade de realizar medigoes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros procedimentos. 

5.4. Na hip6tese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o 
novo prazo de vigencia do contrato e o novo prazo para execucao da obra. 

6.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento da mao-de-obra, dos materials e dos 
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e demais 
atividades correlatas, obriga-se a: 

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 
6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos 

desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao urn conjunto de documentos tecnicos, graficos e 
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer 
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a 
abrange-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as 
suas especificacOes tecnicas, para posterior execucao e implantagao do objeto garantindo a plena 
compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos: 

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do  
Municipio, no prazo maxim° de 10 (dez) dias apps a assinatura do contrato, um cronograma  
de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacito nominal de todo o pessoal tecnico que  
ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente  
vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.  

6.1.2.2.A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solugOes 
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basic° (memorial descritivo), apresentando o 
detalhamento dos elementos construtivos e especificacOes tecnicas, incorporando as alteracOes 
exigidas pelas mutuas interferdncias entre os diversos projetos; 

6.1.2.3.0 projeto executivo clever* ser apresentado no prazo de 30 dias,  
contados a partir da assinatura do contrato.  

6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada 
enseJarit a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver 
necessidade de aditivos contratuais por inconsistencias encontradas entre o projeto basic° e 
a execucao da obra, verificadas apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual 
referente ao "risco", da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do  
valor final de urn possivel aditivo.  

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART's 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977; 
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6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico tecnico especializado, 
para que a Administragao possa utilizes-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do 
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolOgico, insuscetivel de 
privilegio, a cessao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos 
de informagao pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagao em suporte fisico de 
qualquer natureza e aplicagao da obra; 

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE: 
6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 

sobre as eventuais adequagOes e atualizagoes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento 
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os 
mesmos sem limitagoes; 

6.1.6.2.0s direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagoes tecnicas, 
da documentagao produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do 
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua • 
utilizagao sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo 
das sangoes civis e penais cabiveis. 

6.1.7.Promover a organizagao tecnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo corn os documentos e especificagOes que integram o Contrato, 
no prazo determinado. 

6.1.8. Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislacao pertinente, 
cumprindo as determinagOes dos Poderes Pablicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e 
nas melhores condigoes de seguranga, higiene e disciplina. 

6.1.9.Atentar, em relagao ao material, para todas as disposigoes e especificagOes 
constantes no Projeto Basic°. 

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagao, 
quaisquer mudangas nos mdtodos executivos que fujam as especificacoes do memorial descritivo. 

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, numero de funcionirios, 
de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas, servigos executados, 
registro de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacio 
e situactio da obra em relacao ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de • 
execucito da obra, para possibilitar a sua fiscalizactio.  

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o 
estabelecido neste instrumento e as especificagOes constantes no projeto basico e seus anexos, bem 
como substituir aqueles realizados corn materials defeituosos ou corn vicio de construgao, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer 
tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

6.1.13.0bservar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos da 
construcao civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente - CONAMA. 

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por use 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou 
de fox-ces maior, por qualquer causa de destruigao, danificagao, defeitos ou incorregaes dos servigos 
ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos ern via 
publica junto a. obra. 

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrdncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos. 
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6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos 
documentos relativos a execugdo da reforma. 

6.1.17.Paralisar, por determinaedo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao 
esteja sendo executado de acordo corn a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranea de pessoas 
ou bens de terceiros. 

6. 1. 1 8 . Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais 
resultantes da execueao do contrato. 

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras 
obrigaeoes inerentes a execueao dos servicos ora contratados. 

6.1.20.Arcar corn todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a 
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por 
lei. 

6.1.21.Adotar as providencias e precaueOes necessarias, inclusive consulta nos 
respectivos Orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitarias, eletricas e telefemicas. 

6.1.22.Promover a guarda, manutenedo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o 
que for necessario a execueao dos servicos, durante a vigencia da obra. 

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, corn fotografia 
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteedo Individual - EPI's; 

6.1.24.Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto 
capaz de tomar decisoes compativeis corn os compromissos assumidos; 

6.1.25.Cumprir, alern dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou 
municipal, as normas de seguranea da Administraedo; 

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevenedo de incendios nas areas da 
Administraedo; 

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensilios ern quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 
corn a observancia as recomendaeoes aceitas pela boa tecnica, normas e legislacao; 

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execuedo dos servicos, fora das suas 
especificaeoes; 

6. 1.29 .Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a 
Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuedo do contrato, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizapies cabiveis e assumindo o Onus decorrente; 

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por 
seus empregados quando da execugdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a 
qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimonio publico; 

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigaeOes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas 
condieoes autorizadas no Projeto Basic° ou neste contrato; 

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condieOes que 
ensejaram a sua habilitacao e qualificacao no certame licitatOrio; 

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigaeOes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo 
de Servieo - FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execuedo 
dos servicos. 

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para 
a execuedo da obra; 
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6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagoes 
tecnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagOes necessarias sobre 
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagao da 
planilha de servigos para uma proposta de pregos completa e satisfat6ria; 

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS. 

R 
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposigOes do Contrato e demais documentos da licitagao; 
7.1.2. Exercer a fiscalizagao dos servigos por servidores especialmente designados, na 

forma prevista na Lei n° 8.666/93; 
7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicagao, em tempo habil, de qualquer fato que 

acarrete em interrupgao na execugao do Contrato; 
7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigOes e pregos pactuados no Contrato; 
7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou 

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

7.1.6.Fornecer por escrito as informagOes necessarias para o desenvolvimento dos 
servigos objeto do contrato; 

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagoes da CONTRATADA relativas a observancia 
das normas ambientais vigentes; 

7.1.9.Proporcionar todas as condigOes para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus servigos de acordo corn as determinagOes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 
Basic° e seus anexos; 

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade corn as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigOes de 
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao. 

nitatantrga5t$  
8.1.E vedado a CONTRATADA: 

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associagao do 
contratado corn outrem, bem como a cessao ou transferencia, total ou parcial, de qualquer encargo, 
obrigagao ou direito relativo ao objeto desta licitagao. 

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira; 
8.1.3. Interromper a execugao dos servigos sob alegagao de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato. 

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES  
9.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital. 
9.2. A Nota Fiscal/ Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 

procedimentos: 
9.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma 

Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigao previa dos servigos executados no 
periodo, através de planilha e memOria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela 
fiscalizagao. 

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

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



Municipio de Capanema - PR 

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagao a previsao 
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigao previa 
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagao antecipada do valor 
respectivo. 

9.2.4. A CONTRATANTE terit o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da 
data da apresentageo da medigao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigio 
previa relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servigos 
executados. 

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servigos efetivamente 
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

9.2.6. A aprovagao da medigao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos 
executados. 

9.2.7. ApOs a aprovagao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da 
• medigao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servigos e de memoria de 

calculo detalhada. 
9.3. 0 pagamento somente sera efetuado ap6s o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/ Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 
Edital. 

9.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/ Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servigos efetivamente executados. 

9.4. Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 
desconformidade na execugdo dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou 
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a apos a comprovagao da regularizagdo da situagao, nao acarretando qualquer onus para a 
Contratante. 

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a 
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu 
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel, 

• 
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado 
o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel. 

9.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante dep6sito 
em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro 
meio previsto na legislagao vigente. 

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancaria para pagamento. 

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a 
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = Indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a fOrmula: 

I = 	(6 / 100) 
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N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 
VP = Valor da Parcela em atraso. 

10.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maxim° ate 15 (quinze) 
dias ap6s a comunicagao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo born funcionamento dos servicos executados ate o seu 
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A 
aceitagao da obra pelo CONTRATANTE se dares quando nao houver qualquer pendencia por parte 
da CONTRATADA. 

10.1.1. 0 recebimento provisOrio tambem ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de 
todos os testes de campo e a entrega dos Manuals e Instrugoes exigiveis. 

10.2. A CONTRATANTE realizard inspegao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, 
por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela •  
obra, corn a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, 
retoques e revisOes finais que se fizerem necessarios. 

10.2.1. ApOs tal inspegao, sera. lavrado Termo de Recebimento ProvisOrio, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias 
verificadas. 

10.2.2. A CONTRATADA flea obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos 
ou incorregoes resultantes da execugao ou materials empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar 
a Ultima e/ou Unica medigao de servigos ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que 
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio. 

10.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 
(sessenta) dias do recebimento provisario, mediante comissao especificamente designada pelo 
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagao do Contratante, a(s) obra(s) 
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 

10.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado 
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizagao quanto as 
pendencias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamagoes porventura feitas •  
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos 
empregados na execucao do contrato. 

10.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 
epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das 
disposigOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

'iagigaSUNGIM  
11. A fiscalizagao se (lard conforme o item 20 do edital. 

bal  
12.1. Qualquer modificagao que se faga necessaria durante o andamento das obras/servicos, 

seja nos projetos, detalhes ou especificagOes, somente podera ser feita a criterio do CONTRATANTE, 
através do Departamento de Engenharia, que autorizard por escrito, ficando obrigada a 
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigOes contratuais, os acrescimos ou supressOes que se 
fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequagao tecnica, obedecidos os limites legais 
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, corn alteragOes posteriores. 

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/ servigos contratada a realizagao de servigos 
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos precos  
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unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada 
pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo 
Departamento de Engenharia, observadas as condigoes da proposta da CONTRATADA, 
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

12.3.No caso de acrescimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera 
expedida apos a formalizagao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as 
formalidades legais. 

12.4.Em caso de prorrogagdo contratual a que se refere o art. 57, §1", da Lei 8.666/93, quando 
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogagao, Pica 
ajustado que a corregao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 

12.5.0 aditivo de prorrogacio da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a 
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o 
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios 
a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das penalidades 
cabiveis.  

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisagio da obra devem 
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatorio. 

DA; 
	 tr. 	tgp 
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13. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital. 

LTErite 
	

:1170 
14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos 

decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira qualidade, 
cabendo ao CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizagao, impedir o emprego daqueles que julgar 
imprOprios. 

14.2. Sempre que dos documentos de licitagao nao constarem caracteristicas determinadas 
em referencia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser 
novos, da melhor qualidade em suas respectivas especies, de acordo corn a finalidade a que se 
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao mencionados nas especificageies 

tecnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidird 
sobre a questao da similaridade. 

14.3. Em nenhuma hipotese sera admitido emprego de servidores publicos municipais  
bem como equipamentos, veiculos e mitquinas publicas na execucao da presente obra, sob  
pena de rescisio contratual e apuracio quanto a improbidade administrativa de agentes  

trelltaitifft WatitiTaiklicinreraNdEPtd 
15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga 

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo 
adequado de equipamento de protegao individual - EPI, clever& treinar e tornar obrigatorio o use 
dos EPIs. 

15.2. 0 equipamento de protegao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, 
conter a identificagao da CONTRATADA. 

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipOtese, nao se eximira da total responsabilidade quanto 
a negligencia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 
08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18. 

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condigOes de higiene e seguranga 
necessarias a preservaga.o da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na 
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obra, de acordo corn as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° a.214, de 
08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77. 

15.5. 0 CONTRATANTE estard autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do 
nao-cumprimento das exigencias de lei. Se houver paralisagOes, estas nao serao caracterizadas 
como justificativa por atraso na execugao da obra. 

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do responsavel 
pela fiscalizagdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para que 
seja providenciada a necessaria pericia. 

16.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugao dos servigos ora contratados, inclusive 
acidentes, mortes, perdas ou destruigOes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas 
as reclamagoes que possam surgir corn relagao ao presente Contrato. 

16.2. 0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 4110 
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato. 

16.3.A CONTRATADA responders pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 
do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo born andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE, 
por intermedio da fiscalizagao, impugns-los quando contrariarem a boa tecnica ou desobedecerem 
aos projetos e/ou especificagoes tecnicas e/ou memoriais. 

16.4A CONTRATADA devera manter urn perfeito sistema de sinalizagao e seguranga em todos 
os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo corn as normas 

de seguranga do trabalho. 
16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 

reclamagOes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagao, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigagoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de 
intervengao de terceiros previstas no COdigo de Processo Civil, especialmente a denunciagao da lide, 
se for o caso. 

16.6. A intengao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servicos Aik  
contratados, sob pena de incorrer ern descumprimento de obrigagao contratual e sujeitar-se Air 
aplicagao das penalidades cabiveis. 

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 

praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento de 
danos materiais ou morais (art. 932, III, COdigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser 
responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

r •14i c)c.r.%:Li 	i  e.,z• 
	

gOVVe-W 
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administragao Publica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 
prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagao. 

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 24 do 
edital. 

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditOrio e a ampla defesa. 

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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18.4.Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 23.1, do edital, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito a: 

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 

18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucao dos 

valores das multas e indenizagoes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do 

Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sangOes previstas neste 

instrumento. 

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  

19. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigaes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 

Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

transcricaes. 

CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO 

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem 
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrio de etica durante todo o 

processo de licitacao, de contratacao e de execucao do objeto contratual. 
Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas: 

a) "Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer vantagem corn o objetivo de influenciar a acao de servidor publico  

no processo de licitacao ou na execucao de contrato; 

b) "Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou ornissao dos fatos, corn o objetivo 
de influenciar o processo de licitacao ou de execucao de contrato; 

c) "Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer urn acordo entre dois ou 
mais licitantes, corn ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do orgao licitador, 
visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos; 

d) "Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou 
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em um 
processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato; 

e) "Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 
inspecoes ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral, 

corn objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegagoes de pratica prevista na 
clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o exercicio do 

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao. 

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organisrno financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imports sanca.o sobre urn 
empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo 
indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 
momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de urn agente, em 
praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 
licitacao ou da execucao de urn contrato financiado pelo organismo. 

20.3. Considerando os propOsitos das clausulas acima, o licitante vencedor 
como condicao para contratacao devera concordar e autorizar que, na hipOtese 
do contrato vir a ser financiado, ern parte ou integralmente, por organisrno 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o 
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam  
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inspecionar o local de execucio do contrato e todos os documento, contas e 
registro relacionadas a licitacao e execucao do 

- DOS ,CASOS  
21.1. Os casos omissos ou situagoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcrigoes. 

22.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera 
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de ate vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto 
dia util do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS  
23.1. A troca eventual de documentos e correspondencias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital. 

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO  
24.1. As questoes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem ser 

dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de 
Capanema - PR. 
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apOs lido e achado conforme, as partes a 
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para urn s6 efeito. 

Capanema, 05 de maio de 2020. 

-"r 
AM RICO BE 

PREFEITO MUNICIPAL 

Q!s_ 
CAW S'ERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

FORNECEDOR 

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA 

REPRESENTANTE LEGAL 
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Ao PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

A Berkley International do Brasil Seguros S/A tern a satisfaga-o em to-lo como Segurado. Segue em anexo a 
apolice de Seguro Garantia no 014142020000507750138201, emitida em conformidade corn a MP no 
2.200-2/2001 
que instituiu a Infra-estrutura de Chaves PCiblicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade, 
a integridade e a validade de documentos em forma eletronica, das aplicagOes de suporte e das aplicagoes 
habilitadas que utilizem certificados digitais. 

Isto significa que a apOlice digital, que V. Sas agora recebe, tern a mesma validade juridica da apolice 
impressa, todavia corn as vantagens e seguranga das transagoes eletronicas certificadas digitalmente. 

Alem da seguranga do processo de certificagao digital, a autenticidade deste documento podera ser verificada 
através de nosso site www.berkley.com.br  , e confirmada apos 7 (sete) dias uteis da emiss6o da 
apolice/endosso, através do site www.susep.gov.br  utilizando o no 014142020000507750138201000000. 

Atenciosamente 

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414 

TiTULO: APOLICE SEGURO GARANTIA N°014142020000507750138201 - ENDOSSO 0000000 
Documento eletronico digitalmente assinado por: 

Documento eletronico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileiras -
ICP - Brasil por: Signatarios(as): 

EZEQUIEL GARCIA OKITA N° de Serie do Certificado: 11DE200108660C8A Data e Hora Atual May 13 2020 10:15AM 

ALEXANDRO BARBOSA SANXES N° de Serie do Certificado: 11DE20010865FA68 Data e Hora Atual May 13 2020 10:15AM 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no use da atribuicao que 'he oferece o art. 62 da Constituicao, adota a seguinte Medida ProvisOria, corn 
forca de lei: 

Art 1° - Fica instituida a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade 
juridica de documentos em forma eletronica, das aplicagoes de suporte e das aplicacoes habilitadas que utilizem certificados digitais, bem 
como a realizacao de transacoes eletronicas seguras. 

N° Apolice: 014142020000507750138201 - ENDOSSO 0000000 
Controle Interno: 1329671 

Data da publicagao: May 13 2020 10:15AM 
Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414 

Berkley Brasil Seguros 
I a Berkley Company 

trm  
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Filial 
5-CURITIBA 

Apolice 
014142020000507750138201 

Endosso 
0000000 

Proposta 
9694576 

Dt. Emiss5o 

13/05/2020 
Gri..po 
7-RISCOS FINANCEIROS 

Ramo 
75-SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO 

Modalidade 
EXECUTANTE CONSTRUTOR 

DADOS DO SEGURADO 
Nome 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

CNPJ 
75.972.760/0001-60 

Endereco 
AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 

Numero 
1080 

Complemento 
PREFEITURA 

CEP 
85760-000 

Bairro 
CENTRO 

Cidade 
CAPANEMA 

UF 
PR 

DADOS DO TOMADOR 
Nome 
CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP 

CNPJ 
04.726.528/0001-01 

Endereco 
ESTV CHACARA PEDREIRA KM 48 - PROXIMO A CIDADE 

116mero 
0 

Complement° 

CEP 
85750-000 

Bairro 
PROXIMO A CIDADE 

Cidade 
PLANALTO 

UF 
PR 

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declaracoes constantes 
da proposta de seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para a 
emissao da presente Apolice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o "SEGURADO" de acordo corn as Condicaes 
Gerais, Especiais e Particulares anexas e que fazem parte integrante da presente apolice, as reparagoes pecuniarias decorrentes dos riscos do 
seguro, tudo de acordo corn as condicoes gerais, especiais e particulares anexas. 

GARANTIAS: 
TOTAL DA IMPORTANCIA SEGURADA: R$ 5.749,25 (CINCO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). 
VIGENCIA: DAS 24:00H DO DIA 5 DE MAIO DE 2020 AS 24:00H DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020. 
Ficam fazendo parte integrante e inseparavel da presente apolice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos: 
1) Demonstrativo de Pres mio; 
2) Condicks Particulares; 
3) Condicks Especiais; 
4) Condicoes Gerais; 
OBSERVACoES: 
- Apolice emitida conforme TERMOS E CONDIOES DA CIRCULAR SUSEP No 477, de 30 de Setembro de 2013 e seus ANEXOS 
e PROCESSO SUSEP No 15414,902037/2013-11; 
- ApOs sete dias Cite's da emiss5o deste documento, podera ser verificado se a apolice ou endosso foi corretamente 
registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br; 	, . 	..... 	. _....,., 	—...„,.. 	, 

- DDG Berkley: 0800-7700797. 	 II 	irs 	

. ..... 	... 

SUSEP - Superintendencia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela fiscalizaca'o, normatizac5o e controle dos mercados de 
seguro, previdencia complementar aberta, capitalizack, resseguro e corretagem de seguros - site www.susep.gov.br  - Atendimento gratuito ao 
pUblico Susep 0800-021-8484 

CONDIcoES DE MODALIDADE  

MODALIDADES LIMITES INICIO VIGENCIA FIM VIGENCIA 
---. 

4502-EXECUTANTE CONSTRUTOR R$ 5.749,25 05/05/2020 30/12/2020 

CORRETOR 

100438502CTBA 	- LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS - CTBA 

Seguradora: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414 
Endereco: 	Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar - Sao P 
CNPJ: 	07.021.544/0001-89 	 Para falar corn a Ouvidoria Berkley ligue para: 0800-797-3444 
SAC: 	 0800-777-3123 	 ou envie urn email para: ouvidoria@berkley.com.br  

Documento eletrOnico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves POblicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatarios 

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA N° de Serie do Certificado: 11DE200108660C8A Data e Hora Atual May 13 2020 10:15AM 
ALEXANDRO BARBOSA SANXES N° de Serie do Certificado: 11DE20010865FA68 Data e Hors Atual May 13 2020 10:15AM 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no use de atribuicao quo !he oferece o art. 62 da ConstitulcOo, adota a seguinte Medida Provis6ria, corn forga de lei: Art 1° - 
Fica institulda a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade a a validade juridica de documentos em 
furma eletronica, das aplicacoes de suporte e das aplicac6es habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realizaggio de transagoes eletranicas 
seguras. 

b Berkley Brasil Seauros 
I a Berkley Company 
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Filial 

5-CURITIBA 
Apolice 

014142020000507750138201 
Endosso 

0000000 
Proposta 

9694576 
Dt.Emiss3o 

13/05/2020 
Grupo Ramo Modalidade 

7-RISCOS FINANCEIROS 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO EXECUTANTE CONSTRUTOR 

DEMONSTRATIVO DE PREMIO 

Importancia Segurada: 	R$ 	 5.749,25 

Periodo de Vigencia: 	05/05/2020 	a 	30/12/2020 

Premio Liquido: 	 R$ 	 170,00 

licional de Fracionamento: 	 R$ 	 0,00 

Custo de Cadastro e Acompanhamento de Credit() 	R$ 	 0,00 

Prernio Total: 	 R$ 	 170,00 

Condick de Pagamento: 	A vista 

Numero de PrestagEles: 	1 

is PrestagAo: 	 170,00 

Demais Prestagifies: 	0,00 

Forma de Cobranga: 	TiTULO DE COBRAKA CEF (REMESSA ONLINE) 

Vencimentos: 	 24/05/2020 

MODALIDADES PREMIO TARIFARIO 

4502-EXECUTANTE CONSTRUTOR R$ 170,00 
,...../ 

(*) Conforme disposicoes da Circular SUSEP 401 	de 25 de fevereiro de 2010 e 	Nota Tecnica Atuarial, 	processo SUSEP n° 
15414.001453/2007-43, aprovada em 26 de outubro de 2007. 

Em atendimento a Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prernios 
de seguros/as contribuicaes a pianos de carater previdenciario/os pagamentos destinados a pianos de capitalizacao), deduzidos do 
estabelecido em legislack especifica. 

b Berkley Brasil Seguros , a Berkley Company 
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Endosso 

0000000 
Filial 

5-CURITIBA 
Dt. Emissao 

13/05/2020 
Proposta 

9694576 
Apolice 

014142020000507750138201 
Grupo 

7-RISCOS FINANCEIROS 
Ramo 

75-SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO 
Mo.a i.a.e 

EXECUTANTE CONSTRUTOR 

CONDIOES PARTICULARES 

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o no de 07.021.544/0001-89, corn sede a Av 
Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar , Sao Paulo, SP, através desta ApOlice de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, inscrito no CNPJ/CPF sob o n° 75.972.760/0001-60, corn sede a AV PEDRO VIRIATO PARIGOT 
DE SOUZA, 1080 PREFEITURA - CENTRO, Capanema, PR as obrigagoes do TOMADOR: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP, 
inscrito no CNPJ sob o no 04.726.528/0001-01, corn sede a ESTV CHACARA PEDREIRA KM 48 - PROXIMO A CIDADE, Planalto, PR ate o 
valor de R$ 5.749,25 CINCO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS, na modalidade abaixo 
descrita. 

Modalidade - EXECUTANTE CONSTRUTOR 
Importancia Segurada - R$ 5.749,25 
Vigencia - das 24:OOh do dia 5 de Maio de 2020 as 24:OOh do dia 30 de Dezembro de 2020 

OBJETO: 

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZA0-0, ATE 0 VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APOLICE, PELOS PREJUIZOS 
DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO TOMADOR NA MINUTA DO CONTRATO PRINCIPAL, 
ORIUNDO DO PROCESSO No 194/2020 E EDITAL No 3/2020, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUcA0 DE CONTRATAcA0 DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECycA0 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061-
CTA 71051-7. TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.1 DESCRITO NA CLAUSULA DO OBJETO DO CONTRATO FIRMADO 
ENTRE 0 TOMADOR E SEGURADO, E COBERTO POR ESTA APOLICE. 

CURITIBA, 13 DE MAIO DE 2020 

Berkley Brasil Seguros 
a Berkley Company 
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°WET° DA GARANTIA - ANEXO 
Filial 

5-CURITIBA 
Apo ice 

014142020000507750138201 
En .osso 

0000000 

Proposta 

9694576 
Dt. missao 

13/05/2020 
Grupo 

7-RISCOS FINANCEIROS 
Ramo 

75-SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLIC() 
Mode idade 

EXECUTANTE CONSTRUTOR 

Condigoes e Clausulas do Seguro 

Clausulas Particulares 

1. Esta apolice é emitida de acordo corn as condicoes da Circular da SUSEP no 477/13 e fica expressamente estabelecido que para todos os 
fins e efeitos de direito, a regulagao do sinistro observara o disposto nas Condigoes Gerais e Especiais da presente Apolice. 

2. Esta apolice nao podera ser utilizada como complemento ou endosso de apolice anteriormente fornecida por esta seguradora referente 
ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro. 

3. A presente apolice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigagoes diretas do tomador perante o segurado, 
especificamente descritas no objeto desta apolice, de acordo corn a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, nao assegurando o 
pagamento de quaisquer danos acordados, indenizacoes a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de contencao de sinistro 

despesas de salvamento, nao assegurando, ainda, riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, obrigacoes quanto ao 
\,...igamento de tributos, obrigagoes trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade social, quebra de sigilo e confidencialidade em 

conformidade corn a legislagao nacional aplicavel ao seguro-garantia. 

4. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora nao tera responsabilidade de indenizar reclamagao quanto a 
cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indicio de sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior a data de 
emissao do presente instrumento e que nao tenha sido previamente informado pelo Segurado a Seguradora. 

5. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitarios, nao estarao cobertos pela presente apolice de seguro garantia quaisquer 
prejuizos e/ou demais penalidades decorrentes de atos ou fatos violadores de normas de anticorrupgao que tenham sido provocados pelo 
segurado ou seu representante, seja isoladamente, seja em concurso corn o tomador ou seu representante. 

6. Ratificam-se integralmente as disposicEies das Condiceies Gerais e Especiais que nao tenham sido alteradas pelas presentes Clausulas 
Particulares. 

Berkley Brasil Seguros 
I a Berkley Company 
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CON DICoES ESPECIAIS 

   

 

Filial 

5-CU RITIBA 
Apolice 	 Endosso 

014142020000507750138201 0000000 

 

Proposta 

9694576 
Dt. Emissao 

13/05/2020 

 

       

 

Grupo 

7-RISCOS FINANCEIROS 
Ramo 

75-SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO 
Modalidade 

EXECUTANTE CONSTRUTOR 

  

       

1. OBJETO: 
1.1. Este contrato de seguro garante a indenizack, ate o valor da garantia fixado na apolice, pelos prejuizos decorrentes do 
inadimplemento das obrigaches assumidas pelo tomador no contrato principal, para construck, fornecimento ou prestack de 
servicos. 
1.2. Encontram-se tambem garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizaches devidas 
Administrack Publica, tendo em vista o disposto na Lei no 8.666/93. 
1.3. Podera ainda ser contratada, corn verba especifica independente, a Cobertura Adicional de Aches Trabalhistas e 
Previdenciarias, conforme descrito no Capitulo III deste Anexo. 

2. DEFINICoES: 
Define-se, para efeito desta modalidade, alem das definigoes constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 
8.987/95: 
I - Prejuizo: perda pecuniaria comprovada, excedente aos valores originarios previstos para a execuck do objeto do contrato 
principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuizo decorrente de outro ramo de seguro, tais 
como responsabilidade civil, lucros cessantes. 

3. VIGENCIA: 
3.1. A vigencia da apolice sera fixada de acordo corn as seguintes regras: 
I - coincidindo corn o prazo de vigencia do contrato administrativo pertinente a execuck de obras, servicos e/ou compras; 
II - por periodos renovaveis, no caso de concessoes e permissoes do servico 
3.2. As renovaches, a que se refere o inciso II do item 3.1., nao se presumem, ser5o precedidas de notificack escrita da 
seguradora ao segurado e ao tomador, corn antecedencia de ate noventa dias da data do termino de vigencia da apOlice em 
vigor, declarando seu explicito interesse na manutencao da garantia. 

4. EXPECTATIVA, RECLAMACAO E CARACTERIZACAO DO SINISTRO: 
4.1. Expectativa: tao logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possivel inadimplencia 
do tomador, este devera ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens nao 
cumpridos e concedendo-Ihe prazo para regularizacao da inadimplencia apontada, remetendo copia da 
notificacao para a seguradora, corn o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro. 
4.2. Reclamac5o: a Expectativa de Sinistro sera convertida em Reclamacao, mediante comunicacao pelo 
segurado a seguradora, da finalizacao dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento 
do tomador, data em que restara oficializada a Reclamacao do Sinistro. 
4.2.1. Para a Reclamacao do Sinistro sera necessaria a apresentacao dos seguintes documentos, sem prejuizo 
do disposto no item 7.2.1. das Condicoes Gerais: 
a) Copia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigageies assumidas pelo tomador, seus 
anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador; 
b) Copia do processo administrativo que documentou a inadimplencia do tomador; 
c) COpias de atas, notificacoes, contra notificacoes, documentos, correspondencias, inclusive e-mails, trocados 
entre o segurado e o tomador, relacionados a inadimplencia do tomador; 
d) Planilha, relatorio e/ou correspondencias informando da existencia de valores retidos; 
e) Planilha, relatorio e/ou correspondencias informando os valores dos prejuizos sofridos; 
4.2.2. A nao formalizacao da Reclamacao do Sinistro tornara sem efeito a Expectativa do Sinistro; 
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4.3. Caracterizacao: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, ape's 
analise, ficar comprovada a inadimplencia do tomador em relacao as obrigacties cobertas pela apolice, o 
sinistro ficara caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatorio final de regulagao; 

5. RATIFICAcjio: 
Ratificam-se integralmente as disposigoes das Condigoes Gerais que n3o tenham sido alteradas pela presente Condig5o 
Especial. 
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1. OBJETO: 
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigagoes assumidas pelo tomador 
perante o segurado, conforme os termos da apOlice e ate o valor da garantia fixado nesta, e de acordo 
corn a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razao de 
participagao em licitagao, em contrato principal pertinente a obras, servigos, inclusive de publicidade, 
compras, concessoes e permissOes no ambito dos Poderes da Uniao, Estados, do Distrito Federal e 
dos Municipios, ou, ainda as obrigagoes assumidas em fungao de: 
I — processos administrativos; 
II — processos judiciais, inclusive execugoes fiscais; 
III — parcelamentos administrativos de creditos fiscais, inscritos ou nao, em divida ativa; 
IV — regulamentos administrativos. 
1.2. Encontram-se tambern garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como 
multas e indenizagoes, oriundos do inadimplemento das obrigagoes assumidas pelo tomador, previstos 
em legislagao especifica, para cada caso. 

2. DEFINIcOES: 
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definigoes: 
2.1. Apolice: documento, assinado pela seguradora, que represents formalmente o contrato de Seguro 
Garantia. 
2.2. CondigOes Gerais: conjunto das clausulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um 
piano de seguro, que estabelecern as obrigagoes e os direitos das partes contratantes. 
2.3. Condigoes Especiais: conjunto das disposigoes especificas relativas a cada modalidade e/ou 
cobertura de urn piano de seguro, que alteram as disposigoes estabelecidas nas Condigoes Gerais. 
2.4. Condigoes Particulares: conjunto de clausulas que alteram, de alguma forma, as Condigoes Gerais 
e/ou Condigoes Especiais, de acordo corn cada segurado. 
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre Orgaos ou entidades da Administragao Publica 
(segurado) e particulares (tomadores), em que haja urn acordo de vontades para a fornnagao de vinculo 
e a estipulagao de obrigagoes reciprocas, seja qual for a denominagao utilizada. 
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificagOes na apOlice de 
Seguro Garantia, mediante solicitagao e anuencia expressa das partes. 
2.7. Indenizagao: pagamento dos prejuizos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigag5es 
cobertas pelo seguro. 
2.8. Limite Maximo de Garantia: valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o 
segurado em fungao do pagamento de indenizagao. 
2.9. Prernio: importancia devida pelo tomador a seguradora, em fungao da cobertura do seguro, e que 
devera constar da apOlice ou endosso. 
2.10. Processo de Regulagao de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatara ou nao a 
procedencia da reclamagao de sinistro, bem como a apuragao dos prejuizos cobertos pela apOlice. 
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissao de apOlice de seguro, firmado nos 
termos da legislagao em vigor. 
2.12. Relatorio Final de Regulagao: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o 
posicionamento acerca da caracterizagao ou nao do sinistro reclamado, bem como os possiveis valores 

CONDIOES GERAIS 

Berkley Brasil Seguros 
I a Berkley Company 

b 

Paaina: 8/15 



CONDIOES GERAIS 
Filial 
5-CURITIBA 

Apo ice 

014142020000507750138201 
En.osso 
0000000 

• roposta 

9694576 
Dt. Emissao 
13/05/2020 

Grupo 
7-RISCOS FINANCEIROS 

Ramo 
75-SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO 

Modeliclade 
EXECUTANTE CONSTRUTOR 

  

a serem indenizados. 
2.13. Segurado: a Administracao PUblica ou o Poder Concedente. 
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apace, do cumprimento das 
obrigacOes assumidas pelo tomador. 
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigacoes assumidas pelo tomador 
perante o segurado, conforme os termos da apOlice. 
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigagoes do tomador cobertas pelo seguro. 
2.17. Tomador: devedor das obrigacoes por ele assumidas perante o segurado. 

3. ACEITAcAO: 
3.1. A contratacao/alteracao do contrato de seguro somente podera ser feita mediante proposta 
assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita 
devera conter os elementos essenciais ao exame e aceitacao do risco. 
3.2. A seguradora fornecera, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por 
ela recepcionada, corn a indicagao da data e da hora de seu recebimento. 
3.3. A seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitacao ou nao da 
proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovagoes, bem como 
para alteracoes que impliquem modificagao do risco. 
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa fisica, a solicitacao de documentos complementares, 
para analise e aceitagao do risco, ou da alteragao proposta, podera ser feita apenas uma vez, durante o 
prazo previsto no item 3.3.. 
3.3.2. Se o proponente for pessoa juriclica, a solicitacao de documentos complementares podera ocorrer 
mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os 
fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliacao da proposta ou taxacao do risco. 
3.3.3. No caso de solicitagao de documentos complementares, para analise e aceitacao do risco, ou da 
alteragao proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficara suspenso, voltando a correr 
a partir da data em que se der a entrega da documentagao. 
3.4. No caso de nao aceitagao da proposta, a seguradora comunicara o fato, por escrito, ao 
proponente, especificando os motivos da recusa. 
3.5. A ausencia de manifestacao, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizara a 
aceitagao tacita do seguro. 

Caso a aceitagao da proposta dependa de contratagao ou alteragao de resseguro facultativo, o 
prazo aludido no item 3.3. sera suspenso ate que o ressegurador se manifeste formalmente, 
comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente 
inexistencia de cobertura enquanto perdurar a suspensao. 
3.7. A emissao da apolice ou do endosso sera feita em ate 15 (quinze) dias, a partir da data de 
aceitagao da proposta. 

4. VALOR DA GARANTIA: 
4.1. 0 valor da garantia desta apOlice e o valor maxima nominal por ela garantido. 
4.2. Quando efetuadas alteracoes previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento 
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que serviu de base para a aceitacao do risco pela seguradora, o valor da garantia devera acompanhar 
tais modificagoes, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. 
4.3. Para alteragoes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base 
para a aceitacao do risco pela seguradora, em virtude das quais se faga necessaria a modificagao do 
valor contratual, o valor da garantia podera acompanhar tais modificagoes, desde que solicitado e haja 
o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissao de endosso. 

5. PREMIO DO SEGURO: 
5.1. 0 tomador e responsavel pelo pagamento do premio a seguradora por todo o prazo de vigencia da 
apolice. 
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuara em vigor mesmo quando o tomador nao houver 
pagado o premio nas datas convencionadas. 
5.2.1. Nao paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do pr8mio devido, podera a seguradora 
recorrer a execugao do contrato de contra garantia. 
5.3. Em caso de parcelamento do premio, nao sera permitida a cobranga de nenhum valor adicional, a 
titulo de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver 
parcelamento corn juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, corn 
a consequente redugao proporcional dos juros pactuados. 
5.4. Se a data limite para o pagamento do premio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas 
coincidir corn dia em que nao haja expediente bancario, o pagamento podera ser efetuado no primeiro 
dia util em que houver expediente bancario. 
5.5. A sociedade seguradora encaminhara o documento de cobranga diretamente ao tomador ou seu 
representante, observada a antecedencia minima de 5 (cinco) dias Uteis, em relagao a data do 
respectivo vencimento. 

6. VIGENCIA: 
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculagao da apOlice a urn contrato 
principal, a vigencia da apOlice sera igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as 
particularidades previstas nas Condigoes Especiais de cada modalidade contratada. 
6.2. Para as demais modalidades, a vigencia da apolice sera igual ao prazo informado na mesma, 
estabelecido de acordo corn as disposigoes previstas nas Condigoes Especiais da respectiva 
modalidade. 
6.3. Quando efetuadas alteragaes de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no 
documento que serviu de base para a aceitacao do risco pela seguradora, a vigencia da apOlice 
acompanhara tais modificagOes, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. 
6.4. Para alteragoes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base 
para a aceitacao do risco pela seguradora, em virtude das quais se faga necessaria a modificagao da 
vigencia da apolice, esta podera acompanhar tais modificagoes, desde que solicitado e haja o 
respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissAo de endosso. 

7. EXPECTATIVA, RECLAMAcA0 E CARACTERIZA00 DO SINISTRO: 
7.1. A Expectativa, Reclannagao e Caracterizagao do Sinistro sera() especificadas para cada modalidade 
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nas Condicoes Especiais, quando couberem. 
7.2. A seguradora descrevera nas Condigoes Especiais os documentos que deverao ser apresentados 
para a efetivacao da Reclamacao de Sinistro. 
7.2.1. Corn base em duvida fundada e justificavel, a seguradora podera solicitar documentacao e/ou 
informacao complementar. 
7.3. A Reclamacao de Sinistros amparados pela presente apOlice podera ser realizada durante o prazo 
prescricional, nos termos da Clausula 17 destas Condicoes Gerais; 
7.4. Caso a seguradora conclua pela nao caracterizacao do sinistro, comunicara formalmente ao 
segurado, por escrito, sua negativa de indenizacao, apresentando, conjuntamente, as razOes que 
embasaram sua conclusao, de forma detalhada. 

8. INDENIZAgAO: 
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprira a obrigagao descrita na apOlice, ate o limite 

\--imaximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as 
partes: 
I — realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a Ihe dar continuidade, 
sob a sua integral responsabilidade; e/ou 
II — indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuizos e/ou multas causados pela 
inadimplencia do tomador, cobertos pela apolice. 
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigagao: 
8.2.1. 0 pagamento da indenizacao ou o inicio da realizacao do objeto do contrato principal devera 
ocorrer dentro do prazo maxim° de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do Ultimo 
documento solicitado durante o processo de regulagao do sinistro. 
8.2.2. Na hipOtese de solicitacao de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias 
sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia Otil subsequente aquele em que forem 
completamente atendidas as exigencias. 
8.2.3. No caso de decisao judicial ou decisao arbitral, que suspends os efeitos de reclamacao da 
apolice, o prazo de 30 (trinta) dias sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia Util 
subsequente a revogacao da decisao. 
8.3. Nos casos em que haja vinculagao da apOlice a urn contrato principal, todos os saldos de creditos 
do tomador no contrato principal serao utilizados na amortizacao do prejuizo e/ou da multa objeto da 

clamacao do sinistro, sem prejuizo do pagamento da indenizacao no prazo devido. 
1.3.1. Caso o pagamento da indenizacao ja tiver ocorrido quando da conclusao da apuracao dos saldos 
de creditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver a seguradora qualquer 
excesso que Ihe tenha sido pago. 

9. ATUALIZAcA0 DE VALORES: 
9.1. 0 nao pagamento das obrigagoes pecuniarias da seguradora, inclusive da indenizacao nos termos 
da Clausula 8 destas Condicoes Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigagao, 
acarretara em: 
a) atualizacao monetaria, a partir da data de exigibilidade da obrigacao, sendo, no caso de indenizacao, 
a data de caracterizacao do sinistro; e 
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b) incidencia de juros moratOrios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia 
posterior ao termino do prazo fixado. 
9.2. 0 indice utilizado para atualizacao monetaria sera o IPCA/IBGE - indica de Precos ao Consumidor 
Amplo da Fundacao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica - ou indice que vier a substitui-lo, 
sendo calculado corn base na variagao positiva apurada entre o ultimo indice publicado antes da data 
de obrigacao de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidagao. 
9.3. Os juros moratorios, contados a partir do primeiro dia posterior ao termino do prazo fixado para 
pagamento da obrigagao, sera° equivalentes a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de 
impostos devidos a Fazenda Nacional. 
9.4. 0 pagamento de valores relativos a atualizacao monetaria e juros de mora sera feito independente 
de qualquer interpelagao judicial ou extrajudicial, de uma so vez, juntamente corn os demais valores 
devidos no contrato. 

10. SUB-ROGAcAO: 
10.1. Paga a indenizacao ou iniciado o cumprimento das obrigacoes inadimplidas pelo tomador, a 
seguradora sub-rogar-se-a nos direitos e privilegios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros 
cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. 
10.2. E ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuizo do segurador, os direitos 
a que se refere este item. 

11. PERDA DE DIREITOS: 
0 segurado perdera o direito a indenizacao na ocorrencia de uma ou mais das seguintes 
hipoteses: 
I — Casos fortuitos ou de forga major, nos termos do Codigo Civil Brasileiro; 
II — Descumprimento das obrigacoes do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade 
do segurado; 
III — Alteragao das obrigagoes contratuais garantidas por esta apolice, que tenham sido 
acordadas entre segurado e tomador, sem previa anuencia da seguradora; 
IV — Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo segurado, pelo 

beneficiario ou pelo representante, de urn ou de outro; 
V — 0 segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrigagoes previstas no contrato de 
seguro; 
VI — Se o segurado ou seu representante legal fizer declaracoes inexatas ou omitir de ma-fe 
circunstancias de seu conhecimento que configurem agravagao de risco de inadimplencia do 
tomador ou que possam influenciar na aceitagao da proposta; 
VII — Se o Segurado agravar intencionalmente o risco; 

12. CONCORRENCIA DE GARANTIAS: 
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto 
deste seguro, em beneficio do mesmo segurado ou beneficibrio, a seguradora responders, de forma 
proporcional ao risco assumido, corn os demais participantes, relativamente ao prejuizo comum. 
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13. CONCORRENCIA DE APOLICES: 
E vedada a utilizacao de mais de urn Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste 
contrato, salvo no caso de apOlices complementares. 

14. EXTINcAO DA GARANTIA: 
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-a na ocorrencia de urn dos seguintes eventos, o 
que ocorrer primeiro, sem prejuizo do prazo para reclamacao do sinistro conforme item 7.3. destas 
Condigoes Gerais: 
— quando o objeto do contrato principal garantido pela apOlice for definitivamente realizado mediante 

termo ou declaracao assinada pelo segurado ou devolucao da apOlice; 
II — quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 
III — quando o pagamento da indenizacao ao segurado atingir o limite maxim° de garantia da apOlice; 
IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagao da apOlice a 
urn contrato principal, ou quando a obrigacao garantida for extinta, para os demais casos; ou 
V — quando do termino de vigencia previsto na apOlice, salvo se estabelecido em contrario nas Condicoes 
Especiais. 
14.2. Quando a garantia da apOlice recair sobre urn objeto previsto em contrato, esta garantia somente 
sera liberada ou restituida ap6s a execucao do contrato, em consonancia corn o disposto no paragrafo 
4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extincao se comprovara, alem das hipOteses previstas no 
item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93. 

15. RESCISAO CONTRATUAL: 
15.1. No caso de rescisao total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou 
da seguradora e corn a concordancia reciproca, deverao ser observadas as seguintes disposigoes: 
15.1.1. Na hip6tese de rescisao a pedido da sociedade seguradora, esta retera do premio recebido, 
alem dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; 
15.1.2. Na hipotese de rescisao a pedido do segurado, a sociedade seguradora retera, no maxim°, 
alem dos emolumentos, o prernio calculado de acordo corn a seguinte tabela de prazo curto: 

Relagao a Ser Aplicada 	 
Sobre a Vig8ncia Original 	 
'ara a Obtencao de Prazo 	 

...—/ 
Anual em Dias 	  

% Do Prernio 	 
Relack) a Ser Aplicada 
Sobre a Vigencia Original 	 
Para a Obtencao de Prazo 
Anual em Dias 

% Do Prernio 

15 /365 	  13 	  195 /365 	  73 
30 /365 	  20 	  210 /365 	  75 
45 /365 	  27 	  225 /365 	  78 
60 /365 	  30 	  240 /365 	  80 
75 /365 	  37 	  255 /365 	  83 
90 /365 	  40 	  270 /365 	  85 
105 /365 	  46 	  285 /365 	  88 
120 /365 	  50 	  300 /365 	  90 
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Filial 

5-CURITIBA 
Apolice 
014142020000507750138201 

Endosso 

0000000 
Proposta 

9694576 
Dt. Emiss'ao 

13/05/2020 

     

Grupo 

7-RISCOS FINANCEIROS 
Ramo 

75-SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO 
Mod alidade 

EXECUTANTE CONSTRUTOR 

135 /365 	 56 	 315 /365 	 93 
150 /365 	 60 	 330 /365 	 95 
165 /365 	 66 	 345 /365 	 98 
180 /365 	 70 	 365 /365 	 100 

15.1.2.1. Para prazos nao previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., devera ser utilizado 
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. 

16. CONTROVERSIAS: 
16.1. As controversias surgidas na aplicagao destas Condicoes Contratuais poderao ser resolvidas: 
I — por arbitragem; ou 
II — por medida de carater judicial. 
No caso de arbitragem, devera constar, na apolice, a clausula compromissoria de arbitragem, 
que devera ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuencia expressa. 
Ao concordar corn a aplicagao desta clausula, o segurado estara se comprometendo a resolver 
todos os seus litigios corn a sociedade seguradora por meio de Juizo Arbitral, cujas sentencas 
tern o mesmo efeito que as sentengas proferidas pelo Poder Judiciario. 
A clausula de arbitragem a regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996. 
16.2. No caso de arbitragem, devera constar, na apolice, a clausula compromiss6ria de 
arbitragem, que devera ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuencia 
expressa. 
16.2.1. Ao concordar corn a aplicagao desta clausula, o segurado estara se comprometendo a 
resolver todos os seus litigios corn a sociedade seguradora por meio de Juizo Arbitral, cujas 
sentengas tern o mesmo efeito que as sentengas proferidas pelo Poder Judiciario. 
16.2.2. A clausula de arbitragem a regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996. 

17. PRESCRIcAO: 
Os prazos prescricionais sao aqueles determinados pela lei. 

18. FORO: 
As questbes judiciais entre seguradora e segurado sera° processadas no foro do domicilio deste. 

19. DISPOSIcerES FINAIS: 
19.1. A aceitagao do seguro estara sujeita a analise do risco. 
19.2. As apOlices e endossos terao seu inicio e termino de vigencia as 24hs das datas para tai fim 
neles indicadas. 
19.3. 0 registro deste piano na Susep nao implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendacao 
a sua comercializacao. 
19.4. Apos sete dias Uteis da emissao deste documento, podera ser verificado se a apolice ou endosso 
foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br. 
19.5. A situacao cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por 
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Modalidade 

EXECUTANTE CONSTRUTOR 

meio do numero de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF. 
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
19.7. Considera-se como ambito geografico das modalidades contratadas todo o territOrio nacional, 
salvo disposicao em contrario nas Condiceies Especiais e/ou Particulares da ApOlice. 
19.8. Os eventuais encargos de traducao referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior 
ficarao totalmente a cargo da Sociedade Seguradora. 
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CAI7A 104-0 
Parcela 

• 001 L001 

Vencimento 

24/05/2020 

Agencia/Codigo Beneficiario 
1155/931286 

i Beneficiario: 	Berkley International do Brasil Seguros SA 

.', 07.021.544/0001-89 

' 	Especie 

RC 
Quantidade 

/ Valor do Documento 

170,00 
(-) Desconto 

(-) Outras Deducoes/Abatimento 

(+) Mora/Multa/Juros 

(+) Outros Acrescimos 

(=) Valor Cobrado 

Carteira 
RG 

Nosso Numero 

14/006000000670842-3 
Ntimero do Documento 

1007500138201/00000000/001 

Pagador: 	CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP 

CNPJ/CPF: 04.726.528/0001-01 

SAC CAIXA:0800 726 0101 (informacoes, redamagies, sugestaes e elogios) 

Para pessoas com deficifincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 	 caixa.gov.br  

eeoboWPagadm 

0 

Local de Pagamento 

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE 0 VALOR LIMITS 111.11.1.• 
Agencia/Codigo Beneficiario 

1155/931286  
Beneficiario: 	Berkley International do Brasil Seguros SA 	07.021.544/0001-89 
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 15 andar, Sao Paulo - SP CEP 04543011 
Data do Documento 

13/05/2020 
N° do Documento 
1007500138201/00000000/001 

Especie Doc 

RC 
Aceite 

N 
Data do Processamento 

13/05/2020 
Nosso Numero 

14/006000000670842-3 

Uso do Banco Carteira 

RG 
Especie Moeda 

R$ 
Qtde Moeda xValor 

Instrucijes (Texto de Responsabilidade do Beneficiario) 

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,11% AO DIA 

Desconto 

(-) Outras Deducks/Abatimento 

(+) Mora/Multa/Juros 

(+) Outros Acrescimos 

(.) Valor Cobrado 

Pagador: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP 	 CNPJ/CPF: 04.726.528/0001-01 

Endereco: ESTV CHACARA PEDREIRA KM 48 - PROXIMO A CIDADE 0 - PROXIM 

UF: PR 	 CEP - 85750-000 

Sacador/Avalista: 	 CNPJ/CPF: 

Autenticacao Mecanica Ficha de Compensacao 

CA 104-0 	10499.31288 62006.100044 00067.084236 5 82650000017000 

01-1 I 0'011 

• 



Pagina 1 de 1 

,19aa 2 S 2  

14/05/2020 

Linha digitavel: 

N° documento: 
Nosso Numero: 
No. Agendamento: 
Instituicao Emissora: 
Tipo Documento: 
Nome/Razao Social do Beneficiario: 
Nome Fantasia Beneficiario: 
CPF/CNPJ Beneficiario: 
Nome/Razao Social do Pagador: 
Nome Fantasia Pagador: 
CPF/CNPJ Pagador: 
Data Agendamento: 
Data Pagamento: 
Data Vencimento: 
Valor Documento: 
(-) Desconto / Abatimento: 
(+) Outros acrescimos: 
Valor Pago: 
Situacao: 
Autorizou pagar valor diferente do agendado: 
Autenticagoo:  

3.894.899 
104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
Titulo 
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS 
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS 
07.021.544/0001-89 
CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP 
CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP 
04.726.528/0001-01 
14/05/2020-11:01:32 
14/05/2020 
25/05/2020 
170,00 
0,00 
0,00 
170,00 
EFETIVADO 
Nao 
783684BD-F21 D-4BD9-8CD2-3FEB2D55D6B1 

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil 
SISBR - Sistema de Informatica do SICOOB 

Cornprovante de Pagamento de Titulo 

Coop.: 4342-7 / COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE SUL 
Conta: 8.460-3 / CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

10499.31288 62006.100044 00067.084236 5 
82650000017000 

14:33:43 

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 

about:blank 	 14/05/2020 
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Municipio de Capanema - PR 

NOTIFICAcA0 

Ao Senhor 

Paulo Fernando Lazzaretti Orso 

Notifico o Sr. Paulo Fernando Lazzaretti Orso que as obras abaixo relacionadas estao corn a documentagao 

correta podendo ser dada a ordem de inicio das obras: 

Tomada de Pregos n°01 CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUcA0 DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AV. PARANA, MUNICIPIO DE 

CAPANEMA. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 

0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 

Tomada de Pregos n°02 CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA TAMOIOS- EM ATENDIMENTO AO 

TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-

7 

Tomada de Pregos n°03 CONTRATAcAO DE EMPRESA CONTRATAcAO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA EXECKAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA 

PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA, 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-

M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 

Tomada de Pregos n°04 CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA MADRE MARIA SILVINA- EM 

ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-

29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 

Tomada de Pregos n°09 CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE 

RECAPEAMENTO ASFASTICO, QUE SERAO FEITOS RUAS GUAIRACAS, 

ENTRE A RUA DIONISIO WONS E RUA TERRITORIO DO ACRE, RUA 

TERRITORIO DO ACRE ENTRE A RUA GUAIRACAS E AV. 

INDEPENDENCIA, RUA GERALDINA MARTINI ENTRE RUA TERRITORIO DO 

ACRE E TRAVESSA MANGABEIRA, RUA OTILIA GUAITANELE ENTRE RUA 

TERRITORIO DO ACRE E TRAVESSA MANGABEIRA. EM ATENDIMENTO 

AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 

71051-7 

Capanema, 14 de maio de 2020 

RUs'e lia Krigerecker 

Chefe do Setor de Licitagoes 

Avenida Gown tador Pedro Viriato Parigut de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Toner:(03552-1321 
CAPANEMA - PR 



Município de Capanema - PR 

NOTIFICAÇÃO 

Ao Senhor 
Paulo Fernando Lazzaretti Orso  
Secretário Municipal de Planejamento 

Notifico o Sr. Paulo Fernando Lazzaretti Orso, Secretário Municipal de Planejamento do 
vencimento de alguns contratos no mês de OUTUBRO DE 2020, conforme relação em anexo: 

Solicito que nos encaminhe com antecedência as licitações que precisam ser feitas 
novamente e também as solicitações de aditivo nos contratos que podem ser aditivados. 

Segue abaixo a lista de Licitações que irão vencer, as demais informações como data 
do vencimento, n° de contrato estão na relação em anexo. 

MODALIDADE 
N° 

OBJETO 

tro~111   ii     	E 
P 
03~ 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA PARAÍBA, ENTRE AS RUAS PADRE 

CIRILO E AV. INDEPENDÊNCIA, MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM 

ATENDIMENTO. 	AO. TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 	0001349- 

29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 
TOMADA 
PREÇOS 
02/2020 

D ' CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA TAMOIOS- EM ATENDIMENTO AO 

TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- 	CTA 

71051-7 
TOMADA 
PREÇOS 
04/2020 

DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA MADRE MARIA SILVINA- EM 

ATENDIMENTO 	AO 	TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 	0001349- 

29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 
TOMADA 
PREÇOS 
01/2020 

DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 

RECAPEAMENTO 	ASFÁLTICO 	NA AV. 	PARANÁ, 	MUNICÍPIO 	DE 

CAPANEMA. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 

0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 
TOMADA 
PREÇOS 
09/2020 

DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 

RECAPEAMENTO ASFÁSTICO, QUE SERÃO FEITOS RUAS GUAIRACAS, 

ENTRE A RUA DIONISIO WONS E RUA TERRITÓRIO DO ACRE, RUA 

TERRITÓRIO 	DO 	ACRE 	ENTRE 	A 	RUA 	GUAIRACAS 	E 	AV. 

INDEPENDÊNCIA, RUA GERALDINA MARTINI ENTRE RUA TERRITÓRIO 

DO ACRE E TRAVESSA MANGABEIRA, RUA OTILIA GUAITANELE ENTRE 

RUA TERRITÓRIO 	DO ACRE E TRAVESSA MANGABEIRA. 	EM 

Avenida Governador Pedro Viriato Paiigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(16)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Município de Capanema - PR 

ATENDIMENTO 	AO ' I'AC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 	0001349- 

29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 
TOMADA 
PREÇOS 
14/2019 

DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA 

MATO GROSSO ENTRE AS RUAS VIOLETA E AV. INDEPENDÊNCIA EM 

ATENDIMENTO 	AO 	TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 	0001349- 

29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
TOMADA 
PREÇOS 
18/2019 

DE 

i 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO 

POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAVEL PLUVIAL PARA 

EXECUÇÃO NO ACESSO A LINHA JACARÉ, EM ATENDIMENTO AO TAC-

M . PÚBLICO / CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051 - 

7. 
TOMADA 
PREÇOS 
09/2019 

DEI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 	REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO 

DE CAPANEMA PR 

TOMADA 
PREÇOS 
15/2019"   

DE 
N° 

CONTRATAÇÃO DE. EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA -PADRE CIRILO 

ENTRE AS  RUAS OTÁVIO KISCHNER E AVENIDA PARANA, EM 

ATENDIMENTO 	AO 	TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 	0001349- 

29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 
Lembrando que os que são Processados pelo Sistema Registro de Preços não podem 

ser aditivados, deverão ser feitas licitações novas. 
Capanema, 28 de agosto de 2020 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoe a/ Membro da Comissão Permanente de 

be tura e Julgamento de Licitações 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza. 1080 - Centro = 857(0-000 
Fotte:(46)8,552-1321 
CAPANEMA - PR 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

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

Enviado em: 	 sexta-feira, 28 de agosto de 2020 14:26 
Para: 	 'planejamento.orso@capanema.pr.gov.br' 

Assunto: 	 CONTRATOS A VENCER NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 

Anexos: 	 Contratos a vencer.pdf; NOTIFICAÇÃO PAULO.pdf 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema — PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 

Ltacao capanerna pr.gov.br. 
licitacao(a capanema.pr.gov.br  



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br 
	 9., ±9  27 

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

Enviado em: 	 sexta-feira, 28 de agosto de 2020 14:26 

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

Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00070.txt 

The original message was received at Fri, 28 Aug 2020 14:26:02 -0300 from 

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

	The following addresses had successful delivery notifications 	<planejamento.orso@capanema.pr.gov.br> 

(successfully delivered to mailbox) 

Transcript of session follows 	 <planejamento.orso@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered 

i 
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