
Munidpio de Capanema - PR 

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

Nomeia Comisseto 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 Comissao Permanente de Abertura e 
Julgamento de Licitac des, 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 entrard em vigor na data de 01/01/2020, 

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. 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 	 Nib. 

licSe 	pp,  

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 

Capanema - PR, 26 de fevereiro de 2020 

Assunto: Tomada de Pregos 

DE: Adelar Kerber 
PARA: Americo Belle 

Senhor Prefeito: • 
Pelo presente solicitamos a Vossa Excelencia a competente Autorizagdo para 

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE PAVIMENTACAO 

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. 

Os valores maximos de cada item foram definidos através de Planilha 

Orgamentaria confeccionada pelo Engenheiro Civil, e anexada a esse Projeto Basico. 

O custo total maxim° estimado para esta aquisigao é de R$ 179.136, Cento e 

Setenta e Nove Mil, Cento e Trinta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos) 

Respeitosamente, 

• 
Adelar Kerber 

Secretario Municipal de Viaga.o, 
Obras e Servigos Urbanos 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Folic :(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. CONTRATAO0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUO0 DE PAVIMENTAO0 

POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM 

RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-

V 29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 

3. RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA 
3.1.Adelar Kerber 

4. JUSTIFICATIVA PARA EXECUOO: 
4.1. Justifica-se a presente licitagdo 	para CONTRATAO0 DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA EXECUO0 DE PAVIMENTAO0 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. 

4.2. Os valores maximos de cada item foram definidos através de Planilha 0 	entaria 

confeccionada pelo Engenheiro Civil, e anexada a esse Projeto Basico. 

Lote: 1 - Lote 001 
Item C6digo 

do 
produto/ 
servigo 

Nome do produto/servigo 
idade 
QuantUnidad 

e 
Prego 
maxim° 

Prego 
maximo total 

1 57573 EXECUO0 DE PAVIMENTAO0 
POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NA LOCALIDA DE 
PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, 
EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 
71051-7. 

1,00 UN 179.136,35 179.136,35 

TOTAL 179.136,35 

6CONDIcOES DE AQUISIO0 E DE ENTREGA DO OBJETO 

Avenida Governador Pedro Vivian) Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8,5760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 

• 
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Municipio de Capanema - PR 

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

PAVIMENTACAO 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, o perIodo de vigencia sera de 12 (doze) meses. 

6.2. 0 prazo de execugao dos servigos 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 FISCALIZAcA0 DA TOMADA DE PREcOS 

7.1. A Obra 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, sera acompanhada, controlada, fiscalizada, 

• gerenciada e avaliada por Paulo Fernando Lazaretti Orso, Secretario Municipal de Planejamento. 

Capanema - PR, 26 de fevereiro de 2020 

Adelar Kerber 
Secretario Municipal de Viagdo, 

Obras e Servigos Urbanos 

• 	 _75 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL 

PINHEIRO ACESSO A LINHA BOM RETIRO 

DATA BASE DO ORCAMENTO: OUTUBRO DE 2019 COM DESONERAcA0 ADOTADO 0 BDI DE 26,85 % 

DATA: JANEIRO DE 2020 

ORCAMENTO QUANTITATIVO 

ITEM Codigo Descriminac5o Unidade Quantidade R$/unit R$ 

1 SERVICOS PRELIMINARES 

1.1 74209/1 PLACA 0E OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 1,50 454,50 681,76 

TOTAL DO ITEM 681,76 

2 DRENAGEM PLUVIAL 

2.1 83338 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE IA CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 9,60 2,78 26,67 

2.2 94317 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M'/ POTENCIA' 88 HP), LARGURA AT 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 

A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.AF05/2016 M3 7,34 26,44 194,04 

2.3 92212 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 8,00 182.97 1.463,75 

2.4 73856/2 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIALS, EXCLUINDO MATERIAL 

REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. UN 2,00 1.249,27 2.498,54 

TOTAL DO ITEM 4.182,99 

3 PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA 

3.1 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 6.000,00 1.70 10.198,74 

3.2 6081 ARGILA OLI BARRO PARA ATE RRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1.500,00 30,32 45.475,73 

3.3 72979 EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PENA E INDENIZACAO PE DREIRA M2 6.000,00 14,07 84.405,99 

3.4 93594 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE. TONXKM) AF_04/2016 TXKM 19.710,00 1.14 22.501,92 

3.5 41721 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 1.500,00 4,07 6.107,83 

3.6 72972 CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO M2 1.000,00 1,17 1.167,02 

3.7 72973 CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO M 2.000,00 2,21 4.414,38 

TOTAL DO ITEM 174.271,60 

TOTAL GERAL DA OBRA 179.136,35 
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Municfpio de Capanema — PR 

Departamento de Engenharia 

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS 

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES E DRENEGAM PLUVIAL NO PINHEIRO 
ACESSO A LINHA BOM RETIRONA ZONA RURAL EM 
CAPANEMA-PR 

1 SERVIcOS PRELIMINARES 

• 
1.1 Placa de Obra  

-€1-2--  2.1 Escavagao Mecanizada a ceu aberto em material 	la  

categoria corn escavadeira hidraulica  

S 

	DN 60 = 8,00 m 

Volume de escavagao: 

1,00m((largura) x 1,20(profundidade) x 8,00 m(cumprimento) 

9,60 m3 

2.2 Aterro Mecanizado de Vala aberto largura ate 0,80 m  

profundidade 1,50 m a 3,00 m corn solo argiloso  

Aterro= V(volume escavag5o) - VT(volume tubo) 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 Pagina 1 de 4 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br  

1,50 m (comprimento) x 1,00 m (largura) 

2 DRENAGEM PLUVIAL 

1,50 m2 
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Municipio de Capanema — PR 

Departamento de Engenharia 

VT(tubo) = (0,60m x 0,60m x 3,14)/4 x 8,00 m 

VT(tubo) = 2,26 m3 

Aterro = 9,60 m3 - 2,26 m3 

Aterro 	 7,34 m3 

2.3 Tubo de Concreto para redes coletoras de aguas pluviais de 600 

mm, junta rigida instalado em local corn baixo nivel de 

interferencia fornecimento e assentamento. 

DN 60 cm 	 8,00 m 

2.4 Boca Bueiro simples tubular Diametro = 0,60 m em concreto 

ciclopico, incluindo formas, escavagao, reaterro e materials.  

Excluindo material reaterro jazida e transporte  

02 unidades 

3 PAVIMENTAcAO POLIEDRICA 

3.1-Regularizagao e Compactagao de Sub Leito ate 20 cm espessura  

Prancha Unica 

Total 	 6.000,00 m2 

3.2 -Argila para aterro corn transporte ate 10Km  

Total 	 10.200,00 m2 

6.000,00 m2 x 0,25 m(espessura) 	 1.500,00 m3 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 Pagina 2 de 4 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br  
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Municfpio de Capanema — PR 

Departamento de Engenharia 

3.3 Extraga-o, Carga, Preparo e Assentamento de Pedras Irregulares 

Exclusive Transporte  

Prancha Unica 

Total 	 6.000,00 m2 

3.4 Transporte corn Caminha'o Basculante de 10,00 m3  

Prancha Unica 

Total 

Calculo da DMT: 

DMT = DF (distancia fixa) + DV(distancia variavel)/2 

DF = 14,10 Km (distancia da pedreira corn licenga ambiental ate o 

inicio do trecho) 

DV= 6.000,00 m2(area pavimentar) /6,00 m(largura) 

DV= 1.000,00 m 

DMT= DF+DV/2 

DMT = 14,10 Km + 1,00km/2 

DMT = 14,60 KM  

6.000 m2 x 0,15 m(espessura) x 1,50 Ton/m3 x 14,60 Km 

19.710,00 TonxKm 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 Pagina 3 de 4 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br  

6.000,00 m2 



Comprimento= 6.000,00 m2(area pavimentar) /6,00 m(largura) 

Comprimento= 1.000,00 m x 2 lados 	 2.00 
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Municipio de Capanema — PR 

Departamento de Engenharia 

3.5 Compactagao Mecanica a 95 Proctor Normal  

Prancha Unica 

Total 	 6.000,00 m2  

6.000,00 m2 x 0,25 m(espessura) 	 1.500,00 m3 

3.6 Contencao Lateral corn solo para pavimento poliedrico  

Comprimento= 6.000,00 m2(area pavimentar) /6,00 m(largura) 

Comprimento= 1.000 m x 2 lados 	 2.000,00 m 

2.000,00 m x 0,5 m (largura por lado) 	1.000,00 m2 

3.7 Corte e preparo de cord5o de redra para pavimento poliedrico 

Capanema, 14 de janeiro de 2020 

Rubens Luis Rol ndo Souza 
ngenheiro Civil e de Seguranca do Trabalho 

_C_REA RS 88.296/D 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 Pagina 4 de 4 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
rubensengen ha ria@capanema.pr.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PAVIMENTA00 POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL 

PINHEIRO ACESSO A LINHA BOM RETIRO 

DATA BASE DO OKAMENTO: OUTUBRO DE 2019 COM DESONERA00 ADOTADO 0 BDI DE 26,85 % 

DATA: JANEIRO DE 2020 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

i.,, Descriminacao R$ 

Total 

1° Mes 29  Mes 32  Mes 42  Mes 5° Mes 62  Mes TOTAL 

SERVIcOS PRELIMINARES 681,76 

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

681,76 681,76 

2 DRENAGEM PLUVIAL 4.182,99 

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

2.091,50 2.091,50 4.182,99 

3 PAVIMENTAcA0 poLIEDRIcA 174.271,60 

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% 100,00% 

29.051,08 29.051,08 29.051,08 29.051,08 29.051,08 29.016,22 174.271,60 

TOTAL 179.136,35 31.824,33 31.142,57 29.051,08 29.051,08 29.051,08 29.016,22 179.136,35 
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2 Identifique o tipo de obra: 

1° Quartil Medi° 

Informe a ocorrencia da DESONERACAO da 
folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15 

SEM Desoneracao 
x COM Desoneragao. 

L 

Intervalo de admissibilidade 

3° Quartil 

4,67% 
0,74% 
0,97% 
1,21% 
8,69% 

	

3,80% 	4,01% 
0,32%  0,40% 

	

0,50%  0,56% 	 
1,02% j 1,11% 

	

6,64% 	7,30% 

20,73% 
26,85% 

BDI - SEM Desoneracao da folha de pagamento 
BDI - COM Desoneragao da folha de pagamento 

Item Componente do 
BDI 

Administragao Central 
Seguro e Garantia 
Risco  
Despesas Financeiras 
Lucro 

Valores 
Propostos 

3,80% 

11: PIS e COFINS 
12: ISSQN (conforme Iegislacao  municipal) 

3,65% 
3,00% 

13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneracao) 4,50% 

Construcao de rodovias e 
ferrovias: 

Informe a base de calculo do ISSQN. 

Sobre os servicos. 
x Sobre a mao-de-obra. 

2 

N° do contrato: 
Tomador: 
Empreendimento: 
Programa: 

Pavimentagao Poliedrica e Drenagem Pluvial 
Prefeitura Municipal de Capanema 
PINHEIRO ACESSO LINHA RETIRO 

Pavimentagao em Vias Rurais 

BDI - COM Desoneragao = [ 1-FAC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1 

Responsavel Tecnico de(o)(a) M NICIPIO DE CAPANEMA 

Carimbo e Assinat 

Prefeito Municipal (ou Tomador) 

Carimbo e Assinatura 

BDI - Bonificagoes e Despesas Indiretas 

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacao para calculo 
do percentual do BDI recomendada pelo Acordao 2622/2013 - TCU, 
representada pela formula abaixo. 

BDI - SEM Desoneragao = [(1 AC+S+G+ 	(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1 

11 

V.131028 



HISTOGRAMA DE MAO DE OBRA PAVIMENTACAO POLIEDRICA DRENAGEM PLUVIAL PINHEIRO ACESSO A LINHA BOM RETIRO 

Servico Servicos Preliminares Pavimentac5o 

Frente Planta de Pavimentag5o/Drenagem Pluvial 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Mes Mes 01 

Servente 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Carpinteiro 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calceteiro 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

HISTOGRAMA DE MAO DE OBRA PAVIMENTACAO POLIEDRICA DRENAGEM PLUVIAL PINHEIRO ACESSO A LINHA BOM RETIRO 

Servico Pavimentagao 

Frente Planta de Pavimentag5o/Drenagem Pluvial 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Mes Wes 02 

Servente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Carpinteiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calceteiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 

Capanema 14 Janeiro de 2020 
	

Rubens Luis Rola •o Souza 

Eng2  Civil C 	RS 88.296/D 
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HISTOGRAMA DE MAO DE OBRA PAVIMENTA00 POLIEDRICA DRENAGEM PLUVIAL PINHEIRO ACESSO A LINHA BOM RETIRO 

Servico Pavinnentaca'o 

Frente Planta de Pavimentac5o/Drenagem Pluvial 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Mes Mes 03 

Servente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Carpinteiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calceteiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

HISTOGRAMA DE MAO DE OBRA PAVIMENTACAO POLIEDRICA DRENAGEM PLUVIAL PINHEIRO ACESSO A LINHA BOM RETIRO 

Servico Pavimentacao 

Frente Planta de Pavinnentacao/Drenagem Pluvial 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Mes Mk 04 

Servente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Carpinteiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calceteiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,,,-5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Capanema 14 janeiro de 2020 
c 7 

Rubens Luis Rolan:r Souza 

Eng2  Civil CREA RS 88.296/D 
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HISTOGRAMA DE MAO DE OBRA PAVIMENTACAO POLIEDRICA DRENAGEM PLUVIAL PINHEIRO ACESSO A LINHA BOM RETIRO 

Servico Pavimentacao 

Frente Planta de Pavimentacao/Drenagem Pluvial 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23_ 24 25 26 27 28 29 30 

Mes Mes 05 

Servente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Carpinteiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calceteiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

HISTOGRAMA DE MAO DE OBRA PAVIMENTACAO POLIEDRICA DRENAGEM PLUVIAL PINHEIRO ACESSO A LINHA BOM RETIRO 

Servico Pavimentac5o 

Frente Planta de Pavimentac5o/Drenagem Pluvial 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Mes Mes 06 

Servente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Carpinteiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calceteiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Capanema 14 janeiro de 2020 Rubens Luis Rolando Souza 

Eng° Civil CREA RS 88.296/D 

•gs“*.-4,, 	 70;,:"-"gs' Dig: ow - 	.• 

C.AVA RS Si 43C'. 
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Municfpio de Capanema — PR 

Secretaria de Planejamento e Projetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES , DRENAGEM PLUVIAL NA PINHEIRO A LINHA 
BOM RETIRO NA ZONA RURAL EM CAPANEMA-PR 

DISPOSIOES GERAIS 

• 01-EXECKAO DA OBRA 

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

através de competente Anotagao de Responsabilidade Tecnica junto 

ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CREA. 

Para a execugao dos servigos sera° necessarios os procedimento 

normals de regularizagao da situagao do responsavel tecnico ► -I 

empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, corn relagao as 

• licengas e alvaras. 

ESPECIFICAOES DOS SERVIcOS 

01 - NORMAS GERAIS 

Estas especificagoes de materials e servigos sao destinadas 

compreensao e complementagao dos Projetos Executivos da 

Construgao e Orgamento de custos, sendo parte integrante 

Contrato da Obra. 

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

Secretaria de Planejamento e Projetos 

Eventuais d6vidas de interpretagao entre as pegas que compOe o 

Projeto de Construgao deverao ser discernidas, antes do inicio da 

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

engenheiro autor dos projetos. 

Eventuais alteragoes de materiais e/ou servigos propostos pela 

empreiteira, no caso Cinico da impossibilidade da existencia no 

mercado, deverao ser previamente apreciados pelo Departamento de 

Engenharia da Prefeitura Municipal de Capanema, corn anuencia 

expressa do autor dos projetos que poderao exigir informagoes 

complementares, testes ou analise para ennbasar Parecer Tecnico 

final a sugestao alternativa. 

Os materiais e/ou servigos nao previstos nestas Especificagoes 

constituem casos especiais, devendo ser apreciados pelo 

Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, 

acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste ca 

deverao ser apresentados Memorial Descritivo do Materi. 	ervicc, 

Memorial Justificativo para sua utilizagao e a composigao 

orgamentaria completa que permita comparagao corn materiais e/ou 

servigos semelhantes, alem de catalogos e informagoes 

complementa res. 

Todas as pegas graficas deverao obedecer ao modelo padronizado da 

Prefeitura Municipal, devendo ser rubricados pelo profissional 

responsavel tecnico pela empresa proponente. 

Sao obrigagoes do empreiteiro e do Responsavel Tecnico: 
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Obedecer as normas e leis de higiene e seguranga no trabalho; 

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

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

quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, 

decorrentes de sua negligencia, impericia ou omissao; 

Empregar operarios devidamente especializados nos servigos a serem 

executados, em numero compativel corn a natureza e cronograma da 

obra; 

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

evitando interrupgao por embargos; 

Manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, ate sua entrega 

definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrent- da 

execug5o da mesma; 

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

fora do canteiro; 

Providenciar a colocagao das placas exigidas pelo Governo do Estado, 

Prefeitura Municipal/CREA e Orgao financiador; 

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

Empreitada Global. 

Para execug5o da obra, objeto destas especificagoes ficar6 a cargo da 

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

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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leis socials, equipamentos e o que se fizer necessario para o born 

andamento dos servigos. 

02 - FISCALIZAcAO 

2.1. A fiscalizagao dos servigos sera feita pelo Departamento de 

Engenharia da Prefeitura Municipal, através de seu responsavel 

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

• que Ihe for determinado. 

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

preposto, urn profissional devidamente habilitado residente, que as 

representara integralmente em todos os atos, de modo que as 

comunicagoes feitas ao preposto serao consideradas como feitas ao 

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

considerada como tomada de empreiteiro. 0 profissional devidamente 

habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREAK  

PR como Responsavel Tecnico pela Obra. 

• 	
2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituigao de 

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

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

sem haver necessidade declaragao quanto aos motivos. A 

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

horas. 

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

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

de acordo corn as especificagoes, detalhes ou corn boa tecnica 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serao de inteira 

responsabilidade da empreiteira. 

2.5. A presenga da fiscalizagao na obra, nao diminui a 

responsabilidade da empreiteira perante a legislagao pertinente. 

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

atualizado dos projetos, especificagoes, orgamentos, cronogramas e 

demais elementos que interessem aos servigos, bem como urn livro 

Diario de Obras. 

03 - MATERIAIS E MAO DE OBRA 

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

metodos e ensaios, os padroes da Associagao Brasileira de Normas 

Tecnicas referentes aos materials ja normalizados, mao de obra e 

execugao de servigos especificados, serao rigorosamente exigidos. 

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

fiscalizagao exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas 

por conta da empreiteira. 

3.3. A guarda e vigilancia dos materials e equipamentos necessarios 

a execugao das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assirr 

como das ja construidas e ainda nao recebidas definitivamente, serao 

de total responsabilidade da empreiteira. 

04 - INSTALKAO DA OBRA 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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4.1. Ficarao a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e 

despesas correspondentes as instalagbes provisorias da obra, 

compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e 

ferramentas necessarias a execugao dos servicos provisorios tais 

como: barracao, andaimes, cercas, instalagbes de sanitarios, de luz, 

de agua, etc. 

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

instalagoes provisorias, devera a empreitada apresentar as 

respectivas plantas de locagao antes do inicio dos trabalhos. 

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

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

sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serao debitadas 

empreiteira, nao se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo 

destino e conservacao dos mesmos. 

4.3. Deverao ser executadas as instalagbes provisorias de sanitar 

necessarias ao atendimento do pessoal da obra. 

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

medidas padrbes de 1,00m x 1,50m de area e pintadas nas cores 

especificas pelo Governo Municipal. 

ESPECIFICAO Es TECNICAS 

1 - DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL RURAL 

1.1 — DEFINIcA0 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Entende-se por dispositivo de drenagem superficial urbana o conjunto 

de mecanismos que visam a coleta e remocao de aguas pluviais 

precipitadas nas areas urbanizadas, dispondo-os em local adequado, 

de modo a evitar erosbes, inundagoes, desbarrancamentos ou outros 

danos, levando-se em consideragao parametros basicos de combate 

erosao e observando-se a topografia do terreno e dados 

pluviornetricos e sao constituidos por: 

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

de diametros de tubulagoes adequadas a vazao a ser escoada. 0 

assentamento sera feito preferencialmente no passeio (lateral da 

pista). 

1.1.1 - Escavagoes 

As escavagoes das valas serao executadas de acordo corn os 

gabaritos de canalizacao e, em principio sera adotado o diametrof  

nominal dos tubos de 0,60 m. 

Caso necessario os taludes de valas deverao ser devidamente 

escorados. Sempre que o material for de baixo poder de suporte sera 

exigido urn lastro de brita corn 10 cm no fundo da vala. Nas redes 

sob a pista de rolamento este lastro é obrigatorio independentemente 

do tipo de solo. 

Os materials retirados da abertura das valas deverao ser depositados 

a distancia superior a 0,50 m da borda da vala e, quando de boa 
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qualidade, servirao para reaterro das canalizagoes, desde que 

aprovados pela fiscalizagao. 

1.1.2 - Reaterro 

0 reaterro devera ser executado em camadas nao superior a 50 cm 

compactadas mecanicamente pela propria retro-escavadeira, corn 

material adequado aprovado pela fiscalizagao. 

0 material excedente das escavagoes sera considerado Bota Fora e o 

local de deposito ficara ao encargo da empreiteira, podendo ser 

aproveitado para regularizagao dos passeios e contengao lateral dos 

meios fios. 

1.1.3 - Alas de Concreto 

localizam-se nas extremidades dos bueiros, de forma que nao 

permita indefinigao no escoamento superficial, evitando a formagao 

de zonas mortas. 

Serao executadas da seguinte forma: 

Solo previamente apiloado para langamento de concreto magro; 

1.2. MATERIAIS 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Os materials utilizados deverao satisfazer as especificacoes do DER-

PR, sendo estes: 

Cimento: "Recebimento e aceitagao de Cimento Portland Comum e 

Portland de Alto Forno". 

Agregado 	"Agregado miudo para concreto". 

• Agregado grauclo: "Agregado graudo para concreto". 

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

Concreto: "Concreto e argamassa" 

Ago: "Armaduras para concreto armado 

Formas: "Formas e cimbres". 

41) 	
Os tijolos devem seguir as normas da ABNT, NBR 7170. 

0 criterio de medicao é por unidade. 

1.3 - EQUIPAMENTOS 

A escavacao das valas para assentamento dos tubos sera executada 

corn retro-escavadeira e a concha corn largura compativel ao 

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

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

e do diametro do tubo. 
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1.4 — ACEITKAO DOS SERVICOS 

As condigoes para aceitagao dos servigos levarao em consideragao os 

seguintes itens: 

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

dispositivos de captagao e insergao, usando os metodos topograficos 

correntes; 

Sera aceita quando a calgada estiver isenta de qualquer residuo de 

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

isolamento das Caixas Coletoras. 

2.0 DESMATAMENTO E LIMPEZA(TERRAPLENAGEM) 

Os servigos compreendem as operagoes desmatame 

destocamento e limpeza, nas areas destinadas a implantagao 

corpo estradal e naquelas correspondentes aos emprestimo da 

obstrugoes naturals, por ventura existentes, tais coma camada 

vegetal, arbustos, tacos, raizes, entulhos e eventuais matacoes soltos 

de pequeno porte. 

Sera() derrubadas todas as arvores que se acharem compreendidas 

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

ser reduzido a criteria da Fiscalizagao. 

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



fo 2 5 
Municfpio de Capanema — PR 

Secretaria de Planejamento e Projetos 

A limpeza compreendera as operagoes de escavagoes e remog-ao da 

camada organica, na espessura do projeto ou a criterio da 

fiscalizaga-o. 

TODO OS SERVIVOS DE TERRAPLENAGEM SERAO POR CONTA 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA.  

3 - PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES 

3.1 - MINUTA DE PROJETO 

Pavimentag'ao de vias urbanas corn pedras irregulares, corn area total 

de 6.000,00 m2. conforme explicitado abaixo. 

3.2 - DEFINIcA0 

E o pavimento caracterizado pela cravagao por percuss'ao, de pedr 

irregulares justapostas, assentes sobre urn colch-ao de solo coesivo 

confinadas lateralmente por meio fio e rejuntadas corn solo coesiv 

3.3 - MATERIAIS 

A pedra irregular na-o apresenta uma forma constante, como o 

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

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

superficie pavimentada apresente uma determinada homogeneidade. 

Quanto as dimensoes das pedras algumas medidas deverao ser 

observadas, tais como: seca'o de topo circunscrito variando de 0,05 a 
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0,10m e altura de 0,13 a 0,15m, obtida a partir de macigos rochosos 

extraidos de pedreiras indicadas no projeto ou pela fiscalizagao. 

O meio fio sera em Pedro irregular, nas dimensoes de no minima 30 

cm de comprimento; e sera° fornecidos pela empresa vencedora. 

Para o enchimento sera usado argila corn uma camada final de 15,00 

cm de espessura. 

O criteria de medigao é por metro quadrado. 

3.4 - EQUIPAMENTOS 

Devera estar na obra permanentemente a disponibilidade da obra 

pelo menos: 

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

* Retroescavadeira 

• 
* Carregadora frontal; 

* Caminhao basculante; 

* Rolo liso vibratorio corn peso minima de 10ton; 

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

soquetes, martelos, etc). 

3.5 - EXECUcAO 

O subleito devera ser escarificado, regularizado e compactado. 

Deverao ser executados cortes, aterros que se fizeram necessarios e 

sera° executados pela secretaria de viagao e obras supervisionada 

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



• 

Municfpio de Capanema — PR 

Secretaria de Planejamento e Projetos 

pelo departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de 

Capanema. 

3.6 MEIO-FIO 

Assenta-se o meio fio de pedra em valas laterals escavadas 

manualmente corn profundidade aproximada de 20 cm e o mesmo 

sera escorado corn argila proveniente de fora ou residuo da 

escavagao das tubulagoes dede que autorizado pela fiscalizagao numa 

largura minima de 0,50 m e toda a extensao da rodovia. 

3.7 REGULARIZAcAO 

0 material a ser utilizado como base devera ser espalhado 

manualmente, de modo a atingir uma espessura minima final de 

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

3.8 COLXAO DE ARGILA 

As pedras deverao ser assentadas corn as faces de rolamento 

cuidadosamente escolhidas, entrelagadas e bem unidas, de modo que 

nao coincidam as juntas vizinhas, observando-se urn espagamento 

entre as pedras nao superior a 1,50cm. 

3.9 COMPACTKAO DO PAVIMENTO POLIEDRICO 

A compactagao sera executada ap6s o rejuntamento, progredindo dos 

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

o externo nos trechos em curva. Em cada passada, o equipamento 
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devera recobrir, no minima, metade da faixa anteriormente 

cornpactada. 

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

A pavimentagao nao devera ser executada quando o material do 

colchao estiver saturado. 

0 criteria de medicao é por metro quadrado. 

3.10 - ACEITAcA0 DOS SERVIcOS 

O pavimento pronto devera ter a forma definida pelo alinhamento, 

perfis, dimensoes e secao transversal estabelecidos pelo projeto. 

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

recebimento definitivo, os trechos em construcao e o pavimento 

pronto deverao ser protegidos contra os elementos que possam 

danifica-los e devidamente sinalizados. 

Os materiais so poderao ser empregados apps autorizacao da 

fiscalizacao. 

Todo e qualquer material rejeitado pela fiscalizacao devera ser 

retirado imediatamente do canteiro de obras. 

0 acabamento devera ser julgado satisfatorio pela fiscalizacao. 
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Devera a empreiteira apresentar a esta fiscalizagao urn diario de obra 

relatando os acontecimentos no decorrer da obra e deverao ser 

vistados pelo responsavel tecnico da empreiteira e o engenheiro fiscal 

da prefeitura. 

4.0 - LIMPEZA GERAL 

No termino da obra devera ser efetuada a limpeza geral e a 

• desmobilizagao, sendo a obra entregue em perfeitas condigoes de 

Nesta ocasiao sera formulado Atestado de Entrega Provisoria de Obra 

pela Fiscalizagao Municipal. 

CONSIDERAOES FINAIS 

Toda duvida existente na compreensao das especificagoes de servigo 

sera dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, 

1111 	prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos especifica, 

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

servigo, a fiscalizagao municipal tera supremacia e autoridade para 

identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orgamento 

anexo. 

Todos os servigos terao como parametros basicos de execugao, as 

especificagoes constantes nas normas da Associagao Brasileira de 

Norma Tecnica e as especificagoes dos fabricantes dos produtos a 

serem aplicados. 
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Os projetos de engenharia, este memorial e as especificaglies da 

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

sendo suas adaptagoes e contradigoes resolvidas pelo engenheiro 

autor dos projetos e pela fiscalizagao do Municipio. 

Toda e qualquer modificagao do tipo de material e servigo constantes 

dos documentos que integram o Projeto Executivo de Construgao de 

EXECKAO DE PAVIMENTAcAO POLIEDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL NA PINHEIRO A LINHA 

BOM RETIRO NA ZONA RURAL EM CAPANEMA-PR, somente 

poderao ser executados com autorizagao expressa do Engenheiro 

Fiscal do Municipio. A utilizagao dos materials para a construgao da 

presente obra fica sujeita a fiscalizagao e aprovagao previa do 

municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagao e 

medigao dos servigos ficarao sob sua responsabilidade. 

Capanema, 14 de janeiro de 20 

E g.Rubens Luis Rol do Souza 
Responsive Tecnico 
CREA P 8.296/D 
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CNPJ: 75.972.760/0001-60 

CNPJ: 75.972.760/0001-60 

	

Quantidade 	Unidade 

	

6.000,00 	 M2 

	

16,00 	METRO 

y
. frtrfi  

Frefeit°'' 
Nosso ntimero: 2410101720200208792 

 

Ape's a conclusao das atividades tecnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART 

—7. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informacoes acima 

0466P(10  	1,` 	XfC 	 /1) 

8. Informacoes 
- A ART é valida somente quando quitada, conforme informacoes no 

rodape deste formulario ou conferencia no site www.crea-pr.org.br. 

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 

Local 	 data 	 www.crea-pr.org.br  ou www.confea.org.br  

- A guarda da vla assinada da ART sera de responsabilidade do profissional 

e do contratante corn o objetivo de documentar o vinculo contratual. 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - CNPJ: 75.972.760/0001-60 

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

de atendimento: 0800 041 0067 
Cortooilso Ramon. So tope... 

o Aaronumla Ao>aranS  

Valor da ART: R$ 88,78 

Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 

Pagina 1/1 

ART de Obra ou Servico 
1720200208792 
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	 1. Responsavel Tecnico 

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA 
Tttulo profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

 

RNP: 2201098190 

Carteira: RS-88296/D 

  

2. Dados do Contrato 

Contratante: MUNICIPIO DE CAPANEMA 

AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 

PAW MUNICIPAL CENTRO - CAPANEMA/PR 85760-000 

Contrato: CTA 71051-7 	 Celebrado em: 14/01/2020 

Valor: 	R$ 1.500,00 	 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito PUbligo) brasileira 

Agao Institucional: Omar) PUblico (Servidor/Empregado) 

.... 3. Dados da obra/Servico 

PINHEIRO ACESSO A LINHA BOM RETIRO, S/N 

ZONA RURAL - CAPANEMA/PR 85760-000 

Data de Inicio: 02/03/2020 	Previsao de termino: 05/10/2020 

Finalidade: Infra-estrutura 

Proprietario: MUNICIPIO DE CAPANEMA 

4. Atividade Tecnica 
Elaboragao 

[Elaboragao de orgamento, Projeto] de pavimentagao em pedra para vias urbanas 

[Projeto] de galerias de dutos 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art  
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Capanema - PR, 26 de fevereiro de 2020 
Assunto: Tomada de Precos 

DE: Prefeito Municipal 

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

Aprovo o Projeto Basic() e Preliminarmente a autorizo a tramitagdo do processo 
cujo objeto é CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 
PAVIMENTACAO 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 , clevera tramitar pelos setores competentes corn 
vistas: 

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

2 - A elaboragdo de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatOrio, incl. 	do a 
modalidade e o tipo de licitagdo a serem adotados no certame; 

• 3 - A elaboracao da minuta do instrumento convocatOrio da licitagdo e da minuta do contrato; 

4 - Ao exame e aprovagdo das minutas indicadas no item 3 acima. 

Atenciosamente, 

A 	ico Belle 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Pone :0.6)3,552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 26 de fevereiro de 2020 

Assunto: Tomada de Pregos 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atenca.o ao oficio datado de 26/02/2020, objeto: CONTRATA00 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, informamos 

a existencia de previsao de recursos orcamentarios para assegurar o pagamento das obrigaciies 

decorrentes do Certame, sendo que o pagamento sera efetuado através da Dotagdo 

Orgamentaria abaixo descrita; 

Dotacifies 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo d 
fonte 

2020 1581 08.001.26.782.2601.1280 000 4.4.90.51.00.00 De_ExercrigOs 
Anteriores 

2020 1581 08.001.26.782.2601.1280 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

Respeitosamente, 

Avenida Governador Pedro Viriato Pangot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-132 1 
CAPANEMA - PR 
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EDITAL DE LICITAcA0 N° 07/2020 
MODALIDADE: TOMADA DE PREcOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE viAcAo, OBRAS E SERVIcOS URBANOS 

PREAMBULO 
0 MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermedio da Secretaria Municipal de Viagao, Obras e 
Servigos, mediante a Comissao de Licitagao, 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 Execugao Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de 
acordo corn as condicoes 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. 

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

ate as 8H30M do dia 31/03/2020, e serao abertos no dia 31/03/2020, as 8H30M, na sala 

da Comissao Permanente de LicitagOes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEI1A, 

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

PR. 
1.2. Para maior transparencia nos atos administrativos, a Sessao Publica podera ser 

gravada pela Administragdo Municipal, através de equipamento audio visual prOprio.. 

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 reniincia- anexo 07; 
i) Declaragao de Aceitagao da Responsabilidade- anexo 08; 
j)Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - anexo 09; 
k)Declaracao de Propriedade de Aparelham.ento e disponibilidade de pessoal Tecnico 

para execucao do objeto da licitaedo - anexo 10; 
1)Cronograma de utilizagao do aparelharnento - anexo 11; 
m)Minuta do Contrato-  Anexo 12 
n)Modelo Declaragao Formal de Dispensa de Visita Tecnica - Anexo 13 

DO OBJETO 
A presente licitagao tern por objeto a execugao, sob o regime de empreitada por prego global, 

tipo menor prego, da seguinte obra: 
Local: Pinheiro, acesso a Linha Born Retiro, Zona Rural do Municipio de Capanema PR 

Avenida Governador Pedro Yiriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(16)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Objeto: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ExEcucAo DE 
PAVIMENTA00 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 
Area de Construcao: 6.000 m2  
Prazo de Execucao: 6 (seis) meses 
Prazo de Vigencia: 12 (Doze) meses 
Capital social M'inimo: 17.913,63 (Dezessete mil, novecentos e treze reais e sessenta e 
tres centavos) 
Preto Maximo Global: R$ 179.136,35 (Cento e Setenta e Nove Mil, Cento e Trinta e Seis Reais 
e Trinta e Cinco Centavos) 

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basic°, especificacOes 
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 servicos, de cada macro item, devera respeitar o 
percentual pre-estabelecido na tabela abaixo. 

ITEM DESCRIcAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO 
VALOR GLOBAL 

1 SERVIcOS PRELIMINARES 0,40% 

2 DRENAGEM PLUVIAL 2,37% 

3 PAVIMENTA00 POLIEDRICA 	 ---__/1 97,28% 

ara cada macro item, o 
belecido no item 2.1, sc. 

2.3. Independentemente do valor apresentado pela propone 
preco global da proposta nao podera ultrapassar o preco maxim 
pena de desclassificacao. 

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS OKAMENTARIOS 
3.1. A despesa corn a contratagdo da obra, estimada em R$ 179.136,35 (Cento e Setenta 

e Nove Mil, Cento e Trinta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos), valor que correra a conta da 
seguinte Dotacao Orcamentaria: 

DotacOes 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa recurs() 

Funcional programatica 

' 

Fonte 
de 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2020 1581 08.001.26.782.2601.1280 000 4.4.90.51.00.00 De Exercicios 
Anteriores 

2020 1581 08.001.26.782.2601.1280 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

4. DA IMPUGNAcAO E PEDIDO DE INFORMAcOES SOBRE 0 EDITAL 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(16)3.5,52-1321 
CAPANEMA - PR 
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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 publica; 
4.1.2. Por qualquer licitante em ate 03 (tres) ilteis antes da data fixada para abertura 

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

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

solicitar a Administragdo elementos, informacOes e esclarecimentos relativos a licitagdo e as 
condigOes para atendimento das obrigagOes necessarias ao cumprimento de seu objeto. 

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

certame. 

•
4.5. As respostas as impugnacOes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de 

Licitagao deverao ser autuados no processo licitatOrio e estar disponiveis para consulta por 

qualquer interessado. 
4.6. Qualquer impugnacao ao present6 edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo 

da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de LicitagOes 
do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacao 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 LicrrAcAo 
5.1. Poderao participar desta licitagao os interessados do 'ram° pertinente ao seu objeto, 

devidamente ou que atenderem a todas as condicOes exigidas para cadastramento ate o terceiro 
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao. 

5.1.1. Caso haja interesse de participacio nesta licitacao, a licitante devera 
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do M icipio 
de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, aprese t ndo os 
seguintes documentos: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devid. •• 	egistrado 
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobat6rio de seus 
administradores, ou; inscricao 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 
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 Inscricao 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 
obrigat6rios referentes a esta licitacao. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Soma, 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 Licitateirio. 

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

5.3. Nao poderao participar desta licitacao: 

Empresas cujo objeto social nao seja pertinente e compativel corn o objeto da licitagao. 
Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais; 

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

5.3.4. Empresas proibidas de contratar corn o Poder Fablico, nos termos do art. 72 
§ 8°, V da Lei n° 9.605/98; 	 IIP 

5.3.5. Empresas declaradas inidemeas para licitar ou contratar corn a Administracao 
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 
recuperagdo judicial ou extrajudicial; 

5.3.7. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados 
ou Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao); 

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

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

5.4. 0 descumprimento de qualquer condicao de participagao .1carretara. a inabilitagao do 
licitante. 

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMP = A DE PEQUENO PORTE. 
EQUIPARADOS 

6.1. 0 enquadramento como microempresa - ME o -mpresa de pequeno porte - EPP dar-
se-a nas condigOes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
instituido pela Lei Complementar n° 123/06. 

6.1.1.A sociedade cooperativa corn receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, 
em conformidade corn as disposigOes do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei 
Complementar n° 123/ 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 licitathrios determinados pela Lei Complementar n° 123/2006 
independe da habilitagao da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a 
obtencao do regime tributario simplificado. 

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situagOes previstas no art. 3° da Lei 
Complementar n° 123/06, e nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, 

Avenida Governador Pedro Viriato nuigot de Souza, 1080 - Centro - 8,5760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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deverao apresentar declaragao, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para 
a qualificacao como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar 
(Art. 11 do Decreto n° 6.204/07). 

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

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

licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitkao pars efetuar seu credenciamento como 
participante desta Licitacao, munido da sua catteira 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 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 procuracio 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 procuracio particular, podera ser realizado perante a 
Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou Copia autenticada em 
cartorio, de Document° Oficial corn foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cedula de RG, 
CNH, Carteira de Trabalho e Previdencia Social, Passaporte e Cedula de identidade 
Profissional), sornente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na fo a fada 
no documento apresentado. 

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante. 
7.6. Cada licitante podera credenciar apenas urn representante 
7.7. A nao apresentagdo ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento 

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

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA 
8.1. Os documentos relativos a habilitagdo 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° 07/2020, AS 8H30M DO DIA 31/03/2020, (RAZAO SOCIAL DO 
LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza;1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR . 
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ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREcOS 
A COMISSAO DE LICITAcA0 
TOMADA DE PREcOS N° 07/2020, AS 8H30M DO DIA 31/03/2020, (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 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) hora 

antes da abertura da sessao publica. 
8.4. Nessa hipotese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em invOlucro unico, 

enderecado diretamente a Comissao, com a seguinte identificacao: 

A COMISSAO DE LICITAcAO 
MUNICfPIO DE CAPANEMA-PR 
TOMADA DE PREcOS N° 07/2020, AS 8H30M DO 31/03/2020, (RAZAO SOCIAL DO 

LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

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 publics, quando nao encaminhado- via correio. 

8.5.1. A sessao pfiblica nao sera iniciada enquanto 	r empresas na fila do 

protocolo dos envelopes. 
8.5.2. Ape's o inicio da sessao, nao poderao particip c4tame as empresas que 

nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados c • fozne o item 10.5. 
8.5.3. Considera-se o inicio da sessao a ma 	stacao 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 condicOes acima estipuladas nao gerardo 

efeitos como proposta. 
8.7. A declaracan falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao 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. RELAT1VA A HABILITAcA0 JURIDICA: 
a) No caso de empresario individual: inscricao no Registro PCiblico 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; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8,5760-000 
Fone:(16)15,52-1321 
CAPANEMA - PR 



41 

Municipio de Capanema - PR 

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as 
alteracoes ou da consolidagao respectiva. 

c)No caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil 

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

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

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que 

comprove a 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 instittiidos pelos cooperados, corn ata da 

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

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

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

decreto de autorizagao; 
g) Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do 

comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90 
(noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo sociedade simples; 

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas 

data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresen 
superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissao Permanen 
Julgamento 	de 	Licitacoes 	 podera 	consultar 
http://www.receita.fazenda.gov.bripessoajuridica/cnpi/cnpjrevai  •  
sp para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes a empresa nao sera. 
desclassificada) 

- CNPJ, corn 
com data 
ertura e 

site: 
licitacao.a 

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

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

c.1) A aceitacao de Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relativos a Tributos 
Federais e a Divida Ativa da Uniao esta condicionada a verificagdo 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 reg-ularidade 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 ern 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: 
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 .4i ontrato. 

	

Comprovacao da capacitagao tecnico-professional, mediante 	sentacao de Certidao de 

Acervo Tecnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao , . - nente, nos termos da 
legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavegis) tecnicos) e/o • -. bros da equipe tecnica 
que participarao da obra, que demonstre a Anotagao de Res .nsabilidade Tecnica - ART ou 0 

Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT, relativo a execucao dos servicos que compaem a 
contratacao, especificamente, no que tange ao presente certame, Obra de Construe-do; 

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 apresentagao 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 reuniOes 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 execueao da obra, os profissionais de que trata este 
subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 
profissionais de experiencia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada 
pela Administragao. 

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

c)Comprovaeao da capacitacito tecnico-operacional,  mediante apresentagdo de urn 
atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em nome do 
licitante, relativos a execueao dos servigos que comp6em as parcelas de maior relevancia 
tecnica e valor significativo da contratacao, a saber: 

PAVIMENTACAO POLIEDRICA , corn quantitativos minimos de 50% da area objeto da 

41 presente licitacao, vedado o somatorio de atestados.  Ou seja, somente sera admitido o 
quantitativo minimo de 50% da area objeto da presente licitaedo em urn (mica atestado (3.000 

c.1) 0 atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU 
da regiao pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, dando-se tal comprovagao mediante a 
apresentagao da correspondente CAT corn registro de atestado de atividade concluida,  ou 
documento equivalente, que indique 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 fim, vistoriou os locais 
onde sera realizada a obra, e de que e detentor de todas as informaeOes relativas a sua execuedo. 

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 : que 

preencher a Declaragao Formal de Dispensa de Visita Tecnica- Anexo 13 	IN 

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, r- - a possuir 
forma ao na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta 1.  • ag.., bem como 
estar devidamente identificado, apresentando documento de identl ade civil e documento 
expedido pela empresa comprovando sua habilitaeao para a realizagao da vistoria. 

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

f) Indicagao do Responsavel Tecnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis 
Tecnicos que participarao 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. DOCUMENTAcA0 COMPLEMENTAR (DECLARAOES/OUTROS): 
a) Modelo de Declaracao Unificada; 

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

empresa interessada no exercicio do3 direitos dispostos da Lei Complementar n° 123/2006, de 
14/12/2006, devera apresentar juntamente corn a documentacao de habilitacao, no envelope 
"A", a Declaracao 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 decisdo a 

Comissao da Licitacao 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 HABILITAcAO (envelope n° 01) poderao ser apresentados 
em original, ou por qualquer processo de cOpia desde que autenticada por cartOrio competente, 
ou c6pia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do 
Setor de Licitacoes, no decorrer da sessao desde que o original esteja na posse do 
representante credenciado, ou ainda por meio de 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, dever'do estar datadas dos tiltimos 
90 dias contados da data da abertura da sessao 

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresen a 	da a documentacao 
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, m 	o que esta apresente  
alguma restricao, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n° 23)06 e n° 147/14). 

8.13. Havendo alguma restricao na comprovacao da re 	ade fiscal da ME/EP• 
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo ter 	nicial 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 documentacao, 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 habilitacao, 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 contratacao, sem prejuizo das sancaes 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 com 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) Rath() social, enderego completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da 

proponente. 

respectiva a 

algarismos 
material. 

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

ssinatura. 
c) Data. 
d) Prego global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em 

e por extenso, corn demonstragao dos valdres correspondentes a mao-de-obra e 

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 servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas 

e devera conter: 
a) Rath. ° social. 
b) Municipio e objeto. 
c) Data. 
d) Discriminagao dos servicos, unidades de medida, quantidades, pregos 

unitarios, pregos parciais, pregos subtotals e prego global, com no maxim° duas casas apds 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, 
nUmero do registro no CREA e assinatura do responsavel tecnico. 

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao in 	odos os 
custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, 	talacoes 
provisorias necessarias, bem como os encargos sociais, fiscais 	erciais, 
administrativos, lucros e quaisquer despesas de tributos incidente 	re os servicos, nao 
se admitindo qualquer adicional. 

9.1.1.2. No preco proposto, alem dos custos elencados no item 9.1.1.1, esti 
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicagao 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 Desoneragao da folha de pagamento maxim() admitido 
nesta licitacao é 26,85%, 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 com o respectivo equilibrio 
fisico-financeiro constando o nome, nilmero do RG e assinatura do responsavel legal pela 
empresa, bem como o nome flamer° do registro no CREA e assinatura do responsavel tecnico. 

9.2. Nao serao levadas em consideragao quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas 
especificageies exigidas. 

9.3. A apresentacao 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 licitagdo the permitiram preparar proposta de pregoll 
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 materials, equipamentos, ferramentas 

e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, 

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

encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da ex 	:. • o objeto, vez que tais 

tributos fazem parte da discriminagdo do BDI - Beneficios de Despes •," diretas. 0 Imposto de 

Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuigao Social sobre o L ro iquido - CSLL que 

nao podem ser repassados a Administracao, nao serao incluidos 	• • ►  • sta apresentada. 

9.7. As propostas terao validade de 6 (seis) meses cont. e • s da data de abertura da sessao 

publica estabelecida no preambulocteste 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 alteracaes formais, que nao 

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

9.11. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificagoes 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 valid°. 

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 Licitagao e pelos representantes legais das licitantes presentes. 
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10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca 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 Licitagao recebera., de uma so vez, os envelopes 
contendo a proposta e a documentagdo de habilitacao. 

10.4. Como condigao previa ao exame da documentagdo de habilitagdo, a Comissao de 

Licitagao podera verificar o eventual descumprimento das condigOes de participagao, 
especialmente quanto a existencia de sangao que impeca a participagdo no certame ou a futura 
contratagao, 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/ ConsultarImpedidosWeb.aspx); 

• 	b) CNAE (http: / /www.cnae.ibge.gov.br) 
c) SICAF; 
d) Cadastro Nacional tle Empresas InidOneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

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

e) Cadastro Nacional de CondenagOes Civeis por Atos de Improbida.de 
Nacional 	de 	Justiga Administrativa, 	mantido 	pelo 	Conselho 

(www. cnj u s br / improbidade_adm / consultarrequerido.php) . 
10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tam.bem de 

eventual matriz ou filial (cfr. AcOrdao TCU n° 1.793/11) e de seu sOcio majoritario (cfr. art. 12 
da Lei n° 8.429/92, que preve, dentre as sancOes impostas ao responsavel pela pratica de ato 
de improbidade administrativa, a proibigao de contratar corn o Poder Pilblico, inclusive por 

intermedio de pessoa juridica da qual seja sOcio majoritario). 
10.6. Constatada a existencia de vedacao a participacao no certame, a Comissao de 

Licitagao reputard o licitante inabilitado. 
10.7. Ainda como condigao previa a habilitagao, para os itens ou grupos de participacao 

exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipOtese de exercicio da prerrogativa efetuar 
o lance de desempate previsto Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente d. 	_sao de 
Licitagdo podera consultar o Portal da Transparencia do Goverf0Federal 
(www.portaldatransparencia.gov.br), na secao "Despesas - Gastos Diretos 	verno - 
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)", para verificar se o som- 	o 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 condigao 
paras esse beneficio. 

10.7.1. Constatada a ocorrencia de qualquer das situacoes de extrapolamento do limite 
legal, o Presidente da Comissao de Licitacao indeferird a aplicacao 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, serdo identificados 
os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacdo de habilitacao. 

10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitacao 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 razdo de falha ou omissao na documentagdo. 

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 renancia 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. ApOs o final da fase de habilitagao, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados 
nao sera() devolvidos. 

10.15. Os envelopes n° 02 ficarao a disposigao das empresas inabilitadas pelo periodo 
ate 10 (dez) dias uteis contados do encerramento da fase de habilitagdo, apOs o que serao 
destruidos pela Comissao de Licitagdo. 

10.16. A inabilitagao do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases 
subsequentes do certame. 

10.17. A intimagdo do julgamento da habilitagao e das propostas dos licitantes sera feita 
mediante publicagao na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no 
ato em que foi adotada a decisao, quando podera ser feita por comunicagao 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 relacion 	co 6 habilitagao, salvo em 
razao de fatos superveniente ou s6 conhecidos ap6s o julgamento. 

10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitacao e 	inard as propostas 
apresentadas quanto as suas especificagOes e compatibilidade d. . eio em relagdo ao vale 
estimado para a contratagao. 

10.20. A desclassificagao de proposta sera sempre ndamentada e registrada na ata da 
sessao. 

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissao de Licitagdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias uteis para a 
apresentacao de nova documentagao ou proposta, escoimadas das causas 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 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 Licitagao, exista urn erro 
grosseiro e Obvio, ou ainda, na omissao de urn desses valores (algarismo ou extenso) a proposta 
sera valida desde que nao haja davidas sobre o prego apresentado. 

10.27. Se existir diferen.ga entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera 
esta. 

10.28. Se existir erro aritmetico na:multiplicagdo da quantidade pelo prego unitario, o 
prego unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comissao de Licitagao, exista urn erro 
grosseiro e Obvio no prego unitario. Nest. cash, 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, preiTalecera este. 
10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maxim° 

admissivel estabelecido, a diferenca 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 correcao de erro, desequilibrio 
fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretath a desclassificacao da proposta. 

10.32. 0 cronograma fisico-financeiro corrigido deveth 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 desacorj corn o 
presente edital; 

b)Ndo apresente as especificagOes tecnicas exigidas pelo Edital ou Proje • 	co; 
c)Apresentar pregos finals superiores ao valor maximo estabelecido ste 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 correcao do cronograma fisico-financeiro; 
g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissao de Licitagao, apOs 

procedimento para apurar a viabilidade tecnica e econtimica do prego global proposto, quando 
for razoavel concluir que a proponente nao é capaz de executar o Contrato ao prego da sua 
oferta. 

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



(I 5 0 	Municipio de Capanema - PR 

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 Administragap, 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 iiteis, a comprovacao 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 execugao do objeto do contrato, conforme pararnetros do artigo 48, inciso 
II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificagao. 

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, pare 
assinatura do contrato, prestagao de garantia adicional igual a diferenga entre o valor resultante 
do item 11.3 e o prego global analisado. 

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

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

12.2. Sera assegurada, como criterio de desempate, preferencia de contratagdo 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 e 	, oceder-se-d da seguinte 

forma: 
12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte 	 classificada podia 

apresentar proposta de prego inferior aquela considerad 	cede 	certame, situacao ern  

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, 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 iiteis, a contar da intimacao 

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

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

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

13.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias nteis, a contar da intimagao da 
decisao relacionada corn o objeto da licitagao ou do Contrato, de que nao caiba recurso 
hierarquico. 

13.1.3. Pedido de reconsideragao, no prazo de 10 (dez) dias irteis, a contar da 
intimacao do ato, no caso de declaracao de inidoneidade por decisao do(a) Prefeito(a) Municipal. 

13.2. A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao 

impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias 
13.3. 0 recurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitacao, por intermedio do 

Presidente da Comissao de Licitagao, que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) 
dias nteis, 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 habilitacao ou inabilitacao de licitante ou do 
julgamento das propostas terao efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 
motivadamente e presentes raziies de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais 
recursos. 

13.6. Durante o prazo de apresentagao do recurso, sera garantido o acesso d• icitante 
aos autos do processo licitatorio ou a qualquer outra informacao necessaria i 	cao do 
recurso. 

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

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

14. DA ADJUDICAcA0 E HOMOLOGAPAO 
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 adjudicagao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou 

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

podera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicao de contratar corn o Poder 
Pnblico e verificar a manutencao das condicaes de habilitagao. 

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 Licitacao 
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podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacao, 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 subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao 

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

16.1. DA VIGENCIA DO CONTRATO 
16.1.1. 0 contrato tera vigencia de 12(doze) meses. 
16.1.2. 0 prazo de vigencia de contrato e maior do que o prazo para a execucao da obra 

devido a necessidade de realizar medicejes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros 
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 execucao 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 excelled° e da garantia adicional, se houver, que 
servira de garantia a fiel observancia das obrigaebes contratuais. 

17.1.2. A apresentagao 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 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 obrigacoes e concurso 	Ato de Improbidade 

Administrativa entre o particular beneficiado e o(s) Agente- 	o(s) que firmarem o 

instrumento em conjunto. 
17.2. 0 valor da garantia de execucao sera obtido pela apli 

sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se ho er bitem 11.4). 
17.3. 0 recolhimento da garantia de execucao e 	:arantia 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 
b) seguro garantia; 
c) fianga bancaria. 

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da called.° em dinheiro, o depOsito 
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 opcdo 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, farce o pagamento ao 

Municipio de Capanema, independentemente de interpelacao judicial, caso o afiancado nao 
cumpra suas obrigacaes; 

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 opcdo for pelo titulo de divida pUblica, 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 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 sancOes previstas na Lei e neste Edital, a nao prestacao de garantia 
exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua 
imediata rescisao. 

17.10. Qualquer majoracao do valor contratual obrigard 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 ntrato de 
Empreitada; 

b) quando do nao recebimento provisOrio e definitivo e/ou nao aceitaca 	lo licitador 
da obra. 

17.12. A devoluoao da garantia de execucao ou o valor que d 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 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 obrigagoes e responsabilidades 

insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), alem do fornecimento da mao-de-obra, 
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dos materials 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 formardo urn conjunto de documentos tecnicos, graficos 
e descritivos referentes aos segmertos especializados de engenharia, previamente e devidamente 
compatibilizados, de modo a consicierar 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 informagOes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos: 

18.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do 
Municipio, no prazo maxim° de 10 (dez) dias apOs a assinatura do contrato, um cronograma de 
dimensionamento de mao-de-obra, isto e, relacao nominal de todo o pessoal tecnico que 
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 elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucaes 
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basic° (memorial descritivo), 

apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificagOes tecnicas, 
incorporando as alteragOes exigidas pelas miltuas 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 n. 	anterior, o percentual 
referente ao "risco", da composicao do BDI apresentado pela empr , sera descontado do valor 

final de urn possivel aditivo. 
18.1.3. Providenciar junto ao CREA as AnotagOes e sponsabilidade Tecnica. 

ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pe 	entes, nos termos da Lei n° 6.496, 
de 1977; 

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo tecnico 
especializado, para que a Administragao possa utiliza-lo de acordo corn o previsto no Projeto 
Basic°, nos 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 incluira o fornecimento de todos os dados, 
documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, 
fixacao em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra; 

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

inclusive sobre as eventuais adequacCies 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 limitaeOes; 

18.1.6.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacOes 
tecnicas, da documentaedo 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 organizacao 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 legislagdo 

pertinente, cumprindo as determinagOes dos Poderes Pablicos, 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 

aprovagdo, quaisquer muda_ngas nos metodos executivos que fujam as especificagiies do 

memorial descritivo. 
18.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsavel, as informagoes sobre o andarnento da obra, tais como, namero de funcionarios, de 
equipamentos, condigOes de trabalho, condigales meteorolOgicas, servicos executados, registro 
de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacao 
da obra em relagao ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucao 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 basico e seus anexos, 
bem como substituir aqueles realizados corn materials defeituosos ou corn vicio de construcao, 
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 construgao 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 execugao • • s rvigos, por 

use indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resu 	es de caso 
fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruigao, danificag : • ,..efeitos ou 

incorregOes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcion; 	ou de terceiros, 
ainda que ocorridos em via gablica 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 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 execugao 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. 

Avenida Covernador Pedro Viriato P.uigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(46)3552-1321 	. 
CAPANEMA - PR 



c4PAnet0,  

i 5 6 
Municipio de Capanema - PR 

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 execugdo 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 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. 

18.1.22. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e 
tudo o que for necessario a execugao 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 Protegao Individual - EPI's; 

18.1.24. Manter sediado junto a Administragdo, durante os turnos de trabalhS 
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 Administragao; 

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incendios nas areas da 
Administracao; 

18.1.27. Prestar os servicos dentro dos param.etros 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 legislacao; 

18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execu ao dos servicos, fora das 
suas especificagOes; 

18.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou dano 	usados diretamente 
Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou d 	execucao do contrato, 
procedendo imediatam.ente aos reparos ou indenizagOes cabiv s e assumindo o onus decorrente; 

18.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, qtraisquer fatos ou circunstanci. 
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 

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 Basic() ou neste contrato; 

18.1.32. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condicoes que 
ensejaram a sua habilitagao e qualificagao 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 Servico - 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 execugao da obra; 

18.1.35. Examinar completarnente os projetos, as pegas gr.-Micas, as especificagoes 
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 disposigOes do Contrato; 

18.2.2. Exercer a fiscalizacao 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 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 
irregularidades constatadas na execugao 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 obrigagoes da CONTRATAD,A relativas a 

observancia das normas ambientais vigentes; 	 .t. 

18.2.9. Proporcionar todas as condigOes para que a CONTRATADA possa 
desempenhar seus servicos de acordo com 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 qualificagao exigidas na licitagao. 

19. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATi A 

• 19.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos 	sados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugao dos servicos ora contrat4 inclusive 
acidentes, mortes, perdas ou destruigOes parciais ou totais, isentando o • 	ANTE de 
todas as reclamagOes que possam surgir corn relagao ao presente Contrato. 

19.2. 0 recebimento provisOrio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao 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 andam.ento 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. 

19.4. A CONTRATADA devera manter urn perfeito sistema de sinalizagdo e seguranga em 
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias piablicas, de acordo corn as 
normas de seguranga do trabalho. 

19.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reclam.agOes 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 
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intervened° de terceiros previstas no COdigo de Processo Civil, especialmente a denunciaeao da 
lide, se for o caso. 

19.6. A intengao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizaeao dos servieos 
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigaeao contratual e sujeitar-se a 
aplicagao 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 obrigaeao 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 FISCALIZAPAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E commucApAo 
20.1. A fiscalizaedo da execueao do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais 

devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizagao procedera mensalmente a mediea. 
baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o andamento fisico 
dos servigos e comparard corn o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se 
permita a elaboragao do processo de faturamento. 

20.2. Caso os servieos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma 
fisico-financeiro, sera registrada a situacao 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 execueao do objeto da presente Licitagao; 
b) examinem os registros e documentos que considerare 	ecessarios conferir; 

20.4. A contratada devera manter no local da obra um preposto a itcipelo CONTRATANTE 
para represents-la na execugao do contrato. 

20.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra urn pr o ompleto e copia das 
especificaeOes tecnicas, memoriais, cronograma fisico-financeir 	anilha de servieos, 
Boletim ,Diario de Ocorrencias - BDO, o qual, diariamente, dev-  a ser preenchido e rubrical" 

pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizaedo, • everao ficar reservados para o 
manuseio da fiscalizagao. 

20.6. A execueao de servieos aos domingos e feriados somente sera permitida corn 

autorizaedo previa da fiscalizaeao. 
20.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente 

defeitos, vicios ou incorregiies 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 execueao 
ou ma qualidade de materials empregados e/ou da aplicacao de material em desacordo corn as 
normas e/ou prescricaes da ABNT, especificagOes e/ou memoriais, nao se referindo aos defeitos 
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo 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 fiscalizagao 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 comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagao 

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 fiscalizacao da execugao do contrato consistem na 
verificagao da conformidade da prestagdo dos servicos e da alocagao dos recursos necessarios, 

de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste. 

20.14. Ficam reservados a Fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas 
Especificacoes, 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 fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeigOes tecnicas, vicios redibitOrios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional 

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

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

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

ObrigagOes da Contratada constantes do Conttato; 
20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especif awes e 

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

Contratada; 
20.16.5. Expedir por escrito, as determinagOes e comun 	oe 	rigidas 

Contratada; 
20.16.6. Autorizar as providencias necessarias junto a terceiros; 
20.16.7. Transmitir por escrito, instrugoes sobre as modificagOes dos servicos 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 servicos em relagao 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 rescisao do Contrato. 
20.17. A execugao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

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

a) Os resultados alcangados em relagao ao contratado, corn a verificagdo dos prazos 
de execugdo e da qualidade demandada; 
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b)Os recursos humanos empregados, em funcao da quantidade e da formacao 
profissional exigidas; 

c)A qualidade e quantidade dos recursos materials utilizados; 

d)A adequacao dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida; 
e)0 cumprimento das demais obrigagOes decorrentes do contrato; e 
f)A satisfacao do pilblico usuario. 

20.18. 0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera comunicar 
autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade 
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao 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 dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providencias necessarias ao fill 
cumprirnento 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, ensejard a 
aplicacao de sancoes administrativas, previstas neste instrumento convocatOrio e na legislacao 
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei 
n° 8.666/93. 

20.21. A substituicao de qualquer integrante da equipe tecnica proposta pela Contratada, 
durante a execucao do contrato, somente sera admitida, a criterio da Contratante, mediante a 
comprovacao de experiencia equivalente ou superior do substituto proposto. 

20.22. Os servicos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento 
entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta, de 	plos poderes para atuar 
no sentido do cumprimento do Contrato. 

20.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nast. as/ servicos quando ficar 
comprovada a incapacidade tecnica da Contratada ou deficien do equipamentos e da 
de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu dire 	e pleitear indenizacao, seja a que 
titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis. 

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

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. Apes a aprovacao das medicoes,  o pagamento sera realizado no prazo de ate 15  
(quinze) dias,  mediante deposito na conta de titularidade da CONTRATADA, corn a respectiva 
emissao e aceitacao da nota fiscal e apresentacao das guias de recolhimentos do INSS e notas 
fiscais dos materials comprados pela CONTRATADA. 

21.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidOes e documentos vencidos, 
que tenham lido apresentados na ocasiao da habilitacao ou junto ao Cadastro de Fornecedores 
do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serao efetivados caso a CONTRATADA 
apresente situacao 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 obrigaga." o de reajustamento ou 
atualizaga.o monetaria do valor devido. 

21.5. Os pagamentos somente serao efetuados ape's 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 obrigagao 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 medical) realizada, a 
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensao da 
execucao da obra, ate a liberacao do pagamento. A °Ina° 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 organs: 
a)CREA, por meio da ART de Execugdo da Obra - Anotagdo de Responsabilidade 

Tecnica; 

b)ISS do Municipio de Capanema; 
c) INSS, através da matricula da obra; 
d) Prefeitura Municipal, através do Alvard de Construgdo 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 Ultima parcela estarit condicionada a elaboracao . • ermo de 
Recebimento Provisorio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera 	o em ate 
15 (quinze) dias ape's a notificacao da conclusio da obra realizada 	 TRATADA, 
devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes: 

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

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

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

21.10. 8 vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada 
neste Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, 
sob pena de aplicagao das sangoes previstas no edital e indenizagdo pelos danos decorrentes. 

21.11. 0 pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovagac de 
cumprimento dos requisitos de habilitagac estabelecidos neste Edital. 
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21.11.1. Na hipOtese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera 
regularizar a sua situagao perante o cadastro no prazo de ate 10 (dez) dias, sob pena de 
aplicagdo 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 impega a liquidagao da despesa, o 
pagamento ficard pendente ate que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-d 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 4111 
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 ficard condicionado 
apresentagao de comprovagao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

21.15. A Administracao deduzird 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 • --.7,qay. au creditos decorrentes do 

contrato. 

✓ • 
22. DAS CONDIOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA. L crrAcAo 

22.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maxim° ate 15 
(quinze) dias apos 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. 

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

22.2. A CONTRATANTE realizara inspegao minuciosa de todos os servicos e obras 
executadas, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pela obra, corn a finalidade de verificar a adequagao dos servicos e constatar e 
relacionar os arremates, retoques e revisoes 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 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 incorrecOes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao 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 fres 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 fiscalizacao 
quanto as pendencias observadas, e somente apOs solucionadas todas as reclamacOes 
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e 

prestadores de servicos 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 disposiebes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

23. DAS SANcOES 
23.1. Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria 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 documentacao 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 declaracao falsa; 
h)Ensejar o retardamento da excelled° do certame. 

23.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infra e - di 	inadas 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 inexecucao 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 04% (urn 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% (um decimo por cento) do valor do contrato por dia 

consecutivo de atraso na colocacdo 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 execucao incorreta 

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

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acdo, 
omissdo ou negligencia, a CONTRATADA infringir qualquer disposiedo do Edital, cldusula 
ou condiedo do contrato nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, aplicada eny  

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 execuedo da 
obra no prazo ma2dmo 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 rescisdo 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 

prorrogacdo contratual devera obrigatoriamente ser aprovad 	_Procuradoria Municipal, 

sob pena de nulidade; 
3- quando houver inadimplencia de clausu s e  condicoes contratuair 

por parte da CONTRATADA e desobediencia das determinacoes d fiscalizacdo; 

4- demais hipoteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93. 

23.3.2.1. A aplicacdo 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 com a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

23.3.4. Declaracao de inidoncidade para licitar ou contratar corn a Administracao 

Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida 

a reabilitacap 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 condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

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

de atos ilicitos praticados. 
23.5. As penalidades sera° 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 saneao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 
Administraedo Pilblica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

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

Permanente de Licitacdo. 
23.9. A autoridade competente, na aplicagao das sancOes, levara em consideragao a 

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

23.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo ma3dmo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente, ou, 
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

23.11. As penalidades sera° obrigatoriamente registradas no SICAF. 
23.12. As sancOes 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 rescisao do contrato: 

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

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

c) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administra 	omprovar a 
impossibilidade da conclusdo da obra, nos prazos estipulados; 

d) 0 atraso injustificado no inicio e na finalizacdo da obra; 
e) A paralisaedo da obra, sem justa causa e previa comunicacao a Administracao; 
f) A subcontratacao total do seu objeto, a associaeao do contratado corn outrem, 

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

gjA subcontratacao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 
Administragdo e autorizacdo ern contrato. 

h)0 desatendimento das determinacOes 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; 

jjA decretagdo de falencia ou a instauracdo de insolvencia civil; 
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k)A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado; 
1)A alteraga.o social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execugao do contrato; 

m)RazOes de interesse pUblico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e 
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que ester subordinado o 
contratante e exaradas no process° administrativo a que se refere o contrato; 

n)A supressao, por parte da Administragao, dos servicos, acarretando modificagan 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 execugao, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior 
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pUblica, grave perturbagdo da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizagoes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizagOes e 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 situagao; 

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 perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 
suspensao do cumprimento de suas obrigagoes ate que seja normalizada a situacao; 

q)A nao liberagdo, por parte da Administragao, de area, local ou objeto para execucao da 
obra, nos prazos contratuais; 

r)A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva 

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

das sangoes penais cabiveis. 
24.2. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera prec7lida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

25.DA REVOGAcA0 DO PROCEDIMENTO 
25.1. A Administragao podera revogar a licitagao 	r r. Tires de interepse publico 

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

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

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

procedimento quando eivado de vicio insanavel. 

26.2. A anulagdo 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 licitagao nao gera obrigagao de indenizar pela 

Administragao. 
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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 

publico ou aos c'emais interessados. 

27. DAS ALTERAcOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVIcOS E REAJUSTE 
27.1. Qualquer modificagao que se faga necessaria durante o andam.ento 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 acrescirnos 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, com alteragOes 
posteriores. 

27.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizagao de servicos 
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos precos 
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, formalimido o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

27.3. No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servigo Correspondente omente sera 
expedida apps a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitiv .bedecido as 
formalidades legais. 

27.4. Em caso de prorrogagao contratual a que se refere o art. 57, 	da ei 8.666/93, 
quando acordado pelas partes e nas hipOteses em que a Cont, da o eu causa 
prorrogagao, 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 ensejadores do atraso da execuedo, sob pena de aplicacio das 
penalidades cabiveis.  

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

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. DISPOSIPOES FINALS 
29.1. 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara no 

afastamento do licitante, desde clue seja possivel a afericao da sua qualificagao e a exata 
compreensao da sua proposta. 

29.2. As normal que disciplinam esta licitacao serao sempre interpretadas em favor da 
ampliacao da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga da futura 
execucao da obra. 

29.3. E facultado a Comissao de Licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, a promocao de 
diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, inclusive corn a 
fixacao de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou informagdo que 
deveria constar desde a realizagan da Sessao Pablica. 	 • 

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

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

29.6. Qualquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital 
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou 
remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitaciies do Municipio, considerando-se a data de 
recebimento da correspondencia para verificagdo 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 licitacao, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horario de expediente, na na Av. Governador Pedro Viriato Parigot dy Souza, 1080, centro -

Municipio de Capanema PR. 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 
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ANEXO 01 
CARTA CREDENCIAL 

(local e data) 

A COMISSAO DE LICITAQA 0 

Referente: Edital de Tomada de Pregos n° 07/2020 

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 
documentagdo de habilitagdo e proposta de precos, para assinar as atas e demais 
documentos, e corn poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitagdo 
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° 13.726/2020, 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 C'Od la de 
identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da p(ss atura 
na forma grafada no documento apresentado. 
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ANEXO -02 

Modelo de Declaracdo Unificada 

A Comissao 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: 

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). 

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

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 é o(a) 
Sr.(a) 	 , Portador(a) do RG sob n° 	  
CPF n° 	 , cuja funcao /cargo e 	 (s6cio 
administrador/ procurador/ diretor/ etc), responsavel pela assinatura do Contrato. 

Declaramos para os devidos fins que NENHUM sOcio desta empresa exerce cargo ou funcao pUblica 
impeditiva de relacionamento comercial coma Administraggto Publica. 

Declaramos de que a empresa nao contratara 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). 

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagao futura referente e este processo 
licitatorio, bem como em caso de eventual cotatratacao, concordo que o Contrato seja encaminhado para 
o seguinte endenaco: 

E-mail: 
Telefone: 

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

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 obrigacaes contidas no 
instrumento convocatorio, seus Anexos e na Ata de Registro de Pregos/Contrato. 

	 de 2020. 

Local e Data 
Assinatura do Responsavel pela Empresa 

(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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ANEXO 03 
ATESTADO DE VISITA 

Referente: Edital de Tomada de Pregos n° 07/2020 

Objeto: CONTRATKAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE PAVIMENTACAO 
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 

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 pregos em epigrafe. 

(Local e Data) 

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

ANEXO 04 
DECLARAcA0 DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

A Comissao de Licitagao 

Referente: Edital de Tomada de Pregos n° 07/2020. 

7 

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel tech. 	la obra, 
caso venhamos a vencer a referida licitagao, 6: 

Nome Especialidade CREA/CAU n° 
Data do 
registro 

ina\tt 
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) 

Avenida Governador Pedro Viviano Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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ANEXO 05 
CARTA PROPOSTA DE PRECOS 

(Identificacao da Proponente - razdo social, enderego, telefone e CNPJ, etc. ) 
(Local e data) 
A Comissao de LicitagOes 
Referente: Edital de Tomada de Pregos n° 07/2020. 
Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciagao de Vossas Senhorias, nossa proposta de 
pregos para 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. 

0 prego global, fixo e sem reajuste, proposto para execucao do objeto é de 
R$ 	( 	), sendo R$ ..... (....) referentes a mao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao 
fornecimento do material. 

0 prazo de execucao do objeto da licitagao é de 6(seis) meses, contados a partir do 
10° dia apOs a assinatura do contrato. 

0 prazo de validade da proposta de precos é de 	( 	) meses (no minimo 06 

(seis) meses, 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 execucao do objeto do edital, tais como materials, aparelhos, 
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, en•-• gos socials, 
administragao, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra. 

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente-lr especificagOes to  
tecnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade II . ou superior 
assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita r zaga. • os trabalhos. 

Atenciosamente. 

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

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de. Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(16)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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ANEXO 06 
DEMOSTRATIVO ANAIATICO DO BDI 

BDI - Bonificacoes e Despesas Indiretas 

W do contrato: 	 Pavimentacao Poliedrica e Drenagem Pluvial 
Tomador: 	 Prefeitura Municipal de Capanema 
Empreendimento: 	 PINHEIRO ACESSO LINHA RETIRO 
Programa: 	 PavImentacao em Vies Rurais 

identifique o tipo de obra: 	2 

Informe a base de calculo do ISSQN. 
Construcao de rodovias e 

Sobre os servicos. 
x Sobre a mao-de-obra. 

linforme a ocorrOncia da DESONERACAO da 
foiha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/16i 

SEM Desoneracgo 
x COM Desoneracho. 

Intervalo de adrnissIbilidade. 
Item Cornponente do 

BDI 
1° Quartil 	Media 	3° Quartii 

Valores 
Propostos 

Administragao Central 3,80% 	4,01% 	4,67% 3,80% 
Segura e Garantia 0,32% 	0,40% 	0,74% 0,32% 
Risco 0,50% 	0,56% 	0,97% 0,50% 
Despesas Financeiras 1,02% 	1,11% 	1,21% 1,02% 
Lucro 6,64% 	7,30% 	8,69% 6,64% 
11: PIS e COF1NS 	 3,65% 
12: ISSQN (conforme rdIsIagdo municipal) 	 3,00% 
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragao) 	4,50% 

SDI - SEM Desoneragao da falba de pagamento 20,73% 

BDI - COM Desoneracio da foiha de pagamento 26,85% 

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagao para cdlculo 
do percentual do BDI recomendada pelo Acdrddo 2622/2013 - 
representada pela formula abaixo. 

1301- SEM Desoneragao = [(1 AC+S+G-41)X(1+DF)X(1+1.)/(1-11-12)]-1 
- COM Desoneracao a  ( +AC+S+G+0X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)1-1 

028 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8,5760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 
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ANEXO 07 
TERMO DE RENI-JNCIA 

A Comissao de LicitagOes 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 07/2020 

A proponente abaixo assinada, participante da licitacao modalidade Tomada de Precos n° 07/2020, 
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 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-se a 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 ACEITAcA0 DA RESPONSABILIDADE 

	 , CPF n° 	 , CREA/CAU n° 

	 , declara que é conhecedor das condicOes constantes no Tomada de Precos n° 
07/2020 e que aceita participar da Equipe Tecnica da Empresa 	 , CNPJ 

n° 	 , para a CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcAO DE 
PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM 
RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-2920 3.8.16.0061- CTA 

71051-7 

(nome, RG e assinatura do declarante) 

Avenida Goveniador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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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° 	 , 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 
DECLARACA 0 DE PROPRIEDODE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECIVICO PARA A 

EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO 

Referencia: 
Municipio de Capanema - PR 
Tomada de Precos N° 07/2020 

, 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 dispde de pessoal tecnico para a execucao do objeto da licitacao. 

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

Analisando os compror-ussos e contratos de prestacao de servicos vigentes na data da Sessao PUblica, DEC 	bem 
que os equipamentos scima e pessoal estao disponiveis para execucao da obra objeto deste certame licit 	nao 
possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipament.: 	soal, 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 
numero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissao é de responsabilidade do Municipio de 
Capanema - PR. 

Avenida Governador Pedro Viriato nu-igot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(16)3552-1321 • 
CAPANEMA-PR 
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ANEXO 11 

CRONOGRAMA DE UTILIZAcA0 DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EDITAL DE TOMADA DE PREcOS N° X07/2020 

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 UTILIZAcA0 

QUANTIDADE 
2 unLizAcAo 

QUANTIDADE 
3 unLizAcAo 

QUANTIDADE 
4 unLizAcAo 

QUANTIDADE 
5 UTILIZAcAO 

QUANTIDADE 
6 unLizAcAo 

QUANTIDADE 
7 unLizAcAo -qv 

QUANTIDADE rt \ 

8 unLizAcAo 
QUANTIDADE 

9 0 uTiLizAcAo 
QUANTIDADE 

Carimbo, nome, RG 
Assinatura do 

Responsavel Legal 

Carimbo, nome, RG 
Assinatura do 

Profissional- CREA/CAU 

Local e data. 

Avenida Governador Pedro Viriato Pa rigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-0m 
Fone:(46)35.52-1321 
CAPANEMA - PR 
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ANEXO 12 
MINUTA CONTRATO N° 07/2020 
CONTRATO DE EXECUcA0 DE OBRA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A 
EMPRESA 	  

• 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucao 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 3 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 legislagao pertinente, obedecidas as condicOes estabelecidas na licitacao realizada 
na modalidade TOMADA DE PREcOS N° 07/2020, 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 

rxEcucAo 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, sob o regime 
de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia corn os projetos, 
especificacOes tecnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacao Tomada de Precos 
07/2020. 

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 omada de 

• Precos N° 07/2020, juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
2.1. 0 preco global para a execucao do objeto deste contrato e de R$ • • • or extensor. 

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

2.1.2. 0 valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hip6teses 
previstas em lei. 

CLAUSULA TERCEIRA ,,DA DO ACA `O AM  
As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos 

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

DotagOes 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro-- 85760-000 
Pone: (46)3,552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2020 1581 08.001.26.782.2601.1280 000 4.4.90.51.00.00 De Exercicios 
Anteriores 

2020 1581 08.001.26.782.2601.1280 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

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 OUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO -E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO 
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 
acompanham o edital. 

4.2. 0 prazo para a conclusao da obra é de no maximo 6 (seis) meses, 
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 basico. 

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 
basico. 

4.4.Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e 
qualidades estabelecidas no Projeto Basic° e de acordo corn os termos da troposta, promovendo, 
quando requerido, sua substituicao. 

4.5.Somente sera admitida alteragao do prazo quando: 

a) houver alteragao do projeto e/ou de = peci''toes tecnicas p 
CONTRATANTE; 

b) houver alteracao 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 interfirarn 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 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 

execucao, 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 am.bas as partes em relagao ao Contrato. Os atrasos 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Soum, 1080 - Centro - 8,5760-000 
Fonc:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais 
subcontratadas nao poderao ser alegados como decorrentes de forga maior. 

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 licitagao, nao 
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamagao. 

• 
CLAUSULA OUINTA -1)A V1GENCIA 

5.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses, 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 e maior do que o prazo para a execucao 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 execucao da obra. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 
6.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais 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 formardo um conjunto de documentos tecnicos, graficos 
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

• compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer 
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de aneira a 
abrange-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e entendime 	e todas as 

suas especificagoes tecnicas, para posterior execucao e implantagdo do objet 	antindo a 

plena compreensao das informagOes prestadas, bem como sua aplicagdo corr 	trabalhos: 

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de ngenharia  
do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato, um  
cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relaqao 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 matuas 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.  
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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 
basic° e a execucao da obra, verificadas apps o prazo mencionado no subitem anterior, o 
percentual referente ao "risco", da composicao do EDI apresentado pela empresa, sera 
descontado do valor final de urn 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 Administragao possa utiliza-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 cessao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentose 
elementos de informagao pertinentes a tecnologia de concepgan, desenvolvimento, fixagdo 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 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 
execugan do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 
proibida a sua utilizagao sem que exista autorizacao expressa da CONT 	ANTE, sob pena de 

multa, sem prejuizo das sangOes•civis e penais cabiveis. 
6.1.7.Promover a organizagdo tecnica e administrativa do 	igos, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo corn os documentos e 	goes que integram. 

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

pertinente, cumprindo as determinagoes dos Poderes Pdblicos, mantendo o local dos servigos 

sempre limpo e nas melhores condigoes de seguranga, higiene e disciplina. 
6.1.9.Atentar, ern 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 

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

memorial descritivo. 
6.1.11.Elaborar o • Diazio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro 

preposto responsavel, as informagoes sobre o andamento da obra, tais como, niimero de 
funcionarios, de equipamentos, condigoes 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 fiscalizacao.  

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido neste instrumento e as especificagoes constantes no projeto basic° e seus anexos, 
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bem como substituir aqueles realizados corn materiais defeituosos ou corn vicio de construgao, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, 

ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 
6.1.13.0bservar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos 

da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente - CONAMA. 
6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por 

use indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 
fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruigan, danificagao, defeitos ou 
incorregOes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, 

ainda que ocorridos em via piablica junto a obra. 
6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prago 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 execugao 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 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 
obrigagOes inerentes a execugdo dos servigos 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 teleffinicas. 

6.1.22.Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferr..,.*tas, e tudo 
o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigencia da obra. 

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através d - ..has, corn 
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegao Individ 	PI's; 

6.1.24.Manter sediado junto a Administragao, durante os turnos de trabalho, 
preposto capaz de tomar deciseies compativeis corn os compromissos assumidos; 

6.1.25.Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou 
municipal, as normas de seguranga da Administragao; 

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incendios nas areas da 
Administragdo; 

6.1.27.Prestar os servigos dentro dos pararnetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 
corn a observancia as recomendagOes aceitas pela boa tecnica, normas e legislagao; 
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6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das 
suas especificacOes; 

6.1.29.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 indenizacOes 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 patrimemio publico; 

6.1.31.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 Basic° ou neste contrato; 

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condicOes que 
ensejaram a sua habilitacao e qualificagao no certame licitatOrio; 	 • 

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

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

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

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

CLAUSULA sionsut - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposiceies do C 	o e mais documentos 

licitacao; 
7.1.2. Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados, 

na forma prevista na Lei n° 8.666/93; 
7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que 

acarrete ern interrupcao na execucao do Contrato; 
7.1.4. Efetuar o pagamento nas condicOes e precos pactuados no Contrato; 
7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeiceses, falhas ou 

irregularidades constatadas na execucao do servico 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 obrigacaes assumidas pela CONTRATADA, 

de acordo corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 
7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas 

observancia das normas ambientais vigentes; 
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7.1.9.Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus servicos 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 obrigaeOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigaes de 

habilitagao e qualificacao exigidas na licitaeao. 

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 licitagao. 
411 financeira; 8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao 

8.1.3. Interromper a execucao 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 execuedo contratual, conforme previsto no 

Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a mecligao 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 relacdo 
previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar medicao 
previa correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagao 	ipada do 
valor respectivo. 

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias fiteis 	os a partir 
da data da apresentagao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 
medicao previa relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos 
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 aprovagao da medicao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime 
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos 
executados. 

9.2.7. Ap6s a aprovaeao, a CONTRATADA emitira. Nota Fiscal/Fatura no valor da 
medigao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servicos e de memOria de 
calculo detalhada. 
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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. 

9.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/ Fatura fica condicionado a verificacao da 
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos 
efetivamente executados. 

9.4. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 
desconformidade na execucao dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou 
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a ap6s a comprovacao da regularizagdo da situacao, 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 
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislagdo 
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 legislagdo 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 legislagao vigente. 

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar .mo emitida a ordem 
bancaria para pagamento. 

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer d sa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acord. a contrato. 
9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, des 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 
pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-slr  

a seguinte fOrmula: 
EM =IxNxVP 

EM = Encargos Morat6rios 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 DIECIMA - MCEBIMENTO DO OBJETO 
10.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo ate 15 (quinze) 

dias apes 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 
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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 ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao 

de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucOes exigiveis. 
10.2. 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 adequacao dos servicos e constatar e 
relacionar os arremates, retoques e revisOes finais que se fizerem necessarios. 

10.2.1. Ap6s 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. 
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 incorrecOes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao 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. 

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 manifestacao do Contratante, a(s) obra(s) 
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) defmitivamente. 

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 fiscalizacao quanto as 
pendencias observadas, e somente apOs solucionadas todas as reclamacoes porventura feitas 
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos 
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 forca das 
disposicOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

CLAUSULA DECIMA PROUDRA - DA FISCALIZACAO  
11. A fiscalizacao se dares conforme o item 20 do edital. 

CLAUSULA Ditienta SEGUNDA - It AS ALTERACOES E DO MAJUSTE 
12.1. Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das 

obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacOes, 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 condicOes 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 alteracOes 
posteriores. 

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos 
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos pregos 
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela 
recomendada pelos Orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde 
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que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicOes da proposta da 
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

12.3.No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera 
expedida ap6s a formalizacao 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 
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, juntando elementos que demonstrem os fatos  
alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execuqao, sob pena de aplicaqao das  
penalidades cabiveis.  

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devei 
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo 
licitatorio. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCC)ES ADMINISTRATIVAS 
13. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital. 

CLAUSULA DECIMA OUARTA - DOS MATERIALS, VE1CULOS, MAOUINAS E EOUIPAMENTOS 
14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos 

decorrentes deste Contrato sera° fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira qualidade, 
cabendo ao CONTRATANTF, por intermedio da fiscalizacao, impedir o e 4rego daqueles que 
julgar imprOprios. 

14.2. S'empre que dos documentos de licitacao nao cons 	caracteristicas 
determinadas em referencia a mao-de-obra, materiais, artigos e equi 	tos, entender-se-d 
que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respe •as especies, de acordo corn a 
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sS  
mencionados nas especificagOes tecnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrao 
especial, o CONTRATANTE decidird sobre a questa() da similaridade. 

14.3. Em nenhuma hipotese sera admitido emprego de servidores publicos  
municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da  
presente obra, sob pena de rescisao contratual e apuracao quanto a improbidade  
administrativa de agentes  

CLAUSULA DECINA ()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 eximira da total responsabilidade 
quanto a negligencia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 
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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 preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos 
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 paralisacOes, estas nao sera° caracterizadas 
como justificativa por atraso na execucao da obra. 

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do 
responsavel pela fiscalizacao 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 CONT;RATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, inclusive 
acidentes, mortes, perdas ou destruicOes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de 
todas as reclamaciies que possam surgir corn relacao 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 Cekligo Civil Brasileiro, bem como pelo born andamento dos servicos, podendo o 
CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacao, impugns-los quando contrariarem a boa tecnica 
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacOes tecnicas e/ou memoriais. 

16.4A CONTRATADA deverd manter urn perfeito sistema de sinalizacao e seguranca em 
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias ptiblicas, de acordo corn as 

normas de seguranca do trabalho. 

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

assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, ise 	do a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigacties, aplicando-se no caso concreto uma das 	as de 
intervened° de terceiros previstas no COdigo de Processo Civil, especialmente a den 	raga° da 
lide, se for o caso. 

16.6. A inter-10o das partes, aqui manifestada expressamente, é a d-... 	C•` RATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao dos servicos 
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se 
aplicacdo 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, COcligo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser 
responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

CLAUSULA Dl 	S. - MEIIDAiS AC  
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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 rotamk OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
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 com base nas afineas "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 situagOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei ° 8.078/90, na Lei 
lamentos e normas 

entemente de suas 
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos dem 
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, indep 
transcrigOes. 

20. CLAUSULA WGESIMA:- DA FRAUDE E DA CORRUPpA0 
20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes clever. 

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 licitacio, de contratacao e de execucao do objeto contratual. 
Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas: 

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer vantagem corn o objetivo de influenciar a acao de servidor 
public° no processo de licitacao ou na execucao de contrato; 

"Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou omissao dos fatos, corn o objetivo 
de influenciar o processo de licitacao ou de execucao de contrato; 

"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 ern niveis artificiais e nao competitivos; 

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou 
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao ern 
urn processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato; 
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"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 alegacoes 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 hip6tese 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 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 hip6tese 
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 licitacio e execucao do 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
21.1. Os casos omissos ou situagoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicOes 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 	 SEG A- DA PUBLICACAO 
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 util do riles seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua c 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS 
23.1. A troca eventual de documentos e correspondencias entre o 	 NTE 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, sera) 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 so 

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2020. 
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Americo Belle 	 Contratada 
Prefeito Municipal 	 Representante legal 

ANEXO 13 
DECLARAcA0 FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA 

Tomada de Pregos n° 07/2020 

Objeto: 

Nome da Empresa: 

CNPJ n°: 

Enderego Completo: 

Fone: 

E-mail: 

O representante tecnico da ( inserir o nome da Empresa) S (a) Tfnserir o nome do 
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, • CLARA que renuncia a Visita 
Tecnica aos locais e/ou instalagOes do objeto licitado, de que tern 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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PARECER JURIDICO N° 70/2020 

INTERESSADO: Comissio Permanente de Licitacees. 
ASSUNTO: Analise previa a Tomada de Precos n° 07/2020. 

EMENTA: ANALISE PREVIA DA LICITAcAO. MODALIDADE 
TOMADA DE PREcOS. OBRA PUBLICA DE PAVIMENTAcA0 
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDADE 
DE PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, 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 PUBLIC/WA- 0 DO EDITAL. 

1. CONSULTA: 
A Comissao Permanente de Licitacao, designada pela portaria n°. 

7.537/2019, encaminha para analise desta Procuradoria Juridica o Processo 
Licitatorio de modalidade Tomada de Precos n° 07/2020. 

Denota-se do processo licitatOrio que o objeto é a contratacao de 
empresa para execucao da pavimentacao poliedrica corn pedras irregulares na 
localidade de Pinheiro acesso a Born Retiro, em atendimento ao TAC-
Ministerio Prablico/Castilho - Autos n. 1349-29.2003.8.16.0061, conforme 
condicOes e especificacOes contidas no edital e seus anexos. 

Constam no processo administrativo: 
I) Portaria n° 7.537/2019 - fls. 01; 
II) Solicitacao de autorizacao para abertura de licitagdo - fl. 02; 
III) Projeto 	Basic() 	(Memorial/Memorial 

Descritivo/Projetos/Planilhas) - fls. 03/32; 
IV) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 33; 
V) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 34; 
VI) Minuta do edital e anexos - fls. 35/90. 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 
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cabendo nenhuma consideragao acerca do merito da presente contratagao e 

da discricionariedade da Administracao Pablica ao tragar os parametros dos 

produtos entendidos como necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestagao 

juridica tern o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e 

recomendar alguma providencia para salvaguardar a Administragao e o erario 

Assim, parte das observagOes aqui expendidas se constitui em 

recomendacaes e, caso a Administragdo opte por nao acata-las, recomenda-se 

• motivar o ato, nos terrnos do art. 50, da Lei n° 9.784/99. 0 cumprimento ou 

nao das recomendagOes decorre do exercicio da competencia discricionaria da 

autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de 

descumprimento das recomendagoes deste parecer ou pela ausencia de 

fundamentagao dos atos administrativos. 

Contudo, as questoes que envolvem a legalidade, isto 6, os 

requisitos previstos no ordenamento juridico sao de observancia obrigatOria, 

os quais, para nao serem aplicados, deve haver motivagao e justificativa 

plausivel para tanto. 

Nesse rumo, forgoso reconhecer que a analise dos aspectos 

tecnicos dos objetos da contratagdo pretendida pela Administracao nao 

constitui tarefa afeta a este Orgao juridico, o que somente de forma excepcional 

poderemos adentrar, em razao da omissao grosseira do setor competente na 

descrigao dos objetos ou na justificativa da contratagao. Ante as questoes 

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 pregos, os 
fundamentos estao assentados no art. 23, I, "b" e II, "b", da Lei 8.666/93. 

Conforme a legislagao vigente, por esta modalidade de certame a 
Administracao escolhe entre os possiveis interessados do ramo de que trata o 
objeto da licitacao, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
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condigOes exigidas para cadastramento ate o terceiro dia anterior a data do 
recebimento das propostas, que comprovem possuir requisitos minimos de 
qualificagao exigidos no edital. 

Nesse prisma, verifica-se que o valor maximo delimitado pela 
Administracdo para o pagamento do objeto do certame e de R$ 179.136,35 
(cento e setenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) 
justificando a realizagao de licitagdo pela modalidade tomada de pregos. 

2.2. Do Projeto Basico  
Projeto basico e o conjunto de elementos necessarios e suficientes, 

corn nivel de precis-do adequado, para caracterizar obra ou servigo ou 
complexo de obras ou servigos. 8 imprescindivel para realizagdo de qualquer 
obra ou servico de engenharia. 

Portanto, toda licitagdo de obra ou servigo realizada em qualquer 
modalidade de licitacdo deve ser precedida da elaboragdo de projeto basico. 
Estabelece a Lei de LicitagOes que o projeto basico deve estar anexado ao ato 
convocatorio, dele sendo parte integrante. 

Alem de ser pega imprescindivel para execugdo de obra ou 
prestacdo de servigos, o projeto basico e documento que propicia a 
Administracao conhecimento pleno do objeto que se quer licitar, de forma 

• detalhada, clara e precisa. Permite ao licitante ter acesso a inforrnagotes e 
elementos necessarios a boa elaboragdo da proposta, mediante regras 
estabelecidas pela Administracdo a que estard sujeito. 

Destarte, limitando-se a examinar a presenga dos documentos 
acima mencionados, em razdo de se tratar de document° 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 andlise das minutas de edital e de contrato foi conduzida a luz 

da legislagdo aplicavel ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, que 
regularnente a Tomada de precos, ben' como a Lei Complementar Federal n° 
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Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Municipal 
OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Juridico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 
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123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte. 

No tocante a minuta do edital, verifica-se que foram preenchidos 
os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93. 

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 Administracao obrigada a exigir prestaga'o 
de garantia (art. 56, da Lei 8.666/93), mas considerando que diversas 
empresas locais e regionais, que normalmente tern participado das licitacoes  
de obras ja se encontram compromissadas corn a execucao de diversas outras 
obras deste segmento perante esta Municipalidade, s.m.j. a Procuradoria 
recomenda a inclusao na Minuta do Edital e Anexos da exigencia da prestagdo 
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 publicacdo 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 publicaciio 
deste edital no portal eletronico do Municipio de Capanema, em 
atendimento it Lei Federal 12.527/2011.  
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AUTORIZA00 PARA LICITA00 

Capanema - PR, 11 de marco de 2020 

Assunto: Tomada de Pregos 

• DE: Prefeito Municipal 
PARA: Comissao Permanente de Abertura e Julgamento de Licitagoes 

Considerando as informagoes e pareceres contidos no presente processo AUTORIZO a 
licitaga.o sob a modalidade Tomada de Pregos, que tem por objeto o CONTRATAcA0 DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUO0 DE OBRA PAVIMENTA00 POLI2DRICA COM 
PEDRAS IRREGULARES NA BR 163, ACESSO A LINHA JACARE, ZONA RURAL DO MUNICfPIO 
DE CAPANEMA- 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 Licitagab e aquela nomeada pela Portaria n° 7.537 de 16 de dezembro 
de 2019. 

Encaminhe-se ao Setor de LicitagOes para as providencias necessarias. 

• 
Armco Belle 

Prefeito Municipal 
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AVISO DE LICITACAO — TOMADA DE PREcOS N°7/2020 
O MUNIC1P10 DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma public° que 
realizara Processo Licitat6rio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n° 7/2020 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUcAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM 
RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PDBLICO/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 Centavos) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 31/03/2020 
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 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,onze dias de marco de 2020 
Americo Belle- Prefeito Municipal 

• 

• 
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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 Saucle: 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 
-mail: capanemacamara@gmail.com  

anema - Parana 
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 19  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  
AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N°7/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pUblico que 
realizara Processo Licitat6rio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Pregos n° 7/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHETRO ACESSO A BOM 
RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTIL-
HO-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 
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Reais e Trinta e Cinco Centavos) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 31/03/2020 
Local: Setor de Licitacoes 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,onze dias de marco de 2020 
Americo Belle- Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N°8/2020 

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna public° que 
realizard Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n° 8/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EX-
ECLICAO DE OBRA PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NA BR 163, ACESSO A LINHA JACARE, ZONA RU-
RAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA- EM ATENDIMENTO AO 
TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061-
CTA 71051-7 
Valor da Licitagao: R$ 183.026,19 Cento e Oitenta e Tres Mil e Vinte e 
Seis Reais e Dezenove Centavos). 
Abertura das propostas:10:00 horas do dia 31/03/2020 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. 
Parigot de Souza, 1080- Capanema - Parana - Centro. 
Demais informagoes poderao ser obtidas no endereco acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 11/03/2020. 
Americo Belle- Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N09/2020 

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna ptiblico que 
realizard Processo Licitateprio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Pregos n° 9/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EX-
ECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFASTICO, QUE SERAO FEITOS 
RUAS GUAIRACAS, ENTRE A RUA DIONISIO WONS E RUA TER-
RITORIO DO ACRE, RUA TERRITORIO DO ACRE ENTRE A RUA 
GUAIRACAS E AV. INDEPENDENCIA, RUA GERALDINA MAR-
TINI ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE E TRAVESSA MANG-
ABEIRA, 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 Um Reais e Quarenta e Nove Centavos) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 02/04/2020 
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 enderego acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,onze dias de marco de 2020 
Americo Belle- Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N° 12/2020 

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna public° que 
realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregao Presencial n°12/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 
LAVAGEM COMPLETA DE MAQUINAS PESADAS, CAMINHOES, 
COLETIVOS E VEICULOS LEVES PERTENCENTES A ADMINIS-
TRACAO POBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, PRO- 
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MUNICIPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissao: 12/03/2020 
	

Edital n°: 7 
	

Tipo Tomada de precos 

a FORNECEDOR : 
A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 
84.840.503/0001-65 
AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 -
CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO 
CIDADE/UF: Capanema/PR 
ALDEMIR COLUSSI 
524.947.489-68 

E-MAIL: 	 TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO DE 

PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitacao referente a (Tomada de preps N° 07), devidamente preenchida e 
de acordo corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo corn as condicOes do Edital. 

Obs.: Devolver it PREFEITERA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitagito. 

• 



AVISO DF, LICITACAO — TOMADA DE PRECDS N°8/2020 
MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pablico quc 

rcalizara Process° Licitaterio, nos tcmios a scguir: 
Modalidade: Tornado de Precos n" 8/2020 
Tip° dr Julgamento: Menor prow por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUCAO DE OBRA PAV1MENTACAO POLIEDRICA COM 
PEDRAS TRREGIMARES NA BR 163, ACFSSO A T.TNHA 
JACARE, ZONA RURAL. DO MITNICIPTO DE CAPANEMA- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.KIIII.TCO/CASTIT.I10-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- C'l'A 71051-7 
Valor da Licitaclo: RS 183.026,19 Ccnto c Oltenia c 'fres Mil c Vintc 
e Seis Reais e Dezenove Centavos). 

Abertura das propostas:10:00 hocus do din 31/03/2020 
Local: Setor de LicitarZies da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. 
Parigot de Souza, 1080 Capanema Parana Centro. 
Demais informacaes poderA° ser obtidas no endereo acima citado em 
hnrario normal de expediente e no site www.capanema.prgov.hr. 
Capanema-PR, 11/03/2020. 
Americo Belle- Prcfcito Municipal 

• 
Dixpoe sabre a innallearda nonnedria dos 
saheldins dos Veeeadar,,, /leaden palm Lei n' 
1600, de 01 de semipro de 2016 

A (Imam Municipal de Capanerna, Estado do Parana, apmvou e o Prefeito Municipio de 
Capancina• sanciono a sequinte 

LEI 

Art. r Pica atualizado nos tennos art. 6° da Let Municipal n' 1600, de 01 de setembro do  
2016, o subsfdio dos Vercadores do Capancma, no percentua I de 4,48%, cm parcel, Unica mensal, 
quo passe a ter o valor do RS 4.929,69 c do RS 6.398,96 pare o Presidente do Legislativo. 

Pariarafo finico. () penvntual de 4,40% previsto no mind dente amino, c0000dido a nude 
reposicao das perdas inflacionirias, refere-se I inflack acumulada medida polo INPVIBGE, 

ne period° cornpreendido de janciro de 2019 a dezembro do 2019. 

Art. 2° Os efeitos delta Lei silo retroativos a janeiro de 2020. 

Art. 3' Esta Lei antra em vigor na data do Min publicacao. 

Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanenta, Estado do Parana, aos 11 dins do ones de 
mare° de 2020. 

Americo Belle 
Prefeno Municipal 

Arn,ida Covenoninr P./,v Vivian Pinion 4t• Annen. ION - ('oar., - asreoaeo 
FonedAJAS2•1341 
CAPANEMA-Pa 
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AVISO DE ucnAcAo - TOMADA DE PREcOS N°7/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, tonna publico que 
realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n° 7/2020 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO 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- CIA 71051-7 
Valor: RS 179.136,35 (Cento e Setenta e Nove Mil, Cento e Trinta e 
Scis Rcais c Trinta c One° Centavos) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 31/03/2020 
Local: Setor de Licitacaes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informacetes poderao sea obtidas no endereco acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.hr. 
Capanema-PR,onze dias de marco de 2020 
Americo Belle- Prefeito Municipal 

EDITAL DE CHAMAMENTO 

A ULM ENC1A POBLICA 

AMERICO BELLE, Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do 
Parana, no use de sues atribuicbes legais, corn Fundament° no An. 177 da Lei 
Orginica do Municipio de Capanema e o Estatuto das Cidades, Lei Federal n* 
10.257, de 10 de julho de 2001 c suas atualizacdes, 

CONVOCA 

Os cidadlos do Municipio de Capanema, pain participarem da 
SEGUNUA A UDIENC1A PUBLICA, quo sera realizada no din 26 DE MARCO, 
de 2020, 4$ 19h,  no CASA DA CULT(IRA,  corn endereco na Avenida 
IndependIncia, n" 593 - Centro, Municipio de Capanema, Estado do Parana 
(ao lado do Bando 

A convocacAo tem por objetivo a participacao da populacao, de modo 
geral, pare tratar da REVISAO DO PLANO DIRETOR 	MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, pare repensar as polilicas de planejamento municipal, adequando-
as a nova realidade do Municipio de acordo Com o Estatuto das Cidadcs; dcfmir 
dirctrizes no Ambito urban c rural, observando Tuned° social da cidade a da 
propriedade; rover a Politica de Desenvolvimento Regional pan o Estado do 
Parana 	 PI3U, 	de 	acordo 	corn 	a 
Agenda 21; raver as condicionantes ambientais do Municipio de Capanema coin 
a existencia da Area de Protecito Ambiental; elaborar o Plano de Acao e 
lnvestimento Municipal, corn vistas em obras e projetos em Ambito local e 
cstadual; propor rnecanismos c instrumcntos quo possibilitem a implementacAo 

de um sistema de atualizacao, acompanhamento, controle c avaliactio constants 
do processo de plancjamento. 

Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, aos 
04 dias do Ines de marco de 2020. 

Americo 13e116 
l'refeito do Municiplo 

Agnida C.evcnnnlor Pedro Shin., Poison do nouza, 1080 • Crown - as7roo00 
Fonel•InIAASS•ISPI 
CAPANEMA-PR 



13/03/2020 	 Mural de Licitagoes Municipais 

r ^‘ 

TCE PR 

Voltar 

Registrar processo licitatorio 
Inrormacoes tiara's 

Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA 

	Os campos Ano,N° a Modalidade devem ser iguais aos informados (a informar) no SIM-AM 

Ano* 2020 

Modalidade* Tomada de Pregos 

No licitagao/dispensa/inexigibilidade* , 7 

Recursos provenientes de organismos Internacionaisimultilaterals de credit° 

A licitagao utiliza estes recursos? L 

NOmero edital/processo* 7 

Descrigao do Objeto* CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECLIcA0 DE OBRA 

PAVIMENTACAO 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- CM 71051-7 

Forma de Avaligao [Menor Prego 	 •  

Dotagao Orgamentaria* 0800126782260112801581449051 

Prego maximo/Referencia de prego -  179.136,35 
R$ 

Data de Langamento do Edital 13/03/2020 

Data da Abertura das Propostas 31/03/2020 

Ha itens exclusivos para EPP/ME? Nao 	• 1 

Ha cota de participagao para EPP/ME? : Nat) 

Trata-se de obra corn exigencia de subcontratageo de EPP/ME? ! N80 • 

Ha prioridade para aquisigaes de microempresas regionals ou locais? Nao • 	 Canal-mar 

CPF: 63225824968 (Logout) 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/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: 20/03/2020 
	

Edital n°: 7 
	

Tipo Tomada de precos 
FORNECEDOR : 

M. BIGATON & CIA LTDA - ME 
07.517.372/0001-39 
R AIMORES, 1887 - CEP: 85760000 - BAIRRO: 
CENTRO CIDADE/UF: Capanema/PR 
MARCOS CESAR BIGATON 
027.409.389-85 

E-MAIL: 	 TELEFONE: 
OBJETO: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECINAO DE 

PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitacao referente a (Tomada de precos N° 07), devidamente preenchida e 
de acordo corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo corn as condicties do Edital. 

Assinatura do fornecedor 

Obs.: Devolver a PREFE1TU RA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitacao. 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 sexta-feira, 20 de marco de 2020 16:34 

Para: 	 'Patricia Kunrath' 

Assunto: 	 TP 07/2020 

Anexos: 	 PROTOCOLO bigaton.pdf; memoria de calculo quantitativos.pdf; memorial 

descritivo.pdf; orcamento quantitativo.pdf; ART projeto e orcamento.pdf; 

BDI.pdf; CALCAMENTO LINHA JACARE-Model.pdf; cronograma fisico 

financeiro.pdf; histograma.pdf 

Boa tarde, segue protocolo de entrega e pasta tecnica da TP 07/2020. 

Favor nos encaminhar o Protocolo assinado. 

De: Patricia Kunrath <escsaggin24@hotmail.com> 

Enviada em: sexta-feira, 20 de marco de 2020 15:43 

Para: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

Anik Cc: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br; apoiolicitaga'o@capanema.prgov.br  

lip<apoiolicitaA§Afo@capanema.prgov.br> 

Assunto: 

Boa tarde 

Preciso dos arquivos das licitagOes tomada de preco 07/2020 e 08/2020 

e fazer o credenciamento da empresa nessas duas licitagoes 

ATENCIOSAMENTE 

Patricia Kunrath 

Escrit6rio Saggin 

Fone: (046) 3552-1342 

Livre de virus. www.avast.com. • 
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Municipio de Capanema - PR 

DECISAO ADMINISTRATIVA 

De acordo corn a RESOLUcAO N° 3, DE 21 DE MARCO DE 2020 do Centro de 

Operacoes de Eniergencia em Sande - COE-CAPANEMA-COVID-19, em atendimento 

• 
as DAS MEDIDAS DA ADMINISTRAcA0 POBLICA: 

Art. 5° Fica suspenso o atendimento ao piiblico nas dependencias dos orgaos da 

Administragao Publica Municipal. 

Paragrafo unico. Sera mantic-1a atividade administrativa interna, e atendimento 

ao pOblico via telefonc e 

Ficarn suspensas suspensas as LicitacOes Modalidade Tomada de Precos por 

tempo indeterminado, os pregOes presenciais em carater de urgencia e emergencia ficam 

mantidos. 

Solicit() ao Setor de Licitagoes para que Lome as medidas necessarias para 

suspensao das Tomadas de Precos. 

• 
Capanema, 23 de marco de 2020 

Amtrico Bell 

Prefeito Municipal 

wool I'c<II'u Vii  II 	de Stoll/a, 1080 - Ceiiii() - K5760.000 
hme:(1(,).).;:i2-1321 
CAI'ANEMA - P11 
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Municipio de Capanema - PR 

AVISO DE SUSPENSAO 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 

DE PREcOS 

OBJETO: 

01 CONTRATKAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO NA AV. PARANA, MUNICIPIO DE CAPANEMA. EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PCJBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7  
CONTRATAcA0 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 

02 

03 CONTRATKAO DE EMPRESA 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 

04 CONTRATA00 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 

06 CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUcA0 DO CENTRO DE 
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 
872817/2018/MC/CAIXA 

07 CONTRATKAO 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.POBLICO/CASTILHO-

AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 
08 CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE PAVIMENTAcA0 

POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM 
RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

09 CONTRATAcA0 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.PCJBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

10 CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUO0 DE PAVIMENTAcA0 

POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM NA RUA AMAMBAY, RUA TUPI, 

RUA TERRITORIO DO ACRE, RUA LERCY JOAO ROMAN E RUA PARA, NO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 508/2019/SNDUR/CGOA/MDR E 

TERMO DE REFERENCIA N° 59553.001393/2017-11- TERMO DE COMPROMISSO 568/17-

SDR.  

Capanema, 23 de marco de 2020 

ico Be e 
Prefeito Munici al 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 23 de marco de 2020 09:37 

Para: 	 'Patricia Kunrath' 
Assunto: 	 Aviso de suspensao de TPs 
Anexos: 	 SUSPENSAO DE TOMADA DE PREcOS.pdf 

Born dia, segue em anexo aviso de suspens5o de TPS por tempo indeterminado. 

De: Patricia Kunrath <escsaggin24@hotmail.com> 

Enviada em: sexta-feira, 20 de marco de 2020 15:43 

Para: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

Cc: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br; apoiolicitacao@capanema.prgov.br  

<apoiolicitaA§Afo@capanema.pr.gov.br> 

Assunto: 

I

a tarde 

eciso dos arquivos das licitagoes tomada de prego 07/2020 e 08/2020 

e fazer o credenciamento da empresa nessas duas licitagoes 

ATENCIOSAMENTE 

Patricia Kunrath 

Escritorio Saggin 

Fone: (046) 3552-1342 

Livre de virus. www.avast.com. 

• 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 23 de marco de 2020 09:35 

Para: 	 'colussitictac01@gmail.com' 
Assunto: 	 Aviso de 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  

• 

• 



ORGAO DE DIVULGAcA0 DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL N9  1.648/2018 

COORDENAcAO/DIREcAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administracao 

DIAGRAMACAO/EDICAO: Caroline Pilati 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 

mail: diariooficial@capanema.pr.gov.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 Saucle: Jonas Welter 
Secretario de Viacao, Obras e Servicos 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 

0  ereador: Valdomiro Brizola - Presidente 
-eador: 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 
AV1SO DE SUSPENSAO DE TOMADA DE PREcOS 

De acordo corn a Decisao Administrativa datada de 23/03/2020, ficam 
suspensas por tempo indetenninado as TOMADAS DE PRECOS 
conforme abaixo: 
N. 04 Tom ADA DE PRECOS 001E101 
01 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE. 

RECAPEAMENTO ASFAIXICO NA AV. I'ARANA, MUNICIPIO DE CAP-
ANEMA. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.P0111.1CO/CASTILHO•AUTOS 
0001349-20.2003.5.16.0061- CTA 71051-7 

02 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 
RECAPEAMENTO ASFAI.TICO NA RUA TAMOIOS- EM ATENDIMENTO 
AO TAC-M.PORLICO/CASTILHO-AUTOS0001549-29.2003.8.16.0061- CIA 
71051.7 

   

  

TEKA-FEIRA, 24 DE MARCO DE 2020 - EDIcAO 0457 DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

 

  

001,9 4,  07 

0) CONTRATACAO DE EMPRESA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RVA 
PARAIBA. ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDENCIA. MU• 
NICIPIO DE CAPANEMA-PR• EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PL7BLICO/ 
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 SILVINA- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-MPOBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- cm 71051.7 

0, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUCAO DO 
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDI-
MENTO AO CR 872817/2018/MCJCAIXA 

07 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE 
OBRA PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA 
BR 163, ACESSO A LINHA JACARE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AU-
TOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 

08 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVI - 
MENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA 
DE PIN HEI RO ACESSO A EOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M. 
PUBLICO/CASTILHO-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 DO ACRE. RUA 
TERRITORIO 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 MANGABEIRA. EM ATENDIMENTO 
AO TACM.PUBLICO/CASTILHO.AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0001- CTA 
71051.7. 

Capanema, 23 de margo de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

4.° Termo Aditivo ao Contrato n° 329/2018, que entre si celebram de 
um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA — PARANA. e de outro lado 
a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 

Pelo presente instrumento particular que firma de urn lado, MUNICIPIO 
DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Juridica (CNPJ) sob o no 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 
fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes 
sujeitas as norms da Lei 	n° 8.666/93 e suas alteraceies 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 	licitacilo, 	Modalidade 	Tomada 
de precos n° 	12/2018, entre as panes 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 CRISTOVA0 
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) dias corridos a partir da 
data de ten-nino do contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, 
nao atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma. 
Capanema - PR, 20 de marco de 2020 

AMERICO BELLE 	 ALDEMIR COLUSSI 
Pre eitu Municipal 	 Representantc Legal 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 
Contrarada 



AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE 
LICIT/WAD — TOMADA DE PREcOS N° 7/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma public° 
que realizara Processo LicitatOrio, 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 PAVIMENTAcAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM 
RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.POBLICO/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 LicitacCies da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — 
Centro. 
Demais informacOes podertio 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 

• 

• 



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 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° 6/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna palico que 
realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n°6/2020 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA 
CONSTRUcA0 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA 
SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/ 
CAIXA 
Valor: R$ 755.470,54 (Setecentos e Cinqiienta e Cinco Mil, 
Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta 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, torna public° que 
realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n°7/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prep por item. 
Objeto: CONTRATAcAO 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- 

DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICfPIO DE CAPANEMA 

AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE 
LICITACAO — TOMADA DE PRECOS N° 4/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma publico 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 • 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 — 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 

QUARTA-FEIRA, 08 DE ABRIL DE 2020 - EDIcA0 0466 

0 oioa 
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 publico que 
realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n°8/2020 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: CONTRATAcAO 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 

AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE 
LICITACAO — TOMADA DE PRECOS N° 9/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna public° 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 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 
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AVISO DE REMARCAcA0 DE ABERTURA DE 

SESSAO DE LICITAcA0 —TOMADA DE PREcOS N° 

6/2020 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna 

public° que realizara Processo Licitatorio, nos termos a 

seguir: 

Modalidade: Tomada de Precos n°6/2020 

Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 

Objeto: CONTRATAcAO DE EMPRESA 

ESPECIALICADA PARA CONSTRUcA0 DO CENTRO 

DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS- 

E 	NDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA 

Valor: RS 755.470,54 (Setecentos e Cincillenta e Cinco Mil, 

Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta e Quatro 

Centavosais) 

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO 

PARA 0 

DIA 01/05/2020 —AS 8:00 HORAS. 

Local: Setor de Licitacees da Prefeitura Municipal de 

AVISO DE REMARCAcA0 DE ABERTURA DE 

SESSAO DE LICITAcA0 —TOMADA DE PREcOS N° 

7/2020 

MUNICiP10 DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma 

*Ha) que realizara Processo Licitatorio, nos termos a 

seguir: 

Modalidade: Tomada de Precos n°7/2020 

Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 

Objeto: CONTRATAcAO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA EXECUcAO 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. 

AVISO DE REMARCAcA0 DE ABERTURA DE 

SESSAO DE LICITAcA0 —TOMADA DE PREcOS N° 

8/2020 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna 

pnblico que realizara Processo Licitatorio, nos termos a 

seguir: 

Modalidade: Tomada de Precos n°8/2020 

Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 

Objeto: CONTRATAcAO 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: RS 183.026,19 (Cento e Oitenta e Tres Mile Vinte e 

Seis Reais e Dezenove Centavosais) 

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO 

AVISO DE REMARCAcA0 DE ABERTURA DE SESSAO DE LICIT/00 —TOMADA 

DE PREcOS N° 9/2020 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma pnblico que realizar'a Processo 

Licitatorio, nos termos a seguir: 

Made: Tomada de Precos n°9/2020 

Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 

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 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 REMARCADAAABERTURA DA SESSAO PARA 0 

DIA: 04/05/2020 —AS 10:00 HORAS. 

Local: Setor de Licitacees daPrefeitura 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 LICITAcA0 

—TOMADA DE PREcOS N° 10/2020 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma public° que realizara Processo 

Licitatorio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Tomada de Precos n°10/2020 

Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 

Objeto: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE 

PAVIMENTAcAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM 

NA RUA AMAMBAY, RUA TUPI, RUA TERRITORIO DO ACRE, RUA LERCY 

JOAO ROMAN E RUA PARA, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, EM 

ATENDIMENTO AO PARECER N° 508/2019/SNDUR/CGOA/MDR E TERMO DE 

REFERENCIA N° 59553.001393/2017-11- TERMO DE COMPROMISSO 568/17-SDR 

Valor: R$ 357.283,85 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Tres Reais 

e Oitenta e Cinco Centavosais) 

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO PARA 0 

DIA: 04/05/2020 —AS 13:30 HORAS. 

Local: Setor de Licitacks 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 



pmcp_apoiolicitacaol 

De: 	 pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacao1@capanema.prgov.br> 

Enviado em: 	 quinta-feira, 9 de abril de 2020 08:14 
Para: 	 'engenhariatonelli@gmail.com' 
Assunto: 	 Tomada de precos 07/2020 
Anexos: 	 CALCAMENTO LINHA JACARE-Model.pdf; cronograma fisico financeiro.pdf; 

histograma.pdf; memoria de calculo quantitativos.pdf; memorial descritivo.pdf; 
orcamento quantitativo.pdf; ART projeto e orcamento.pdf; BDI.pdf; AVISO DE 

REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE T. PRECOS 07-2020.pdf; 

edital.pdf; PROTOCOLO TONELLI.pdf 

Boa tarde, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta tecnica da Tomada de Precos 
n.9 07/2020. 0 cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovacao 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 LICITKAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

46 35521321 
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pmcp_apoiolicitacao1 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 

quinta-feira, 9 de abril de 2020 08:17 
apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br  
Return receipt 
details.txt; Anexo sem titulo 00025.txt 

The original message was received at Thu, 9 Apr 2020 08:14:21 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<engenhariatonelli@gmail.com> (relayed to 

non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows 	<engenhariatonelli@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 



Ia.-11Q% 

Municipio de Capanema - PR 
Setor de Licita95es 

00112  

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissao: 09/04/2020 
	

Edital n°: 7 
	

Tipo Tomada de precos 
FORNECEDOR : 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 
29.193.121/0001-89 

• 
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 
SALA - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO 
CIDADE/UF: Santo Antonio do Sudoeste/PR 
MARCELO TONELLI 
074.657.819-90 

E-MAIL:engenhariatonelli@gmail.com  TELEFONE: 46 3563 1219 
OBJETO: CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO 

DE PAVIMENTA00 POLIEDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitacao referente a (Tomada de precos N° 07), devidamente 
preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condicoes do 
Edital. 

TONELLI ENGENHARIA EIF:ELI-ME 
CNPJ: 29.193 121111001-80 

RUA MARECHAL FLOM ;AO PEIXO T0,1 	CcNTRO 

(45) 99917-7024; (46) 99921-0558;146) 99103-0255 

• 
Assinatura do fomecedor 	engenharlatooellitgm iii.COT 

Ohs.: Devolver a PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de Iicitacao. 

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

CAPANEMA - PR 



pmcp_apoiolicitacaol 

De: 	 pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacao1@capanema.prgov.br> 

Enviado em: 	 quarta-feira, 8 de abril de 2020 15:20 
Para: 	 'superbigaton@gmail.com' 

Assunto: 	 Aviso de remarcacao de sessao Tp07/2020 e Tp 08/2020 
Anexos: 	 AVISO DE REMARCAcA0 DE ABERTURA DE SESSAO DE T. PREcOS 

07-2020.pdf; AVISO DE REMARCAcA0 DE ABERTURA DE SESSAO DA 

T.PREcOS 08-2020.pdf 

Boa tarde. Em anexo documentos. 
Favor confirmar o recebimento do e-mail. 
Att, 

Steffany H. Gongalves 

SETOR DE LICITAcA0 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

46 35521321 
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pmcp_apoiolicitacaol 

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsuLnet> 
Enviado em: 	 quarta-feira, 8 de abril de 2020 15:20 
Para: 	 apoiolicitacao1@capanerna.prgov.br  
Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem titulo 00132.txt 

The original message was received at Wed, 8 Apr 2020 15:20:01 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<superbigaton@gmail.corr> (relayed to 
non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows 	<superbigaton@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 
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pmcp_apoiolicitacaol 

De: 	 pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacaol@capanema.pr.gov.br > 
Enviado em: 	 quarta-feira, 8 de abril de 2020 15:22 
Para: 	 'colussitictac01@gmail.com' 
Assunto: 	 Aviso de remarcacao de sessao de licitacao Tp 07/2020 e Tp 08/2020 
Anexos: 	 AVISO DE REMARCA4A0 DE ABERTURA DE SESSAO DA T.PREcOS 

08-2020.pdf; AVISO DE REMARCAcA0 DE ABERTURA DE SESSAO DE T. 

PREcOS 07-2020.pdf 

Boa tarde. Em anexo documentos. 
Favor confirmar o recebimento do e-mail. 

Att, 

Steffany H. Gongalves 

SETOR DE LICITACAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

46 35521321 
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pmcp_apoiolicitacaol 

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsL I.net > 
Enviado em: 	 quarta-feira, 8 de abril de 2020 15:22 
Para: 	 apoiolicitacao1gcapanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem titulo 00126.txt 

The original message was received at Wed, 8 Apr 2020 15:21:42 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	 <colussitictacOl@gmail.com> (relayed to 
non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows 	<colussitictac01@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 



MUNICIPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTRECA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissao: 13/04/2020 
	

Edital n°: 7 
	

Tipo Tomada de precos 
FORNECEDOR : 

FABIANO DE OLIVEIRA DORNELLES 
36.277.658/0001-92 
R MALSIORO VITORIO SOSTER, 161 - CEP: 
85877000 - BAIRRO: LOTEAMENTO SOSTER 
CIDADE/UF: Sao Miguel do Iguagu/PR 
FABIANO DE OLIVEIRA DORNELLES 
127.038.819-32 

E-MAIL: 	 TELEFONE: 46 99923 8967 
OBJETO: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRINAO DO 

CENTRO DE REFERENCIA DE 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitacao referente a (Tomada de preps N° 06), devidamente preenchida e 
de acordo corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo corn as condiclies do Edital. 

USX 	n-ce) \ 	,  y  

Assinatura do fornecedor 

Ohs.: Devolvcr i> PREFE1TURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitaeao. 
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MUNICiPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissao: 24/04/2020 
	

Edital n°: 7 
	

Tipo Tomada de precos 

• 

FORNECEDOR : 

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 
31.901.755/0001-90 
ACESSO A PR 484, SN - CEP: 85780000 - 
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL CIDADE/UF: Boa 
Vista da Aparecida/PR 
JORGE SANTIAGO DE MELLO 
453.460.119-00 

E-MAIL: TELEFONE: 45 9 9107 6217 / 45 9 9126 4321 
OBJETO: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO DE 

PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital c Arquivos dc Licitacao referents a (Tomada dc precos N° 07), devidamentc preenchida e 
de acordo corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condicoes do Edital. 

YoAfteqa   
Assinatura do ornece or 

Otte.: ()evolver a PREFEITURAt, devidamente at Insides, no ato do receblmento do Rental de Ilettnello. 
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MUNICfPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissao: 23/04/2020 
	

Edital n°: 7 
	

Tipo Tomada de precos 
FORNECEDOR : 

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUcOES - 
EIRELI 
07.129.002/0001-24 
RUA PRINCESA IZABEL, 3352 SALA 01 - CEP: 
85770000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: 
Realeza/PR 
FERNANDO RICARDO REOLON 
049.044.479-21 

E-MAIL: e.freolon@hotmail.com  TELEFONE: 46 3543 3093 
OBJETO: CONTRATA0.0 DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUcA0 DO 

CENTRO DE REFERENCIA DE 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitacfto referente a (Tomada de precos N° 07), 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 sl PREFEITtfRA, devidantente assinado, no ato do recebimento do Edital de Iicitacao. 

ti' 31-ejJ("( 



1)r 	•-) 
u 	.1. 

pmcp_apoiolicitacaol 

De: 	 pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.prgov.br> 
Enviado em: 	 sexta-feira, 24 de abril de 2020 09:18 
Para: 	 'Eduardo Reolon' 
Assunto: 	 TOMADA DE PRECOS 07-2020 
Anexos: 	 cronograma fisico financeiro.pdf; histograma.pdf; memoria de calculo 

quantitativos.pdf; memorial descritivo.pdf; orcamento quantitativo.pdf; ART 
projeto e orcamento.pdf; BDI.pdf; CALCAMENTO LINHA JACARE-Model.pdf; 
PROTOCOLO FERNANDO.pdf; edital.pdf; AVISO DE REMARCAcA0 DE 
ABERTURA DE SESSAO DE T. PRECOS 07-2020.pdf 

Boa tarde, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta tecnica da Tomada de Precos 

n2 07/2020. 0 cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovacSo 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 
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MUNICiPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissao: 27/04/2020 
	

Edital n°: 7 
	

Tipo Tomada de preps 
FORNECEDOR : 

MELLO & SANTOS TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 
35.159.189/0001-44 
AV TANCREDO NEVES, SN - CEP: 85780000 - 
BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Boa Vista da 
Aparecida/PR 
JORGE SANTIAGO DE MELLO 
453.460.119-00 

E-MAIL: mmterraplanagemobrasgmail.com  TELEFONE: 45 9107 6217 / 45 9119 7770 
OBJETO: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUcA0 DO 

CENTRO DE REFERENCIA DE 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitacao referente a (Tomada de precos N° 07), 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 

Obs.: Devolver a PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitacio. 

\_-(1‘)k AcltY 	Vo‘c 	c-rr);‘) 
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pmcp_apoiolicitacaol 

De: 	 pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacao1@capanema.prgov.br > 
Enviado em: 	 segunda-feira, 27 de abril de 2020 10:13 
Para: 	 'M.M TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO' 
Assunto: 	 TOMADA DE PREcOS 07-2020 
Anexos: 	 cronograma fisico financeiro.pdf; histograma.pdf; memoria de aculo 

quantitativos.pdf; memorial descritivo.pdf; orcamento quantitativo.pdf; ART 
projeto e orcamento.pdf; BDI.pdf; CALcAMENTO LINHA JACARE-Model.pdf; 
AVISO DE REMARCA4A0 DE ABERTURA DE SESSAO DE T. PREcOS 
07-2020.pdf; edital.pdf; PROTOCOLO MELLO.pdf 

Boa tarde, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta tecnica da Tomada de Precos 
n° 07/2020. 0 cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovacao 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 LICITAcAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

46 35521321 
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MUNICIPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissao: 13/04/2020 
	

Edital n°: 7 
	

Tipo Tomada deprecos 
FORNECEDOR : 

FABIANO DE OLIVEIRA DORNELLES 
36.277.658/0001-92 
R MALSIORO VITORIO SOSTER, 161 - CEP: 
85877000 - BAIRRO: LOTEAMENTO SOSTER 
CIDADE/UF: Sao Miguel do Iguagu/PR 
FABIANO DE OLIVEIRA DORNELLES 
127.038.819-32 

E-MAIL: 	 TELEFONE:46 99923 8967 
OBJETO: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUO0 DE 

PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitacdo referente a (Tomada de precos N° 07), 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 

Obs.: Devolver >ti PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitacAo. 
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MUNICIPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissao: 27/04/2020 
	

Edital n°: 7 
	

Tipo Tomada de precos 
FORNECEDOR : 

MELLO & SANTOS TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 
35.159.189/0001-44 
AV TANCREDO NEVES, SN - CEP: 85780000 - 
BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Boa Vista da 
Aparecida/PR 
JORGE SANTIAGO DE MELLO 
453.460.119-00 

E-MAIL: mmterraplanagemobrasqmail.com 	TELEFONE: 45 9107 6217 / 45 9119 7770 

OBJETO: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUO0 DE 
PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitacao referente a (Tomada de precos N° 07), devidamente preenchida e 
de acordo corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo coin as condicOes do Edital. 

Assinatura do fomecedor 

Obs.: Devolver A PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de IicitacAo. 
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pmcp_apoiolicitacaol 

De: 	 pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacao1@capanema.prgov.br> 

Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de abril de 2020 13:51 

Para: 	 'M.M TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO' 

Assunto: 	 PROTOCOLO ENTREGA DOCUMENTOS 

Anexos: 	 PROTOCOLO MIESTER.pdf; PROTOCOLO MELLO.pdf; PROTOCOLO 
MIESTER.pdf; PROTOCOLO MELLO.pdf; PROTOCOLO MIESTER.pdf; 

PROTOCOLO MELLO.pdf 

Born dia, houve urn equivoco ao enviar os protocolos das tomadas de precos em anexo, havia erros na descricao do 

objeto e na citagao dos n° de edital. 
Favor confirmar o recebimento de entrega e desconsiderar os protocolos enviados anteriormente substituindo pelos 

que estao em anexo. Caso a empresa esteja cadastrada em alguma tomada de pregos e o protocolo nao estiver em 

anexo significa que nao houve alteragao mantendo o enviado anteriormente. Em caso de dtivida ligar no n2  46 3552 

1321 ou encaminhar nesse e-mail. 

Att, 

Steffany H. Gongalves 

SETOR DE LICITAcA0 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

46 355 
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MUNICIPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissdo: 24/04/2020 
	

Edital n°: 7 
	

Tipo Tomada de precos 
FORNECEDOR : 

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 
31.901.755/0001-90 
ACESSO A PR 484, SN - CEP: 85780000 - 
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL CIDADE/UF: Boa 
Vista da Aparecida/PR 
JORGE SANTIAGO DE MELLO 
453.460.119-00 

E-MAIL: TELEFONE: 45 9 9107 6217 / 45 9 9126 4321 
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 

PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital c Arquivos de Licitacdo referente a (Tomada de precos N° 07), devidamente preenchida e 
de acordo corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo corn as condicties do Edital. 

Assinatura do fornecedor 

Obs.: Devolver >r PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitacao. 

exAv OcLO yOsc 	e -)n % 
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pmcp_apoiolicitacaol 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

 

pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br > 

quarta-feira, 29 de abril de 2020 13:51 
'M.M TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO' 
PROTOCOLO ENTREGA DOCUMENTOS 
PROTOCOLO MIESTER.pdf; PROTOCOLO MELLO.pdf; PROTOCOLO 
MIESTER.pdf; PROTOCOLO MELLO.pdf; PROTOCOLO MIESTER.pdf; 

PROTOCOLO MELLO.pdf 

Born dia, houve urn equfvoco ao enviar os protocolos das tomadas de pregos em anexo, havia erros na descrig5o do 

objeto e na citagao dos n2  de edital. 
Favor confirnnar o recebimento de entrega e desconsiderar os protocolos enviados anteriormente substituindo pelos 

que estao em anexo. Caso a empresa esteja cadastrada em alguma tomada de pregos e o protocolo n'ao estiver em 

anexo significa que nao houve alteracao mantendo o enviado anteriormente. Em caso de dilvida ligar no n2  46 3552 

1321 ou encaminhar nesse e-mail. 

Att, 

Steffany H. Gongalves 

SETOR DE LICITKAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

46 355 
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MUNICfPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissao: 23/04/2020 
	

Edital n°: 7 
	

Tipo Tomada de precos 
FORNECEDOR : 

• 
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUcOES - 
EIRELI 
07.129.002/0001-24 
RUA PRINCESA IZABEL, 3352 SALA 01 - CEP: 
85770000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: 
Realeza/PR 
FERNANDO RICARDO REOLON 
049.044.479-21 

E-MAIL: e.freolon@hotmail.com 	TELEFONE: 46 3543 3093 
OBJETO: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO DE 

PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitacao referente a (Tomada de precos N° 07), 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 

Obs.: Devolver A PREFEITUFtA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Editsl de licitacAo. 

• 

S J3x\Y 
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pmcp_apoiolicitacaol 

De: 	 pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacao1@capanema.prgov.br > 

Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de abril de 2020 11:24 

Para: 	 'Eduardo Reolon' 

Assunto: 	 PROTOCOLOS TP'S 

Anexos: 	 PROTOCOLO FERNANDO.pdf; PROTOCOLO FERNANDO.pdf; PROTOCOLO 

FERNANDO.pdf 

Born dia, houve urn equivoco ao enviar os protocolos das tomadas de precos ern anexo, havia erros na descricao do 

objeto e na citagao dos n° de edital. 
Favor confirmar o recebimento de entrega e desconsiderar os protocolos enviados anteriormente substituindo pelos 

que estao ern anexo. Caso a empresa esteja cadastrada ern alguma tomada de precos e o protocolo nao estiver em 

anexo significa que nao houve alteracAo mantendo o enviado anteriormente. Em caso de dt:Lvida ligar no n° 46 3552 

1321 ou encaminhar nesse e-mail. 

Att, 

Steffany H. Gongalves 

SETOR DE LICITKAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

46 355 
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CREDENCIAMENTO DA 

EMPRESA 

A.A. COLUSSI E CIA 



CNPJ 84.840.503/0001-65 Inscr. Estadual 90333600-50 Terraplenagem, Aterros e Transportes 

ANEXO 01 

CARTA CREDENCIAL 

Capanema, 30 de abril de 2020 

A COMISSAO DE LICITAcA0 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 07/2020 

Rue Redo' at*, 343 
12/344100 	Capenems 

; .:J4 
'MAIPAPNCI0111UISTS11118t1Diradlitidla 

CiVal 3 2 

giti116augir ace 

O abaixo assinado ALDEMIR COLUSSI, portador da carteira de identidade n° 

2.004.536-1, na qualidade de responsavel legal pela proponente A.A. COLUSSI & CIA 

LTDA ME, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor ALDO 

ALFREDO COLUSSI, carteira de identidade n° 2.180.712-5, 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 licitacao em epigrafe. 

TABELIONATO DE NOTAS  -  CAPANEMA • PR (46)3552.3710 

Se:o Digits!: wa41c Omd-rif IsdJO 	ki<Fter ElHhFtF 

Consulte esse selo ern http.11funarpen.com.br   

Reconhego por S 	• 	a a 	ra indicada de 

ALDEMIR CO 	I Dou f Capanerna-PR 	de abril de 

erdade 

veil\ e'er - Escri 

2020. 
Ot4.-15r4.80>s  

Giaretta 
Taballatina• 

le 
lt • g, 	4f 

de Mow 

Atenciosamente. 

Cs 

IR CO USSI 

2.004.536-1 	114,840,503/000140  

A,A COLUSSI Ik CIA VITA 

Rua Padre Cirilo, s/n -  'Fortes 46 3552-1706 	- 85760-000 - CAPANEMA - PARANA 

Senhores 



CONTRATO DE CONSTITUICAO DE SOCIEDADE 
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

Data de Nascanento 

2.180.712-5 S.S.P.  PR 
Nome do S6c,n loot e,tensol 

BRASILEIRO SOLTEIRO COMERCIANTE 

ca
EaM 	 ce"' 136*46 DO PRAZO MA iatX CORRENTE DO PAS,  

11/04/1954 

CEP 
250.000 	 250.000,00 

Capital Subscrito ICt51 	 Capital IntegraIdado ICz51 

N•  Pt Cotes Caplet Gobscre0 ICTSI 

ite•••••••••to aprt,•".lo pe.a IN DNRC N• 22 de 5,1011957 

•Noper;Lto• • IMPRES40111 YODER/40S LTDA. • Rat. 	CAMPO DE SAD CJUSTOYAO. 212  • 111.] RI21) 511042X? • RIO - RJ • C.G.C. 33.431.3517/0031-04 • IND, BRASII.EIM 

MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO 
--4? • 	DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 

SISTEMA NACIONAL DE REGIISTRO DO COMERCIO 
„41.".• .6  
49...,v,•% ;4,  

WsA°  PADRE CIRILO S/N2:'L CENTRO, (VAPPANEMA,u'PARA 
Endereco Completo 

250.000 	 250.000,00 

Nac4dlla:e 

9d

_ „ 

3.219-2
0Estado Cie I 

CPF 

NA. 85.760 
CEP 

NoThWiEnle 	CASADO 	AGRICULTOR 	 350.172 	
ga.iale.Na" me.  

ProfissSo 	 C I 	 Orgao Exo. 

ESTRADA GERAL, S/N, LOCALIDADE DE SANTA u6LARA 
CPF 	 Endereco;omolem 

MUNICIPIO DE CAPANEMA t  PARANA, CEP. 85.760.— 	85.760 

Noma do Sotto loor extenso) 	 Data de Nasc]ment 

NacIonandade 	 Estado C]ed 

CPF 

ProtIssio 

Endereco Com/aim 

Orgao EXP. 	 OF C.I 

CEP 

Prefeltura Municipal de C %enema 
Certi 	 •-• pia fief 
do origins/  

OS 	I C5'4(  /.02..)  Capanema, 

CPF 	 Endereeo Completo 

28/03/1961 
QUALIFICACAO DOS SOCIOS, PARTICIPACAO NO CAPITAL E GERENCIA 

ALDO ALFREDO COLUSSI 

N° .le Cotes 

250.000,00 

JOX0 NILTON CAMPOS 

N` oe Colas 

CEP 

Capital IntegralIzado lCz51 
• 

Estado Clod 	 Profissio 

Data de 

Orgao Exp. 

]MeOM 

Or 
NM,OrWraiSt 

33 
VIDE ifiSTRUCOES DE PREENCHIMENTO 

PARA USO DO REGISTRO DE COMERCIO Frl  

Nacmnaldarie 	 Estado Clore 

224.155.489-87 

Cootie,  a Imegraidar ICtS1 	 Forma e Prato da Integralizacbo 

Getencia e Uso do Nome Comercial 

Nome do Soc.o toot ',tenor)] 

CT. 



None Coinereial 

RUA PADRE CIRILO S/N2, CENTRO? CAPANEMA,  PARANA. 
Sede iEnnereco CompInto • Rua, Praea, 	Bairro, N° a complamento/Municfpiol 

PR. 	85.760 

MUNICtPIO DE CAPANEMA, PARANA 
ForoiMunicipio. UFI 

OF 	 CEP 

 

CLAUSULA 2! - CAPITAL SOCIAL 

500.000 
	

A 1,00 

Caporal a Integralaw (Ct SI 

ROS. 
Total do Capita: IC:41 	 Capital Total Ipoi estensol 

N. 0e Cotas 

500.000,00 

Valor Unita,Io/Cota ICz8/ 

500.000,00 

Capital Integralizado ICa51 

QUINHENTOS MIL CRUZEI= 

De cada 
ano / / Detenninado ate: Indeterminado 

01/10/91  

Inicio de Atividade 

31 / 12/ 
• Termino do Esereclo 

Social 

MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 

 

PARA (450 DO PFGISTRO DE COMERCIO 

CLAUSULA 1.6  - NOME COMERCIAL, SEDE E FORO 

CAMPOS & COLUSSI LTDA. 

500.000,00 

      

       

Em Moeda 	 Ern Bens Me nets ICi5) 	 Em Bens ImOveis 	 OutrpsCci$1_ 

EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, DENTRO DO PRAZO MAXIMO DE 90 (NOVENTA)DIAS, 
Forma a Prazo da Intepralizaeio 

A CONTAR DESTA DATA.— 

CLAUSULA 	- PRAZO DE DURAcA0 DA SOCIEDADE E TERMINO DO EXERCICIO SOCIAL 

CLAUSULA 4! -- RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS 

A responsabilidade de cada sOcio nas obrigacoes assumidas pela sociedade este limitada ao t tal do ca-
pital social. 

CLAUSULA 5! - OBJETO SOCIAL 

CONSTRUOES DE CALgAMENTOS COM PEDRAS IRREGULARES.— 

Prefeiture Municipal de Cape 
Carlin= qua esto documento 6 cdpi '7; 
do original. 

Capanema, 	LC) . 

uimuianu apio.a0o pale IN DNRC N` 22d. S/10,1987 

"IMPRIMO.  • IMPRESSES MODERNOS LTDA. .• N.r, 1513 • CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 362 • TEL (call 5802769 • RIO • 1%.1 • C.G.C. 33.431,659/0001.04 - IND. BRAS. 



MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO 
DEpAF1TAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 

" SISTEMA NACIONAL DE fiEGISTI10 DO comERCio 

Off 
PARA USO DO REGiSTRO DE COMERCIO 

CLAUSULA 6' — GERENCIA E USO DO NOME COMERCIAL 

A gerencia da sociedade e o uso do nome comercial ser5o exercidos pelo(s) sOcio(s) indicado(s) na•forma 
deste instrumento, vedado o uso do nome comer6a1 em assuntos al'heios aos interesses da sociedade. 

CLAUSULA 7? — RETIRADA "PRO-LABORE" 

Os sOcios poderao, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercicio da geren-
cia, a titulo de "pro-labore", respeitadas as limitacoes legais vigentes. 

CLAUSULA 8' — LUCROS E/OU PREJUIZOS 

Os lucros e/ou prejuizos. apurados em balanco a ser realizado apOs o tannin° do exercicio social sera° reparti-
dos entre os socios, proporcionalmente as cotas de cada urn no capital social, podendo os socios, todavia, 
optarern pelo aumento de capital, utilizando os lums, e/ou compensar os prejuizos em exercicios futuros. 

CLAUSULA 9' — DELIBERAPOES SOCIAIS 

As deliberacoes sociais de qualquer natureza, inclusive para a exclusao de socio, serao tomadas pelos sacios 
cotistas que detenham a maioria do capital social. 

CLAUSULA 10 — FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS 

A sociedade podera, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no pais ou fora dela, por ato 
de sua gerencia ou por deliberac5o dos socios. 

CLAUSULA 11 — DissoLucAo DA SOCIEDADE 

0 falecimento, a interdica-o, a inabilitaoao e qualquer outra situacSo que implique em dissolucao da socieda-
de permitiT0o ao(s) socio(s) remanescente(s) admitir(em) novo(s) sOcio(s) para a continuidade da empresa, 
na forma abaixo: 

Prafeitura MunioipW 
Certicido ewe este  
cid original. 

Capanema,  22_ 	2.9:12,0 

feerr,ierK, eweeedo pets N DNRC 	27 de 5,10,1987 

I AIM 1 1.40' • 1 1APRESSOS /400EANOS LTDA. • Isl. 1834 • CAMPO DE SAO CROSTOVAO. 012 TEL (021) 5804209 • RIO - FU • 	13.431.1541/0031.04 • 1 NO. BRAS. 



Ass.: 
Nome: 

Ass.: 	  
Nome: 

o 
Reconheco a 

ic 	z 

• VJ 

	

	

da verdade 

dec> --$  de 19c1...  

0 Tasbellito 

Vera S. Tech& de Wa ar 
Jurusaatada - CPF 62/4„11LXII-06  

• 
• 

C.C. (Z.*: 
.14 

1.J 	< 

• 

rcz1Q Lam_ 
-• 	dou fe 

4 

. 	- 
MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMEI1CIO 

• 

0 13 
PARA USO DO REGISTRO DE COMERCIO 

Os sOcios declaram, sob as penas da Lei, que nao estao incu6sos em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas 
restricoes legais que possam impedf-los de exercer atividades mercantis. 
E, estando os sOcios justos e contratados assinam este instrumento em 03 ( trgs • 
teor e para o mesmo efeito, na presence das testemunhas abaixo: 

CAPANEMA, PR. 	16 
de 

 SETEMBRO  de 	  

 

CIDADE 	 OF 

URAS/N, MES DOS :OCIOS 
1\3 
0 

.4411,11M-101••• 
lirai....g44;011apppy.' 

di 	4.444411111.4!••••.  

• " 	 0 CO1USSi 1\3 
E;*-t 

jo'io Hilton Cam 
	 CA 

Op 

I vias, de igual 

Ass.: 
Nom 

< W ( 0 J 
z° 
0 = 
. 

	

6 	 N0 

5 
6'

Cl▪  l  
 rri 

—4 
I-. 

	

4I 	.c M  

'hi  r'3 	

VD, 
VD.  

.gsk".•;-\,, 	
)e1 • g 

o - 0 ----..,-, 
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ii.  LI $*1 	• 

	

cc 	0 3,4 	1 

V ,1 
o —cS,, .- 

	

(.1 	T. 	a 
o . 
o i 	7 .  
o ! 

E 
.c3, cc 

o • 	Prafeituta Municipal 

	

w 	C:ertiticO que este docuir-,•:-.: 

	

cc' 	
do original. cn 

1 .. 
o Capanema, 	i--C1..e....,' 

Nome: Pedro Bent° Tubiana 
Foemvitirm aprovado Pala IN,DNRC N! 22 .44 5/1011987 

• IMPRIMO" • IMPRESSOS MODERNOS LTDA. • Rot 189 - CAMPO DE SAO CRISTOVAO 
082 • TEL (021) 580-8289 • RIO • FLI • C.G.C. 33.01.659/0001.64 • INO, BRA.S, 



0 0137 
V. 

A Itcrac;110 Contratua I 

SOCIEDADE LIMITADA 

SETIMA ALTERA4A0 CONTRATUAL DA SOC MADE 
A. A. COLUSSI LS'6 CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NYRE: 41202633989 EM 24/09/1991 
Folha 01 

Os signatarios deste instrumento: 
1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Cap ma, Parana, 

solteiro nascido em 28/03/1961, empresario, inscrito o CPF n° 
407.983.219-20, portador do Documento de Identidade 'RG n° .180.712-
5 — SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Parana, a 
Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000; 

2. ,ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, natural de Capanerna/PR, casado pelo 
regime de Comunhilo Universal de Bens, nascido em 24/05/1962, 
empresario, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do Documento 
de Identidade RG n° 2.004.536-1 — SSP/PR, residente e domiciliado ern 
Capanema, Estado do Parana, a Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 
85760-000, iinicos socios componentes da sociedade ernpresaria limitada 
que gira nesta praca sob o nome de A. A. COLUSSI & CIA LTDA, corn 
sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro, Capanema, Estado do Parana, 
CEP 85760-000, registrada na Junta Corriercial do Parana sob n° 
4t202633989 em 24/09/1991 e a Ultima alteracao sob n°: 20163079471 
em 24/05/2016, inscrita no CNN n° 84.840.503/0001-65, resolvem altcrar 
e consolidar o contrato social e posteriores alteracaes, mediante as 
condicoes estabelecidas nas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Clausula Segunda da Sexta AlteracAo do 
Contrato Social Consolidado, onde mencionava: A sociedade tern sua sede na Rua Padre 
Cirilo, n° 303, Centro, Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000, passa a ser: A 
sociedade tern sua sede na Avenida Brasil, n° 306, sala 2, caixa postal 21, Centro, 
Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000 
CLAUSULA SEGUNDA: Pertnanecem inalteradas as demais 
CLAUSULA TERCEIRA: Da Consolidacao do Contrato - A vista da modificacao ora 
ajustada e em corasonancia coin o que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os 
socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando 
assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condicoes contidas no contrato prim itivo 
que, adequado as disposicOes da referida Lei n° 10.406/2002 aplicaveis a este tipo 
societario, passa a ter a seguinte redacAo: 

L
IneliMegra 
JUt4DTA0CpAORAMCNRACLAl 

CERTIPICO 0 REGISTRO EM 23/11/2017 09:20 SOB W 20177458399. 
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2017. CoDIGO DE ifERIPICAEAO: 
11704495748. HIRE: 41202633989. 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

Libertad Bogue 
SECRETARIA-ORRAL 

CURITISA, 23/11/2017 
www.empreeafacil.pr.gov.br  

von por aie. 
comprovaclo de suaautenticidade nos reepecti A validade deste doculwato, se improve°, fica sujeito a 

24 	 



CERTIF/CO 0 REGISTRO EM 23/11/2017  09:20 SOB N° 20177458399. 
FROTOCOLO: 177456399 DE 13/11/2017. CODIGO DE VER/FICAgAO: 
11704495748. HIRE: 41202633989. 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 23/11/2017 
www.empresafac11.pr.gov.br  

11MEN
JUNTA COME RCIAl. 

YAIMICa I 
DO PARANA  

A velidade dasta doculhento, so impress°, fiCh sujeito a comprovacAo de sua autenticidade nos r esPec 
V 	

P tais. 

Alteracao Contratual 

SOC1ED ADE LIMITAD A 

SETIMA ALTERAcA0 CONTRATUAL DA. SOCIEDADE 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

HIRE: 41202633989 EM 24/09/1991 
Folha 02 

3$ 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.5.03/0001-65 

NIRE: 41202633989 em 24/09/1991 

1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, P and, 
solteiro nascido em 28/03/1961, empresario, inscrito no CP n° 
407.983.219-20, portador do Documento de Identidade RG n° 2.180.7 2-
5 — SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Parana, a 
Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000; 

2. ALDEMTR COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema/PR, casado, pelo 
regime de Comunhfto Universal de Bens, nascido em 24/05/1962, 
empresario, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do Documento 
de Identidade RG n° 2.004.536-1 — SSP/PR, residente e domiciliado em 
Capanema, Estado do Parana, a Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 
85760-000, imicos s6cios componentes da sociedade empresaria limitada 
que gira nesta praca sob o nome de A. A. COLUSSI & CIA LTDA, corn 
sede na Av. Brasil, n° 306, sala 2, Caixa Postal 21, Centro, Capanema, 
Estado do Parana, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do 
Parana sob n° 41202633989 em 24/09/1991 e a Ultima alteracilo sob n° 
20163079471 em 24/05/2016, inscrita no CNPJ n° 84.840.503/0001-65, 
resolvem consolidar o contrato social, rnediante as condicdes 
estabelecidas nas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial A. A. COLUSSI & 
CIA LTDA. 
•CLAIjSULA SEGUNDA: A sociedade tern sua sede na Av. Brasil, n° 306, sala 2, Caixa 
Postal 21, Centro, Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000, 
CLAUSULA TERCEIRA: 0 objeto social é (CNAE — 4313-4/00) Obras de terraplenagem, 
(CNAE — 4213-8/00) Construcao de Calcamento corn Pedras Irregulares, (CNAE — 43 9_ 
3/00) Pavimentacao, Saneamento Basic°, (CNAE — 4930-2/02) Transportes de Cargas e 
Mr quinas via Rodoviaria, (CNAE — 7732-2/01) LocacAo de Velculos e Maquinas, (CNAE 



TAbertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA. 23/11/2017 
vi. w.erpressfacil.pr.gov.br  

va, 

0 0)n 

Alteracao Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 

SETIMA ALTERAa.0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991 
Folha 03 

— 4752-1/00) ComOrel° de Aparelhos Eletroeletronicos e (CNAE — 6612-6/0 	ervicos de 
Comissoes sobre Venda de Aparelhos Telefonicos inclusive Celulares. 
CLAUSULA QUARTA: 0 capital social 6 de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais e bens moveis, assim subscritas: 

6CIOS PART.% QUOTAS  
400.000 

VALORES EM R$ 
400.000,00 ALDEMIR COLUSSI 50% 

ALDO ALFREDO COLUSSI 50% 400.000 400.000,00 
TOTAL 100% 800.000 800.000,00 

CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividadcs em 01 de Outubro de 1991, e 
seu prazo 6 indeterminado. 
CLAUSULA SEXTA: As quotas sao indivisivcis c nab poclerao ser cedidas ou transferidas 
sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preps e condicOes, 
o direito de preferencia ao s6cio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretender 
ceder as que possui, observando o seguinte: 
I — Os socios deverao ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da 
preferencia no prazo de 60 (sessenta) dias; 
11 — Findo o prazo para o exercicio da prefer8ncia, sem que os sacios se manifestem ou 
havendo sobras, poderao as quotas cedidas ou alienadas a terceiros. 
CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sack) 6 restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralizacao do capital social. 
CLAUSULA OITAVA: A administracao da sociedade 6 exercida pelo socio ALDEMIR 
COLUSSI, corn poderes e atribuicaes de administrador, autorizado o use do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigagoes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens im6veis da sociedade, sem autorizacao do outro socio. 
CLAUSULA NONA: Ao termino do exercicio social, em 31 de Dezembro, o administrador 
prestara contas justificadas de sua administracao, procedendo a elaboracao do Inventario, 
do 13alanco Patrimonial e do Balanco de Resultado Economic°, cabendo aos sOcios, na 
proporcao de suns quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLAUSULA DECIMA: As deliberacaes relativas a todos os assuntos relevantes para a 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 23/11/2017 09:20 SOB N° 20177458399. 
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2017. C5DIGO DE VERIFICAckG; 
11704495748. NIRE: 41202633989. 
A. A. COLOSSI 4 CIA LTDA 

NOMMNOLACEMI 
JU 1A COMERCIAL 

DO PARANA 

A vAllciido „loots Cocus.or,to,  so iupresso, Pica sujoito !cosytnacio !! !!!J:n.  
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Libertad Bogus 
SECRETLRIA-GERAL 

CURITIBA, 23/11/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  

A Iteracao Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
SETIMA ALTERAcA0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIKE: 41202633989 EM 24/09/1991 
Folha 04 

sociedade serao definidas na reuniao de socios. 
Paragrafo Unico — Quando as deliberacbes dos socios fore formalizadas em 

alteracao contratual, quando tomadas par todos os socios e por ess 	assinadas, fica 
dispensada neste caso, a reunia'o de socios conforme Art. 1.072 do Novo Codigo Civil. 
CLAUSULA DECIMA PRINIETRA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercfcio 
social, os socios deliberarao sobre as contas e designarao administrador(es) quando for o 
caso. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Os socios poderao, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a titulo de pro-labore, observadas as disposigoes regulamentares 
pertinentes. 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sacio, a sociedade 
continuard suas atividades corn herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou 
inexistindo interesse destes ou dos outros socios remanescentes, o valor de seus haveres 
sera apurado e liquidado corn base na situagao patrimonial da sociedade, a data de 
resolucao verificada em Balanco especialmente levantado. 
CLAUSULA DECIMA QUARTA: 0 administrador declara, sob as penas da Lei, que nao 
este impedido de exercer a administracao da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de 
condenaCao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos 'calicos ou por crime falimentar, de prevaricacao, peita 
ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorr'encia, contra as relaclies de consumo, fe 

ou a propriedade. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependencia, mediante alteracao contratual assinada por todos os socios. 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: As omissoes ou dtividas que possam ser suscitadas sobre 
o presente contrato sera° supridas ou resolvidas coin base na Lei n°. 10.406, de 10 de 
Janeiro de 2002, e noutras disposicoes legais que ihcs forem aplicaveis. Ainda 
permanecendo dilvidas reger-se-a pelas normas da sociedade anOnima 

I
EMMMZUMETZM1 
JUNTA COME RCIAL 

DO PARANA: 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 23/11/2017 09:20 SOB E• 2017/458399. 
PROTOCOLOs 177458399 DE 13/11/2017. c6D/00 DE vEnIFICACA0-  
11704495748. NYRE: 41202633989. 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

A validada deste document°, se impress°, fica sujeito a conprovacio de sua autenticidade nos respectivos  Port-AiR 



A IteracAo Contratual. 

SOCII.I;DADE LIMITADA 
SETIMA ALTERAc2c0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991 
Folha 05 

CLAUSULA DECIMA SETIMA: Pica eleito o fore) de Capanema, Parana, para o exercicio 
e o cumprimento dos direitos e obrigacOes resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteracAo em via Unica. 

Capanema-PR, 07 de Novembro de 2017. 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 23/11/2017 09120 SOD N° 20177458399.  
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2017. COD/Go DE VERIEIcAOX0' 
11704495748. NIRE: 41202633989. 
A. A. COLUSSI 4 CIA LTDA 

Libertad Bogue 
SEC ARIA-GERAL 

C 	:A, 23/11/2017 
esafacil.pr.gov.br  

JUNTA COMERCIAL 
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A validade deste documento, se impress°. Mica suieit° a comProvacad de sun autenticidade nos respectivon 
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Govern° do Estado do Parana 
Secretana da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Parana • 1;.!,:TA 

DO PA 7AhP  

0 142 

CERTIDAO SIMPLIFICAL. 

  

Cc,ruficanws que 	 abri:xu 	?JOS ;., 
neS1a junta Cor-5 ,cial e sav viyentes nye Lleta 

. 	. 

  

Nome EmpresaNaL A. A. COLUSSI & CIA LIDA - ME 

Nt:tureza Jtirmiictr 

Protocol 	 48 

• 

NIRE (Sede) 	 CNPJ 	 Data de Ato Constitutivo 	Inicio de Atividade 

41202633989 	 84.840.503/0001-65 	 24/09/1991 	 01/10/1991 

Enderego Completo 
Avenida BRASIL, N° 306, SALA 2 CXPST 21, CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000 

Objeto Social 
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM; - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES; - PAVIMENTACAO, SANEAMENTO BASICO: 
- TRANSPORTES DE CARLAS E MAQUINAS VIA RODOVIARIA; - LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS; - COMERCIO DE APARELHOS 
ELETRONICOS E; - SERVICOS DE COMISSOES SOBRE VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS INCLUSIVE CELULARES. 

' Capital Social 
	

Porte 	 Prazo de Duragao 
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) 

	
ME (Microempresa) 	 Indeterminado 

Capital lntegralizado 
R$ 800.000.00 (oitocentos mil reais) 

Dados do S6cio 
Nome 
ALDO ALFREDO COLUSSI 
Nome 
ALDEMIR COLUSSI 

CPF/CNPJ Participagio no capital Especie de socio Administrador 
407.983.219-20 R$ 400.000.00 Socio N 
CPF/CNPJ Participagao no capital Especie de s6cio Administrador 
524.947.489-68 R$ 400.000,00 Sock) S 

-Fermin° do mandato 

Termino do mandato 

Dados do Administrador 
Nome 	 CPF 	 Termino do mandato 
ALDEMIR COLUSSI 
	

524.947.489-68 

Ultimo Arquivamento 	 Situagao 
Data 	 NOmero 	 Ato/eventos 	 ATIVA 
30/11/2017 	 20178216348 	 315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE 	 Status 

MICROEMPRESA 	 SEM STATUS 
.... __ _ 

Esla cert dao foi ernitida autornaticamente em 23/04/2020, as 20:15:30 (horario de Brasilia). 
Se mpressa, venficar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br. corn o cOdigo 5MAFAGV8. 

11 1 1 1 III III  
PRC2002019483 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretano Geral 
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REGISTRO GERAL: 2.180.712-5 	DATA DE EXPEDIcAO: 14/02/2018 

NOME: ALDO ALFREDO COLUSS1 

ALFIDES COLOSSI 

DORINA ALBERTI COLUSSI 

NATURALIDADE: CAPANEMA/PR 	 DATA DE NASCIMENTO: 28/03/1981 

DOC. ORIGEM: COMARCA=CAPANEMA/PR, DA SEDE 

C.NASC=3681, LIVRO=A4, FOLHA=539 



"e,_4; 	Tet g:TcY 
14-4-4 

CID 
CJ 

30VOLLN301 30 VI:1131E1V° 
torna 00 vuntvNissv 

1.-9£51/007 :OM 

VNVUVd 00 ovavouiNaoi 30 oinitism 
vonaod vbNvunaas va 00‘0.S3 30 V1100.31:103S 

11S*19 00 VALLVI:1303d VOIl9fldBW 

VEMEi_AgaiN4 TODO 0 TERRIToRIO NACIONAL 

REGISTRO GERAL: 2.004.536-1 	DATA DE EXPEDI00:16/05/2013 

NOME: ALDEMIR COLUSSI 

FILIA00: ALFIDES COLUSSI 

DORINA ALBERTI COLUSSI 

NATURALIDADE: CAPANEMA/PR 	 DATA DE NASCIMENTO: 24/05/1962 

DOC. ORIGEM: COMARCA=CAPANEMA/PR, SEDE 

C.CAS=2526, LIVRO=14B, FOLHA=151 

CPF: 524.947.489-68 

CURITIBA/PR 
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CREDENCIAMENTO DA 

EMPRESA 

FERNANDO RICARDO 
REOLON 
CONSTRUcOES - EIRELI 



FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUPOES - EIRELI 

ANEXO 01 
CARTA CREDENCIAL 

Realeza, 28 de abril de 2020. 

A COMISSAO DE LICITAcAO 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 07/2020 

Senhores 

0 abaixo assinado FERNANDO RICARDO REOLON, portador da carteira de 
identidade n° 9.223.555-6, na qualidade de responsavel legal pela proponente 
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUOES EIRELI, vem, pela presente, 
informar a Vossa Senhoria que o senhor NEY GERALDO REOLON, carteira de 
identidade n° 5.254.202-2, 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 licitacao em epigrafe. 

Atenciosamente. 

F RNANDO RICARDO REOLON 
RG:9.223.555-6 

SOCIO-ADMINISTRADOR 

Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de assinatura no instrumento de 
procuracao particular, nodera ser realizado perante a Pre2oeira e Equipe de Apoio, desde que 
apresentado, via ()helml ou copia autenticada em cartorio, de Document° Oficial coin foto e 
assinatura do subscrevente (Ex. Codula de RG, CNII, 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. 

RUA PRINCESA LABEL, 3352 — 85770-000 — REALEZA — PARANA 
CNJ l; 07.129.002/0001-24 	IE: 90327584-76 

EMAlirree6lOn@hotmail.com 	 FONE. 46 3543-1654 
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CaParle  
PROCURKAO PUBLICA QrJE 
FERNANDO RICARDO REOLON CO 	n:'  ES EIRE 
A FAVOR DE 
NEY GERALDO REOLON 

SAIBAM todos, quantos este PUblico Instrumento de Procuracao virem, aos nove 
dias do me's de janeiro do ano de dois mil e dezenove (09/01/2019), nesta Cidad 
e Comarca de Realeza, Estado do Parana, nesta Serventia, compareceu co 
Outorgante, FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUOES EIRELI, pessoa juridica de 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.129.002/0001-24, com NIRE so 
0054897-3, com sede na Rua Princesa Izabel, n° 3352, Sala 01, Centr 
Cidade de Realeza - PR, neste ato representada por seu Administrador, 

FERNANDO 	RICARDO 	REOLON, brasileiro, solteiro, maior, capaz, nascido en  
17/03/1990, empresario, portador da Cl/RG n° 9.223.555-6 - SSP/PR e inscrito n 
CPF/MF sob n° 049.044.479/21, residente e domiciliado na Rua Princeza Izabel, 
n° 3352, Centro, nesta Cidade de Realeza - PR, nos termos da clausula sexta do 
Ato Constitutivo Consolidado de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
- Eireli, Fernando Ricardo Reolon ConstrugOes - Eireli, devidamente registrado 
na junta comercial do Estado do Parana, Agencia de Curitiba, em 28/03/2017, com 
registro sob n° 20171633202, acompanhado da Certidao Simplificada expedida pelo 
mesmo Orgao e agencia em, 14/12/2018, confirmados eletronicamente respecti-
vamente em, 08/01/2019, com codigo de verificacao sob n° 11701159640 e, com 
consults de autenticidade sob n° 187166498. Juridicamente reconhecida como a 
propria por mim, Rosangela Scanagatta Pavan, escrevente substituta, conforme os 
documentos que me foram apresentados, do que dou fe. E ai pela Outorgante, por 
seu Administrador, foi-me dito que nomeia e constitui seu bastante procurador, 
NEY GERALD() REOLON, brasileiro, divorciado, construtor, portador da Cl/RG n° 
5.254.202-2 - SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n°  588.742.329/34, residente e 
domiciliado na Rua Princesa Izabel, n° 3352, Centro, nesta Cidade de Realeza -
PR. Com  amplos, gerais e ilimitados poderes, para o fim especifico de gerir e 
administrar todos os bens, negacios e interesses da ora Outorgante; podendo, 
para tanto, dito procurador: a) Tratar de todos os negacios comerciais e ban-: 
carios da Empresa, comprar e vender mercadorias, celebrar contratos comerciais, 
receber dinheiro, titulos e valores, passer recibos e dar quitacoes, sacar 
duplicates de faturas e letras de cambio; aceitar, endossar, caucionar, emitir 
e 	descontar 	duplicates, letras de cambio e notas promissorias; efetuar 
descontos, conceder prorrogacoes de prazos e modificar vencimentos de titulos; 
celebrar contratos de financiamentos com bancos e estabelecimentos de creditos 
em geral, dar a estes as necessaries orders e instrucOes, assinar propostas, 
cartas de remessa, correspondencias, papeis e quaisquer outros documentos, 
caucionar, 	descontar, transferir e endossar conhecimentos de depositos e 
conhocimentos de embarque, realizar, solucionar, transigir, assumir obrigacOes, 
compromissos e qualquer negocio comercial ou bancario, em nome da Outorgante, 
represents-la em Serventias Notariais e Registrais e perante repartiOes 
pUblicas em geral, INCRA, RECEITA FEDERAL, IBAMA, INSS, IAP - Instituto Am-
biental do Parana e demais orgaos competentes, podendo ainda participar em 1i-
citacoes publicas de obras, assinar cartes credenciais, juntando e assinando 
pare tanto, todos os documentos que se fizerem necessarios; e ainda, b) repre-
sentar a Outorgante apresentando-se perante quaisquer terceiros, e, amplamente, 
perante Juntas Comerciais Estaduais, e Oficios de Registro de Titulos e Do-
cumentos e de Pessoas Juridicas, ai podendo assinar contratos constitutivos, 
alteragOes contratuais, distratos sociais, e quaisquer outros documentos que so 
fizerem 	necessaries, 	inclusive 	podendo receber Cartas de Notificaeac e 
concordar ou discordar coRk oique cqnvier; prestar fiance; aceitar, emitir e dar 
quitacao em Notas P 	 representar a Outorgante apresencando-se 
perante 	estabe1e 	e 	ancarios, em especifico, junto a COOPERATIVA DE 
CREDITO E INVEST 	0 DE LIVRE ADMISSAO FRONTEIRAS DO IGUAgU 	SUDE TE 
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Continuagao da folha 191 do Livro 200086 
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PAULISTA - SICREDI FRONTEIRAS, PR/SC/SP, Agencia n° 0738, com relagao a co to 
corrente n°  28056-9, em qualquer de suas Agencias e Filiais, nesta Cidade 
fora dela. Podendo movimentar e encerrar contas correntes e cadernet 
poupanga, fazer depositos e retiradas monetarias, assinar e emitir, endoss 
descontar 	cheques, 	solicitar saldos e extratos de conta corrente ou 
aplicagoes, conferir saldos e valores, requisitar talondrios de cheques, c n-
ferir o que necessario for, efetuar aplicagOes de dinheiro, autorizar debit° em 
conta relativo a operagOes; retirar e baixar cheques devolvidos; endos ar 
cheques; requisitar cartao eletronico; movimentar conta corrente com cartao 
eletronico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; 
efetuar resgates/aplicagoes financeiras; efetuar saques - conta corrente, 
cadastrar, 	alterar 	e 	desbloquear 	senhas; 	efetuar pagamentos por meio 
eletrOnico, efetuar transferencias por meio eletronico, assinar Contratos que 
se fizerem necessarios, inclusive aditivos contratuais, ajustar precos, 
clausulas, prazos e formas de pagamento, assumir obrigacOes, assinar folhas, 
fichas, guias e requerimentos, preencher e assinar formuldrios, assumir 
compromissos, prestar declaragOes e esclarecimentos, pagar taxas, multas e 
impostos, assinar todo e qualquer documentos suficiente ao giro bancario. d) 
representar a Outorgante apresentando-se perante Estabelecimentos Bancarios em 
geral, inclusive BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONoMICA FEDERAL, HSBC - BANK DO 
BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, COOPERATIVA DE CREDITO E 
INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO FRONTEIRAS DO IGUAgU E SUDESTE PAULISTA -
SICREDI FRONTEIRAS, PR/SC/SP, COOPERATIVA DE CREDITOS DE LIVRE ADMISSAO DE 
ASSOCIADOS DO VALE DO IGUAgU - SICOOB, SISTEMAS DE COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 
COM INTERAgA0 SOLIDARIA - CRESOL, BANCO BRADESCO S/A, em qualquer de suas A-
gencies e Filiais, nesta Cidade e/ou fora dela. Podendo abrir, movimentar e 
encerrar contas correntes e cadernetas de poupanca, fazer depositos e retiradas 
monetarias, assinar e emitir, endossar e descontar cheques, solicitar saldos e 
extratos de conta corrente ou de aplicagOes, conferir saldos e valores, re-
quisitar talonarios de cheques, conferir o que necesserio for, efetuar apli-
cacOes de dinheiro, autorizar debito em conta relativo a operagoes; retirar e 
baixar cheques devolvidos; endossar cheques; requisitar cartao eletronico; mo-
vimentar conta corrente com cartao eletronico; sustar/contra-ordenar cheques; 
cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicagOes financeiras; e-
fetuar saques - conta corrente; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; 
efetuar 	pagamentos 	por meio eletrOnico, efetuar transferencias por meio 
eletronico, assinar Contratos que se fizerem necessarios, inclusive aditivos 
contratuais, assinar orgamentos e propostas, ajustar pregos, clausulas, prazos 
e formas de pagamento, assumir obrigagoes, assinar folhas, fichas, guias e 
requerimentos, preencher e assinar formularios, assumir compromissos, prestar 
declaragOes e esclarecimentos, pagar taxas, multas e impostos, assinar todo e 
qualquer documentos suficiente ao giro bancario. e) representar a Outorgante 
apresentando-se perante as ReparticOes Gerais de Correios e Telegrafos, ai po- 
dendo 	retirar mercadorias e correspondoncias, e receber vales postais e 
reembolsos; f) Admitir e demitir funcionarios, fixando-lhes suas funcoes, re-
muneragoes e condicOes; assinar carteiras de trabalho, recibos de ferias e a-
visos previos; rescindir contratos de trabalho e demitir funcionarios, repre-
sentar a Outorgante perante a Justice do Trabalho, Sindicatos Classistas, bem 
como perante o Ministerio do Trabalho, em quaisquer de suas delegacias 
regionais; g) representar a Outorgante apresentando-se perante o Ministerio 
Fazenda, especialmente perante a Secretaria da Receita Federal, e ai efetuar 
declaracOes de Imposto de Renda, pager impostos e receber restituigoes e ainda, 
representar junto a qualquer o9 .ter- 	r41.70 Plablico Federal, Estadual, Municipal e 
Autarquias, ai juntar, ass 	equerer, apresentar e retirar todo e qualquer 
documento que se 	 ecessario, preencher e assinar form rios, 
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requerimentos de qualquer natureza, prestar informacoes e declaracoes, as umi 
compromissos, pagar taxas e impostos; h) representar a Outorgante perant as 
Companhias Telefonicas, de Saneamento Basico, de Iluminacao Publica, e out as, 
notadamente perante a SANEPAR e a COPEL, ai resolvendo quaisquer assuntos de 
seu interesse e conveniencia; e, perante o Departamento Estadual de Transito - 
DETRAN, bem como CIRETRAN, ai podendo livremente vender, ceder e/ou transferir 
veiculos em nome da Outorgante e ainda, requerer, assinar, e declarer o que for 
necessario aos interesses da Outorgante, inclusive podendo pagar taxas e re-
querer a Segunda Via de Documento Unico de Transferencia e de Autorizacao de 
Transferencia de quaisquer veiculos de sua titularidade; i) representar a ou-
torgante apresentando-se, tambem, no foro em geral, perante qualquer Juizo, 
Instancia ou Tribunal, podendo mover acOes e defenda-lo nas contrArias, 
seguindo umas e outras ate final decisao, interpor recursos, requerer 
beneficios, prestar declaragOes, informagOes e esciarecimentos necessarios, 
contratar advogados, utilizar-se inclusive dos poderes da clausula ad-judicia, 
e mais dos para transigir, desistir, firmar compromissos, e fazer acordos; e, 
j) representar, tambem, a Outorgante apresentando-se perante quaisquer Cons6r-
cios de Bens, promovendo o que convier; perante Fundos de Pensao e SaUde, e de 
Previdencia Privada, e ai pagar taxas de seguro, mensalidades e outras, receber 
restituicees e beneficios, apresentar e retirar documentos e fazer proves 
documentais, requerer exames e atendimentos, e enfim praticar todos os demais 
atos necessarios para os fins acima especificos. Podendo substabelecer o pre-
sente mandato e praticar, finalmente, todos os demais atos necessarios e in- 
dispensaveis 	ao 	fiel 	e 	cabal 	desempenho 	do 	presente 	mandato. DOS 
ARQUIVAMENTOS: Encontra-se arquivado nesta Serventia o seguinte documento: a) 
Ato Constitutivo Consolidado de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
Eireli Fernando Ricardo Reolon ConstruOes Eireli com sua respectiva 
confirmacao e Certidao Simplificada em Arquivo de Contratos Sociais, sob n° 
021, as fls. 002/007 e 055. Pela Outorgante, por seu Administrador, foi-me 
dito, finalmente, que aceitam esta procuracao em todos os seus expressos 
termos. Assim o disseram, do que dou fe. A pedido, lavrei-lhes a presente pro-
ouragao que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e 
assina. PROTOCOLADO nesta Serventia sob n° 19-000010, nesta data, no Livro 
Protocolo Geral. Eu a., Rosangela Scanagatta Pavan, escrevente substituta, que 
a digitei, conferi, subscrevi, dou f e assino em pUblico e raso. Custas e- 
molumentos R$74,23 
	

Custas VRC 384, 62 VRC's. ISSQN R$ 2,23. FADEP R$ 3,71. 
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TRANSFORMACAO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL EM 1/4 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 
SETIMA ALTERAC .A0 DE CONTRATO SOCIAL 
I.R. REOLON CONSTRUcOES LTDA. - EPP 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 — NIRE: 41.2.0537076-8 

r ! ,  

_ - 
Febo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformacdo de Sociedade 
Empresarial Limitada Unipessoal em Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada — EIRELI 
Fernando Ricardo Reolon, de nacionalidade brasileira, major, empresdrio, 
solteiro, natural de Realeza — PR, nascido aos 17 de marco de 1990, portador do 
RG sob N.°: 9.223.555-6, expedida pela SSP-PR, corn o CPF sob N.°: 
049.044.479-21 e corn a CNH de N.°: 04373899995 expedida pelo Detran/PR 
em 07/10/2015, residente e domiciliado a Rua Princesa Isabel, N.°: 3352, Apto. 
01 no Centro do Municipio de Realeza, Estado do Parana e CEP: 85.770-000 
imico sOcio da Sociedade Empresarial Limitada Unipessoal denominada de I.R. 
Reolon Construcoes Ltda. - EPP, devidamente inscrita no Cadastro re  
Nacional de Pessoa Juriclica — CNPJ — sob N.°: 07.129.002/0001-24 corn s 
sede e foro a Rua Princesa Isabel, N.°: 3352, Sala 01, Centro do Municipio de 
Realeza, estado do Parana e CEP: 85.770-000, constituida por instrumento 
particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Parana., sob 
NIRE sob N.°: 41.2.0537076-8 em sessdo de 09/12/2004, e corn a sua Sexta 
Alteracdo de Contrato Social sob N.°: 20.1.1716958-7 em sessdo do dia 
14/09/2011, resolve na melhor forma de direito e consoante corn o artigo N.°: 
1.033 e N.°: 980-A da Lei N.°: 10.406/02, e em conformidade corn a Lei N.°: 
12.441/2011, alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as 
clausulas seguintes: 

Clausula Primeira: Pica Transformada esta Sociedade Empresarial Limitada Unipessoal 
em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, sob o nome empresarial 
de: Fernando Ricardo Reolon Construcoes — EIRELI, com sub-rogacao de todos os 
direitos e obrigac6es pertinentes. 
Clausula Segunda: 0 capital social da empresa que era de R$ 400.000,00 (quatrocentos 
mil reais), ndo sofre alteracdo permanecendo assim em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais) divididos em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de capital de R$ 1,00 (urn real) cada 
uma, subscrito e integralmente integralizado, em moeda corrente do pais, que nesta data de 
tal, passa a constituir o capital social da empresa Fernando Ricardo Reolon Construcoes 
— EIRELI passa a ser distribuido em: 

1-4 

Ez4 
pLi  
te, 0 

SQUIDS QUOTAS 	VALOR  	 

FERNANDO RICARDO REOLON 400.000 RS 400.000.00 100.00% 

TOTAL 400.000 RS 400.000,00 100,00°A ' 

Clausula Terceira: Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da 
Transformacdo da referida EIRELI, corn o teor a seguir: 
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TRANSFORMAcA0 DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL EM 2/4 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 
SETIMA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL 
I.R. REOLON CONSTRUCOES LTDA. - EPP 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 — NIRE: 41.2.0537076-8 

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADIT, LIMITADA - EIRELI 
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUcOES - EIRELI 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 — NIRE: 41.2.0537076-8 

Fernando Ricardo Reolon, de nacionalidade brasileira, maior, empresario, 
solteiro, natural de Realeza — PR, nascido aos 17 de marco de 1990, portador do 
RG sob N.°: 9.223.555-6, expedida pela SSP-PR, corn o CPF sob N.°: 
049.044.479-21 e corn a CNH de N.°: 04373899995 expedida pelo Detran/PR 
em 07/10/2015, residente e domiciliado a Rua Princesa Isabel, N.°: 3352, Apto. 
01 no Centro do Municipio de Realeza, Estado do Parana e CEP: 85.770-0 
resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
EIRELI, e que regera mediante as seguintes clausulas: 

Clausula Primeira: A sociedade constituida sob a forma de Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada — EIRELI, e corn a denominacdo Fernando Ricardo Reolon 
ConstrucOes — EIRELI devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Juridica 
— CNPJ — sob N.°: 07.129.002/0001-24 corn sua sede e foro a Rua Princesa Isabel, N.°: 
3352, Sala 01, Centro do Municipio de Realeza, estado do Parana e CEP: 85.770-000, em 
de 07/03/2017, sera regida por este ato constitutivo, pelo COdigo Civil, Lei N.°: 
10.406/2002. 
Clausula Segunda: 0 prazo de duracAo da EIRELLI é de tempo indeterminado e o inicio 
das operacoes socias para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo. 
Paragrafo Unico - E garantida a continuidade da pessoa juridica diante do impedimento 
por forca maior ou impedimento temporario ou permanente do titular, podendo a empresa 
ser alterada para atender uma nova situacao. 
Clausula Terceira: Corn a TransformacAo em Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada — EIRELI continua a ser de Corzstrucdo ou Reforma de Predios Governamentais 
(CNAE-41.20-4/00), Comercio Atacadista de Artefatos de Cimento e Pre-Moldados Para 
Construed° (CNAE-46.79-6/04), Comercio Varejista de Material de Construed() em Geral 
(CNAE-47.44-0/99), Comercio Varejista de Artefatos de Cimento e Pré-Moldados Para 
Construcao (CNAE-47.44-0/05), Comercio Varejista de Vidros Para Construed° (CNAE-47.43-

1/00), Comercio Varejista de Ferragens Para Construed° (CNAE-47.44-0/01), Obras de 
Urbanizacdo (ruas, pracas e caladas) (CNAE-42.13-8/00), Construed° de Rodovias e 
Ferrovias (CNAE-42.11-1/01), Construed° de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de 
Esgoto e Construceies Correlatas, Exceto Obras de Irrigacdo (CNAE-42.22-7/01), Servicos de 
Pintura de Edificios em Geral (CNAE-43.30-4/04), Incorporacdo de Empreendimentos 
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Imobilikrios (CNAE-41.10-7/00), Obras de Fundacaes (CNAE-43.91-6/00), Servicos de 
Arquitetura (CNAE-71.11-1/00), Atividades Paisagisticas (CNAE-81.30-3/00), Servicos de 
Engenharia (CNAE-71.12-0/00), Aluguel de Imoveis Proprios (CNAE-68.10-2/02), Servicos de 
Cartografia, Topografia e Geodes is (CNAE-71.19-7/01), Aluguel de Maquinas e 
Equipamentos Para Construcao Sem Operador, Exceto Andaimes (CNAE-77.32-2/01), 
Transporte Rodovicirio de Cargo, Exceto Produtos Perigosos e Mudancas, Intermunicipal, 
Interestadual e Internacional (CNAE-49.30-2/02) e Obras de Terraplenagem (CNAE-43.13-
4/00). 
Paragrafo Unico - 0 socio declara expressamente, que explora atividade economica 
empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresaria, nos termos do Art. 
966 e Art. 982 do Codigo Civil 
Clausula Quarta: 0 capital social e de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos 
em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de capital de R$ 1,00 (um real) cada uma, o qual 
esta totalmente integralizado, em moeda corrente do pais: (Art. 980-A, ccno2) 

1-4 

E—t 
U 
0 

C) 

SOCIOS 	 QUOTAS 	VALOR 

FERNANDO RICARDO REOLON 400.000 RS 400.000,00 100,00% 

TOTAL 	 400.000 	RS 400.000,00 100,00% 

Clausula Quinta: A responsabilidade do titular d restrita ao capital integralizado da 
empresa que sera regida pelo regime juridico da EIRELI e superlativamente pela lei da 
Sociedade Anonima. 
Clausula Sexta: A administracao da Eireli cabera ao Sr. Fernando Ricardo Revlon corn 
os poderes e atribuicaes de Administrador, autorizado o use do nome empresarial 
individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigacbes seja em favor proprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens 
imoveis da Eireli. 

§ 1° - Faculta-se ao administrador, nos limiter de seus poderes, constituir procuradores em 
nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operaceies 
que poderao praticar e a duracao do mandato, que no caso de mandato judicial, podera ser 
por prazo indeterminado. 
§ 2° - Poderao ser designados administradores ndo titular, na forma prevista no Art.° 1.061 
da lei 10.406/2002. 
Clausula Setima: 0 titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que nao participa de 
nenhuma outra empresa dessa modalidade. 
Clausula Oitava: Ao termino da cada exercicio social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestara contas justificadas de sua administracRo, procedendo a elaboracRo 
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do inventario, do balanco patrimonial e do balanco de resultado econornico, cabendo a 
empresario, na proporcao de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
Clausula Nona: A Eireli podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependencia, mediante deliberacao assinada pelo titular. 
Clausula Deeima: 0 empresario podera fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro 
labore", observadas as disposicaes regularrientares pertinentes. 
Clausula Deeima Primeira: Falecendo ou interditado o titular da Eireli, a empresa 
continuara suas atividades corn os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou 
inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado corn base na 
situacao patrimonial da empresa, a data da resolucao, verificada em balanco especialmente 
levantado. Paragrafo Unico - 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que 
a Eireli se resolva em relacao a seu titular. 
Clausula Deeima Segunda: 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que nao esta 
impedido de exercer a administracao da empresa, por lei especial, ou em virtude de 
condenacao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos pdblicos; ou por crime falimentar, de prevaricacao, 
peita ou suborno, concussAo, peculato, on contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relacoes de 
consumo, fe publica, ou a propriedade. 
Clausula Decima Terceira: Fica eleito o foro de Realeza - PR para o exercicio e o 
cumprimento dos direitos e obrigacOes resultantes deste contrato. 
E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular 
de constituicao de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, em 01 
(uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus 
terino s. 

Rcalcza, 07 de marco de 2017. 
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MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ N° 31.901.755/0001-90 

PRIMEIRA ALTEFtAcA0 DE CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41208920815 DATA: 30/10/2018 

JORGE SANTIAGO DE MELLO,  brasileiro, major, vitavo, empresario, natural 
de Engenheiro Beltrao Estado do Parana, nascido em 04 de novembro de 
1961, residente e domiciliado em Boa Vista da Aparecida, Estado do Parana a 
Rua Marcelo Tolentino, no 163, Centro, CEP: 85780-000, portador da Cedula 
de Identidade RG n° 3.182.318-8, expedida pela SSP-PR e inscrito no CPF n° 
453.460.119-00, VALDECIR MIESTER,  brasileiro, major, casado, empresario, 
natural de Medianeira Estado do Parana, nascida em 30 de julho de 1975, 
residente e domiciliada em Boa Vista da Aparecida Estado do Parana a Rua 
Marcelo Tolentino, s/n, Centro, CEP: 85780-000, portador da Carteira 
Nacional de Habilitagao n° 00447504054, expedida pelo DETRAN-PR e 
inscrito no CPF n° 001.362.789-90, sOcios componentes da Sociedade 
Empresaria Ltda que gira sob o nome comercial de MIESTER E MELLO 
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, corn cede e domicillo no 
Acesso a PR 484, s/n, Parque Industrial, CEP: 85780-000, Boa Vista da 
Aparecida, Estado do Parana, corn contrato social registrado na Junta 
Comercial do Estado do Parana sob o n° 41208920815 de 30/10/2018, 
resolvem por este instrumento particular de alteragao de contrato social, 
alterar e consolidar seu primitivo de acordo corn as clausulas seguintes: 

1°. 0 capital Social que era de R$ 100.000,00 (cern mil reais) divididos em 100.000 
(cern mil), quotas de valor nominal de 1,00 (urn real) cada, totalmente integralizados, 
fica elevado para R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sendo o aumento 
totalmente integralizado em moeda corrente do pais neste ato da seguinte forma, o 
sock) JORGE SANTIAGO DE MELLO, que possula na sociedade o capital de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) eleva-o para R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco 
mil reais), sendo urn aumento de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), e 
VALDECIR MIESTER, que possuia R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), eleva-o para 
R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), sendo urn aumento de R$ 
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). 

2'. Em decorrencia da presente alteragao de contrato social o capital social no valor 
de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), divididos em 350.000 (trezentos 
e cinquenta mil) quotas de R$1,00 (urn real) cada uma, fica assim distribuido entre 
os sdicios. 
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MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ N° 31.901.755/0001-90 

PRIMEIRA ALTERA00 DE CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41208920815 DATA: 30/10/2018 

SOCIOS QUOTAS CAPITAL R$ 

JORGE SANTIAGO DE MELLO 175.000 175.000,00 

VALDECIR MIESTER 175.000 175.000,00 

TOTAL 350.000 350.000,00 

E o complemento do regime de casamento do sock) VALDECIR MIESTER, 
conforme CERTIDAO DE CASAMENTO n°. 087965 01 55 1998 2 00009 203 
0003016 74, averbada em 31/01/1998, passa a ser, VALDECIR MIESTER, 
brasileiro, major, casado corn regime de Comunhao Parcial de Bens, empresario, 
natural de Medianeira Estado do Parana, nascida em 30 de juiho de 1975, residente 
e domiciliada em Boa Vista da Aparecida Estado do Parana a Rua Marcelo 
Tolentinc, s/n, Centro, CEP: 85780-000, portador da Carteira Nacional de Habilitagao 
n° 00447504054, expedida pelo DETRAN-PR e inscrito no CPF n° 001.362.789-90. 

3a. As atividades economicas que era: Obras de terraplenagem, Transporte 
rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, 
interestadual e internacional, Comercio atacadista e varejista de materials de 
construed() em geral, Construed° de edificios, Obras de urbanizacao - ruas, 
pragas e calgadas e Atividades paisagisticas, passa a ser: Obras de 
terraplenagem, de irrigaedo, Transporte rodovidrio de carga, exceto produtos 
perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e internacional, Comercio 
atacadista e varejista de materials de construed° em geral, Construed° de 
edificios, Obras de urbanizacao - ruas, pragas e calcadas e Atividades 
paisagisticas, Construed° de redes de abastecimento de agua, coleta de 
esgoto e construedes correlatas, exceto obras de irrigagdo, Perfuragdo e 
construed', de pocos de agua. 

CONSOLIDACAO DE CONTRATO SOCIAL 
MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ N° 31.901.755/0001-90 

NIRE: 41208920815 DATA: 30/10/2018 

 



olha 

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ N° 31.901.755/0001-90 

PRIMEIRA ALTERA00 DE CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41208920815 DATA: 30/10/2018 

JORGE SANTIAGO DE MELLO, brasileiro, major, viuvo, empresario, natu al 
de Engenheiro Beltrao Estado do Parana, nascido em 04 de novembro de 
1961, residente e domiciliado em Boa Vista da Aparecida, Estado do Parana a 
Rua Marcelo Tolentino, n° 163, Centro, CEP: 85780-000, portador da Cedula 
de Identidade RG n° 3.182.318-8, expedida pela SSP-PR e inscrito no CPF n° 
453.460.119-00, VALDECIR MIESTER, brasileiro, major, casado corn regime 
de Comunhao Parcial de Bens, empresdrio, natural de Medianeira Estado do 
Parana, nascida em 30 de julho de 1975, residente e domiciliada em Boa 
Vista da Aparecida Estado do Parana a Rua Marcelo Tolentino, s/n, Centro, 
CEP: 85780-000, portador da Carteira Nacional de Habilitagao n° 
00447504054, expedida pelo DETRAN-PR e inscrito no CPF n° 001.362.789-
90, sOcios componentes da Sociedade Empresdria Ltda que gira sob o nome 
comercial de MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA 
LTDA, corn sede e domicilio no Acesso a PR 484, s/n, Parque Industrial, 
CEP: 85780-000, Boa Vista da Aparecida, Estado do Parana, corn contrato 
social registrado na Junta Comercial do Estado do Parana sob o n° 
41208920815 de 30/10/2018, resolvem por este instrumento particular de 
alteracao de contrato social, alterar e consolidar seu primitive de acordo corn 
as clausulas seguintes: 

V. A sociedade girard sob o nome empresarial de MIESTER E MELLO 
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, e tern sede e domicilio no Acesso a 
PR 484, s/n, Parque Industrial, CEP: 85780-000, Boa Vista da Aparecida, Estado 
do Parana. 

r. o capital Social sera R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) divididos 
em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de 1,00 (urn real) 
cada, integralizadas neste ato em moeda corrente do Pals, pelos socios: JORGE 
SANTIAGO DE MELLO  175.000,00 (cento e setenta e cinco mil) quotas, R$ 
175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) e VALDECIR MIESTER  175.000,00 
(cento e setenta e cinco mil) quotas, R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil 
reais) ficando assim distribuldo. 

SOCK* QUOTAS CAPITAL R$ 

JORGE SANTIAGO DE MELLO 175.000 175.000,00 

VALDECIR MIESTER 175.000 175.000,00 

TOTAL 350.000 350.000,00 

COR.1.282C0 0 AMOI01,10 UN 06/05/2019 10,20 OQD M.  20192724150. 
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MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ N° 31.901.755/0001-90 

PRIMEIRA ALTERAci10 DE CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41208920815 DATA: 30/10/2018 

3a. 0 objeto sera: Obras de terraplenagem, de irrigagdo, Transporte rodoviario 
de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual 
e internacional, Comercio atacadista e varejista de materials de construgao em 
geral, Construgao de edificios, Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas 
e Atividades paisagisticas, Construgao de redes de abastecimento de agua, 
coleta de esgoto e construgoes correlatas, exceto obras de irrigagao, 
Perfuragao e construgao de pogos de agua. 

4a.A sociedade iniciara suas atividades em 24 de setembro de 2018 e seu prazo de 
duracao a indeterminado. 

5a. As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento do outro sOcio, a quem fica assegurado em igualdade e 
condicties e prego direito de prefers ncia para a sua aquisicao se pastas a venda, 
formalizando, se realizada a cessao delas, a alteracao contratual pertinente. 

6a. A responsabilidade de cada sOcio 6 restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralizacao do capital social. 

7a. A administragao da sociedade cabers aos socios JORGE SANTIAGO DE 
MELLO e VALDECIR MIESTER, corn os poderes e atribuicOes de administradores e 
responderem individualmente pela administragao da sociedade, represents-la judicial 
e extra judicialmente autorizado o use do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigacties seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imOveis da 
sociedade, sem autorizacao do outro sock). 

8a. Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestard contas justificadas de sua administragao, procedendo a elaboracao do 
inventario, do balanco patrimonial e do balanco de resultado economico, cabendo 
aos sOcios, na proporcao de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

9a. Nos quatro meses seguintes ao termini:3 do exercicio social, as sOcios 
deliberarao sobre as contas e designarao administrador(es) quando for o caso. 

10a. A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependencia, mediante alteracao contratual assinada por todos os sOcios. 
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MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ N° 31.901.755/0001-90 

PRIMEIRA ALTERAcAO DE CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41208920815 DATA: 30/10/2018 

118. Os socios poderao, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro 
labore", observadas as disposigoes regulamentares pertinentes. 

12a. Falecendo ou interditado qualquer sOcio, a sociedade continuara suas 
atividades corn os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou 
inexistindo interesse destes ou do(s) socio(s) remanescente(s), o valor de seus 
haveres sera apurado e liquidado corn base na situagao patrimonial da sociedade, 
data da resolugao, verificada em balango especialmente levantado. 

Paragrafo Unico - 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relagao a seu socio. 

13a. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que nao estao impedidos 
de exercer a administragao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenacao criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos pUblicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricagao, peita ou suborns:), concussao, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, 
contra as relagOes de consumo, fe publics, ou a propriedade. 

14a. DECLARA00 DE MICROEMPRESA, declara sob as penas da Lei, que se 
enquadra na condigao de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n°. 
123, de 14/12/2006. 

158. Fica eleito o foro de Capita° Leonidas Marques, Estado do Parana, para o 
exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagOes resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 
uma via. 

Boa vista da Aparecida, PR., 26 de abril de 2019. 

IV 
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MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ N° 31.901.755/0001-90 

PRIMEIRA ALTERA00 DE CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41208920815 DATA: 30/10/2018 
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LEOCIR GRACIANI JUNIOR 
CPF: 091.622.059-19 

1 JORGE SANTIAG DE MELLO 
CPF: 453.460.119-00 

PROCURACAO PARTICULAR 

Por este instrumento particular de Procuracao, a MIESTER E MELLO 
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
31.901.755/0001-90 e Inscricao Estadual sob n° 90796484-15, corn sede AC 
ACESSO A PR 484, SN - PARQUE INDUSTRIAL - CEP 85780-000, representada 
neste ato por seu(s) S6cio-Administrador Sr(a) JORGE SANTIAGO DE MELLO, 
portador (a) da Carteira de Identidade n. ° 3.182.318-8 e do CPF n. ° 453.460.119-
00 nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) LEOCIR 
GRACIANI JUNIOR, portador(a) da Cedula de Identidade RG n° 13.027.442-0, 
expedida pela SSP/PR e CPF n° 091.622.059-19 a quem confere(imos) amplos 
poderes para representar a MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA perante a Prefeitura Municipal de Capanema, no que se 
referir ao Processo Licitat6rio Tomada de Precos n° 07/2020, corn poderes para 
tomar qualquer decisao durante todas as fases do PROCESSO, examinar e 
assinar os envelopes PROPOSTA DE PREcOS (A) e DOCUMENTOS DE 
HABILITAcA0 (B) ern nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou 
ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou 
ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a reducao do preco, desistir 
expressamente da intencao de interpor recurso administrativo ao final da sessao, 
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intencao de interpor recurso 
administrativo ao final da sessao, assinar a ata da sessao, prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pela Comissao, enfim, praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, ern nome da Outorgante. 

Boa Vista da Aparecida, 29 de Abril de 2020. 
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ANEXO 01 

CARTA CREDENCIAL 

Capanema, 30 de Abril de 2020 

A COMISSAO DE LICITAcA0 

Referente: Edital de Tomada de Prepos n° 07/2020 

Senhores 

0 abaixo assinado MARCELO TONELLI, portador da carteira de identidade n° 

9.707.891-2, na qualidade de responsavel legal pela proponente TONELLI 

ENGENHARIA EIRELI — ME , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o 

senhor MARCELO TONELLI, carteira de identidade n° 9.707.891-2, é a pessoa 

designada por nos para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da 

documentapao de habilitapao e proposta de prepos, para assinar as atas e demais 

documentos, e corn poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a 

licitapao ern epigrafe. 

Atenciosamente. 

Capanema, 30 de Abril de 2020. 

MARCELO TONELLI 

RG: 9.707.891-2 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME 
CNPJ: 29.193 12110001-89 

RUA AARECHAL FLORJNO PEPXOTO, 10s5,4 • CFNTRO 
(45) 99917-7024; (46) 999214458; ‘46) 99103-0.'55 

engenharlatozsellifi,:gmail.c.om 
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TONELLI ENGENHARIA EIRELI 

INSTRUMENTO DE CONSTITU1CAO 	 FLO1 

MARCELO TONELLI, brasileiro, natural da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado 
do Parana, nascido na data de 20/01/1991, solteiro, engenheiro civil, portador da Cedula 

de Identidade RG n2 9.707.891-2, expedida pela Secretaria de Seguranga!Ica do 
Estado do Parana, e CPF sob n2 074.657.819-90, residente e domiciliado na Rua Marechal 
Florian Peixoto n2  1054, Casa, centro da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado 
do Parana CEP 85.71C-000, constituem uma EIRELI Empresa Individual de 
Response bilidade Limitada, mediante as seguinte clausulas: 

Clausula Primeira- A empresa girare sob o nome empresarial de TONELLI ENGENHARIA 

EIRELI, e adota come titulo a expressao TONELLI ENGENHARIA E INCORPORADORA, e 
tera sua sede e domicilio na Rua Marechal Floriano Peixoto 	1054, Sala, Centro da 
cidade de Santo Antonio do Sudoeste-Parana, CEP 85.710-000. 

Clausula Segunda- 0 capital social sera de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reels), 
dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (urn real) 
cada uma, totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pais, pelo 
empresario: 
a) Marcelo Toneili, corn 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 
150.000,00 (cer.to e cinquenta mil reels). 

Clausula Terceira- 0 objeto social da EIRELI sera : Construc.ao de Edificios; Obras de 
Urbaniza450-rues, pragas e calgadas; Services de Engenharia; Servigos de Cartcgrafia, 
Topografia e Geodesia; Construg5o de Redes de Abastecimento de Agua, coieta de esgoto 
e Construc5o Correlates; Fabrica de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado, em 
serie e sob encomenda; Obras de Terraplenagem; Servicos de Pintura de Edificios; Fabrica 
de Outros Artefatos e Produtos de Concreto, Cimento, Fibrocimento e Gesso; Fabrica de 
Estruturas Metalicas; Instalag.;ic e Manuten0o Eletrica; ConstrucAo de Instaiaciies 
Esportivas e Recreativas e Atividades Paisagisticas; Construglo de Rodovias Ferrovias. 

Clausula Quarta- A EIRELI iniciara suas atividades em 01 dezembro de 2017, e seu prazo 
de durag5o é por tempo indeterminado. 

Clgusula Quinta- A responsabilidade do titular é restrita ac valor de sues quotas, 
respondendo ainda pela integralizag'ao do capital social. 

Clausula Sexta- A administragao da EIREL! cabers ao titular MARCELO TONELLI, corn os 
poderes e atribuigoes de Administrador, autorizado o use do nome empresarial 
individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assurnir obrigagaes seja em favor preprio Cu de terceiros bern como onerar ou alienar 
bens imoveis da Eireli. 

Clausula Setima- 0 titular da EIRELI declare, sob as penes da lei, 	nao participa de 
nenhuma outra empresa dessa modalidade. 

Clausula Oitava- Fica Investido na fung5o de responsavel tecnico da EIRELI, o titular 
MARCELO TONELLI, engenheiro civil, corn registro no Conselho Regional de Engenharia do 
Parana sob n2 PR-151853/D 

CERTIPICO 0 REGISTRO EM 01/12/2017 21:46 308 3 41600643097. 
PROTOCOLO: 178232246 DE 29/11/2017. COD/GO DE vmarFIcAcAo: 
11704622243. MIRE: 41600643097. 
TONELLI ENGENRARIA EIRELI ME 

Libertad 80gus 
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INSTRUMENTO DE CONSTITUICil0 	 I:1.02 

li C 

Clausula Nona- Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestara contas justificadas de sua administragao, procedendo a elaboracao do 
inventario, do balanco patrimonial e do balanco de resultado econOmico, cabendo ao 
empresario, na proporgao de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Clausula Decima- A Eireli podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependencia, mediante deliberacao assinada pelo titular. 

Clausula Decima Primeira- 0 empresario podera fixar retirada mensal, a titulo de "Pro 
Labore", observadas as disposiccies regulamentares pertinentes. 

Clausula Decima Segunda- Falecendo ou interditado o titular da Eireli, a empresa 

continuara suas atividades corn os herdeiros, sucessores e o incapaz. Ng() sendo passive' 
ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado corn 
base na situacao patrimonial da empresa, a data de resoluc'ao, verificada em balanco 
especiaimente levaritado. 

Paragrafo Unica- 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a Eireli se 
resolva em relacao a seu titular. 

Clausula Decima Terceira- 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que nao esta 
impedido de exercer a administragao da empresa, por lei especial, ou em virtude de 
condenacao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vele, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos poblicos; ou por crime falimentar, de prevaricacao, 

peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro national, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relacOes de 
consumo, fe public.a, ou a propriedade. 

Clausula Decima Quarta- 0 empresario DECLARA para efeitos de enquadramento como 
MICROEMPRESA que o valor de receita bruta anual da empresa nao excedera, no ano da 
constituicao, o limite fixado no inciso I do art. 22  da Lei Federal n° 9841 de 05/10/1999, e 
que nao se enquadra em qualquer das hipoteses de exclusao relacionadas no art. 32  
daquela Lei. 

Clausula Decima Quinta- Fica eleito o fore da comarca de Santo Antonio do Sudoeste, 
Estado do Parana, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagoes resultantes 
deste contrato. 

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento 
particular de constitui0o de Ernpresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELi, em 
uma 	 obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os 
seus termos. 

Santo Antonio do Sudoester..., 24 de novembro de 2017 

MARCELO TONELLI 

CLETIP.ICO 0 ELGIBTRO 521 01/12/2017 21:46 5013E° 43.600643097. 
PEOTOCOLO: 170232246 DO 29/1,1/2017. CODIGO DE VERIFICACIO: 

.74,...] 	11704622243. EIRE: 41600643097. 
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CEP 
• /I 

250.000 
CEP 

250.000,00 

Nome do SOcio (poi exiensoi 

IV de Colas Capital Integralizado 
• 

Capital Subscrito (Cast 

Capital a intepralizar ICtat  Forma e Prazo da ImegralizaCao 

Gerencia e Uso do Nome Comercial ura Municipal de Capanema 
que este documento é cools fief 

vane 

MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 

CONTRATO DE CONSTITUICAO DE SOCIEDADE 
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

OUALIFICACAO 1 OS SOCIOS, PARTICIPACAO NO CAPITAL E GERENCIA 

ALDO ALFREDO COLUSSI 
Nome do Socin (poi extensol 

BRASILEIRO 	SOLTEIRO 
Nac4

0

nal1.da

.

de

983.219-20

Estado  Civil 

CPF 

NA.  
250.000 

"" i.000,00 

nt 
COMERCIANTE 	 2.180.712-5 S .Dg'.dePN:sc''el;°R  

PIark PADRE C I RI L  0 S/NQ, c ENTRO  , °d'APPANEMA,ul  PARA 
Endereco Completo 

85.760 
250.000,00 

aOISUMOEDA CORRENTE DO PAYV:15.61TRO DO PRAZO MA 
ado ICz 

-. JOAO NILTON CAMPOS 

Nacionalidade 	 Estado Civil 

224.155.489-87 
CPF 

MUNICtPIO DE CAPANEMA, 

11/04/1954   

350.172 	S.7t e.Nds1411). 
C.

LOICAL I DADE Orga
n 

p u  SANTA CLARA 

85.760 

Profissaci 

ESTRADA GERAL, S/N, 
Endereco ompleto 

PARAN , CEP. 85.760. 

N°  de Cotas 

250.000,00 
CaeIttal a tritegranzai iCz SI  

XIMO DE 90 (NOVENTA 

Capital Subscrito (Cast 	 C pool Integralizado ICzS 

EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, DENTRO DO PRAZO MA 
Forma e Prazo da Integralizacao 

DIAS, A CONTAR DESTA DATA. 

Nome do SOcio (dor extensol 

C.I. Prof isseo 

Endereco Completo 

DrOpExp 	 OF 

N° oe Cotes Capital SLIIMMO ICZ5) Capital Integralizado ICZSI 

• 

Gerencia e Uso do Nome Comercial 

CEP 

Data de Nascimento 

Nacionaiidade 	 Estado Civil 

CPF 

Data de Nescimento 

CEP 

, 

Prolissao 
	

C.I. 	 Orgso Exp. 

Endereco Completo 

Formulano aprovado pela IN/DNRC NP 22 de 5/10/1987 

VIDE INSTRUCOES DE PREENCHIMENTO 

PARA USO DO REGISTRO DE COMERCLO 

28/03/1961 

Nome do SOcio ipor extensol 

BRASILEIRO CASADO AGRICULTOR 

Nacionaiiciade 	 Estado Civil 

CPF 



MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 

Capital a Inteoralizar (Czal 

ROS. 
Total do Capital ICtS1 	 Capital Total pot extensol 

500.000,00  

N" oe Colas 

500.000,00 
Valor Unitano.Cote IC:SI 

500.000,00 

Capital Intepralizado (CM 

QUINHENTOS MIL CRUZEI= 

00 
0 

PARA LiSO DO F:IGISTRO DE COMEHCIO 

CLAUSULA 	— NOME COMERCIAL, SEDE E FORO 

CAMPOS & COLUSSI LTDA. 
Nonaco,eca 

RUA PADRE CIRILO S/'N2, CENTRO? CAPANEMA, PARANA. 
Bede iEndereco Completo Rua. Praca. Av.. Bairro. 	a complemento/Municiprol 

PR. 	85.760 

MUNICtPIO DE CAPANEMA, PARANA 
UP 	 CEP 

For() iMuncipio. UPI 

• CLAUSULA 2! — CAPITAL SOCIAL 

500.000 Cr$ 1,00 

Em Moeda 	 Em Bens MOv s (CM 	 Em Bens Imoveis 1C4/ 

EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, DENTRO DO PRAZO MAXIMO DE 9dulakeVENTA)DIAS, 
E"orma e Prato da Integralizacao 

A CONTAR DESTA DATA.— 
• 

CLAUSULA 3! — PRAZO DE DURAPAO DA SOCIEDADE E TERMINO DO EXERCICIO SOCIAL 

01 / 10 / 91 x 
Indeterminado Determined° ate: / / 

 

31 / 12/ De cada 
*no 

       

• 
lo,o0 de Avv.dade • Termino do Exercicio 

Social 

CLAUSULA 4' RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS 

A responsabilidade de cada socio nas obrigacoes assumidas pela sociedade este limitada ao total do ca-
pital social. 

CLAUSULA 5! — OBJETO SOCIAL 

CONSTRUOES DE CALgAMENTOS COM PEDRAS IRREGULARES.— 
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MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO 
DEPARTAMEN10 NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 

PARA USO DO REGISTRO DE COMERCIO 

CLAUSULA 6! — GERENCIA E USO DO NOME COMERCIAL 

A gerencia da sociedade e o uso do nome comercial serao exercidos pelo(s) sOcio(s) indicado(s) na forma 
deste instrumento, vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade. 

CLAUSULA 78 — RETIRADA "PRO-LABORE" 

Os sOcios poderao, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercicio da geren-
cia, a titulo de "pro-labore", respeitadas as limitacOes legais vigentes. 

• 
CLAUSULA 8! — LUCROS E/OU PREJUIZOS 

Os lucros e/ou prejufzos apurados em balanco a ser realizado ap6s o termino do exercicio social serao reparti-
dos entre os so:56os, proporcionalmente as cotas de cada urn no capital social, podendo os so:56os, todavia, 
optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuizos em exercfcios futuros. 

CLAUSULA 9! — DELIBERACOES SOCIAIS 

As deliberacOes sociais de qualquer natureza, inclusive para a exclusao de sOcio, sera() tomadas pelos sOcios 
cotistas que detenham a maioria do capital social. 

CLAUSULA 10 — FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS 

A sociedade podera, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no pais ou fora dele, por ato 
de sua gerencia ou por deliberacao dos sOcios. 

CLAUSULA 11 — DissowcAo DA SOCIEDADE 

O falecimento, a interdicao, a inabilitacao e qualquer outra situacao que implique em dissolucao da socieda-
de permitirao ao(s) siticio(s) remanescentels) admitir(em) novo(s) socio(s) para a continuidade da empresa, 
na forma abaixo: 

• — ) 
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MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 
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PARA USO DO REGISTRO DE COMERCIO 

Os sOcios declaram, sob as penas da Lei, que nao estao incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas 
restricoes legais que possam impedl-los de exercer atividades mercantis. 
E, estando os socios justos e contratados assinam este instrumento em 03 ( tr6s 	) vias, de igual 
teor e para o mesmo efeito, na presence das testemunhas abaixo: 

Ass.:  Ar  
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de 1991.••• 
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AlteracAo Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
SETIMA ALTERAcA0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991 
Folha 01 

Os signatarios deste instrumento: 
1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Parana, 

solteiro nascido em 28/03/1961, empresario, inscrito no CPF n° 
407.983.219-20, portador do Documento de Identidade RG n° 2.180.712-
5 — SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Parana, a 
Rua Padre Cirilo, sin°, Centro, CEP 85760-000; 

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, natural de Capanemd/PR, casado pelo 
regime de Comunhilo Universal de Bens, nascido em 24/05/1962, 
empresario, inscrito no CPF 	524.947.489-68, portador do Documento 
de Identidade RG 	2.004.536-1 — SSP/PR, residente e domiciliado em 
Capanema, Estado do Parana, a Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 
85760-000, Unicos socios componentes da sociedade empresaria limitada 
que gira nesta pi-4a sob o nome de A. A. COLUSSI & CIA LTDA, corn 
sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro, Capanema, Estado do Parana, 
CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Parana sob n° 
41202633989 em 24/09/1991 e a Ultima alteracao sob n°: 20163079471 
em 24/05/2016, inscrita no CNPJ n° 84.840.503/0001-65, resolvem alterar 
e consolidar o contrato social e posteriores alteracoes, mediante as 
condicoes estabelecidas nas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRINEEIRA.: Fica alterada a Clausula Segunda da Sexta Alteracao do 
Contrato Social Consolidado, onde mencionava: A sociedade tern sua sede na Rua Padre 
Cirilo, n° 303, Centro, Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000, passa a ser: A 

• 
sociedade tern sua sede na Avenida Brasil, n° 306, sala 2, caixa postal 21, Centro, 
Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000 
CLAUSULA SEGUNDA: Permanecern inalteradas as demais clausulas. 
CLAUSULA TERCEIRA: Da Consolidacao do Contrato A vista da modificagAo ora 
ajustada e em consonancia corn o que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os 
socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando 
assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condicOes contidas no contrato primitivo 
que, adequado as disposicoes da referida Lei n° 10.406/2002 aplicaveis a este tipo 
societario, passa a ter a seguinte redacao: 

• 

09:20 SOB N° 20177458399' 
. C6D/G0 DE VER/FICACKO: 

Prefeitura Municipal cl4Capaneme 
Certifico que este docurnento 6 Apia fie: 
do original. 	,c) 0 ..e  , 	el... 

—Tr---1- -;7-1.  

, 
(:64MMDEJrn . 

Een cida7 au 	 nos reapectivos  portals. 



AlteracAo Contratual 

SOCIEDADE LIMITAD A 

SETIMA ALTERAcA0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991 
Folha 02 

CONTRATO SOCIAL CONS OLIDADO 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIRE: 41202633989 em 24/09/1991 

1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Parana, 
solteiro nascido em 28/03/1961, empresario, inscrito no CPF n° 
407.983.219-20, portador do Documento de Identidade RG n° 2.180.712-
5 — SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Parana, a 
Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000; 

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema/PR, casado, pelo 
regime de ComunhAo Universal de Bens, nascido em 24/05/1962, 
empresario, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do .Documento 
de Identidade RG n° 2.004.536-1 — SSP/PR, residente e domiciliado em 
Capanema, Estado do Parana, a Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 
85760-000, unicos socios componentes da sociedade empresaria limitada 
que gira nesta praca sob o norne de A. A. COLUSSI & CIA L,TDA, corn 
sede na Av. Brasil, n° 306, sala 2, Caixa Postal 21, Centro, Capanema, 
Estado do Parana, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do 
Parana sob n° 41202633989 em 24/09/1991 e a Ultima alteracAo sob n° 
20163079471 em 24/05/2016, inscrita no CNPJ n° 84.840.503/0001-65, 
resolvem consolidar o contrato social, mediante as condic5es 
estabelecidas nas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRI1V1EIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial A. A. COLUSSI & 
CIA LTDA. 
CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tern sua sede na Av. Brasil, n° 306, sala 2, Caixa 
Postal 21, Centro, Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000. 
CLAUSULA TERCEIRA: 0 objeto social é (CNAE — 4313-4/00) Obras de terraplenagem, 
(CNAE — 4213-8/00) Construcao de Calcamento corn Pedras Irregulares, (CNAE — 4319-
3/00) Pavimentacilo, Saneamento Basic°, (CNAE — 4930-2/02) Transportes de Cargas e 
Maquinas via Rodoviaria, (CNAE — 7732-2/01) LocacAo de Veiculos e Maquinas, (CNAE 

CERTIPICO 0 REQISTRO EM 23/11/2 
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2 
11704495748. NIRE: 41202633989. 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 
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Prefeitura Municipal de Capanerna 
Candice que este document° 6 cdple Sal 
do original. 
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A lteracao Contratual 

SOCIEDADE LIMITAD A 
SETIMA ALTERAcAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991 
Folha 03 

— 4752-1/00) Comercio de Aparelhos Eletroeletronicos e (CNAE — 6612-6/04) Servicos de 
ComissOes sobre Venda de Aparelhos Telefonicos inclusive Celulares. 
CLAUSULA QUARTA: 0 capital social é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas de valor nominal R.$ 1,00 (urn real) cada uma, 
totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais e bens moveis, assim subscritas: 
SOCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$ 
ALDEMIR COLUSSI 50% 400.000 400.000,00 
ALDO ALFREDO COLUSSI 50% 400.000 400.000,00 
TOTAL 100% 800.000 800.000,00 

CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Outubro de 1991, e 
seu prazo é indeterminado. 
CLAUSULA SEXTA: As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas 
sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preps e condicoes, 
o direito de preferencia ao sOcio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretendpr 
ceder as que possui, observando o seguinte: 
I — Os socios deverao ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da 
preferencia no prazo de 60 (sessenta) dias; 
II — Findo o prazo para o exercicio da preferencia, sem que os socios se manifestem ou 
havendo sobras, poderao as quotas cedidas ou alienadas a terceiros. 
CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralizacao do capital social. 
CLAUSULA OTTAVA: A administracao da sociedade é exercida pelo sOcio ALDEMIR 
COLUSSI, corn poderes e atribuicOes de administrador, autorizado o use do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigacOes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens imOveis da sociedade, sem autorizacao do outro sock). 
CLAUSULA NONA: Ao termino do exercicio social, em 31 de Dezembro, o administrador 
prestara contas justificadas de sua administracao, procedendo a elaboracao do Inventario, 
do Balanco Patrimonial e do Balanco de Resultado Economic°, cabendo aos socios, na 
proporcao de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLAUSULA DECIMA: As deliberacOes relativas a todos os assuntos relevantes para a 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 23/11/2017 09:20 SOB N° 20177458399. 
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2017. CoDIGO DE VERIFICAciO: 
11704495748. NIRE: 41202633989. 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

Libertad Bogus 
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AlteracAo Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 

SETIMA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

N1RE: 41202633989 EM 24/09/1991 
Folha 04 

sociedade serAo definidas na reuniAo de socios. 
Paragrafo Unico 	Quando as deliberac'Oes dos socios forem formalizadas em 

alteracffo contratual, quando tomadas por todos os socios e por esses assinadas, flea 
dispensada neste caso, a reuniAo de socios conforme Art. 1.072 do Novo Codigo Civil. 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao tdrmino do exercicio 
social, os socios deliberarAo sobre as contas e designarto administrador(es) quando for o 
caso. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Os socios poderao, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a titulo de pro-labore, observadas as disposiceies regulamentares 
pertinentes. 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade 
continuara suas atividades corn herdeiros, sucessores e o incapaz. NAo sendo possivel ou 
inexistindo interesse destes ou dos outros socios remanescentes, o valor de seus haveres 
sera apurado e liquidado corn base na situacilo patrimonial da sociedade, a data de 
resolucAo verificada em Balanco especialmente levantado. 
CLAUSULA DECIMA QUARTA: 0 administrador declara, sob as penas da Lei, que nao 
esta impedido de exercer a administracao da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de 
condenacAo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos publicos ou por crime falimentar, de prevaricacAo, peita 
ou suborno, concussAo, peculato, on contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
national, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relacoes de consumo, fe 
pablica, ou a propriedade. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependencia, mediante alteracAo contratual assinada por todos os socios. 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: As omissoes ou dOvidas que possam ser suscitadas sobre 
o presente contrato serAo supridas ou resolvidas corn base na Lei n°. 10.406, de 10 de 
Janeiro de 2002, e noutras disposicOes legais que lhes forem aplicaveis. Ainda 
permanecendo dOvidas reger-se-a pelas normas da sociedade aneinima. 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 23/11/2017 09:20 SOB N°  20377458399. 
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2017. C6DIGO DE VERIFICACAO: 
11704495748. NIKE: 41202633989. 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 	,-efeitura Municipal de Capanema 
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Alteracao Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
SETIMA ALTER/W/-0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIRE: 41202633989 EM 24/09/1991 
Folha 05 

CLAUSULA DECIMA SETIMA: Fica eleito o foro de Capanema, Parana, para o exercicio 
e o cumprimento dos direitos e obrigacoes resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteracao em via Unica. 

Capanema-PR, 07 de Novembro de 2017. 

CERTIPICO 0 REGISTRO EM 23/11/2017 09:20 SOB N°  20177458399. 
PROTOCOLO: 177458399 DE 13/11/2017. C6DIGO DE VERIFICA0.0: 
11704495748. HIRE: 41202633989. 
A. A. COLOSSI & CIA LTDA 
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C 

A 	 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
. 	. 

,,,----r( 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRICAO 
84.840.503/0001-65 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE irsiscRicAo E DE SITUACAO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
24/09/1991 

NOME EMPRESARIAL 
A.A. COLUSSI & CIA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CONSTRUTORA COLUSSI 

PORTE 
ME 

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

j

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas 
43.19-3-00 - Servicos de preparagao do terreno nao especificados anteriormente 
49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes 
47.52-1-00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicagao 
66.12-6-04 - Corretoras de contratos de mercadorias 

CODIGO E DESCRICAO DA NA FUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

LOGRADOURO 
AV BRASIL 

NC/N.4ER° 
306 

COMPLEMENTO 
SALA 2 CXPST 21 

CEP 
85.760-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
CAPANEMA 

OF 
PR 

ENDERECO ELETRONICO 
ESCSAGGIN15@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(46) 3552-1342 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
..*** 

sITUAcAO CADASTRAL 
AT IVA 

111 DA1A DA SITUACAO CADASTRAL 
19/04/2001 

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 

SITUAcAO ESPECIAL DATA DA SITUACAO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrucao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 20/04/2020 as 11:05:49 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina: 1/1 
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V 
JUNTA COMERCIAL 

00 PARANA  

Governo do Estado do Parana 
Secretaria da Micro e Pequena Empress 
Junta Comercial do Estado do Parana 

Empresa 0.0 Fkil 

Nome Empresarial: A. A. COLUSSI 8 CIA LTDA - ME 

Natureza Juridlca: Sociedade Empresana Limitada 

NIRE (Sede) 	 JCNPJ 
41202633989 	 , 84.840.503/0001-65 

Protocolo: PRC2002019483 

Inicio de Atividade 
01/10/1991 

Data de Ato Constitutivo 
24/09/1991 

Enderego Completo 
Avenida BRASIL, N° 306, SALA 2 CXPST 21, CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000 

Objeto Social 
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM; - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES; - PAVIMENTACAO, SANEAMENTO BASICO 
- TRANSPORTES DE CARLAS E MAQUINAS VIA RODOVIARIA; - LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS; - COMERCIO DE APARELHOS 
ELETRONICOS E; - SERVICOS DE COMISSOES SOBRE VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS INCLUSIVE CELULARES. 

Capital Social 
R$ 800.000,00 (oitocentos mil 
Capital Integralizado 
R$ 800.000,00 (oitocentos mil 

reais) 

reais) 

Porte 
ME (Microempresa) 

Prazo de Duragdo 
Indeterminado 

Dados do S6cio 
Nome CPF/CNPJ Participacao no capital 	Especie de s6cio 	Administrador 	Termino do mandato 
ALDO ALFREDO COLUSSI 407.983.219-20 R$ 400.000,00 	 SOcio 	 N 
Nome CPF/CNPJ Participagao no capital 	Especle de socio 	Administrador 	Termino do mandato 
ALDEMIR COLUSSI 524.947.489-68 R$ 400.000,00 	 Soo° S 

Dados do Administrador 
Nome CPF 	 Termino do mandato 
ALDEMIR COLUSSI 524.947.489-68 

Ciltimo Arquivamento Situagao 
Data Ntnnero Ato/eventos 	 ATIVA 
30/11/2017 20178216348 315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE 	 Status 

MICROEMPRESA 	 SEM STATUS 

OC;1__ 82 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certitcamos quo as in:ormayOes abaixo constam dos documentos arquivados 
nests Junta Comerclal e sat) vi antes na data da sua expedicao 

Esta cart dao foi emitida automaticamente em 23/04/2020, as 20:15:30 (horario de Brasilia). 
Se mpressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br. corn o cOdigo 5MAFAGV8. 

II 
PRC2002019483 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretario Geral 

1 de 1 



4/20/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

~FJ3  

  

Certificado de Regularidade do 

FGTS - CRF 

IrISCrica0: 	84.840.503/0001-65 

Razao Social: A A COLUSSI E CIA LTDA 

Enderego: 	AV BRASIL 306 SALA 2 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000 

A Caixa Econornica Federal, no use da atribuigao que Ihe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nests 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:12/03/2020 a 09/07/2020 I 

Certificagao Nurnero: 2020031201341133812528 

Informagao obtida em 20/04/2020 11:14:34 

A utilizacao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

• 

• 

https://consulta-crf.caixa.govpr 	 pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 



4/20/2020 

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

o I 8 4 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ: 84.840.503/0001-65 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-sea 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 iinico 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 11:19:31 do dia 20/04/2020 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 17/10/2020. 
Codigo de controle da certidao: D939.BDB5.1EAE.2478 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

• 

• 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 021800054-83 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 84.840.503/0001-65 
Nome: A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda nao 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendencias em nome do 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 obrigagoes tributarias acessorias. 

Valicla ate 18/08/2020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br  

• 

Regina 1 de 1 
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Municipio de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 

CERTIDAO Positiva corn efeito de negativa 

IM PORTANT E: 

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERiODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDAO. 
2. A PRESENT CERTIDAO TEM VALIDADE 
ATE 21/06/2020EM RASURAS E NO ORIGINAL. 

Positiva com efeito de negativa N°: 2054/2020 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAcA0 
RAZAO SOCIAL: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 
ENDERECO:AVENIDA BRASIL, 306 - SALA 2 CXPST 21 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - l'R 

CONTROLE 	 CNPJ/CPF 	INSCRICAO ESTADUAL 	ALVARA 
12726 	 84.840.503/0001-65 	90333600 - 50 	 114 

CNAE / ATIVIDADES 
Obras de terraplenagem, Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas, Servicos de preparacao do terreno nao 
especificados anteriormente, Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacdo, 
Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intennunicipal, interestadual e 
internacional, Corretoras de contratos de mercadorias, Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem 
operador, exceto andaimes 

Certiao emitida no dia Capanema, 22 de Abril de 2020. 
CODIGO DE AUTENTICA00: 9ZTMH282QE5424X84UBR 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANA 

COMA RCA DE CAPANEMA 

0 ) 8 7 

  

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
	

TITULAR 
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1212 - CENTRO 

	
DIRCE STEVENS FACCIO 

CAPANEMA/PR - 85760000 
	

JURAMENTADO 

VITOR HUGO PAGNO 

Certidao Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os Iivros e arquivos 

• de distribuicao CIVEL (Civet, Precatoria, Precatoria Especial, Juizado Especial), A-
Vies: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAcAO JUDICIAL sob minha guarda 
neste car-tor-I°, verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

A. A. COLUSSI E CIA LTDA 

CNPJ 84.840.503/0001-65, no periodo compreendido desde 14/07/1989, ate a pre-
sente data. 

PODER JUDICIARIO 
.$ulzo de Direlto da Comma de 
Capanema - Estado do Parana 
Av. Parigot de Souza, 1212 

Cart:dud° Contador, Distribuidor, Partidor, 
Depositano Public° e Avaliador Judicial 
CIAPJ01.252.161/000147 
Mae Stevens feccb - 'War 

Custas = R$ 48,95 

Pagina 0001/0001 

Criagao da Comarca 29.11.1967 
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Taberionato de 'Protesto de Oituros de Capanema TR_ 
VERA SALETE TSCHA DE WALLAU 

Tabelia Designada 

Rua Padre Cirilo, 1622, Centro - Capanema - PR - Fone / Fax: (46) 3552 1190 - email: protestocapanema@gmail.com  

HORARIO DE ATENDIMENTO: 08:30 AS 11:00 HORAS - 13:00 AS 17:00 HORAS 

00 P 8 

CERTIDAO NEGATIVA DE PROTESTO 

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de 
Protesto de Titulos existentes neste Tabelionato, neles nao consta nenhum titulo 
protestado nos ultimo(s) 05 (CINCO) anos em nome de A.A. COLUSSI E CIA 
LTDA ME, inscrito(a) no CNPJ 84.840.503/0001-65, situada na Av Brasil, 303, 
Centro em Capanema/PR. 

0 referido a verdade e dou fe. 

Capanema(PR), 20 de Abril de 2020. 

CJA 

Vera Salete Tscha de Wallau 

Tabelia Designada 
Custas 
Busca 	R$ 0,00 	0,00 VRC's 
Certidao 	R$ 13,51 70,00 VRC's 
Furnapen R$ 2,81 15,00 VRC's 
Funrejus R$ 3,38 18,00 VRC's 
FADEP 	R$ 0,68 
ISSQN 	R$ 0,68 
Total 	R$ 21,06 102,00 VRC's 
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PODER JUDICI± 
JOS TTQA DO TRABAI di(• 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 84.840.503/0001-65 

Certidao n°: 9402223/2020 
Expedigao: 20/04/2020, as 14:51:46 
Validade: 16/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

• de sua expedigao. 

Certifica-se 	q u e 	A.A. 	COLUSSI 	& 	CIA 	LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n° 

84.840.503/0001-65, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida corn base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 

• 
anteriores a data da sua expedigao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORMAgA0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagOes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Public() do 
Trabalho ou Comissao de Conciliacao Previa. 
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Inscr. Estadual 90333600-50  Terraplenagem, Aterros e Transportes 

DECLARAcA0 FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA 

Tomada de Precos n° 07/2020 Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE 
PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-
AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 

Nome da Empresa: A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

CNPJ n°: 84.840.503/0001-65 

Endereco Completo: AVENIDA BRASIL 306 

Fone: 46 3552-1102 

E-mail: colussitictacOl@smail.com  

O representante tecnico da empresa A. A. COLUSSI & CIA LTDA Sr. EDER LORENZETTI, 
devidamente habilitado junto ao CREA, DECLARA que renuncia a Visita Tecnica aos locals 
e/ou instalacOes do objeto licitado, de que tern pleno conhecimento das condicOes 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, 27 de Abril de 2020 

etti 	1,01‘‘‘  
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Inscr. Estadual 90333600-50 Terraplenagem, Aterros e Transportes CNPJ 84.840.503/0001-65 

DECLARAcA0 DE ACEITAcA0 DA RESPONSABILIDADE 

EDER LORENZETTI, CPF n° 971.003.749-87, CREA n° 109558/D PR, declara que é 

conhecedor das condicOes constantes no Tomada de Precos n° 07/2020 e que aceita participar 

da Equipe Tecnica da Empresa A. A. COLUSSI & CIA LTDA, CNPJ n° 84.840.503/0001-65, para 

a CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO 

POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BUM 

RETIRO. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-

29.2003.8 16.0061- CTA 71051-7. 

Capanema, 27 de Abril de 2020.  
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DECLARA00 DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

A Cornissao de Licitacao 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 07/2020. 

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

Nome Especialidade 

Eng. Civil 

CREA PR n° 

109558/D 

Data do 
registro 

15/04/2010 

Assinatura do  
profission,,- 

O 	r 	r 0 
--#11r- 	p.„kf;,,  , 	_ 

EDER LORENZETTI 

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. 

Capanema, 27 de Abril de 2020 
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Rua Padre CiKilo, s/n - Fones 46 3552-1706 	- 85760-000 - CAPANEMA - PARANA 
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Inscr. Estadual 90333600-50  Terraplenagem, Aterros e Transportes  CNPJ 84.840.503/0001-65 

DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO 

PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO 

Referencia: 

Municipio de Capanema - PR 

Tomada de Precos N° 07/2020 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA , inscrita no CNPJ/MF n° 84.840.503/0001-65, por intermedio de seu 

representante legal, o Sr ALDEMIR COLUSSI, portador do documento de identidade RG n° 2.004.536-

1, emitido pela SSP/PR , e do CPF n° 524.947.489-68 , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do 

disposto no 8.8.5, alinea "g" do edital de licitacao, que possui todos equipamentos minimos e dispoe 

de pessoal tecnico para a execuc'ao do objeto da 

Retro Escavadeira; 

Trator de Esteira; 

Pa Carregadeira; 

Caminhao Basculante; 

Rolo Liso Vibratorio; 

Ferramentas Manuais. 

Analisando os compromissos e contratos de prestac5o de servicos vigentes na data da Sess5o PUblica, 

DECLARA tambern que os equipamentos acima e pessoal estao disponiveis para execuck 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 execuck desta obra. 

Capanema, 27 de Abril de 2020 

Idemir 	ssi 
RG 004 36-1 

Rua Padre Cirilo, s/n - Fones 46 3552-1706 	- 85760-000 - CAPANEMA - PARANA 
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lnscr. Estadual 90333600-50  Terraplenagem, Aterros e Transportes  CNPJ 84.840.503/0001-65 

CRONOGRAMA DE uTILIzAcAo DE VEiCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 07/2020 

PROPONENTE A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
MUNICiPIO/LOCAL CAPANEMA - PR 
OBJETO CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA 	EXECU cA0 	DE 	PAVIMENTAcA0 
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA 
LOCALIDA 	DE 	PINHEIRO 	ACESSO 	A 	BOM 
RETIRO. 	EM 	ATENDIMENTO 	AO 	TAC- 
M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 	0001349- 
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 

AREA 
CONSTRUIDA 

6.000,00 m2  

LOTE PRAZO DE 
EXECKAO 

6 meses 
(180 dos) 

ITEM DESCRIMINACAO DOS 
VEICULOS, MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS 

PRAZO DE ExEcucAo (DIAS) 

30 60 90 120 150 180 210 240 
1 RETRO- uTiLizAcAo x X 

ESCAVADEIRA QUANTIDADE 1 1 
2 TRATOR DE unLizsicAo X x x x 

ESTEIRA QUANTIDADE 1 1 1 1 
3 PA UTILIZA00 X X X X 

CARREGADEIRA QUANTIDADE 1 1 1 1 
4 CAMINHAO uTiLizAcAo X X X X 

BASCULANTE QUANTIDADE 1 1 1 1 
5 ROLO LISO uTiLizAcAo x x x x 

VIBRATORIO QUANTIDADE 1 1 1 1 
6 FERRAMENTAS UTILIZACAO X X X X 

MANUAIS QUANTIDADE 1 1 1 1 

4 	/ 
1:40J-A 

Al. -'lir Colussi 
-  -G: 	.004.536-1 

6  - 	orenzetti 
RG: 6.209.711-6 

CREA 109.558/D ggtti 
elicw",-, 

Capanema, 27 de Abril de 2020 
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Inscr. Estadual 90333600-50  Terraplenagem, Aterros e Transportes  CNPJ 84.840.503/0001-65 

Declaracao Unificada 

A Comissao Permanente de Abertura e Julgamento de Licitaciies 

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana 

TOMADA DE PREcOS 

Pelo presente instrumento, a empresa A. A. COLUSSI & CIA LTDA, CNPJ n° 84.840.503/0001-65, corn sede 
na AVENIDA BRASIL n 306, atraves de seu representante legal infra-assinado, que: 

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 condigao de aprendiz (a partir de 
14 anos, devera informar tal situacao no mesmo documento). 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada iniclonea para licitar ou contratar corn a 
Administragao PUblica. 

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). ALDEMIR COLUSSI, 
Portador(a) do RG sob n° 2.004.536-1 eCPF n° 524.947.489-68 , cuja fungao/cargo é SOCIO ADMINISTRADOR, 
responsavel pela assinatura do Contrato. 

Declaramos para os devidos fins que NENHUM s6cio desta empresa exerce cargo ou fungao publica impeditiva de 
relacionamento comercial corn a Administragao Publica. 

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

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

E-mail: colussitictac01@gmail.com  
Telefone: (46) 3552-1102 

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

Nomeamos e constituimos 	o senhor ALDO ALFREDO COLUSSI portador(a) do CPF/MF sob 
n.° 407.983.219-20, para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucao da Contrato, referente 
Tomada de Pregos n.° 07/2020 usuario e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigagOes contidas no 
instrumento convocatorio, seus Anexos e na Ata de Registro de Pregos/Contrato. 

Capanema, 27 de Abril de 2020 

Rua Pa 	irilo, s/n - Fones 46 3552-1706 	- 85760-000 - CAPANEMA - PARANA 



CNPJ 84.840.503/0001-65 
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Inscr. Estadual 90333600-50 Terraplenagem, Aterros e Transportes 

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 sangoes e multas previstas no 

edital, que a empresa A. A. COLUSSI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 

84.840.503/0001-65, 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 Pregos n° 07/2020, realizado pelo Municipio de Capanema PR. 

27/04/2020 

- Fones 46 3552-1706 	- 85760-000 - CAPANEMA - PARANA Rua Padre  Cirilo, s/n 
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CONTRATO PARTICULAR DE SERVICOS TECNICOS 

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVICOS TECNICOS", de um lado a 
empresa A. A. COLUSSI & CIA LTDA. corn sede a AV. BRASIL, n° 306 SALA 2 inscrita no C.N.P.J. 
n.° 84.840.503/0001-65 representada nesta ocasiao por seu socio: Sr. ALDEMIR COLUSSI RG n° 
2.004.536-1 SSP/PR e CPF ,n° 524.947.489-68 doravante denominado de simplesmente 
Contratante, do outro lado o(a) Sr. EDER LORENZETTI brasileiro(a),R.G.n.°_6.209.711-6 C.P.F. n.° 
971.003.749-87 ,com titulo Profissional ENGENHEIRO CIVIL Cart. Crea-PR n.° 109558/D , doravante 
denominado de simplesmente Contratado, tern entre si acertado o seguinte: 
Clausula - Cabera ao Contratado desenvolver atividades coma responsavel tecnico na area 
de Engenharia Civil em todas as obras que a contratante atuar, conforme suas atribuicoes 
profissionais e compativeis Com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART 
de Desempenho de Cargo ou Funcdo. 
Clausula 2' - A vigencia do presente contrato sera por: a partir do dia 09 de DEZEMBRO de 
2019, corn prazo de encerramento no dia 08 de DEZENBRO de 2022, a partir da sua 
assinatura; 
Clausula 3' - 0 Contratado tern carga horaria de: 2 horas diarias; 
Clausula 4' - 0 Contratante assegura ao contratado absoluta independencia tecnica; 
Clausula 5a - Os honorarios profissionais do contratado sera de 2 salarios minimos mensais, 
correspondentes a RS1.996,00 (Urn mil novecentos e noventa e seis reais) nesta data, 
conforme Lei Federal n.° 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolucao 397/95 do CONFEA. 
Clausula 6a - Este Contrato podera ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso previo 
de 30 dias. 
Claiusula 7' - Durante a viOncia deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficara o contratado 
responsavel pelas atividades tecnicas da empresa contratante. 
Chiusula 8' — Para dirirnir quaisquer controversias oriundas do presente contrato, as partes 
elegem o foro da Coinarca de REALEZA — PR; 
Por estarem as panes de pleno acordo corn o disposto neste instrumento particular de prestacao 
de servicos, assinam-no em duas vias de igual teor. 
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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 no 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) responsevel(eis) tecnico(s). 

• 
Certiclao n°: 48472/2020 	 Validade: 30/09/2020 

!laza° Social: A. A. COLUSSI E CIA LTDA - ME 
CNPJ: 84840503000165 
Num. Registro: 10868 	 Registrada desde : 29/10/1991 
Capital Social: R$ 800.000,00 
Endereco: AV. BRASIL, 306 SALA 2 CENTRO 
Municipio/Estado: CAPANEMA-PR 	 CEP: 85760000 
Objetivo Social: 
CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem. CNAE 4213-8/00 - Construg6o de calgamento 
corn pedras irregulares. CNAE 4319-3/00 - Pavimentagao, Saneamento Basico. CNAE 
4930-2/02 - Transportes de cargas e maquinas via rodoviaria. CNAE 7732-2/01 - Locagao 
de veiculos e maquinas. CNAE 4752-1/00 - Comercio de aparelhos eletroeletronicos. CNAE 
6612-6/04 - Servigos de comissoes sobre venda de aparelhos telefonicos inclusive 
celulares. 

Encontra-se quite corn a anuidade relative ao exercicio de 2019. 

• Nao possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalizagao e/ou divide ativa ate a 
presente data. 

Responsavel(eis) Tecnico(s): 

1 - EDER LORENZETTI 
Carteira: PR-109558/D 	Data de Expedigao: 15/04/2010 
Desde: 15/01/2016 Carga Horaria: 2: H/D Ate: 30/04/2018 
Desde: 19/12/2019 Carga Horaria: 2:0 H/D 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situag3o: Regular 
Resolucao do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° do CONFEA 

2 - IURI FELIPE MANICA COLUSSI 
Carteira: PR-163950/D 	Data de Expedigao: 21/08/2017 
Desde: 15/09/2017 Carga Horaria: 2: H/D 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular 
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7° 

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situaga'o: Regular 
Resolugao do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° do CONFEA 

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/  • daojuridica.asp?EMPRESA=749818,FINALIDADE=4&SESSA0=6d48e23ce7344512933ff10089530dc6)&.. 1/2 
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Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular 
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 280  0101.99 

Para fins de: LICITAcOES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteragao(oes) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certiclao perdera sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0  110672/2020, ressaltando a 
impossibilidade de execugOo de quaisquer servigos ou obras sem a participagao efetiva de 
seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 

Emitida via Internet em 20/04/2020 15:21:31 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugao de Servigo N° 002/2014. 
A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respectiva agao penal. • 

https://creaweb.crea-proorg.br/consultas/certidaojuridica.asp?EMPRESA=749818,FINALIDADE=4&SESSA0=6d48e23ce7344512933ff10089530dc6&... 2/2 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
t,D0 PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico corn Atestado 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica 
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotag6o(oes) de Responsabilidade Tecnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servigo(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidao, integrando desta 
forma sua experiencia profissional, conforme o Artigo 470  da Resolugao no 1025/2009, 
do CONFEA. 

Certifica que, conforme dispoe o Artigo 20  da Lei Federal n.0  6.496/77, a ART 
define para os efeitos legais os responsaveis tecnicos pelo empreendimento de 
engenharia e agronomia. 

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizagao e 
conclusao do(s) servigo(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade 
deste Orgao apenas a verificagao da(s) atividade(s) condizente(s) corn o registro e a(s) 
atribuigao(Oes) profissional(is), em conformidade corn a Lei Federal n.o 5.194/66, 
Resolugoes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrug5es 
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

Certifica que a capacidade tecnico-profissional de uma pessoa juridica é 
representada pelo conjunto dos acervos tecnicos dos profissionais integrantes de seu 
quadro tecnico e varia em fungao de alteragao dos acervos tecnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro tecnico, conforme o Artigo 48° da Resoluga-o 1025/2009 do 
CONFEA. 

Certifica que, a criterio do(a) profissional, esta Certidao de Acervo Tecnico 
estara acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) 
ART(s) acervada(s), o qual sera urn complemento que contera detalhamentos quanto ao 
(s) servigo(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidao, e que atendera a 
exigencia prevista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federal n.0  8.666/93. 

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quern interessar possa, 
recebedores desta, que as informagoes constantes no Atestado, em desacordo corn a 
presente Certidao de Acervo Tecnico, nao e(sao) de responsabilidade do Crea-PR, e sim 
de seu(s) emitente(s), restringindo-sea presente Certidao as atividades registradas na 
(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.o 6.496/77. 

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuals informagoes divergentes 
apresentadas em Atestado nao se vinculam a presente Certidao, sendo o conteudo 
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s). 

ENGENHEIRO CIVIL 
IURI FELIPE MANICA COLUSSI 
Carteira Profissional:PR-163950/D 

	
RNP No:1716751004 

Acervo Tecnico No.:6971/2018 
	

Protocolo No.:2018/00462607 
Selos de autenticidade:A 054696 



Area de Competencia.:SERVICOS TEC 	PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 	 
Tipo de Obra/Servigo:ARRUAMENTO 	 
Servigo Contratado..:EXECUCAO 	 
Dimensao 	 - 12.600,00 M2 	 Area Existente:0,00 M2 
Area Ampliada 	'0,00 M2 	  Area de Reforma:0,00 M2 	 
Dados Complementares:0,00 	  
Local da Obra 

   

	- LINHA SANTO ANJOS, 
	PEROLA D OESTE/PR 	 
25/09/2017 	 

S/N ZONA RUAL L. S/N Q. 106 	 

   

Municipio/Estado 
Data de Inicio 	 

     

     

  

Data de Conclusao:28/11/2018 

  

    

Pagina 2 

0 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico 

IURI FELIPE MANICA COLUSSI 
Carteira Profissional:PR-163950/D 

	
RNP No.:1716751004 

Acervo Tecnico No.:6971/2018 
	

Protocolo No.:2018/00462607 
Selos de autenticidade:A 054696 

ART N° 	 - 20185848188 0 	 Registrada:12/12/2018 	  
ART Substituida 	20174182149 0 	  
Empresa Executora...:A. A. COLUSSI E CIA LTDA - ME 	  
Contratante(s) 	- PREFEITURA MUNIICPAL DE PEROLA D'OESTE - CNPJ/CPF: 

75.924.290/0001-69 	  
Tipo de Contrato 	- PRESTACAO DE SERVICOS 	  
Atividade Tecnica...:PROJETO E EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO TECNICO 	 

Docto de Conclusao.. :DECLARACAO PROFISSIONAL 	  
Descr. Compl. Serv.. :EXECUCAO REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL, 

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA E OBRAS DE 
ARTE CORRENTE NA LINHA SANTOS ANJOS NA ZONA RURAL DO 
MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE 	  

Observagao 	  
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico 

• ENGENHEIRO CIVIL 
IURI FELIPE MANICA COLUSSI 
Carteira Profissional:PR-163950/D 
Acervo Tecnico No.:6971/2018 
Selos de autenticidade:A 054696 

RNP No.:1716751004 
Protocolo No.:2018/00462607 

A autenticidade desta certiciao podera ser confirmada na pagina do Crea-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0  2018/00462607. 

Emitida via Internet em 27/12/2018 16:00:24 horas. 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Reso!Lica° N° 317/86 e a Instrucao de Servigo No 
002/2014. 
A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respectiva ac.ao penal. 

• 



400"%4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE 
PEROLA D'OESTE - ESTADO DO PARANA 	tn 

Rua Presidente Costa e Silva, 290 - CEP- S5.740-000 — Fone/Fax: (0xx46) 3556 1223 	•—• 
Home Page: http://www.peroladooeste.pr.gov.br  - E-mail: pmperola@brturbo.com.br  

Atestado registrado mediante 
vinculacdo a respective CAT 

CREA PR 

A 054698 

L03 

• 

ATESTADO DE EXECUCAO E CONCLUSAO DE OBRA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE — PR, inscrita no CNPJ n° 
75.924.290/0001-69, localizada na Rua Presidente Costa e Silva, 290, na cidade de perola d'oeste — Pr, 
representada pelo Prefeito Municipal Sr. Nilson Engels, inscrito RG n° 4.223.882-1 SSP-PR, CPF n° 
717.534.789-87, atesta para os devidos fins, que a empresa A. A. COLUSSI & CIA TLDA, inscrita no 
CNPJ n° 84:840.503/0001-65, localizada na Avenida Brasil, 306, registrada no CREA-PR sob n° 10.868, 
juntamente corn seu responsevel tecnico, Engenheiro Civil luri Felipe Manica Colussi, CREA-PR 
163.950/D, realizaram a execucao de pavimentacao poliedrica corn pedras irregulares ern Estrada Rural 
na comunidade Santos Anjos, conforme segue: 

- area pavimentada: 12.600,00 m2; 
- ART n° 20185848188; 
- Data de inicio: 25/09/2017; 
- Data de conclusao: 28/11/2018. 
Sendo a expressao da verdade o que acima atestamos, assinamos o presente para que surta os 

efeitos legais. 

Ile lc  .: 

Consulte esse selo em http://funarpen  com.br 
;Selo 42520.s8OFt.VIIYD, Controle: qrTUA.N3HTe 

VI,,,,'Reconhego por Semelhanga as assinaturas de NILSON ENGELS e 

`14,.7RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA *0003" 72288C` Dou 16. 

i   Perola D'Oeste-Parani, 13 de dezembro de 2018 - 11:12:29h. 
Em Test° 	 da Verdade ter  

Perola D'Oeste (PR), 12 de dezembro de 2018. 
JUlio Cezar Primon 
Tabelilo Substitute 

--• 

  

ILL; 

 

   

   

Nilson Engels 
Prefeito Municipal 

Rubens Luis Rolando Souza 
Eng° Civil CREA RS 88.296/D 

Prefeitura Municipal de Capanema 
Certifico que este documento 6 copia 
do on anal. 

C' At 



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico corn Atestado 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica 
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotagao(oes) de Responsabilidade Tecnica - 

• 

ART(s) referente(s) ao(s) servigo(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidao, integrando desta 
forma sua experiencia profissional, conforme o Artigo 470  da Resolugao no 1025/2009, 
do CONFEA. 

Certifica que, conforme dispoe o Artigo 2° da Lei Federal n.° 6.496/77, a ART 
define para os efeitos legais os responsaveis tecnicos pelo empreendimento de 
engenharia e agronomia. 

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizagao e 
conclusao do(s) servigo(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade 
deste Orgao apenas a verificagao da(s) atividade(s) condizente(s) corn o registro e a(s) 
atribuigao(oes) profissional(is), em conformidade corn a Lei Federal n.° 5.194/66, 
Resolugoes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e Instrugoes 
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

Certifica que a capacidade tecnico-profissional de uma pessoa juriclica é 
representada pelo conjunto dos acervos tecnicos dos profissionais integrantes de seu 
quadro tecnico e varia em fungao de alteragao dos acervos tecnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro tecnico, conforme o Artigo 48° da Resolugao 1025/2009 do 
CONFEA. 

Certifica que, a criterio do(a) profissional, esta Certidao de Acervo Tecnico 
estara acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) 
ART(s) acervada(s), o qual sera urn complemento que contera detalhannentos quanto 
ao(s) servigo(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidao, e que atendera a 
exigencia prevista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federal n.° 8.666/93. 

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quern interessar possa, 
recebedores desta, que as informagoes constantes no Atestado, em desacordo corn a 
presente Certidao de Acervo Tecnico, nao e(sao) de responsabilidade do Crea-PR, e sim 
de seu(s) emitente(s), restringindo-se a presente Certidao as atividades registradas 
na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.° 6.496/77. 

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informagoes divergentes 
apresentadas em Atestado nao se vinculam a presente Certidao, sendo o conteUdo 
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s). 

ENGENHEIRO CIVIL 
EDER LORENZETTI 
Carteira Profissional:PR-109558/D 
Acervo Tecnico No.:1299/2017 
Selos de autenticidade:A 027.202 

RNP N°:1708387420 
Protocolo No.:2017/00106649 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico 

• EDER LORENZETTI 
Carteira Profissional: PR-109558/D 
Acervo Tecnico No.:1299/2017 
Selos de autenticidade:A 027.202 

RNP No.:1708387420 
Protocolo No.:2017/00106649 

ART N° 	 •20140109996 0 	 Registrada:13/01/2014 	  
Empresa Executora...:LEONIR FRAGAIS - EIRELI - ME 	  
Contratante(s) 	•ANTONIO GRAHL - ME - CNPJ/CPF: 01.216.269/0001-72... 
Tipo de Contrato 	•EMPREITADA 	  
Atividade Tecnica...:EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO TECNICO 	  
Area de Competencia.:OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS 	  
Tipo de Obra/Servigo:RODOVIAS 	  
Servigo Contratado..:EXECKAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM 	  

EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO 	  
Dimensao 	 -10.970,00 M2 	 Area Existente:0,00 M2 	  
Area Ampliada 	•0,00 M2 	  Area de Reforma:0,00 M2 	 
Dados Complementares:0,00 	  

RUA ALTA, 

• Municipio/Estado 
Data de Inicio 
	•NOVA PRATA DO IGUACU/PR 	 
•15/10/2013 	 Data de Conclusao:15/01/2014 	 

SOCOLOSKI E SANTOS DUMONT, 

:DECLARACAO PROFISSIONAL 	  
:EXECUCAO DE CANALIZAQA0 E PAVIMENTACAO COM PEDRAS 
IREGULARES (CALCAMENTO) 10.970 M2, MEIO FIO DE 
CONCRETO, 16 BOCA DE LOBO PADRAO, 460 METROS DE TUBOS 
DE 40, NAS RUA PRIMAVERA, RUA ALTA, RUA GILBERTO 
ARMANDO SOCOLOSKI E SANTOS DUMONT 	  

Observagao 	  

Local da Obra 

 

	•RUA PRIMAVERA, 

 

RUA GILBERTO ARMANDO 
S/N SAO CRISTOVAO 	 

Docto de Conclusao.. 
Descr. Compl. Serv.. 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico 

• ENGENHEIRO CIVIL 
EDER LORENZETTI 
Carteira Profissional:PR-109558/D 
Acervo Tecnico No.:1299/2017 
Selos de autenticidade:A 027.202 

RNP No.:1708387420 
Protocolo No.:2017/00106649 

A autenticidade desta certiclao poder.6 ser confirmada na Ogina do Crea-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0  2017/00106649. 

Emitida originalmente em 24/03/2017. 

Reemitida via Internet em 30/01/2018 09:26:16 horas, por solicitagao do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo. 

O nome do Crea-PR foi alterado em 16/12/2011 de Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
do Estado do Parana para Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana por forga da Lei 
12.378/2010 que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolugao No 317/86 e a Instrug5o de Servigo No 
002/2014. 
A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respectiva ag5o penal. 



CREA-PR Certidao de Acervo Tecnico - CAT 
Resoluck:, no 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 

Pagie @In 

Certidao de AcerVo 
Tecnico 

1351/2016 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Reso'Lica° 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 EDER LORENZETTI referente a(s) 
Anotacao(oes) de Responsabilidade Tecnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: EDER LORENZETTI 
	

RNP: 1708387420 

Registro: PR-109558/D 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Numero da ART: 20140109996 Situacao da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIc0 
Tipo de ART: ART de Obra ou Servico Registrada em: 13/01/2014 Baixada em: 20/01/2014 Forma de registro: Inicial 
Participacao tecnica: Individual 

Empresa contratada: LEONIR FRAGAIS - EIRELI - ME 

Contratante: ANTONIO GRAHL — ME CNPJ: 01.216.269/0001-72 

Rua: AVENIDA IGUAcU N°: 723 

Complemento: Bairro: SAO CRISTOVAO 

Cidade: NOVA PRATA DO IGUACU UF: PR CEP: 85685-000 

Contrato: celebrado em 15/10/2013 

Valor do contrato: R$ 1.860,00 Tipo de contratante: Nao informado 

Dimensao: 10.970,00 Unidade de Medida: M2 

Acao Institucional: 

Endereco da obra/servico: RUA PRIMAVERA, RUA ALTA, RUA GILBERTO ARMANDO SOCOLOSKI E SANTOS DUMONT 
N°: S/N 

Bairro: SAO CRISTOVAO 

Cidade: NOVA PRATA DO IGUACU 	 UF: PR 	 CEP: 85685-000 

Data de inicio: 15/10/2013 Conclusao efetiva: 15/01/2014 Coordenadas Geograficas: 

Finalidade: Outro 

Proprietario: 	 CPF: 

Atividade Tecnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA, Atividade Tecnica: EXECUcAO DE OBRA OU SERVICO TECNICO, 
Area de Competencia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servico: RODOVIAS, Servico Contratado: 
EXECUgA0 DE OBRAS DE PAVIMENTACAO,EXECUCAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

Observagoes: 
EXECUOAO DE CANALIZAcA0 E PAVIMENTAcA0 COM PEDRAS IREGULARES (CALQAMENTO) 10.970 M2, MEIO FIO 
DE CONCRETO, 16 BOCA DE LOBO PADRAO, 460 METROS DE TUBOS DE 40, NAS RUA PRIMAVERA, RUA ALTA, RUA 
GILBERTO ARMANDO SOCOLOSKI E SANTOS DUMONT. 

Certidao de Acervo Tecnico n° 1351/2016 

29/04/2020 10:41 

A CAT a qual o atestado esta vinculado e o documento que 	A CAT perdera a validade no caso de modificacao dos 
comprova o registro do atestado no Crea. 	 dados tecnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razao de substituicao ou anulacao 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 habilitacao ou da entrega das 
propostas. 

A CAT e valida em todo territorio nacional. 

A autencidade e a validade desta certidao deve ser 
confirmada no site do Crea-PR, no endereco 
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do 
protocolo: 105874/2016. 

A falsificagao deste documento constitui crime previsto no 
C6digo 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 

Com.. Regional de 
e Agronorma do Parmib 



HABILITA00 DA EMPRESA 

FERNANDO RICARDO 
REOLON 
CONSTRUcOES - EIRELI 



MUNICIPIO DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissao: 23/04/2020 Edital n°: 7 Tipo Tomada de preps 
FORNECEDOR : 

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUcOES -
EIRELI 
07.129.002/0001-24 
RUA PRINCESA IZABEL, 3352 SALA 01 - CEP: 
85770000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: 
Realeza/PR 
FERNANDO RICARDO REOLON 
049.044.479-21 

E-MAIL: e.freolon@hotmail.com 	TELEFONE: 46 3543 3093 
OBJEFO: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE 

PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitacao referente a (Tomada de precos N° 07), devidamente preenchida e 
de acordo coin a Lei 8.666/93, alterada pela L,ei 8.883/94, e concordo com as condieoes do Edital. 

Assinatura do fornecedor 

Obs.: Devulver a PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do reeebimento do Edital de lieitacao. 

r07.129.002/0001-241  

FERNANDO RICARDO REOLON 
CONSTRKOES EIRELI 

Rua Princesa Izabel, 3352, Centro 

Realeza - PR CE P 85770-0001 



cios 

FERNANDO RICARDO REOLON 

TOTAL  

QUOTAS VALOR 0/0 

400.000 
	

RS 400.000,00 100,00% 

400.000 RS 400.000,00 100,00% 

TRANSFORMAcA0 DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL EM °I 4 	
0 

 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 
SETIMA ALTERACA.0 DE CONTRATO SOCIAL 
I.R. REOLON CONSTRUCOES LTDA. - EPP 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 — NIRE: 41.2.0537076-8 

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformacdo de Sociedade 
Empresarial Limitada Unipessoal em Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada — EIRELI 
Fernando Ricardo Reolon, de nacionalidade brasileira, maior, empresario, 
solteiro, natural de Realeza — PR, nascido aos 17 de marco de 1990, portador do 
RG sob N.°: 9.223.555-6, expedida pela SSP-PR, corn o CPF sob N.°: 
049.044.479-21 e corn a CNH de N.°: 04373899995 expedida pelo Detran/PR 
em 07/10/2015, residente e domiciliado a Rua Princesa Isabel, N.°: 3352, Apto. 
01 no Centro do Municipio de Realeza, Estado do Parana e CEP: 85.770-000 
anico socio da Sociedade Empresarial Limitada Unipessoal denominada de I.R. 
Reolon Construcoes Ltda. - EPP, devidamente inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ — sob N.°: 07.129.002/0001-24 corn s 
sede e foro a Rua Princesa Isabel, N.°: 3352, Sala 01, Centro do Municipio de 
Realeza, estado do Parana e CEP: 85.770-000, constituida por instrumento 
particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Parana, sob 
NIRE sob N.°: 41.2.0537076-8 em sessAo de 09/12/2004, e corn a sua Sexta 
Alteracao de Contrato Social sob N.°: 20.1.1716958-7 em sessao do dia 
14/09/2011, resolve na melhor forma de direito e consoante corn o artigo N.°: 
1.033 e N.°: 980-A da Lei N.°: 10.406/02, e em conformidade com a Lei N.°: 
12.441/2011, alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as 
clausulas seguintes: 

Clausula Primeira: Fica Transformada esta Sociedade Empresarial Limitada Unipessoal 
em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, sob o nome empresarial 
de: Fernando Ricardo Reolon Construcoes — EIRELI, corn sub-rogacao de todos os 
direitos e obrigacoes pertinentes. 
Clausula Segunda: 0 capital social da empresa que era de R$ 400.000,00 (quatrocentos 
mil reais), nao sofre alteracao permanecendo assim em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais) divididos em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de capital de R$ 1,00 (urn real) cada 
uma, subscrito e integralmente integralizado, em moeda corrente do pais, que nesta data de 
tal, passa a constituir o capital social da empresa Fernando Ricardo Reolon ConstrucOes 
— EIRELI passa a ser distribuido em: 

Clausula Terceira: Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da 
Transformacao da referida EIRELI, corn o teor a seguir: 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 28/03/2017 14:14 SOB N°  20171633202. 
PROTOCOLO: 171633202 DE 20/03/2017. C0DIGO DE VERIPICACAO: 
11701159640. NIRE: 41600548973. 
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 28/03/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  

1=1E21  ri im 
JUNTA COmE ROM. 

[ DO PARANA  

A validade deste documento, ss'impresso, fica sujeito d comprovagAo de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos c6digos de verificaglo 

--------------------------- 



A validade deste docum 

00 
TRANSFORMACAO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL EM 2/4 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 
SETI1VIA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL 
I.R. REOLON CONSTRUCOES LTDA. - EPP 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 — NIRE: 41.2.0537076-8 

11 

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRL1SA INDIVIDUAL D 
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES EIRELI 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 — NIRE: 41.2.0537076-8  

Fernando Ricardo Reolon, de nacionalidade brasileira, maior, empresdrio, 
solteiro, natural de Realeza — PR, nascido aos 17 de marco de 1990, portador do 
RG sob N.°: 9.223.555-6, expedida pela SSP-PR, corn o CPF sob N.°: 
049.044.479-21 e corn a CNH de N.°: 04373899995 expedida pelo Detran/PR 
em 07/10/2015, residente e domiciliado a Rua Princesa Isabel, N.°: 3352, Apto. 
01 no Centro do Municipio de Realeza, Estado do Parana, e CEP: 85.770-0 
resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
EIRELI, e que regerd mediante as seguintes cldusulas: 

Clausula Primeira: A sociedade constituida sob a forma de Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada — EIRELI, e corn a denominacao Fernando Ricardo Reolon 
Construcoes — EIRELI devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Juridica 
— CNPJ — sob N.°: 07.129.002/0001-24 corn sua sede e foro a Rua Princesa Isabel, N.°: 
3352, Sala 01, Centro do Municipio de Realeza, estado do Parana e CEP: 85.770-000, em 
de 07/03/2017, sera regida por este ato constitutivo, pelo Codigo Civil, Lei N.°: 
10.406/2002. 
Clausula Segunda: 0 prazo de duracAo da EIRELLI é de tempo indeterrninado e o inicio 
das operacaes socias para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo. 
Parigrafo Onico - E garantida a continuidade da pessoa juridica diante do impedimento 
por forca major ou impedimento temporario ou permanente do titular, podendo a empresa 
ser alterada para atender uma nova situacAo. 
Clinisula Terceira: Corn a TransformacAo em Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada — EIRELI continua a ser de Construed° ou Reforma de Predios Governamentais 
(CNAE-41.20-4/00), Comercio Atacadista de Artefatos de Cimento e Pré-Moldados Para 
Construcdo (CNAE-46.79-6/04), Comercio Varejista de Material de Construed.° em Geral 
(CNAE-47.44-0/99), Comercio Varejista de Artefatos de Cimento e Pré-Moldados Para 
Construcao (CNAE-47.44-0/05), Comercio Varejista de Vidros Para Construed() (CNAE-47.43-
1/00), Comercio Varejista de Ferragens Para Construcdo (CNAE-47.44-0/01), Obras de 
Urbanizacdo (ruas, pram e caladas) (CNAE-42.13-8/00), Construed() de Rodovias e 
Ferrovias (CNAE-42.11-1/01), Construed° de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de 
Esgoto e Construedes Correlatas, Exceto Obras de Irrigacclo (CNAE-42.22-7/01), Servicos de 
Pintura de Edificios em Geral (CNAE-43.30-4/04), Incorporacclo de Empreendimentos 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 28/03/2017 14:14 SOB N* 20171633202. 
PROTOCOLO: 171633202 DE 20/03/2017. C6DIGO DE VERIFICA0A0: 
11701159640. NIRE: 41600548973. 
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUOES - EIRELI 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 28/03/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  
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TRANSFORMACAO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL EM 

0
3/ 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EI LI 
SJTIMA ALTERAcA0 DE CONTRATO SOCIAL 
I.R. REOLON CONSTRUcOES LTDA. - EPP 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 — NIRE: 41.2.0537076-8 

Imobiliarios (CNAE-41.10-7/00), Obras de Fundacoes (CNAE-43.91-6/00), Servicos 
Arquitetura (CNAE-71.11-1/00), Atividades Paisagisticas (CNAE-81.30-3/00), Servicos 
Engenharia (CNAE-71.12-0/00), Aluguel de Imoveis Proprios (CNAE-68.10-2/02), Servicos 
Cartografia, Topografia e Geodesia (CNAE-71.19-7/01), Aluguel de Mciquinas e 
Equipamentos Para Construcao Sem Operador, Exceto Andaimes (CNAE-77.32-2/01), 
Transporte Rodoviario de Cargo, Exceto Produtos Perigosos e Mudancas, Intermunicipal, 
Interestadual e Internacional (CNAE-49.30-2/02) e Obras de Terraplenagem (CNAE-43.13-
4/00). 

Paragrafo Unico - 0 socio declara expressamente, que explora atividade economica 
empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresaria, nos termos do Art. 
966 e Art. 982 do adigo Civil 
Clausula Quarta: 0 capital social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos 
em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de capital de R$ 1,00 (urn real) cada uma, o qual 
esta totalmente integralizado, em moeda corrente do pais: (Art. 980-A, CC/2002) 

t-4 s o (Jos 	 QUOTAS VALOR 
&•4 4 

FERNANDO RICARDO REOLON 400.000 RS 400.000,00 100,00% 
.tr. 0  

TOTAL 	 400.000 	it RS 400.000,00 100,00% 

Clausula Quinta: A responsabilidade do titular 6 restrita ao capital integralizado da 
empresa que sera regida pelo regime juridico da EIRELI e superlativamente pela lei da 
Sociedade Anonima. 
Clausula Sexta: A administracao da Eireli cabera ao Sr. Fernando Ricardo Reolon corn 
os poderes e atribuicOes de Administrador, autorizado o use do nome empresarial 
individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigacoes seja em favor proprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens 
imoveis da Eireli. 
§ 1° - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em 
nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operacOes 
que poderao praticar e a duracao do mandato, que no caso de mandato judicial, podera ser 
por prazo indeterminado. 
§ 2° - Poderao ser designados administradores nao titular, na forma prevista no Art.° 1.061 
da lei 10.406/2002. 
Clausula Setima: 0 titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que nao participa de 
nenhuma outra empresa dessa modalidade. 
Clausula Oitava: Ao termino da cada exercicio social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestard contas justificadas de sua administracao, procedendo a elaboracao 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 28/03/2017 14:14 SOB N°  20171633202. 
PROTOCOLO: 171633202 DE 20/03/2017. CODIGO DE VERIFICACAO: 
11701159640. NIRE: 41600548973. 
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUOES - EIRELI 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 28/03/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  
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TRANSFORMACAO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL EM 4/ 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 
StTIMA ALTERAcA0 DE CONTRATO SOCIAL 
I.R. REOLON CONSTRUCOES LTDA. - EPP 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 — NIRE: 41.2.0537076-8 

do inventario, do balanco patrimonial e do balanco de resultado economico, cabend 
empresario, na proporcao de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
Clausula Nona: A Eireli podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outr 
dependencia, mediante deliberacao assinada pelo titular. 
Clausula Decima: 0 empresario podera fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro 
labore", observadas as disposicOes regulamentarcs pertinentes. 
Clausula Decima Primeira: Falecendo ou ititerditado o titular da Eireli, a empresa 
continuara suas atividades corn os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou 
inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na 
situacao patrimonial da empresa, a data da resolucao, verificada em balanco especialmente 
levantado. Paragrafo imico - 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que 
a Eireli se resolva em relacao a seu titular. 
Clausula Decima Segunda: 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que nao esta 
impedido de exercer a administracao da empresa, por lei especial, ou em virtude de 
condenacao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricacao, 
peita ou subomo, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relacOes de 
consumo, fe publica, ou a propriedade. 
Clausula Decima Terceira: Fica eleito o foro de Realeza - PR para o exercicio e o 
cumprimento dos direitos e obrigacaes resultantes deste contrato. 
E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular 
de constituicao de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, em 01 
(uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus 
termos. 

Realeza, 07 de marco de 2017. 
0 selo encontro-se 

ao final do document° 

FERNAN 0 RICARDO REOLON 
TITULAR 
RG: 9.223.555-6 - CPF: 049.044.476-21 
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s s 	r- NOMT 	  

tFERNANDO RICARDO REOLON 

F
DOC. IDENTIDADE / ORO. EMISSOR / UT 

223555-6 	SESP 	PR 

CDT 	  DATA NASCIMENTO 

F49.044.479-2417/03/1990 

FILIACAO 	  

NEY GERALDO REOLON 

VERLEI ZILIO REOLON 
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JUNTA COMERCIAL 

DO PARANA 

Governo do Estado do Parand 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Parana 

Empresa Mtn 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informagOes abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e sao vi antes na data da sua expedicao. 

Nome Empresarial: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRKOES • EIRELI • EPP 

Natureza Juridica: Empresa Individual de Responsabllidade Limitada (de Natureza Emprestria) 

Protocolo: PRC2002037248 

NIRE (Sede) 
41600548973 

CNPJ 
07.129.002/0001-24 

Arquivamento do Ato 
Constltutivo 
09/12/2004 

Intel° de Atividade 
24/12/2004 

O
ndereco Completo 
ua PRINCESA ISABEL, N° 3352, SALA 01 CENTRO - Realeza/PR - CEP 85770-000 

Objeto 
Construgao ou Reforma de Predios Governamentais, Comercio Atacadista de Artefatos de Cimento e Pre-Moldados Para Construgao, Comercio Varejista de Material de 
Construgao em Geral, Comercio Varejista do Artefatos de Cimento o Pre-Moldados Para Construgao, Comercio Varejista de Vidros Para Construgao, Comercio Varejista 
de Ferragens Para Construgao, Obras do Urbanizagao (ruas, pracas a caladas). Construgao de Rodovias e Ferrovias. Construgao de Redes de Abastecimento de Agua, 
Goleta de Esgoto a ConstrugOes Correlatas, Exceto Obras de Irrigagao, Servigos de Pintura de Edificios em Geral, Incorporagao de Empreendimentos Imobiliarios, 
Obras de Fundaytes, Servigos de Arquitetura, Atividades Paisagisticas, Servigos de Engenharia, Aluguel de Imoveis PrOprios, Servigos de Cartografia, Topografia e 
Geodesia, Aluguel de Mdquinas e Equipamentos Para Construgao Sem Operador, Exceto Andaimes. Transporte Rodoviario de Carga, Exceto Produtos Perigosos e 
Mudangas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional e Obras de Terraplenagem. 

Capital 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Prazo de Duragao 
Indeterminado 

Titular 
Nome 	 CPF 	 Administrador 	Iniclo do Mandato 	Termino do Mandato 
FERNANDO RICARDO REOLON 	 049.044.479-21 	 S 	 17/03/2008 

Dados do Administrador 
Nome 	 CPF 	 Intel° do Mandato 	 Tomlin° do Mandato 
FERNANDO RICARDO REOLON 	 049.044.479-21 	 07/04/2008 

ClItirno Arquivamento 
Data 	 Numero 	 Ato/eventos 
28/03/2017 	 20171769678 	 316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 
11_ 

Situacao 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Esta certidao foi emitida automaticamente em 24/04/2020, as 17:36:15 (horario de Brasilia). 
Se mpressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, corn o cOdigo NGU3TAV6. 

11 11 	1 I I 	II 
PRC2002037248 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretano Geral 

1 de 1 



02/04/2020 	

,17 

/ 	 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
( 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRICAO 
07.129.002/0001-24 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE iNscRicAo E DE SITUAcAO 
CADASTRAL 

DATAo9i 2D / E2  Ao  Bo  E4  R TURA 

NOME FMPRESARIAI.  

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
REOLON CONSTRUCOES 

PORTE 
EPP 

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construed° de edificios 

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
46.79-6-04 - Comercio atacadista especializado de materials de construed° ndo especificados anteriormente 
47.44-0-99 - Comercio varejista de materiais de construed° em geral 
47.44-0-05 - Comercio varejista de materiais de construcao n5o especificados anteriormente 
47.43-1-00 - Comercio varejista de vidros 
47.44-0-01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas 
42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas 
42.11-1-01 - Construed° de rodovias e ferrovias 
42.22-7-01 - Construgdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgoes correlatas, exceto obras de 
irrigacdo 
43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral 
41.10-7-00 - Incorporacdo de empreendimentos imobiliarios 
43.91-6-00 - Obras de fundagOes 
71.11-1-00 - Servicos de arquitetura 
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas 
71.12-0-00 - Servicos de engenharia 
68.10-2-02 - Aluguel de imoveis proprios 
71.19-7-01 - Servigos de cartografia, topografia e geodesia 
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes 
49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari 

LOGRADOURO 
R PRINCESA IZABEL 

NUMERO 
3352 

COMPLEMENTO 
SALA -1 

CEP 

85.770-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPIO 
REALEZA 

OF 
PR 

I 
ENDEREQ0 ELETRONICO TELEFONE 

(46) 5433-093 

EWE FEDERAL IVO RI SPONSAVFI (II,R) 

SI TUAcA0 CADASTRAL 
ATIVA 

DMA DA SITUACAO CADASTRAL 
09/12/2004 

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUACAO ESPECIAL 
v(1( ****** 

Aprovado pela Instrucao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 02/04/2020 as 10:37:37 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina: 1/1 

1/1 



CAIXA ECONOMtCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscricao: 07.129.002/0001-24 

Razao Social:FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES EIRELI EPP 

Endereco: 

	

	RUA PRINCESA IZABEL 3352 SALA 1 / CENTRO / REALEZA / PR / 85770- 
000 

A Caixa Econ8mica Federal, no use da atribuigao que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado ri3o servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes corn o FGTS. 

Validade:14/03/2020 a 11/07/2020 

Certificacao Numero: 2020031403444709982095 

Informag'ao obtida em 02/04/2020 10:39:53 

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

02/04/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 0 , 0((-̀  2 1s 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultae'  s/consultaEmpregador.jsf 	 1/1 



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

06/02/2020 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 

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 pendOncias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes 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 publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes socials previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Onico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <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 09:04:57 do dia 03/02/2020 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 01/08/2020( 
Codigo de controle da certidao: 44E2.22F0.972E.2C7B 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

• 

1/1 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 021267205-05 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 07.129.002/0001-24 
Nome: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI - EPP 

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 obrigagOes tributarias acessOnas. 

z 
lida ate 05/05/2020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda pr.gov.br  

Regina 1 de 1 

Emitido via Internet Pablica (06/01/2020 14:52:30) 

fr 
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Certidao 

MUNICIPIO DE REALEZA 	
1 

ESTADO DO PARANA 

CERTIDAO NEGATIVA 39013/2020 

IMPORTANTE: 

FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERIODO COMPREENDIDO NESTA 
CERTIDAO. 

Certificamos que ate a presente data nao existe debit° tributario vencido relativo a empresa corn a Localizacao 
descrita abaixo. 

VALIDADE: 01/06/2020 / COD. AUTENTICACAO: 9ZTMJG2QEM424X84B9Q 

REQUERENTE: REOLON PROTOCOLO: 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITACAO 

RAZAO SOCIAL: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI 

INSCRIcAO EMPRESA 

34959 

CNPJ/CPF 

07.129.002/0001-24 

INSCRICAO ESTADUAL 

9032758476 

ALVARA 

34959 
ENDERECO 

RUA PRINCESA IZABEL, 3352 - SALA - CENTRO CEP: 85770000 Realeza - PR 
ATIVIDADES 

Construgao de edificios, Servigos de pintura de edificios em geral, Comercio atacadista especializado de materials de 
construcao nao especificados anteriormente, Comercio varejista de vidros, Aluguel de maquinas e equipamentos para 
construcao 	sem 	operador, 	exceto 	andaimes, 	Comercio 	varejista 	de 	materials 	de 	construcao 	nao 	especificados 
anteriormente, Comercio varejista de materials de construcao em geral, Transporte rodoviario de carga, exceto produtos 
perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de imOveis prOprios, Servigos de engenharia, 
Obras de terraplenagem, Comercio varejista de ferragens e ferramentas 

Certidao emitida gratuitamente pela internet em 02/04/2020. 
Qualquer rasura invalidara este documento. 
Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br  

152.67.48.204:7474/esportal/stmcertidao.v 	gic?idCertidao=19832 1/1 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANA 

COMARCA DE REALEZA 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

RUA BELEM, 2393 - CENTRO CIVICO 

REALEZA/PR - 85770-000 

TITULAR 

VILMO BEDIN 

JURAMENTADO 

LUIZ RICARDO BEZ 

Certidao Negativa 
Para Efeitos Civis' 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuicao de FALENCIA, CONCORDATA e RECUPERAcA0 JUDICIAL e 
EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartorio, verifiquei NAO CONSTAR ne-
nhum registro em andarriento contra: 

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI - EPP 

CNPJ 07.129.002/0001-24, no periodo compreendido desde 02/04/1978, data de 
instalacao deste cartorio, ate a presente data. 

11111111 311 11 C1113E1E121 
IF!! 02 
	 11219 	1 111f1111 

IZ RICARDO BEZ 

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA 

REALEZA PARANA 

CARTORIO DISTRIBUIDOR 
E ANEXOS 

VILMO BEDIN 
Oficial 

Custas = R$ 39,50 
Pagina 0001/0001 



       

 

REPUBLICA FEDERATIVA 1)0 131tAtil I. 
r.,iado 	- ('(m arca de RI.ALF./A 

Tabelionat0 de Protest° 
CAMILA CANDID() 	- TAI311.1A 

RI \ 	; ; ;co -SALA n:.. Puny  0).161 -;5.1•;-2299 - (•1 	 inn RLAI.LIA 

       

CERTIDAO NEGATIVA 

CERTIFICO a pedido, que nao encontrei qualquer titulo 
protestado, em que seja devedor(a) FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - 
EIRELI, portador(a) do CNPJ n° 07.129.002/0001-24, situada nesta Cidade de 
Realeza - pp.************************************************************** 

Buscas efetuadas no(s) Ultimo(s) 5 (cinco) anos.*************************** 
Data de instalagdo deste tabelionato, 3 de Abril de 1978.****************** 

Era o que, na forma solicitada, me foi pedido 
certificar.**************************************************************** 

• Custas R$13,51 

Funarpen R$2,81 

Funre)us R$3,38 

ISSQN R$0,41 

FADEP R$0,68 

Total R$20,79 

! FUNARPEN 
-7Ey0 

vrid 

• A- 
1 	 ' 

SELO DIGITAL 
EoZtU.6umOz.Iv3fo 

qtlAnk.kjew8 
www.funarpen.com.br  

0 REFERIDO E VERDADE E DOU FE. 

REALEZA, 28 de Abril de 2020//  

G LIDA TAMIRES PEREIRA 
ESCREVENTE SUBSTITUTA 

Documento emitido as 15:54 hs - n* 1.264 

Qualquer rasura ou emenda inutiliza a presente Certid&o. 

• 



	Ir 
JUNTA

1 
 COMERCIAl 

DO PARANA  

Governo do Estado do Parana 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Parana 

EmpresaPPFacil 

Protocolo: PRC2002037248 Nome Empresarlal: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES EIRELI - EPP 

Natureza Jurknow Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresana) 
r."" 

Certificamos que as informacoes abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial a sao vigentes na data da sua expedicao.  

NIRE (Sede) 
41600548973 

CNPJ 
07.129.002/0001-24 

Arquivamento do Ato 
Constitutivo 
09/12/2004 

J 

Inicio de Atividade 
24/12/2004 

Endereco Completo 
Rua PRINCESA ISABEL, N° 3352, SALA 01 CENTRO - Realeza/PR - CEP 85770-000 

Objeto 
Construgao ou Reforma de Predios Govemamentais, Comercio Atacadista de Artefatos de Cimento e Pré-Moldados Para Construgao, Comercio Varejista de Material de 
Construgao em Geral, Comercio Varejista de Artefatos de Cimento e Pre-Moldados Para Construgao, Comercio Varejista de Vidros Para Construgao, Comercio Varejista 
de Ferragens Para Construgao, Obras de Urbanizacao (ruas, pracas e caladas), Construgao de Rodovias e Ferrovias, Construgao de Redes de Abastecimento de Agua, 
Coleta de Esgoto e Construcaes Correlates, Exceto Obras de Irrigagao, Servigos de Pintura de Edif(cios em Geral, Incorporagao de Empreendimentos Imobiliarios, 
Obras de Fundacoes, Servigos de Arquitetura, Atividades Paisagisticas, Servicos de Engenharia, Aluguel de Imoveis Preprios, Servicos de Cartografia, Topografia e 
Geodesia. Aluguel de Maquinas a Equipamentos Para Construgao Sem Operador, Exceto Andaimes, Transporte Rodovidrio de Carga, Exceto Produtos Perigosos e 
Mudancas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional e Obras de Terraplenagem. 

Capital Porte Prazo de Duragito 
RS 400.000,00 (quatrocentos mil reais) EPP (Empresa de Pequeno Indeterminado 
Capital Integralizado Porte) 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)/  

Titular 
Nome CPF Administrador 	Inicio do Mandato 	Termino do Mandato 
FERNANDO RICARDO REOLON 049.044.479-21 S 	 17/03/2008 

Dados do Administrador 
Nome CPF Inicio do Mandato 	 Terrain° do Mandato 
FERNANDO RICARDO REOLON 049.044.479-21 07/04/2008 

00)(2,f:24 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis SINREM 

1,- — 	 

• Ultimo Arquivamento Situagao 
Data , Nnmero Ato/eventos ATIVA 
28/03/2017 20171769678 316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE Status 

PEQUENO PORTE SEM STATUS 

Esta certidito foi emitida automaticamente em 24/04/2020, as 17:36:15 (horrid° de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, corn o cOdigo NGU3TAV6. 

II 11 1 1 1 	II  
I RC200203/248 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretario Geral 

S 

1 do 1 



PODER JUDICIARIO 
MY21:cA DO TRABAHO 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHI 

0 f"1 5 

Nome: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.129.070001-24 

Certidao n°: 5811966/2020 
Expedigao: 04/03/2020, as 10:28:03 
Validade: 30/08/2020/1  180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedicao. 

Certifica-se que FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o no 

07.129.002/0001-24, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relacao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORMAck0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenca condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execucao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliacao Previa. 
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo 	 JURIDICA 

do Brasil 
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA )URIDICA 

Lei N. 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

P 

N° 0000000552997 

1T1„411)11)1j11I1101111j111,11 1 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA JURIDICA 

Validadq. 31/05/2020 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidao. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa nao se encontra em 
debit° corn o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) 
atribuigao(gOes) de seu(s) responsavel(veis) tecnico(s) 

• INFORMAcOES DO REGISTRO 	  

Razao Social: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI - EPP 
Data do Ato Constitutivo: 
Data da Ultima Atualizacao do Ato Constitutivo: 
Data de Registro: 10/07/2014 
Registro CAU : PJ26789-9 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 
Objeto Social: Comercio varejista de materiais de construgao em geral, Comercio atacadista de materials de 

construgao em geral,Fabricagao de esquadrias de metal,Fabricagao de estruturas 
metalicas,Fabricagao de artefatos de cimento para use na construgao, Servigos de arquitetura, 
Atividades paisagisticas, Obras de fundagoes Servigos de engenharia,Servigos de cartografia, 
topografia e geodesia, Aluguel de imoveis pr6prios Aluguel de maquinas e equipamentos para 
construgao sem operador, exceto andaimes 

Atividades econOmicas: 

- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIALS DE CONSTRUCAO EM GERAL 

Capital social: R$ 400.000,00 
Ultima atualizacao do capital: 07/03/2017 

RESPONSAVEIS TECNICOS 

41111 	
Nome: LUCAS DORS 
Titulo: 
Arquiteto e Urbanista 

Inicio do Contrato: 27/06/2014 
NUmero do RRT: 9131610 
Tipo de Vinculo: PRESTADOR DE SERVIcOS 
Designacao: 

OBSERVAcOES 

- A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) 
respectiva agao penal. 
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragao(oes) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidao 
perdera a sua validade para todos os efeitos. 
- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracao posterior dos elementos cadastrais nela contidos 
- Valida em todo o territOrio nacional. 

Certidao n° 552997/2020 

Expedida cm 10/01/2020, Roaloza/PR, CAU/PR 

A autenticidade desta Cerlidao pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.briapp/view/sight/extemo?form.Servicos,  corn a chave: A1WZA8 
. 	 Impress° em: 10/01/2020 as 08:43:53 por: REOLON CONSTRUcOES, ip: 177.101.136.59 

RESPONSAVEL TECNICO 



00n i"17 
Pagina 2/2 

• 
' • 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo 	 JURIDICA 

do Brasil 
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA JURIDICA 

Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

N° 0000000552997 

11011111)111)11,11.1111,11 II 11,111911) 

Chave de hripreSSao: Al WZA8 

• 

• 

A autenbodade sesta Certiddo pode ser verificada em• nttpsfisiccau.caubr.gov.briappivIew/sight/externo?form=Servicos,  coma cheve: A1WZA8 

Impresso em 10/01/2020 as 08.43.53 por REOLON CONSTRUcOES, ip-  177.101.136.59 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAcA0 

Lei N. 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO 

N° 0000000552194 

1T1011!11j11j11,1)11011111T111111141 

    

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FISICA 

Validade: 31/05 20 / 

CERTIFICAMOS que o Profissional LUCAS DORS encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, 
de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidao. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional nao se encontra 
em debit° corn o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

INFORMACOES DO REGISTRO 

• 
Nome:LUCAS DORS CPF: 006.333.769-06 
Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

 

Registro CAU : A42324-6 
Data de obtencao de Titulos: 10/12/2004 
Data de Registro nacional profissional: 09/03/2005 
Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS ) 
Situagao de registro: ATIVO 
Titulo(s): 

- Arquiteto e Urbanista 

Pais de Diplomacao: Brasil 

Cursos anotados no SICCAU: 

- Nenhum curso anotado. 

ATRIBUICOES 

As atividades, atribuicoes e campos de atuagao profissional sao especificados no art. 20 da Lei 12.378, de 31 de 
dezernbro de 2010. 

• 
OBSERVAcOES 

- A falsificacao deste document° constitui-se em crime previsto no Ccidigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) 
respectiva acao penal. 
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteracao(oes) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidao 
perdera a sua validade para todos os efeitos. 
- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 
- Valida em todo o territOrio nacional. 

Certidao re' 552194/2020 

Expedida em 06/01/2020, REALEZA/PR, CAU/PR 

Chave de Impressao: 9BD5B5 

A autenticidade desta Certipo pode ser verificada em: haps://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form.Servicos,  com a chave: 9BD5B5 
Impresso ern, 10/01/2020 as 08:48.28 por: LUCAS DORS. ip -  177.101.136.59 



Protocolo 

1066292/2020 

1
1 

11 

    

1111 

  

I 	I III 

  

        

• 

Argultetura e Urbanismo do Brasil 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil 

INFORMAcOES DO PROTOCOLO 

Interessedo (1) 

Noma I Nnrrm Fantasia 

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI - EPP REOLON  

   

Regiptro 

I0000PJ267899 

  

  

. Endercco: 

LRUA PRINCESA IZABEL, 3352 - CENTRO - Realeza 

Informacdes do Protocolo 

Assunto: 

[ALTERAcAO DO REGISTRO (OBJETO SOCIAL, SOCIOS, CAPITAL, ENDEREgO, ETC) 

Emisato. 	 Cadestro: 	 Situagdo: 	 r   r  
05/03/2020 	05/03/2020 	ABERTO 

Descricdo: 

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS PRINCIPAL PARA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 

Document°, 

Tipo: Data: Sltuactio: Observacdo: 

Comprovante de Inscricao no CNPJ 05/03/2020 Inclusdo 001 

Contrato Social de Possoa Jurfdica 05/03/2020 Inclusao 002 

(deviator i los 

         

Data Envio 
	

Data Recebimento 

05/03/2020 
	

05/03/2020 

     

Origem 

TRIAGEM - Triagom de Protocolos - PR 

  

Destino 
TRIAGEM - Triagem de Protocolos PR 

 

   

     

     

j 



SELLS 30.46.gr,'F..E..,Jr1-1-g9k1e2.1„.IRS 
Conaulte err, mitw.funarpon.com.br  

Recontreco a(s', fIrrna(E,) pc,r L2,EMELHANc.k: EDUARDO 
L1izErrc..3 

t; ,F.a1E7.2,-PF., 2T! le ;alley,  
Ernt,ntemunho 

Rua barrio do Rio Brdoco, SL,U% - 
;YA A 770-000 ( 	.‘. 1 	 . 	, 	A 

Alll• 	A 	VA 	 iAl 

i 	111.111 ..j,i1)111A-AIA•ti)1c, 	 lit, 1,1 

fi 

',:,As'̀  p̀. 	MUNICIPAL  SY 

Sl
i 

 ‘r• MUNICiPIO DE REALEZA 
CNPJ 76.205.673/0001-40 

00 e4t. 

I,- %JO kAJ 

DECLARA(A0 DE CAPACIDADE TECNICA 

 

DECLARAMOS para os devidos fins que, a Empresa I.R.REOLON CONSTRUCOES 	A, 

pessoa juridica de direito privado, corn sede a Rua Princesa Izabel, 3352, em Realeza — PR, insert no 

CNPJ/MF sob n° 07.129.002/0001-24, tendo como responsavel tecnico o Arquiteto e Urbanista L SAS 

DORS, registro no CAU/BR A42324-6. executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA -

PR, inscrita no CNP.I/ME sob o n° 76.205.673/0001-40, Execucao de Pavimentacao Poliddrica no Municipio 

de Realeza -PR, corn as caracteristicas abaixo descritas localizado, de acordo corn os projetos exigidos por 

lei e a respectiva ART de execucao descrita abaixo. • 
OBRA: Pavimentacao Poliedrica 
Area: 46.332,00 1112 
	

Modalidade: EMPREITADA GLOBAL 

ItRT n'); 0000004597903 	Data de linelo: 27 04 2016 	Data da Conclust16: 01, 11'2016. 

CARACTERISTICAS DA OBRA: 

Execucao de colchao de argila, corn area total de 46.332,00m2. Execucao de escarificacao, regularizacao, 
compactacao do subleito corn area total de 46.332,00m2. Execucao de carga, transporte, assentamento de 
cords o lateral coin pedras p/pavimentacao poliedrica, perfazendo o total de 16.848,00 m. Extracao, carga, 
transporte, preparo c assentamento de pedras corn area total de 41.277,60m2. Enchimento Com argila para 
pavimentacao poliddrica corn area total de 46.332,00m2. Compactacao da pavimentactio poliedrica corn area 
total de 46.332.00612. ContencAo lateral corn solo do local corn area total de 23.166,00m2. Enleivamento da 
comencao lateral corn area total de 8.424,00m2. 

Declaramos que, todos os requisitos de qualidade tecnica foram cumpridos e por ser essa a expressao 
da verdade datamos e assinamos. 

• Atenciosamente, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA 
Depart. de Obras e Desenv. Urban() 
Eduardo 	

Luricrto Eng. Civil 
cr.;LA-PR 138161 

 

 

Realeza — PR, 24 DE OUTUBRO DE 2017. 

Cr" 

DEPARTAMENTO DE OBI A E DESENV.URBANO 
EDUARDO CEZAR LUIZETTO 

ENG. CIVIL — CREA PR 138.161 /D 

Fone/fax: 46 3543 - 1122 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

Lei No 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, quo consta ern nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Tecnica - 	s abaixo 
discriminado(s): 

Profissional: LUCAS DORS 

Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 
Registro Nacional: Registro CAU n° 000A423246 

Validade: Indefinida 

Numoro do RRT: 6431512 
	

Tipo do RRT: SIMPLES 	 Registrado em: 

Forma de Registro: RETIFICADOR a 4597903 	 Participacao Tecnica: INDIVIDUAL 

Descricao: EXECUCAO DE COLCHAO DE ARGILA, COM AREA TOTAL DE 46.332,00W. EXECUCAO DE ESCARIFICACAO, 
REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO SUBLEITO COM AREA TOTAL DE 46.332,00M'. EXECUCAO DE CARGA, 
TRANSPORTE,ASSENTAMENTO DE CORDAO LATERAL COM PEDRAS PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA, PERFAZENDO 0 
TOTAL DE 16.848,00W.EXTRACAO CARGA E TRASPORTE, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS COM AREA TOTAL DE 
41.277,60M'. ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM AREA TOTAL DE 46.332,00M'. 
COMPACT/00 DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM AREA TOTAL DE 46.332,00M'. CONTENCAO LATERAL COM SOLO DO 
LOCAL, COM AREA TOTAL DE 23.166,00M2. ENLEIVAMENTO DA CONTENCAO LATERAL COM AREA TOTAL DE 8.424,00M2  

Empresa contratada: I.R REOLON CONSTRUCAO LTDA 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 

Contratante: MUNICIPIO DE REALEZA 
CPF/CNPJ: 76205673000140 

RUA RIO BRANCO 	 N° 3507 

Complement°. 	 Bairro CENTRO 

Cidade: IREALEZA 	 UF, PR 	 CEP' 85770000 

Contrato• 74/2016 	 Culebrado em 27/04/2016 

Valor do Contrato. R$ 1.116.209,48 	 Tipo do Contratante: Pessoa jurldica de direito pOblico 

Data de Inicio: 27/04/2016 	 Data de Fim: 01/11/2016 

Atividade Tecnica 

2.8.1 - Execucdo de terraplenagem, drenagem e pavimentacao , 46332.00 m' - metro quadrado; 

Endereco da obra/servigo 

RUA BARAO DO RIO BRANCO 

Complemento: MUNICIPIO DE REALEZA-PR 

Cidade: REAL.EZA 

Coordenadas Geograficas: 0 0 

UF: PR 

N° 3574 

Bairro: CENTRO CIVIC° 

CEP: 85770000 

	 1, Descricao 	  

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

2. Itiformacoes 	  

- Declaro expressamente que sao verdadeiras todas as informacOes constantes neste documento e que as atividades 

A autenticidade desta CertidOo pods sor m telps://siccau.caubr.pov.beappmewisioneexterno?form=Servicos, corn a chave• 5Z4803515C904AZD547A 

Impress° em 10101/2018 5s 14:32!17 par: LUCAS DORS. to '200.181.254.29 



Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

Lel N. 1 2 3 78 de 31 de Uezembro de 2010 

n 0 d Fagn22/2 

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

N°0000000421068 

L 

descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluida(s). 

- Em conforrnidade corn o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realizacao de trabalho de competancia 	tiva ou 
de atuacao compartilhadas corn outras profisseles regulamentadas sera objeto de Registro de Responsabilidad- Tecnica - 
RRT. 

- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracao posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Certid50 n°  421068/2018 

10/01/2018, 14:32 

Chave do Impressao: 5Z4BD3515C904AZD547A 

A autenticidade dasta Certideso pode sor 
	

https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?lorm=Servicos:  com a chave: 5Z41303515C904AZD547A 
Impress° ern 10/01/2018 as 14:32:17 por: LUCAS 0011S. 	200.181 254.28 
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CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVICOS E  

HONORARIOS DE PROFISSIONAL AUTONOMO 

Pelo presente instrumento particular de Prestacao de Servicos e 

Honorarios de Profissional Autonomo, figurando como CONTRATANTE  a 

empresa FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - 

EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ 07.129.002/0001-24, corn sede a Rua 

Princesa Izabel, n° 3352, Sala B, centro, na cidade de Realeza - PR, CEP. 

85770-000, neste ato representada por seu procurador Ney Geraldo Reolon, 

• inscrito no CPF n° 588.742,329-34, e como de outro lado, CONTRATADO  o 

Arquiteto e Urbanista LUCAS DORS  inscrito no CPF 006.333 769-06 e 

portador do RG. 68056659/SESP/PR, corn endereco profissional na rua 

Arnaldo Busato, n° 3184, centro, Realeza-PR, tern como justo e contratado a 

seguinte: 

DO OBJETO DO CONTRATO 

CLAUSULA la: O presente instrumento tern como objeto a prestacao de 

411 	servicos de Arquitetura e Urbanism. sendo que, em sua vigencia, o contratado 

deve manter seu registro regularizado no Conselho Regional de Arquitetura 

(C.A.U. BR), sob pena de ser considerado extinto o presente instrumento.  

Paraqrafo primeiro:  0 presente contrato e regido pela legislagao vigente e em 

especial pelos artigos 593 e seguintes do Codigo de Civil; 

Paraqrafo sequndo:  0 contratado prestara os servicos constantes da clausula 

primeira sem qualquer exclusividade, desenvolvendo atividades para terceiros 

em geral, desde que ausente o conflito de interesses corn o pactuado no 

presente instrumento; 

r. 
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CLAUSULA 2a:  0 contratado executara os servigos diretamente a contratant ; 

CLAUSULA 3a :  0 contratado prestara os servigos de Responsavel Tecnico a 
()i

DOS SERVICOS  

Empresa. Os servigos sera o efetuados em consonancia corn a Resolugao 2 

do C.A.U. 

Paraqrafo primeiro  — E exclusiva a responsabilidade do contratante corn as 

despesas referentes aos encargos sociais, leis trabalhistas, previdenciarios, 

civis, salario de funcionarios, transporte/logistica dos materials e eventuais 

• z6ftAts qoe NSVekVS) MOW wa obra wyw cwaWosAmcSowarSosf 
CIDh2;IDOT3tSIDTeS CDTAT3'126DS pe% mesmo. 

Paraqrafo sequndo  - 0 contratado tera completa e irrestrita liberdade para 

executar seus trabalhos, nao necessitando de predeterminar horanos ou 

fungoes, ficando assim caracterizado que o mesmo exerce de maneira 

autOnoma seus servigos, nao mantendo nenhum vinculo trabalhista corn a 

contratante; 

• 	Paragrafo terceiro:  0 prazo de conclusao do objeto deste contrato podera ser 

alterado por motivo de caso fortuito e/ou forga maior na forma da legislagao 

civil. Ainda, por convengao do contratante e contratado. 

DOS HONORARIOS  

CLAUSULA 4a:  0 contratado trabalhara quatro (04) horas, por dia, de segunda 

a sexta em favor da contratante; 

tir.c ab 2)00'4 st 
tuOmto 
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Paragrafo Cmico:  0 contratado recebera o valor de 04 salarios minimos 

vigentes (quatro salarios minimos), por mes trabalhado em conformidade corn 

o SINDARQ/Pr. Eventuais alteragoes de valores deverao ser observas pelas 

regras do SINDARQ/Pr; 

CLAUSULA 5a:  Ficam estabelecidas que sao obrigagoes da Contratante.  

a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido no presente contrato; 

h) Fornecer ao contratado, materiais e informagoes, indispensaveis ao seu 

servigo, facilitando a prospecgao dos negocios. 

• Paragrafo unico: 	Fica vedado ao contratante, negociar abatimentos, 

descontos ou dilagOes de prazo para o pagamento o execugao dos servigos, 

sem o previa conhecimento e autorizagao do contratado. 

CLAUSULA 6a:  Ficam estabelecidas as seguintes obrigagoes do Contratado: 

▪ Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual. 

1:11 Atender as instrugaes da contratante, sobre os termos dos servigos a serem 

prestados aos clientes. 

▪ Prestar informagoes a contratante, sempre que esta Ihe solicitar, informando 

sobre a execugao de seus servigos e demais detalhes sobre a execugao de 

sues atividades.  

Abster-se de revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, 

informagoes sobre seus clientes. 

Eximir-se de intermediar abatimentos, descontos, ou dilagao sem expressa 

autorizagao da contratante. 

c)-14,C(4.6 r 
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CLAUSULA 7a: Sao motivos para que o Contratante rescinda o presente 

instrumento: 

Desidia do contratado no cumprimento das obrigagoes assumidas para corn 

a contratante e terceiros. 

1:11 Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da contratante perante 

terceiros. 

▪ Deixar de cumprir o contratado, qualquer das clausulas dispostas no 

presente instrumento. 

CLAUSULA 8a:  Sao motivos para que o Contratado rescinda o presente 

instrumento: 

▪ Solicitar a Contratante, atividade que exceda o prescrito no presente 

instrumento de contrato. 

11).  Deixar a contratante de observer quaisquer obrigagoes que conste no 

presente contrato. 

▪ Deixar a Contratante de efetuar os pagamentos em favor do contrato; 

Paraqrafo Cmico:  Por motivos de force maior e por convencao das partes.  

CLAUSULA 9a  - Quaisquer duvidas referente aos servicos a serem 

executados, que nao estiverem discriminado ao presente contrato, deverao ser 

executados conformem os projetos e memoriais de responsabilidade do 

contratado; 

Paraqrafo Cmico:  Cessa a responsabilidade do contratado quando todo e 

qualquer trabalho for efetuado, pela contratante, em desacordo corn o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo e do presente acordo, 



CLAUSULA 10a  -  Sao obrigacoes exciusivas do contratado:  

 

Cumprir o contido no presente contrato; 

1:4 Realizar os Servigos de Responsavel Tecnico da Empresa; 

Atender o quanto contido na Resolugao 21 do C.A.U. 

 

CLAUSULA 11a  -  Sao obriqacoes exciusivas da contratante: 

Efetuar o pagamento na forma e modo aprazados, no presente contrato; 

Assistir ao Contratado o que for necessano para execucao dos trabaihos de 

maneira criteriosa na forma de orientagaes escritas ou verbais. 

CLAUSULA 12a  - Das disposigoes gerais: 

a)  Fica expressamente vedada, no todo ou em parte, a transferencia ou cessao 

dos servigos de que trata o presente instrumento; 

121 E expressamente vedado a contratante a utilizagao de trabalhadores 

menores, puberes ou impuberes, para a prestacao dos servigos. A presenga de 

menores caracteriza infringencia ao quanto contrato cabendo rescisao 

• unilateral do contrato, por parte do contratado. Ainda, no caso de 

descumprimento desta clausula a responsabilidade sera exclusiva da 

contratante; 

cl Os servigos de fiscalizagao sera() efetuado pelo contratado, para vistoriar os 

trabaihos praticados podendo fornecer orientagoes na construgao, a qualquer 

tempo pedir o afastamento de empregados da contratante que nao 

apresentarem 	conduta 	adequada 	ou 	desrespeitem 	as 

normas/regras/determinagoes do contratado, bem como de seguranga, higiene 

e legais de forma ampla; 

P•tgOite1.0 e 
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dZ Fica assegurado o dwelt() do contratado ao ressarcimento dos danos 

sofridos em virtude de interpelacao judicial em razao de obrigagao nao 

cumprida pela contratada (custas, taxas, honorarios advocaticios, perici is, 

etc); 

CLAUSULA 13' - As partes poderao, via notificacao, rescindir unilateralmente 

de pleno direito o presente contrato, a qualquer tempo mediante os motivos 

abaixo: 

.41 A nao execuoao dos servicos dentro dos prazos estipulados, 

• 
tcjI 0 nao comprimento de quaisquer das clausulas e condigoes estabelecidas 

no presente instrumento. 

DO FORO 

CLAUSULA 14'  - Fica eleito, o Foro desta cidade e comarca de Realeza-PR, 

corn a exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

as duvidas que possam surgir na execucao do presente contrato. 

0 presente contrato e irretratavel e irrevogavel, e obriga nao so as partes 

contratantes, mas tambem seus herdeiros e sucessores a qualquer titulo. 

• E por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em duas 

(02) vias de igual teor, perante as testemunhas instrumentarias, para todos os 

fins, ressalva e conservacao de direito. 

Realeza, 08 de Janeiro de 2020.  

141  Cfd.i 	0 
Aaquiteto a Urba istri 

CAU N° A423'4-6 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

 

CONTRATAQ0 
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FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRKOES - EIRELI 

ANEXO 13 
DECLARAc -AO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA 

Tomada de Precos n° 07/2020 

Objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO 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 

Nome da Empresa: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES EIRELI 

CNPJ n°:07.129.002/0001-24 

Endereco Completo: RUA PRINCESA IZABEL, 3352,CENTRO,REALEZA - PR 

Fone: 46 3543-1654 

E-mail: IRREOLONPHOTMAIL.COM   

O representante tecnico da FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUOES EIRELI Sr. (a) 
LUCAS DORS, 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 
condicaes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total 
responsabilidade por este fato e informando que nao o utilizara para quaisquer questionamentos 

• futuros que ensejem evencas tecnicas e ou financeira para corn a contratante. 

REALEZA, 28 DE ABRIL DE 2020. 
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r-07.129.002/0001-24-1  

FERNANDO RICARDO REOLON 
CONSTRKOES EIRELI 

Rua Princesa Izabel, 3352, Centro 

Realeza - PR CE' P 85770-000 

LUCAS DORS 
'AU N A42324-6 

ARQUEL ETO E URBANISTA 

PRINCESA IZABEL, 3352 — 85770-000 — REALEZA — PARANA 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 	IE: 90327584-76 

EMAIL: irreolon@hotmail  corn 	 FONE: 46 3543-1654 
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FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI 

ANEXO 8 

DECLAFtACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE 

LUCAS DORS,  CPF n°  o06.M.76Q.06, CAU n°A 42324-6, declara que é conheced r das condicoes constantes 
no Tomada de Precos n° 07/202o e que aceita participar da Equipe Tecnica da Emp sa  FERNANDO RICARDO 
REOLON CONSTRUcOES EIRELI, CNPJ n° 07.129.002/0001-24, para a CONT TAcA0 DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECKAO DE PAVIMENTACAO 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 

Realeza, 28 de abril de 2020. 

• FERNANDO RICARDO REOLON 
CONSTRUcOES EIRELI 

Rua Princesa Izabel, 3352, Centro 

Realeza - PR CE" P 85770-000 J 

" ,0.1 .  'A PRINCESA IZABEL, 3352 — 85770-000 — REALEZA — PARANA 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 	1E: 90327584-76 

EMAIL: irreoloffahotmail.com 	 FONE: 46 3543-1654 
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CNPJ: 07.129.002/0001-24 	1E: 90327584-76 
EMAIL: irreolonhotmail.com 	 FONE: 46 3543-1654 

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI 

ANEXO 04 

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

A Comissao de Licitacao 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 07/2020. 

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

Oro 
bknista 

A 	° A42324-6 
Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pert nce ao n so quadro 

tecnico de profissionais permanentes, corn relacionamento junto a emp esa, dentro das Leis 
Trabalhistas vigentes. 

Realeza, 28 de abril de 2020. 

 

FERNANDO RICARDO REOLON 
RG:9.223.555-6 

SOCIO-ADMINISTRADOR 
r-07.129.002/0001-24-1  

FERNANDO RICARDO REOLON 
CONSTRLIOES EIRELI 

Rua Princesa Izabel, 3352, Centro 

Realeza - PR CCP 85770-000  

Nome Especialidade CREA/CAU n° 
Data do 
registro 

Assinatura • •  
profissio 	. 

LUCAS DORS ARQUITETO E 
URBANISTA 

A42324-6 10/07/2014 _i. 4 
Ar , 	- ..• 
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FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI 

ANEXO 10 
DECLARACd0 DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNI 0 P RA A EXECUCAO  

DO OBJETO DA LICITACA0  

Referencia: 
Municipio de Capanema - PR 
Tomada de Precos N° 07/2020 

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUcOES EIRELI,  inscrita no CNPJ/MF n°07.129.0o2/000l-24 por 
intermedio de seu representante legal, o(a) Sr(a) FERNANDO RICARDO REOLON, portador(a) do documento de identidade RG n° 
0.221.5r,5-6,  emitido pela SSP/PR, e do CPF n°  049.044.479-21,  DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, 
alinea "g" do edital de licitacIo, que possui todos equipamentos minimos e dispoe de pessoal tecnico para a execucao do objeto da 
licitacao. 

• 
ESCAVADEIRA HIDRALTLICA; 
RETROESCAVADEIRA; 
Rolo Chapa ou Tandem; 
Caminhao BASCULANTE; 
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 licitat6rio, 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. 

Realeza, 28 de abril de 2020. 

FERNANDO RICARDO REOLON 
RG:9.223.555-6 

SOCIO-ADMINISTRADOR 

F07.129.002/0001-24-1  

FERNANDO RICARD REOLON 
CONSTRUOES E

O 
IRELI 

Rua Princesa Izabel, 3352, Centro 

Realeza - PR CC P 85770-0001 

RUA PRINCESA IZABEL, 3352 — 85770-000 — REALEZA — PARANA 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 	1E: 90327584-76 

EMAIL: irreolonhotmail.com 	 FONE: 46 3543-1654 
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FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUcOES - EIRELI 

ANEXO 11 

CRONOGRAMA DE UTILIZA4A0 DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPA ENTOS EDITAL 

DE TOMADA DE PRECOS N° X07/2020 

PROPONENTE FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRKOES EIRELI 	\ 
MUNICIPIO/LOCAL CAPANEMA-PR 

OBJETO PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA ARA 
CONSTRUIDA 

6000M2 

LOTE PRAZO DE 
EXECUCAO 

06 MESES 

I'l'EM DESCRIMINA00 DOS 
VEICULOS, MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS DISPON1VEIS 

PRAZO DE EXECUCAO (DIAS) 

30 60 90 	120 150 180 210 240 
1 ESCAVADE1RA 

I IIDRAULICA 
trriuzAcAo X X X 

QUANTIDADE 01 01 01 
2 RETROESCAVADEIRA UTILIZAcA0 x x x 

QUANTIDADE 01 01 01 
3 1201,0 CI-IAPA UTILIZAcA0 x x x x x x 

QUANTIDADE 01 01 01 01 01 01 
4 CAM INI IA0 

13ASCULANTE 
UTILIZA00 X X X X X X 

QUANTIDADE 01 01 01 01 01 01 

5 uTiLizAcAo 
QUANTIDADE 

41.1 
F07.129.002/0001-24  

FERNANDO RICARDO REOLON 
coNSTRUOES EIRELI 

Rua Princesa Izabel, 3352, Centro 

LRealeza - PR 	CE'P 85770-000  

FERNANDO 
RICARDO REOLON 

RG: 9.223.555-6 
SOCIO- 

ADMNISTRADOR ,: 

LUt/S., D IRS 
CAON 44.324 6 
AROUI' Er t E 
URIA'.'l  • - 

----- 	-.6.4 

REALEZA, 28 DE ABRIL DE 2020. 

Arqu to o 	
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CA N° A42324-6 

RUA PRINCESA IZABEL, 3352 - 85770-000 - REALEZA - PARANA 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 	IE: 90327584-76 

EMAIL: irreolon@hotmail.com 	 FONE: 46 3543-1654 
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FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI 

ANEXO -02 

Modelo de Deelaracao UniDcada 
Com issAo Perm a nente de Aberto ra eJulgamento de Licitacties 

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana 
TOMADA DE PRECOS 

Pelo presente instrumento, a empresa FERNANDO RICARDO REOLON CONST UcOES EIRELI, CNPJ n° 
07.129.002/0001-24, corn sede na RUA PRINCESA IZABEL,3352, CENTRO, através de seu representante legal infra-
assinado, que: 

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). 

• Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada iniclonea para licitar ou contratar corn a 
Administracao Publica. 

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 é o(a) Sr.(a)FERNANDO RICARDO 
REOLON, Portador(a) do RG sob n°9.223.555-6 e CPF n° 049.044.479-21., cuja funcAo/cargo é 
socio administrador, responsavel pela assinatura do Contrato. 

Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou funcao publica 
impeditiva de relacionamento comercial corn a Administracao 

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

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: IRREOLON@HOTMAIL.COM  
Telefone: (46) 3543-1654 

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. 

Nomeamos e constituimos o senhor(a) FERNANDO RICARDO REOLON, portador(a) 	do 
CPF/MF sob n.°049.044.479-21, 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. 

Realeza, 28 de abril de 2020. 

r07.129.002/0001-241 

  

FERNANDO RICARDO REOLON 
	 CONSTRKOES EIRELI 

Rua Princesa Izabel, 3352, Centro 

Realeza - PR CE' P 85770-000 

 

FERNANDORICARDO REOLON 
RG:9.223.555-6 

SOCIO-ADMINISTRADOR 

RUA PRINCESA IZABEL, 3352 — 85770-000 — REALEZA — PARANA 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 	IE: 90327584-76 

EMAIL: irreolon@hotmail.com 	 FONE: 46 3543-1654 
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FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUcOES - EIRELI 

ANEXO 9 
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO 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 FERNANDO RICARDO 
REOLON CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 07.129.002/0001-24, 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° 07/2020, realizado pelo Municipio de Capanema — PR. 

Realeza, 28 de abril de 2020. 

FERNANDO RICARDO REOLON 
RG:9.223.555-6 

SOCIO-ADMINISTRADOR 

1.-07.129.002/0001-24-1  

FERNANDO RICARDO REOLON 
CONSTRUOES EIRELI 

Rua Princesa Izabel, 3352, Centro 

L 
Realeza - PR CE' P 85770-000  

RUA PRINCESA IZABEL, 3352 - 85770-000 - REALEZA - PARANA 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 	1E: 90327584-76 

EMAIL: irreolon@hotmail.com 	 FONE: 46 3543-1654 
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Governo do Estado do Parana 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

JUNTA cp?1/4t(A4TAL 	Junta Comercial do Estado do Parana 

 

Empresa P1Facil Art 

     

  

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

  

  

Sisterna Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informacOes abaixo constam dos documentos arquivados 
wu  nesta Junta Comercial e sao vigentes na data da sua expedicao.  

  

Nome Empreearlal: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUcOES EIRELI - EPP 

Natureza Jurldica: Empress Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresaria) 

rotoeolo: PRC2002037248 

NIRE (Sede) 
41600548973 

CNPJ 
07.129.002/0001-24 

Arquivamento do Ato 
Constitutivo 
09/12/2004 

Inicio de Atividade 
24/12/2004 

Enderego Completo 
Rua PRINCESA ISABEL, N° 3352, SALA 01 CENTRO - Realeza/PR - CEP 85770-000 

Objeto 
Construcao ou Reforma de Predios Governamentais, Comercio Atacadista de Artefatos de Cimento e Pré-Moldados Para Construgao, Comercio Varejista de Material de 
Construct° em Geral, Comercio Varejista de Artefatos de Cimento a Pré-Moldados Para Construct°, Comercio Varejista de Vidros Para Construcao, Comercio Varejista 
de Ferragens Para Construct°, Obras de Urbanizacao (rues, pracas e caladas), Construcao de Rodovias e Ferrovias, Construcao de Redes de Abastecimento de Agua, 
Coleta de Esgoto e Construcaes Correlatas, Exceto Obras de Irrigacao, Servigos de Pintura de Edificios em Geral, Incorporagao de Empreendimentos Imobiliarios, 
Obras de FundacOes, Servicos de Arquitetura, Atividades Paisagisticas, Servicos de Engenharia, Aluguel de Imoveis Proprios, Servicos de Cartografia, Topografia e 
Geodesia, Aluguel de Maquinas e Equipamentos Para Construcao Sem Operador, Exceto Andaimes, Transporte Rodoviario de Carga, Exceto Produtos Perigosos e 
Mudancas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional e Obras de Terraplenagem. 

Capital 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Prazo de Duragao 
Indeterminado 

Titular 
Nome CPF Administrador 	Inicio do Mandato 	Terrain° do Mandato 
FERNANDO RICARDO REOLON 049.044.479-21 S  17/03/2008 

Dados do Administrador 
Norne CPF Inicio do Mandato Tomlin() do Mandato 
FERNANDO RICARDO REOLON 

ultimo Arquivamento 

049.044.479-21 07/04/2008 

Situagao 
Data Wiler° Atoleventos ATIVA 
28/03/2017 20171769678 316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE Status 

PEQUENO PORTE SEM STATUS 

Esta certidao foi emitida automaticamente em 24/04/2020, as 17:36:15 (horario de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, corn o cddigo NGU3TAV6. 

11J11111181 
LLANDRO MARCOS RAYSLL BISCAIA 

Secretario Geral 

tl 

1 de 1 



HABILITA00 DA EMPRESA 

MIESTER E MELLO 
TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 



MIESTER E MELLO 

0 0 0 211 9 

MIESTER E MELLO 
TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 31.901.755/0001-90 

TOMADA DE PREWS 

N° 07/2020 

CAPANEMA - PR 

30104/2020 15:00 HORAS 



MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ N° 31.901.755/0001-90 

PRIMEIRA ALTERAcA0 DE CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41208920815 DATA: 30/10/2018 

JORGE SANTIAGO DE MELLO,  brasileiro, major, viCivo, empresario, natural 
de Engenheiro Beltrao Estado do Parana, nascido em 04 de novembro de 
1961, residente e domiciliado em Boa Vista da Aparecida, Estado do Parana a 
Rua Marcelo Tolentino, n° 163, Centro, CEP: 85780-000, portador da Cedula 
de Identidade RG n° 3.182.318-8, expedida pela SSP-PR e inscrito no CPF n° 
453.460.119-00, VALDECIR MIESTER,  brasileiro, major, casado, empresario, 
natural de Medianeira Estado do Parana, nascida em 30 de julho de 1975, 
residente e domiciliada em Boa Vista da Aparecida Estado do Parana a Rua 
Marcelo Tolentino, s/n, Centro, CEP: 85780-000, portador da Carteira 
Nacional de Habilitacao n° 00447504054, expedida pelo DETRAN-PR e 
inscrito no CPF n° 001.362.789-90, seicios componentes da Sociedade 
Empresaria Ltda que gira sob o nome comercial de MIESTER E MELLO 
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, corn sede e domicillo no 
Acesso a PR 484, s/n, Parque Industrial, CEP: 85780-000, Boa Vista da 
Aparecida, Estado do Parana, corn contrato social registrado na Junta 
Comercial do Estado do Parana sob o n° 41208920815 de 30/10/2018, 
resolvem por este instrumento particular de alteragao de contrato social, 
alterar e consolidar seu primitivo de acordo corn as clausulas seguintes: 

la. 0 capital Social que era de R$ 100.000,00 (cern mil reais) divididos em 100.000 
(cern mil), quotas de valor nominal de 1,00 (urn real) cada, totalmente integralizados, 
fica elevado para R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reels), sendo o aumento 
totalmente integralizado em moeda corrente do pais neste ato da seguinte forma, o 
sock) JORGE SANTIAGO DE MELLO, que possuia na sociedade o capital de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) eleva-o para R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco 
mil reais), sendo um aumento de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), e 
VALDECIR MIESTER, que possuia R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), eleva-o para 
R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), sendo urn aumento de R$ 
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reels). 

2°. Em decorrencia da presente alteracao de contrato social o capital social no valor 
de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), divididos em 350.000 (trezentos 
e cinquenta mil) quotas de R$1,00 (urn real) cada uma, fica assim distribuido entre 
os socios. 

Ns) 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 06/05/2019 10:20 SOB N° 20192724150. 
PROTOCOLO: 192724150 DE 06/05/2019. CoDIGO DE VERIFICACAO: 
11902057220. NIRE: 41208920815. 
MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA. 

7,LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARMO-ORRAL 

CURITIBA, 06/05/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br  

_- 
j JUNTA Cp.C2aTAL 

DO 

A validade deste documento, SP impresso, fica sujaito A comprevacee de sua autenticidade no rospoctivos portais. , 

Informando seus respectivos cddigos de verificaoho 
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MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ N° 31.901.755/0001-90 

PRIMEIRA ALTERAV1/40 DE CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41208920815 DATA: 30/10/2018 

500S QUOTAS CAPITAL R$  

JORGE SANTIAGO DE MELLO 175.000 175.000,00 

VALDECIR MIESTER 175.000 175.000,00 

TOTAL 350.000 350.000,00 

E o complemento do regime de casamento do sock) VALDECIR MIESTER, 
conforme CERTIDAO DE CASAMENTO n°. 087965 01 55 1998 2 00009 203 
0003016 74, averbada em 31/01/1998, passa a ser, VALDECIR MIESTER, 
brasileiro, major, casado corn regime de Comunhao Parcial de Bens, empresario, 
natural de Medianeira Estado do Parana, nascida em 30 de julho de 1975, residente 
e domiciliada em Boa Vista da Aparecida Estado do Parana a Rua Marcelo 
Tolentino, s/n, Centro, CEP: 85780-000, portador da Carteira Nacional de Habilitag6o 
n° 00447504054, expedida pelo DETRAN-PR e inscrito no CPF n° 001.362.789-90. 

3a. As atividades economicas que era: Obras de terraplenagem, Transporte 
rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, 
interestadual e internacional, Comercio atacadista e varejista de materials de 
construcao em geral, Construgao de edlficios, Obras de urbanizacao - ruas, 
pragas e calgadas e Atividades paisagisticas, passa a ser: Obras de 
terraplenagem, de irrigagdo, Transporte rodoviario de carga, exceto produtos 
perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional, Comercio 
atacadista e varejista de materials de construgao em geral, Construgao de 
edificios, Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas e Atividades 
paisagisticas, Construgao de redes de abastecimento de agua, coleta de 
esgoto e construgoes correlatas, exceto obras de irrigagao, Perfuracao e 
construed° de poet:is de agua. 

CONSOLIDACAO DE CONTRATO SOCIAL 
MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ 	31.901.755/0001-90 

NIRE: 41208920815 DATA: 30/10/2018 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 06/05/2019 10:20 SOB N° 20192724150. 
PROTOCOLO: 192724150 DE 06/05/2019. CODIGO DE VERIFICACAO: 
11902057220. NIRE: 41208920815. 
MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA. 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 06/05/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br  

A valida 	documento, se impresso, fica sujeito a comprovacao de sua autenticidade nos respectivos portals. 
Informando seus respectivos cOdigos de verificacdo 
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MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ N° 31.901.755/0001-90 

PRIMEIRA ALTERAcA0 DE CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41208920815 DATA: 30/10/2018 

JORGE SANTIAGO DE MELLO, brasileiro, major, viuvo, empresario, natural 
de Engenheiro Beltrao Estado do Parana, nascido em 04 de novembro de 
1961, residente e domiciliado em Boa Vista da Aparecida, Estado do Parana 
Rua Marcelo Tolentino, n° 163, Centro, CEP: 85780-000, portador da Cedu 
de Identidade RG n° 3.182.318-8, expedida pela SSP-PR e inscrito no CPF n 
453.460.119-00, VALDECIR MIESTER, brasileiro, maior, casado corn regime 
de Comunhao Parcial de Bens, empresdrio, natural de Medianeira Estado do \.) 
Parana, nascida em 30 de juiho de 1975, residente e domiciliada em Boa 
Vista da Aparecida Estado do Parana a Rua Marcelo Tolentino, s/n, Centro, 
CEP: 85780-000, portador da Carteira Nacional de Habilitagao n° 
00447504054, expedida pelo DETRAN-PR e inscrito no CPF n° 001.362.789-
90, sOcios componentes da Sociedade Empresdria Ltda que gira sob o nome 
comercial de MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA 
LTDA, corn sede e domicilio no Acesso a PR 484, s/n, Parque Industrial, 
CEP: 85780-000, Boa Vista da Aparecida, Estado do Parana, corn contrato 
social registrado na Junta Comercial do Estado do Parana sob o n° 
41208920815 de 30/10/2018, resolvem por este instrumento particular de 
alteragao de contrato social, alterar e consolidar seu primitivo de acordo corn 
as clausulas seguintes: 

1°. A sociedade girara sob o nome empresarial de MIESTER E MELLO 
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, e tera sede e domicilio no Acesso a 
PR 484, sin, Parque Industrial, CEP: 85780-000, Boa Vista da Aparecida, Estado 
do Parana. 

28. o capital Social sera R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) divididos 
em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de 1,00 (urn real) 
cada, integralizadas neste ato em moeda corrente do Pais, pelos socios: JORGE 
SANTIAGO DE MELLO  175.000,00 (cento e setenta e cinco mil) quotas, R$ 
175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) e VALDECIR MIESTER  175.000,00 
(cento e setenta e cinco mil) quotas, R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil 
reais) ficando assim distribuido. 

soaps QUOTAS CAPITAL R$ 

JORGE SANTIAGO DE MELLO 175.000 175.000,00 

VALDECIR MIESTER 175.000 175.000,00 

TOTAL 350.000 350.000,00 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 06/05/2019 10:20 SOB W 20192724150. 
PROTOCOLO: 192724150 DE 06/05/2019. CODIGO DE VERIFIC140: 

V 	11902057220. NIRE: 41208920815. 

X.114TAGO;o::-Z1 	
MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA. 

A4 NA 	 LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 06/05/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br  

A valida•;/.e-%- ••cumento, se impresso, fica sujeito a comprovacao de sua autenticidade nos 
Informando seus respectivos cOdigos de verificacSo 
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MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ N° 31.901.755/0001-90 

PRIMEIRA ALTEFtAcA0 DE CONTRATO SOCIAL 
N IRE: 41208920815 DATA: 30/10/2018 

3a. 0 objeto sera: Obras de terraplenagem, de irrigagdo, Transporte rodoviario 
de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual 
e internacional, Comercio atacadista e varejista de materials de construgao em 
geral, Construgao de edificios, Obras de urbanizacao ruas, pracas e calgadas 
e Atividades paisagisticas, Construgao de redes de abastecimento de agua, 
coleta de esgoto e construgoes correlatas, exceto obras de irrigagao, 
Perfuragao e construgao de pogos de agua. 

4a.A sociedade iniciara suas atividades em 24 de setembro de 2018 e seu prazo de 
duracao a indeterminado. 

5a. As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento do outro sOcio, a quern fica assegurado em igualdade e 
condicOes e prego direito de prefer-el-Ida para a sua aquisicao se postas a venda, 
formalizando, se realizada a cessao delas, a alteracao contratual pertinente. 

6a. A responsabilidade de cada sOcio 6 restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralizacao do capital social. 

r. A administracao da sociedade cabers aos socios JORGE SANTIAGO DE 
MELLO e VALDECIR MIESTER, corn os poderes e atribuicOes de administradores e 
responderem individualmente pela administragao da sociedade, represents-la judicial 
e extra judicialmente autorizado o use do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigacOes seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da 
sociedade, sem autorizacao do outro s6cio. 

Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestara contas justificadas de sua administracao, procedendo a elaboracao do 
inventario, do balanco patrimonial e do balango de resultado economic°, cabendo 
aos socios, na proporgao de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

9'. Nos quatro meses seguintes ao termino do exercIcio social, os socios 
deliberarao sobre as contas e designarao administrador(es) quando for o caso. 

10a. A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependencia, mediante alteracao contratual assinada por todos os socios. 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 06/05/2019 10:20 SOB N° 20192724150. 
PROTOCOLO: 192724150 DE 06/05/2019. CoDIGO DE VERIFICAcAO: 
11902057220. NIRE: 41208920815. 

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA. 

 

% JUNTA COMERC1AL 
DO PARANA  LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

SECRETARIO-GERAL 
CURITIBA, 06/05/2019 

www.empresafacil.pr.gov.br  

 

A validaae deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovac4o de sua autenticidade  -  no respectivos portais. 
Informando sews respectivos cddigos de verificacdo 
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MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ N° 31.901.755/0001-90 

PRIMEIRA ALTERAcA0 DE CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41208920815 DATA: 30/10/2018 

11a. Os socios poderao, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro 
labore", observadas as disposigoes regulamentares pertinentes. 

12a. Falecendo ou interditado qualquer s6cio, a sociedade continuara seas 
atividades corn os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou 
inexistindo interesse destes ou do(s) sOcio(s) remanescente(s), o valor de seus 
haveres sera apurado e liquidado corn base na situagao patrimonial da sociedade, 
data da resolugao, verificada em balango especialmente levantado. 

Paragrafo unico - 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relagao a seu s6cio. 

138. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que nao estao impedidos 
de exercer a administragao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenagao criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos pUblicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, 
contra as relagoes de consumo, fe publica, ou a propriedade. 

14a. DECLARA00 DE MICROEMPRESA, declara sob as penas da Lei, que se 
enquadra na condigao de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n°. 
123, de 14/12/2006. 

15a. Fica eleito o fora de Capitao Leonidas Marques, Estado do Parana, para o 
exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagOes resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 
uma via. 

Boa vista da Aparecida, PR., 26 de abril de 2019. 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 06/05/2019 10:20 SOB N°  2019272415,0. 
PROTOCOLO: 192724150 DE 06/05/2019. copioo DE VERIVICACAO: 
11902057220. NIRE: 41208920815. 
MIESTER E MELLO TERRAPLANADEM E CONSTRUTORA LTDA. 

  

JUNTA COMERCIAL 
DO PARA, ,A  LEANDRO MARCOS RAYSEL BMOCAIA 

SECRETARIO-GERAL 
CURITIBA, 06/05/2019 

www.empresafacil.pr.gov_br 
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MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ N° 31.901.755/0001-90 

PRIMEIRA ALTERAcA0 DE CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41208920815 DATA: 30/10/2018 

JORGE SANTIAGO DE MEL 0 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 06/05/2019 10:20 SOB N° 20192724150. 
PROTOCOLO: 192724150 DE 06/05/2019. CODIGO DE VERIFICKAO: 
11902057220. NIRE: 41208920815. 
MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA. 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 06/05/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br  

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA 
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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 

EmpresaNkid arri 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informacoes abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e sao vi entes na data da sua expedicao. 

Nome Empresarlal: MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA. 

Natureza Juridica: Sociedade EmpresBna Limitada 

Protocolo: PRC2001916420 

NIRE (Sede) 
41208920815 

CNPJ 
31.901.755/0001-90 

Data de Ato Constitutivo 
30/10/2018 

Inicio de Atividade 
24/09/2018 

Enderego Completo 
Acesso A PR 484, N° S/N, PARQUE INDUSTRIAL - Boa Vista da Aparecida/PR - CEP 85780-000 

Objeto Social 
Obras de terraplenagem, de irrigacao, Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e 
internacional, Comercio atacadista e varejista de materiais de construcao em geral, Construcao de edificios, Obras de urbanizacao - ruas, pracas e 
calcadas e Atividades paisagisticas, Construcao de redes de abastecimento de agua, Goleta de esgoto e construgoes correlatas, exceto obras de 
irrigacao, Perfuragao e construcao de pocos de agua. 

Capital Social 
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) 

Porte 
ME (Microempresa) 

Prazo de Duragao 
Indeterminado 

Dados do Secio 
Nome 	 CPF/CNPJ 	 Participagio no capital 	Especie de s6cio 	Administrador 	Termino do mandato 
VALDECIR MIESTER 	001.362.789-90 	R$ 175.000,00 	 SOcio 	 S 
Nome 	 CPF/CNPJ 	 Participagio no capital 	Especie de s6cio 	Administrador 	Termino do mandato 
JORGE SANTIAGO DE 	453.460.119-00 	R$ 175.000,00 	 Sado 	 S 
MELLO 

Dados do AdminIstrador 
Nome 	 CPF 	 Termino do mandato 
VALDECIR MIESTER 	 001.362.789-90 
Nome 	 CPF 	 Termino do mandato 
JORGE SANTIAGO DE MELLO 	 453.460.119-00 

Ultimo Arquivamento 
Data 	 Milner° 	 Ato/eventos 
06/05/2019 	 20192724150 	 002 / 051 - CONSOLIDAQAO DE 

CONTRATO/ESTATUTO 

Situagao 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Esta certidao foi emitida automaticamente em 23/04/2020, as 11:17:55 (horario de Brasilia). 
Se impressa, venficar sua autenticidade no https:/Iwww.empresafacil.pr.gov.br, corn o cOdigo 5JU2OFLB. 

       

111 

         

                

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretario Geral 

\cv 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIcA0 
31.901.755/0001-90 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUACAO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
30/10/2018 

NOME EMPRESARIAL 
MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
M.M. OBRAS CALCAMENTOS 

PORTE 

ME 

CODIGO E DESCRIcA0 DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
41.20-4-00 - Construcao de edificios 
42.13-8-00 - Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas 
42.22-7-01 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de 
irrigacao 
42.22-7-02 - Obras de irrigacao 
43.99-1-05 - Perfuracao e construcao de pocos de agua 
46.79-6-99 - Comercio atacadista de materiais de construcao em geral 
47.44-0-99 - Comercio varejista de materiais de construcao em geral 
49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas 

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

LOGRADOURO 
AC ACESSO A PR 484 

NUMFRO 
S/N 

COMPLEMENTO 
***** .** 

CEP 
85.780-000 

BAIRROIDISTRITO 
PARQUE INDUSTRIAL 

MUNICIPIO 
BOA VISTA DA APARECIDA 

OF 

PR 

FNIDERECO FLFTRONICO 
MMTERRAPLANAGEMOBRAS@GMAIL.COM  

TFL FFONE 
(45) 9107-6217/ (45) 9126-4321 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

SITUAQAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAQA. 0 CADASTRAI 
30/10/2018 

MOTIVO OF SITUACAO CADASTRAL 

SITUACAO ESPECIAL 
****** 

1 DA SITUACAO ESPEC DAT** 

Aprovado pela Instrucao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 29/04/2020 as 11:19:30 (data e hora de Brasilia). 

29/04/2020 
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CAI A 
CAIXA. ECONOM CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscricao: 31.901.755/0001-90 

Reza° SOCiai:MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUT 

Endereco: 

	

	ACESSO A PR 484 0 / PARQUE INDUSTRIAL / BOA VISTA DA APARECIDA / 
PR / 85780-000 

A Caixa Econ6mica Federal, no use da atribuigao que Ihe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nests 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:22/04/2020 a 21/05/2020 

Certificagao Numero: 2020042217210046930307 

Informagao obtida em 22/04/2020 17:21:01 

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em L.. esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da .ixa: 
www.caixa.gov.br  

22/04/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 
	

0 C. 0 6 1 

https://consulta-crf.ca 	'r/consultacrf/pages/renovacaoCrf.jsf 	 1/1 



20/11/2019 

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

0 (10 f32 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA. 
CNPJ: 31.901.755/0001-90 

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 é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os orgaos e fundos publicos 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 15:49:33 do dia 20/11/2019 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 18/05/2020. 
Codigo de controle da certidao: 3DB8.C702.E9FC.81C8 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

1/1 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 021433791-39 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 31.901.755/0001-90 
Nome: MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA. 

Ressalvado o direito da Fazenda POblica 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 acess6rias. 

Valicia ate 05/06/2020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br  

Ngina 1 de 1 
Emitido via Internet Pablica (06/02/202017:08:56) 



MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA 
Estado do Parana 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAcAO, 
FINAKAS E PLANEJAMENTO 

Certidao Negativa de Debitos N° 177 / 2020 

CONTRIBUINTE GLOBAL 

CERTIFICAMOS, que para fins FINS DE DIREITO, que NAO CONSTAM  

DEBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuicao de 

melhoria e divida ativa dos cadastros Mobiliarios e Imobiliarios), ate a presente data em 

nome de MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ n° 

31.901.755/0001-90, situado(a) no municipio de Boa Vista da Aparecida . 

Fica ressalvado o direito da Fazenda PUblica Municipal cobrar debitos 

posteriormente apurados, mesmo referentes a periodos compreendidos nesta Certidao. 

A presente certidao nao isenta debitos vincendos a partir desta data. 

Certidao Numero: 177/2020 

Emitida em: 03/04/2020 	Valicia ate: 03/05/2020 

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

Prafeitura Municipal de Capanema 
Certify= que este documento a copia tie/ 
do original. 
Capanema, 	 

,  
.(/ 



CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR 
OFICIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AVENIDA TANCREDO NEVES, 530 - CENTRO 

CAPITA() LEONIDAS MARQUES/PR - 85790000 

TITULAR 

GISLEINE TANAKA BIAZETTO 

JURAMENTADOS 

CRISTINA INIBOIR SAMUELSSON DE QUEIROZ 

JESICA VICTORIA FRITZEN LOCATELLI 

Certidao Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os Iivros e arquivos 

de distribuicao PROTESTO sob minha guarda neste carton°, verifiquei NAO CONS-

is TAR nenhum registro em andamento contra: 

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ 31.901.755/0001-90, no periodo compreendido desde 13/10/1988, data de 

instalacao deste carton°, ate a presente data. 

11111 1 111 101 1 11111 11 111 1 1111 11 111 1111 111 1 11111 1011 1 1111 1 	1 111 11 11 11 1111 111 11 El 1 11 
CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR, 29 de Abril de 2020, 13 21:03 

GISLEINE TANAKA Bip‘ZETTO 
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CAPITA() LEONIDAS MARQUES/PR 

OFICIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 	
TITULAR 

AVENIDA TANCREDO NEVES, 530 - CENTRO 	
GISLEINE TANAKA BIAZETTO 

CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR - 85790000 

Certiclao Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuicao CIVEL, Agoes: FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste 
cartorio, verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ 31.901.755/0001-90, no periodo compreendido desde 13/10/1988, data de 

instalacao deste cartorio, ate a presente data. 

11111111111111111111111111 1111111111111111101111111fill  
CAPITA() LEONIDAS MARQUES/PR, 01 de Abril de 2020. 13:02'04 

GI L NE TANAIjAr  

Cristina I. S. Qu.eiroz 
Fumcionatio lurcarentedii 

Port-or!o 11 72013 
PrafeituraML1nicipa 
Certilico The oste documefito 6 copies fie7 
clo original. 
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Governo do Estado do Parana 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Parana 

EmpresaNFacll 

       

 

JUNTA $r:ZiAiENRIAL 

 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos qua as informacdes abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e sac) vi antes na data da sua ex edi o 

Nome Empresarial: MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA. 

Natureza Jurkfica: Sociedade Empresdria Limitada 

Protocolo: PRC2001916420 

NIRE (Sede) 
41208920815 

CNPJ 
31.901.755/0001-90 

Data de Ato Constitutivo 
30/10/2018 

Inicio de Atividade 
24/09/2018 

Enderego Completo 
Acesso A PR 484, N° S/N, PARQUE INDUSTRIAL - Boa Vista da Aparecida/PR - CEP 85780-000 

Objeto Social 
Obras de terraplenagem, de irrigagao, Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e 
intemacional, Comercio atacadista e varejista de materiais de construcao em geral, Construgao de edificios, Obras de urbanizagao - ruas, pragas e 
calgadas e Atividades paisagisticas, Construgao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgoes correlatas, exceto obras de 
irrigagao, Perfuragao e construgao de pogos de agua. 

Capital Social 
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 350.000,00 (trezentos a cinquenta mil reais) 

Porte 
ME (Microempresa) 

Prazo de Duragao 
Indeterminado 

Dados do S6cio 
Nome 	 CPF/CNPJ 	Participagao no capital 	Especie de socio 	Administrador 	Termino do mandato 
VALDECIR MIESTER 	001.362.789-90 	R$ 175.000,00 	 S6cio 	 S 
Nome 	 CPF/CNPJ 	Participagao no capital 	Especie de socio 	Administrador 	Termino do mandato 
JORGE SANTIAGO DE 	453.460.119-00 	R$ 175.000,00 	 S6cio 	 S 
MELLO 

Dados do Administrador 
Nome 	 CPF 	 Termini) do mandato 
VALDECIR MIESTER 	 001.362.789-90 
Nome 	 CPF 	 Termino do mandato 
JORGE SANTIAGO DE MELLO 	 453.460.119-00 

Ultimo Arquivamento 
Data 	 Numero 	 Ato/eventos 
06/05/2019 	 20192724150 	 002 / 051 - CONSOLIDAQAO DE 

CONTRATO/ESTATUTO 

Situagao 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Esta certidao foi emitida automaticamente em 23/04/2020, as 11:17:55 (horario de Brasilia). 
Se impressa, venficar sua autenticidade no hftps:/hvww.empresafacil.pr.gov.br, corn o cadigo 5JU2OFLB. 

uumi  
PRC2001916420 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretario Geral 

1 de 1 
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PODER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA. 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 31.901.755/0001-90 

Certidao n': 189623786/2019 
Expedicao: 20/11/2019, as 16:04:07 
Validade: 17/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedicao. 

Certifica-se que MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA. 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

31.901.755/0001-90, 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 relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitacao desta certidao condiciona-se a verificacao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORMAgA0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessdrios a identificacAo das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacoes 
estabelecidas em sentenca condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execucao de acordas firmados perante o Ministerio PCiblico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliaoao Previa. 

Duvidas e sugestoes: cndttst.jus.br  



24/04/2020 	 CREA 

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 no 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana, 
circunscrita a(s) atribuigao(ties) de seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 

Certidao n°: 50299/2020 	 Validade: 30/09/2020 

'laza° Social: MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ: 31901755000190 
Num. Registro: 68857 	 Registrada desde : 09/04/2019 
Capital Social: R$ 350.000,00 
Endereco: ACESSO A PR 484, SN PARQUE INDUSTRIAL 
Municipio/Estado: BOA VISTA DA 
APARECIDA-PR 	

CEP: 85780000 

Objetivo Social: 
Obras de terraplenagem, de irrigagao, Transporte rodoviario de carga, exceto produtos 
perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e internacional, Comercio atacadista e 
varejista de materials de construgao em geral, Construgao de edificios, Obras de 
urbanizagao - ruas, pragas e calgadas e atividades paisagisticas, Construgao de redes de 
abastecimento de agua, Coleta de esgoto e construgoes correlatas, exceto obras de 
irrigagao, Perfuragoes e construgao de pogos de agua. 

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR. 
Nao possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalizagao e/ou divida ativa ate a 
presente data. 

Responsavel(eis) Tecnico(s): 

1 - JARDEL RIEDI GUILHERME 
Carteira: PR-117112/D 	Data de Expedigao: 14/04/2011 
Desde: 03/10/2019 Carga Horaria: 1:0 H/D 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular 
Resolugao do Confea N.0  218/1973 - Art. 70  do CONFEA 

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situa0o: Regular 
Lei Federal N.0  5.194/1966 - Art. 7° 
Observagoes: Possui competencia profissional para as atividades do art. 70  da Lei F deral 
N.0  5.194/1966 nos campos de atuagao do art. 28 do Decreto Federal N.0  23.569/1 33 e 
do art. 70  da Resolug5o do Confea N.0  218/1973. 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Sltuaglio: Regular 
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 280  

2 - WILLIAN DOS SANTOS LIMA 
Carteira: PR-162930/D 	Data de Expedicao: 03/07/2017 

Desde: 09/04/2019 Carga Horaria: 5: H/S 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagh: Regular 
Decreto Federal • 23.569/1933 - Art. 280  

https://creaweb.crea-pr  or ultas/certidaojuridica.asp?EMPRESA=705933&FINALIDADE=4&SESSA0=bde11a578dcf41d5bf03fcdfa0dc8a... 1/2 
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Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao : Regular 
Resolugao do Confea N.° 218/1973 - Art. 70  do CONFEA 
Observagoes: Possui competencia profissional para as atividades do art. 710  da Lei 
5.194/1966 nos campos da atuagao do art. 280  do Decreto no 23.569/1933 e do art. 70  da 
Resolugao no 218/1973 do Confea. 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao : Regular 
Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 70  

3 - LEOCIR GRACIANI JUNIOR 
Carteira: PR-176846/D 	Data de Expedigao: 01/03/2019 
Desde: 05/02/2020 Carga Hor6ria: 1:0 H/D 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular 
Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 280  

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular 
Lei Federal N.0  5.194/1966 - Art. 70  
ObservagOes: possui competencia 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. 70  do CONFEA 

Para fins de: LICITACOES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteragao(oes) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certiclao perdera sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 121132/2020, ressaltando a 
impossibilidade de execugao de quaisquer servigos ou obras sem a participagao efetiva de 
seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 

Emitida via Internet em 24/04/2020 14:39:06 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucao de Servico N° 002/2014. 
A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respectiva acSo penal. 

< 
https://creaweb.crea-prorg.br/conUltai/certidaojuridica.asp?EMPRESA=705933&FINALIDADE=4&SESSA0=bdel1a578dcf41d5bf03fcdfa0dc8a... 2/2 



29/04/2020 CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANA 

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e 
Positiva de Debitos corn Efeito de Negativa 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissao no Estado do Parana, .-:ircunscrita 
a(s) atribuic5o(oes) constantes de seu registro. 

Certidao no: 52233/2020 	 Validade: 29/05/2020 

Nome Civil: WILLIAN DOS SANTOS LIMA 
• Carteira - CREA-PR No :PR-162930/D 

Registro Nacional : 1716605849 
Registrado(a) desde : 03/07/2017 

Filiacao : ESMAEL DE LIMA 
SIRLEI DOS SANTOS 

Data de Nascimento : 21/11/1994 
Carteira de Identidade : 107052232 
Naturalidade : CURITIBA/PR 

CPF : 07810062956 

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 
CENTRO UNIVERSITARIO ASSIS GURGACZ 
Data da Colagao de Grau : 02/02/2017 	 Diplomagao : 03/02/2017 
Situagao : Regular 
Atribuicoes profissionais: 

Decreto Federal N.0  23.569/1933 - Art. 280  de 11/12/1933 
Lei Federal N.0  5.194/1966 - Art. 70  de 24/12/1966 
Resolugao do Confea N.0  218/1973 - Art. 70  de 29/06/1973 do CONFEA. 

Observagoes: Possui competencia profissional para as atividades do art. 70  da Lei 
5.194/1966 nos campos da atuag5o do art. 280  do Decreto no 23.569/1933 e do art. 70  da 

• Resolugao no 218/1973 do Confea. 

Responsabilidade Tecnica/Quadro Tecnico: 
68857 - MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA 
Desde: 09/04/2019 Carga Horaria: 5 Horas Unidade: HORA/SEMANA 

70906 - MELLO & SANTOS TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA 
Desde: 31/10/2019 Carga Horaria: 2 Horas Unidade: HORA/DIA 

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR. 
Nao possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalizag5o e/ou divida ativa ate a 
presente data. 

Para fins de: LICITAOES 

A autenticidade desta certiao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea- •r `•.br), através do protocolo n.0  39467/2020. 

https://creaweb.crea-prorg.br/corisuftas/certidao.asp?SESSA0=fa04f3aa559346adbcc44b35efb551ac&CODREGTO=678200&rtqtcertidao=1&FI. .. 1/2 
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Emitida via Internet em 29/04/2020 16:36:54 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugao de Servigo No 002/2014. 
A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respectiva agao penal. 

https://creaweb.crea-pr.org.6r/consu  tas/certidao.asp?SESSA0=fa04f3aa559346adbcc44b35efb551ac&CODREGTO=6782Aktqtcertidao=1&FI. .. 2/2 



E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(tres) vial de igual teor, na 
presenca de duas testemunhas. 

Boa vista da Aparecida, PR., 1 de Abril de 2019. 

G% 0 3 
CONTRATO DE PRESTAPAO DE SERVICOS 

CONTRATANTE: MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, 
firma estabelecida no acesso a PR 484, s/n, Parque Industrial, em Boa Vista da Aparecida - Pr., 
inscrita no CNPJ sob o 	31.901.755/0001-90. Denominada CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo seu socio JORGE SANTIAGO DE MELLO, brasileiro, casado, empresario, 
portador da Cedula de Identidade n2  3.182.318-8, expedida pela SSP-PR e inscrito no CPF n° 
453.460.119-00, residente e domiciliado na Rua Marcelo Tolentino, n° 163, Centro, em Boa Vista 
da Aparecida — Pr. 

CONTRATADO: WILLIAN DOS SANTOS LIMA, solteiro, Engenheiro Civil, portador da 
Carteira Profissional do CREA n° PR 162930/D, inscrito no CPF sob o n2  078.100.629-56 e 
Carteira de Identidade no 10.705.223-2 SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida das Marinas, 
n° SN, Distrito Flor da Serra, Zona Rural, Boa Vista da Aparecida - PR.. 

O presente contrato se regera pelas clausulas e condicOes seguinte: 

• CLAUSULA PRIMEIRA: Do objeto: 
O objeto do contrato é a prestacao de servicos profissionais na Area de Engenharia Civil, restrita as 
atribuicOes do contratado, conforme previsto na legislacao vigente. 

CLAUSULA SEGUNDA: Da Remuneracao e carga horaria: 
O contratado recebera o equivalente a R$1.200,00 (urn mil e duzentos reais), para uma jornada 
semanal nao superior a 05(cinco) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66. 

CLAUSULA TERCEIRA: Do prazo: 
O prazo de validade deste contrato tera 42 (quarenta e dois) meses, podendo ser rescindido a 
qualquer tempo por uma das panes desde que comunicado corn antecedencia de 30(trinta) dial. 

CLAUSULA QUARTA: Do foro: 
Fica eleito o Foro da Cornarca de Capita() Leonidas Marques, Estado do Parana; para dirimir as 
questOes decorrentes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 

0800 041 0067 
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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 Parcial com 

Atestado 

1128/2020 
Atividade em andamento 

CREA-PR 

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 WILLIAN DOS SANTOS LIMA referente a 
(s) Anotacao(oes) de Responsabilidade Tecnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: WILLIAN DOS SANTOS LIMA 
Registro: PR-162930/D 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

RNP: 1716605849 

NOmero da ART: 1720194379608 Situacao da ART: NAO BAIXADA 
Tipo de ART:ART de Obra ou Servico Registrada em: 12/09/2019 Forma de registro: Initial Participagao tecnica: Individual 

Empresa contratada: MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA 

Contratante: MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA CNPJ: 78.121.985/0001-09 

Rua: AV. CICERO BARBOSA SOBRINHO N°: 1190 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: BOA VISTA DA APARECIDA UF: PR CEP: 85780-000 

Contrato: TOMADA DE PREcOS 004/2019 celebrado em 18/06/2019 

Valor do contrato: R$ 486.914,82 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito POblico) brasileira 

Acao Institutional: 

Endereco da obra/servico: TRECHO 06 N°: SN 

Complemento: ZN RURAL Bairro: LINHA SANEPAR 

Cidade: BOA VISTA DA APARECIDA 	 UF: PR 	 CEP: 85780-000 

Data de inicio: 12/08/2019 Previsao de termino: 18/11/2019 Coordenadas Geograficas: 

Finalidade: 

Proprietario: 
	

CPF: 

Atividade Tecnica: 1- Execucao Execucao de obra de pavimentacao em pedra para vias urbanas, 17500 M2 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Tecnico - CAT o 
atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidao das informagees nele constantes. 

Certidao de Acervo Tecnico n° 1128/2020 

26/02/2020 08:58 
A CAT a qual o atestado est6 vinculado 6 o documento que A CAT perdera a validade no caso de modificacao dos 
comprova o registro do atestado no Crea. 	 dados tecnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razao de substituicao ou anulacao de ART. 
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da 
capacidade tecnico-profissional da pessoa juridica somente 	A autencidade e a validade desta certidao deve ser 
se o responsavel tecnico indicado estiver ou venha a ser 	confirmada no site do Crea-PR, no endereco 
integrado ao seu quadro tecnico por mein de declaragao 	https://www.crea-pr.org.br, informando o nOmero do 
entregue no momento da habilitacao ou da entrega das 	protocolo: 53576/2020. 
propostas. 

A CAT 6 valida em todo territ6rio nacional. 
A falsificacao deste documento constitui crime previsto no 
C6digo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva 
acao penal. 
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Responstivel TIcnico da Contratada 

WILLIAN DOS SANTOS LIMA 
CREA-PR: 162930/D 

0 76 

Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida 
EstAc•-• 

CNPJ 78.171.085-(301 Ov 

'540 	:enTft 	,. "ir .45 	• 	L'37.?;,  

ATESTADO DE EXECUCAO DE OBRAS PARCIAL 

A Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida. inscrita sob o CNPJ n°78.121.985/0001-09, atesta 
para fins de comprovacAo de realizacao de obra, que o protissional WILLIAN DOS SANTOS LIMA. 
Engenheiro Civil, CREA/PR 1629301D. através da empresa MIESTER E MELLO 
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA. devidamente inscrita no CNPJ sob o 
n°31.901.755/0001-90 e INSCRICAO ESTADUAL n°: 90796484-5, estabelecida ACESSO A PR 484. 
S/N, PARQUE INDUSTRIAL. na cidade de Boa Vista da Aparecida. estado do Parana. CEP 85.780-000. 
executou ate a presente data os servicos abaixo descriminados. 

01 — FONTE LEGAL 

• 
Licitacao: 004/2019 — tomada de preco 
Contrato n°080/2019 
Art. 1720194379608 

02 — OBJETO DO CONTRATADO 
CONTRATAcA0 DE EMPRESA CONSTRUTORA PARA FORNECIMENTO DE MATERIALS E 
EXECKAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM MEIO FIO DE PEDRA EM VIAS DO 
INTERIOR DO MUNICIPIO. EM FORMA PARCERIA, SENDO QUE 0 MUNICIPIO REALIZARA 
ALGUNS SERVIcOS RELACIONADOS COM A REFERIDA OBRA DE CONFORMIDADE COM 
OS PROJETOS. OKAMENTOS. CRONOGRAMA DE ExEcucAo E MEMORIAL DESCRITIVO 
QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. DE ACORDO COM 
CONVENIO DE COOPERAcA0 TECNICA E FINANCEIRA N°4500046701 ENTRE 0 MUNICIPIO 
DE BOA VISTA DA APARECIDA E ITAIPU BINACIONAL E LEI MUNICIPAL. 126/2018 DE 28 DE 
MARCO DE 2018. 

03 — DESCRIMINACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS 
DESCRICAO 	 UNI. QUANT. 

TOTAL 
1  QUANT. 

PARCIAL 
COLCHAO DE ARGILA 	 M= 17.500,00 14.015,24 
ROYALTY JAZIDA ARGILA M3  3.290.00 2.634,63 
ENCHIMENTO DE ARGILA PARA PAVIMENTO 
POLIEDRICO 

M2  17.500,00 	14.015.24 

COMPACTAcA0 DE PAVIMENTO POLIEDRICO M= 17.500.00 	14.015,24 
CONTEKAO LATERAL COM SOLO LOCAL ML 7.000.00 	, 	5.605,60 
EXTENSAO LINEAR DO PAVIMENTO POLIEDRICO ML 3.500 2.802.80 
EXT. CARGA. PREPARO E ASSENT. PEDRA M2  17.500.00 14.015,24 
EXT. CARGA, PREPARO E ASSENT. CORDAO PEDRA ML 7.000.00 5.605.60 

LOCAL DA OBRA: os servicos foram realizados na Linha Sanepar trecho 6. 
PERIODO DA OBRA: iniciou-se no dia 18 de junho de 2019. 

Responsavel TEcnico da Contratante 
ROSMIR MARCOS DALLABRIDA 

CREA-PR: 48942/D 



MIESTER E MELLO 
MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E4  

CONSTRUTORA LTDA 

Inscrita no CNPJ ng 31.901.755/000a2.77  

ANEXO 13 

DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA 

Tomada de Precos no 07/2020 
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 
Nome da Empresa: MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ n°: 31.901.755/0001-90 
Endereco Completo: PR 484, s/n, Parque Industrial, Boa Vista da Aparecida - PR 
Fone: (45) 3287-1750 
E-mail: mmterraplanagemobras@gmail.com  

0 representante tecnico da MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA 
• LTDA Sr. (a) WILLIAN DOS SANTOS LIMA, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, 

DECLARA que renuncia a Visita Tecnica aos locais e/ou instalacifies do objeto licitado, de que tern pleno 
conhecimento das condicoes 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, 29 de Abril de 2020. 

Engenheiro Responsayel pela Proponente 
WILLIAN DOS SANTOS LIMA 

CREA n°: PR-162930/D 

CNPJ: 31.901.755/0001-90 
Mester e Mello Terraplanagem e Construcao LTDA 

M.M. OBRAS CALQAMENTOS 

F:(45)991076217 Acesso a PR484 S/N 
Parque lodt,stnn! Ana Vfsta da Aparecida, PR 



MIESTER E MELLO 

CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM 

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUTORA LTDA 

Inscrita no CNPJ n° 31.901.755/0 

ANEXO 8 

DECLARAcA0 DE ACEITAcA0 DA RESPONSABILIDADE 

Eu WILLIAN DOS SANTOS LIMA, CPF n° 078.100.629-56, CREA/CAU n° 162930/D, declara que é 
conhecedor das condiceies constantes na Tomada de Precos n° 07/2020 e que aceita participar da Equipe 
Tecnica da Empresa MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n° 
31.901.755/0001-910, para a CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO DE 
PAVIMENTA00 POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A 
BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061-
CTA 71051-7. 

Capanema, 29 de Abril de 2020 

WILLIAN DOS SANTOS LIMA 
CPF:078.100.629-56 

CREA: 162930/D 

CNPJ: 31.901.755/0001-90 
Mester e Mello Terraplanagem e Construyao LTDA 

M.M. OBRAS CALQAMENTOS 

F145)991076217 Acesso a PR484 SIN 
Plroue trdustra; Boa Vtsta da Aparecida, PR 



MIESTER E MELLO 
MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUTORA LTDA 	0 r) 
Inscrita no CNPJ n° 31.901.755/0001-90 \.. 

ANEXO 4 

Comissao de Licitacao 

Ref: Tomada de Precos n. ° 07/2020. 

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

• Conforme o disposto no Edital, de acordo corn a resolucao n. ° 218 de 29/06/93 e n. ° 317, de 31/10/86, do 
CONFEA — Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e demais legislacties pertinentes, 
declaramos que o responsavel tecnico pela obra, caso venhamos a veneer a referida licitacao, é: 

N° Nome: Especialidade: CREA n°: Data do 
Registro: 

Ass. Responsavel 
Tecnico 

1 Willian dos Santos Lima Engenheiro Civil PR- 
162930/D 

 03/07/2017 

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro tecnico de 
profissionais, corn relacionamento junto a empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes. 

• 	 Capanema, 29 de Abril de 2020. 

M{MkE igk TERRA ANAGEM E 
CONSTRUTORA DA 

CNPJ n°  31.901.755/0001-90 
CNPJ: 31.901.75510001-90 
Kesler e Mello Terraplanagem e Construcao LTDA 

M.M. OBRAS CALQAMENTOS 

F:(45)991076217 Acesso a PR484 
Parque Industrial Boa Vista da Aparecida, PR 



MIESTER E MELLO 

CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM 

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEMIE,-. 

(‘ID  CONSTRUTORA LTDA 	 0  

Inscrita no CNPJ n° 31.901.755/0001-90 

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° 07/2020 

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA , inscrita no CNPJ/MF n° 
31.901.755/0001-90 , por intermedio de seu representante legal, o(a) Sr(a) JORGE SANTIAGO DE MELLO 
, portador(a) do documento de identidade RG n° 3182318-8 , emitido pela SSP/PR , e do CPF n° 453.460.119-
00 , 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 teak() para a execucao do objeto da licitacao. 

Mao-de-obra, materiais e equipamentos suficientes 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, 29 de Abril de 2020 

JO GE SANTIAG DE MELIA) 
CPF n° 453.460.119-00 

CNPJ: 31.901.755/0001-90 
Mester e Mello Terraplanagem e Construcao LTDA 

M.M. OBRAS CALcAMENTOS 

F;(45)991076217 Acesso a PR484 S/N 
Parque Industrial Boa Vista da Aparectda, PR 



MIESTER E MELLO 

CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM 

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM 	. 
CONSTRUTORA LTDA 	C) L  .  

Inscrita no CNPJ n 9  31.901.755/0001-90 

ANEXO 9 

A ComissAo de Licitacdo 
Ref.: Tomada de Precos n.° 07/2020. 

DECLARACAO DE CONDICAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatorio, sob a modalidade 
• TOMADA DE PREcOS n° 07/2020, instaurado por essa Prefeitura Municipal de Capanema - PR, que 

estamos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definica'o insculpida no 
Capitulo II da Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2015, podendo, para tanto, usufruir 
do tratamento diferenciado e favorecido em licitacoes, conforme Capitulo V "Do Acesso aos Mercados", da 
Lei acima citada, na forma prevista no Edital. 

Por ser expressao da verdade, firmamos o presente. 

Capanema, 29 de Abril de 2020. 
Atenciosamente 

  

xefibii-0-4 	eigo 

   

MI STE MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ n° 31.901.755/0001-90 
CNPJ: 31.901.755/0001-90 
Wester e Mello Terraplanagem e Construcao LTDA 

M.M. OBRAS CALCAMENTOS 
F:(45)991076217 Acesso a PR484 S/N 

Parque Industrial Boa Vista da Aparecida, PR 

 



MIESTER E MELLO 

CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM 

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM 

CONSTRUTORA LTDA 

0 tt fs o r  i:. 
Inscrita no CNPJ ng 31.901.755/0001-90 

ANEXO 02 

Declaracao Unificada 

A Comissao Permanente de Abertura e Julgamento de Licitacoes 
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana 
TOMADA DE PRECOS 07/2020 

Pelo presente instrumento, a empresa MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA, CNPJ 
n° 31.901.755/0001-90, corn sede na PR 484, s/n, Parque Industrial, Boa Vista da Aparecida - 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 

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) Jorge Santiago de Mello, Portador(a) do RG 
sob n° 3182318-8 e CPF n° 453.460.119-00, cuja funcao/cargo e. socio administrador, responsavel pela assinatura 
do Contrato. 

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou funcao pfiblica impeditiva de 
relacionamento comercial corn a Administracao 

5) Declaramos de que a empresa nao contratara empregados com incompatibilidade corn as autoridades contratantes 
ou ocupantes de cargos de direcao ou de assessoramento ate o terceiro grau, na forma da Siimula 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 

E-mail: mmterraplanagemobras@gmail.com  
Telefone: (45)32871750 

inte endereco: 

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteraca t jut • ao Sistema de 
Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fo ecidos. 

8) Nomearnos e constitufmos o senhor(a) Jorge Santiago de Mello, portador(a) do CPF/NIF sob n.° 4 3.460.119-00, 
pare ser o(a) responsavel pars acompanhar a execucao da Contrato, referente Tomada de Precos n.° 0 2020 e todos 
os atos necessarios ao cumprimento das obrigaciies contidas no instrumento convocatOrio, seus Anex e na Ata de 
Registro de Precos/Contrato. 

Capanema, 29 de Abril de 2020. 

SANTIA 	ME L 
RG n° 3182318-8 

CNPJ: 31.901.755/0001-90 
Mester e Mello Terraplanagem e Construcao LIDA 

M.M. OBRAS CALQAMENTOS 
F145)991076217 Acesso a PR484 SIN 

Paraue Industrial Bna Vista ria An2rar,r1, DO 



HABILITAcA0 DA EMPRESA 

TONELLI ENGENHARIA 
EIRELI - ME 



• 
TONELLI ENGENHARIA IF:ELI-ME 

CNPJ: 29.193 1211000149 
A MARECHAL FLORIAN° PEIX070, 	- CFNTRO 

(45) 99917-7024; (48) 99921-0558; 148) 99103-0255 
Assinatura do fomecedor 	engenharlinenollngmall.com  

Mimicipio de Capanema - PR 
Setor de Licitacoes  

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS 

Data da Emissao: 09/04/2020 Edital n°: 7 Tipo Tomada de precos 
FORNECEDOR : 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 
29.193.121/0001-89 

• 
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 
SALA - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO 
CIDADE/UF: Santo Antonio do Sudoeste/PR 
MARCELO TONELLI 
074.657.819-90 

E-MAIL:engenhariatonelli@gmail.com  TELEFONE: 46 3563 1219 
OBJETO: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO 

DE PAVIMENTA00 POLIEDRICA COM 

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitacao referente a (Tomada de precos N° 07), devidamente 
preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo corn as condicoes do 
Edital. 

Ohs.: Devolver a PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitacao. 

Avenida Governa 	edro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone-(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 
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Republica Federative do Brasil 
Servico POblioo Federal 
Conselho Federal de Engenharla a Agro-nomia 
Conselho Regional de Engertharia eAgrorlornia 
Carleira de Identidade Profissional 

Nome 
MARCELO TONELL1 

Data do Registro no CreaPR , 

22/02/2016 

CREA-Plik 
Registro Crea 
PR-151853/006  

RepOblica Federative do Brasil 
Servico PUblico Federal 
Conselho Federal de Engenharla a Agronomla 
Conselho Regional de Engenharla e Agronomia 
Carteira de Identidade Profissional 
Nome 

MARCELO TONELLI 

Filiacao 
SALETE TONELLI 
MILTON TONELLI 

Nescimento 	CPF 
20/01/1991. 074.657.819-90 

Naturalidade 
SANTO ANTONIO DO SUDOEST PR 
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TONELLI ENGENHARIA EiRELi  

INSTRUMENTO DE CONSTITUICAO 	 FLO1 

MARCELO TONELLI, brasileiro, natural da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado 
do Parana, nascido na data de 20/01/1991, solteiro, engenheiro civil, portador da Cedu!a 
de :dentidade RG na 9.707.891-2, expedida pela Secretaria de Seguranga Publics do 
Estado do Parana, e CPF sob ng 074.657.819-90, residente e domiciliado na Rua Marechal 
Florian Peixoto ng 1054, Casa, centro da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado 
do Parana CEP 85.710-000, constituem uma EIRELI Empresa Individual de 
Response bilidade Limitada, mediante as seguinte clausulas: 

Clausula Prirneira- A empresa girare sob o name empresarial de TONELLI ENGENHARIA 
EIRELI, e adota coma titulo a expressao TONELLI ENGENHARIA E INCORPORADORA, e 
tern sua cede e domicilio na Rua Marechal Florian° Peixoto ng 1054, Sala, Centro da 
cidade de Santo Antonio do Sudoeste-Parana, CEP 85.710-000. 

Cidusula Segunda- 0 capital soda: sera de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$1_,00 (urn real) 
cada uma, totalmente integralizadas, neste ato em rnceda corrente do Pais, peio 
empresarib: 
a) Marcelo Tonelli, corn 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 
150.000,00 (cento a cinquenta mil reels). 

Clausula Terceira- 0 objeto social da EIRELI sera : Construc5o de Edificios; Obras de 
Urbanizacgo-ruas, pragas e calcadas; Services de Engenharia; Services de Cartcgrafia, 
Topografia e Geodesia; Construck cie Redes de Abastecimento de Ague, coieta de esgote 
e ConstrucSo Correlates; Faisrica de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armed°, em 
serie e sob enccmenda; Obras de Terraplenagem; Services de Pintura de Edificios; Fabrica 
de Outros Artefatos e Produtos de Concreto, Cimento, Fibrocimento e Gesso; Febrica de 
Estruturas Mete!ices; Instala450 e Manutencio Eletrica; Construgaio de Instalaciles 
Esportivas e Recreativas e Atividades Paisagisticas; Construct.° de Rodovias Ferrovias. 

Clausula Quarta- A EIRELI iniciara sues atividades err. 01 dezernbro de 2017, e sou prazo 
de durac5o é par tempo indeterminado. 

Clgusula Quinta- A responsabilidade do titular é restrita ac valor de sues quotas, 
respondendo ainda pela integraliza0o do capital social. 

Clausula Sena- A administrag5o da EIRE!! cabers ao titular MARCELO TONELLI, corn os 
poderes e atribuicoes de Administrador, autorizado o use do name empresarial 
individualmente, vedado, no entente, ern atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigagoes seja em favor prOprio ou de terceiros born coma onerar ou alienar 
bens imoveis da Eireli. 

Clkisula Setirna- 0 titular da EIRELI declare, sob as penes da lei, que nao participa de 
nenhuma outra empresa dessa modaNdade. 

Clausula Oitava- Fica investido na fungae de responsavel tecnico da EIRELI, o titular 
MARCELO TONELLI, engenheiro civil, corn registro no Conselho Regional de Engenharia do 
Parana sob n2 PR-151853/D 

CERTIYICC 0 REGISTRO EH 01/12/2017 21:46 BOB 27' 41600643097. 
PROTOCOLC: 178232246 DE 29/11/2017. CoDICO DEL  RIFICA7A0: 
11704622243. 06TRE! 41600643097. 
TONELLI MGR/MARIA EIRE= ME 

0 V 

• 
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0 n r) 
INSTRUMENTO DE CONSTITUICAO 	 FI.02 

Clausula Nona- Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestara contas justificadas de sua administragao, procedendo a elaboracao do 
inventario, do balanco patrimonial e do balanco de resultado econearnico, cabendo ao 
empresario, na proporcao de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Clausula Decima- A Eireli podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
de.pendencia, mediante deliberacao assinada pelo titular. 

Clausula Decima Primelra- 0 empresario podera fixar retirada mensal, a titulo de "Pro 
Labore", observadas as disposicfies regulamentares pertinentes. 

CI 6usula Decima Segunda- Falecendo ou interditado o titular da Eireli, a empresa 
continuara suas atividades corn os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nlao sendo possivel 
ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado corn 
base na situac.ao patrimonial da empresa, a data de resolugao, verificada em balanco 
especiaimente levantado. 

Paragrafo Unico- 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a Eireli se 
resolva em relacao a seu titular. 

Clausula Decima Terceira- 0 Adrninistrador dectara, sob as penas da lei, de que nao esta 
impedido de exercer a administracao da empresa, por lei especial, ou em virtude de 
condenacao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricac5o, 
peita ou suborn°, concussao, peculato, ou contra a econornia popular, contra o sistema 
financeiro national, contra normas de defesa da concorrencia, contra as reiacOes de 
consumo, fe pUblica, ou a propriedade. 

Clausula Decima Quarta- 0 empresario DECLARA para efeitos de enquadramento como 
IVIICROEMPRESA que o valor de receita bruta anual da empresa nao excedera, no ano da 

constituicao, o limite fixado no inciso I do art. 22  da Lei Federal n0 9841 de 05/10/1999, e 
que nao se enquadra em qualquer das hipeteses de exclus5o relacionadas no art. 3° 

daquela Lei. 

Clausula Decima Quinta- Fica eleitc o foro da cornarca de Santo Antonio do Sudoeste, 
Estado do Parana, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagoes resultantes 
deste contrato. 

E, por estar assim justo e contratado, ;aura, data e assina o presente instrumento 
particular de constituicao de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELi, em 
uma Unica via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os 

seus termos. 

Santo Antonio do Sudoeste Fes., 24 de novembro de 2017 

MARCELO TONELLI 

CERTIPICO 0 RSGISTZO EU 01/12/2017 21:46 SOB N° 41600643097. 

PROTOCOLO: 173232246 an 20q11/2017. CCIDIGO OE WRIFICACIO: 
11704622243. EIRE: 41600643097. 
TONELLI ENGENHARIA ZIRELI ME 

Libertad Boger 
SECRETARIA-GERAL 

COMITIBA, 01/1212017 
www.emprerafacil.pr.gov.br  
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Govemo do Estado do Parana 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Parana 

aripreisbNifdli 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos qua as informayees abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e sao v antes na data da sua expedicao. 

Nome Empresarlal: TONELLI ENGENHAMIA OREL! - ME 

Natureza Jurtdlca: Empress Individual de ResponsabiTdade Umttada (de Natureza Empreseria) 

Protocols.: PRC2002049120 

NIRE (Sada) 	 CNPJ 
41600643097 	 29.10.121/0001-89 

I Arquivamento do Ato 
Constitutivo 
01/12/2017 

Micro de ANvidade 
01/12/2017 

ondereco Completo 
ua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N° 1054, SALA CENTRO - Santo Antonio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000 	 • 

tablet° 
CONSTRUDAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE URBANI2AcA0 RUAS, PRAcAS E CALcADAS; SERVIcOS DE ENGENHARIA; SERVIcOS DE CARTOGRAFIA, 
TOPOGRAFIA E GEODESIA; CONSTRUcAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcA0 CORRELATAS; FABRICA DE 
ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIcOS DE PINTURA DE 
EDIFICIOS; FABRICA DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E GESSO; FABRICA DE ESTRUTURAS METALICAS; 
INSTALAcAO E MANUTENcA0 ELETRICA; CONSTRUCAO DE INSTALAcOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS; CONSTRUcA0 
DE RODOVIAS FERROVIAS. 

Capital 
R$ 150.000,00 (canto e cinquenta mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 150.000,00 (canto e cinquenta mil reels) 

Porte 
ME (Microempresa) 

Prazo de Duracao 
Indeterminado 

Titular 
Nome 	 CPF 	 Administrador 	hick) do Mandato 	Termini, do Mandato 
MARCELO TONELLI 	 074.657.819-90 	 S 	 24/11/2017 

Dados do Administrador 
Nome 	 CPF 	 !nick) do Mandato 	 Terrnino do Mandato 
MARCELO TONELLI 	 074.657.819-90 	 24/11/2017 

Ultimo Arquivamento 
Data 	 Rimier° 	 Ato/eventos 
01/12/2017 	 41600643097 	 091 / 315 - ENQUADRAMENTO DE 

II MICROEMPRESA 

Situacao 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Esta certidao foi emiticia automatIcamente are 27/04/2020, as 15:32:13 (horario de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:/hvww.empresafacilpr.gov.br, corn o codigo JSU2MPA5. 

1111111111111111111 
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

Secretario Geral 



MUNICIPIO 

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE J 

fit 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUSERO DE INSCRICAO 

29.193.121/0001-89 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUACAO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTh RA 
01/12/2017 

   

NONE EMPRESARIAL 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI 

T1TULO DO ESTABELECIMENTO (NOVE DE FANTASIA) 

TONELLI ENGENHARIA E INCORPORADORA 
PORTE 

ME 

CONGO E DESCRICAO DA AT1VIDADE ECONOMCA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construgdo de edificios 

CODIGO E DESCRIOAO DAS ATIMDADES ECONOMCAS SECUNDARIAS 

71.19-7-01 - Servigos de cartografia, topografia e geodesia 
71.12-0-00 - Servigos de engenharia 
43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral 
25.11-0-00 - Fabricagao de estruturas metaticas 
42.11-1-01 - Construcao de rodovias e ferrovias 
43.21-5-00 - Instalagao e manutengao eletrica 
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas 
42.13-8-00 - Obras de urbanizacao - ruas, pragas e calgadas 
42.22-7-01 - Construcao de redes de abastecimento de ague, coleta de esgoto e construgOes correlates, exceto obras de 
irrigacao 
42.99-5-01 - Construgao de instalagoes esportivas e recreativas 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
23.30-3-99 - Fabricagao de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materials 
semelhantes 
23.30-3-01 - Fabricagao de estruturas pre-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda 

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZAJURIDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabllidade Limitada (de Natureza Empresari 

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 
NUMC RO 

1054 
cor)Pt..EMENTO 
SALA 

CEP 

I 85.710-000 L
BARR 0/DISTRITO 

CENTRO 
OF 

PR 

ENDERECO ELETRONICO 
I IVOEDGARVIE!RAtHOTMAIL.COM 

TEL EFONE 

(46) 3563-1219 

ENTE FEDERATIVORESPONSAVEL tEFR) 

• 

(77 

Firefox 	 http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicosicnpjreva/Cnpjreva_Co.„ 

of 2 24/04/2020 14:08 

 



srruAcAo CADASTM 

ATIVA 
DATA DA SITUACAO CADPSTRAL 
01/12/2017 

/0011V0 DE SITUACAO CADASTRAL 

siTuAcho ESPECIAL 
*oto.*** 

DATA DA SITUACAO ESPECIAL 

 

0 ja r. 
91 

Firefox 	 http: //servi cos. receita. fazenda. gov. br/Servi cos/cnpjreva/CnpjrevaCo.. 

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

• Emitido no dia 24/04/2020 as 13:08:53 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1 

• 

of 2 24/04/2020 14: 08 



CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

29.193.121/0001-89 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1054 SALA / CENTRO / SANTO 
ANTONIO DO SUDOESTE / PR / 85710-000 

Inscricao: 
Razao 

Social: 
Endereco: 

A Caixa Economica Federal, no use da atribuicao que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuicoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes corn o FGTS. 

Validade:07/03/2020 a 04/07/2020 / 

Certificacao Ninero: 2020030703474734127306 

Informacao obtida em 29/04/2020 18:07:16 

• 

• 

ti 

Consulta Regularidade do Empregador 	 https://consulta-crf  caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf  

I of 2 29/04/2020 19:08 



000293 

Consulta Regularidade do Empregador 	 hups://consulta-crfcaixa.gov.briconsultacif/pages/consultaEinpregadorjsf  

A utilizacao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

• 

• 

2 of 2 29/04/2020 19:08 



h ttp ervi co s. rec ei ta. fazen d a. gov. br/Servicos/certi dao/CNDConjunta... 

Cr ij

r, fl  

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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: TONELLI ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ: 29.193.121/0001-89 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) corn 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
COdigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua 
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos 
em Divida Ativa da Uniao (DAU) corn exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN. 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou corn embargos da Fazenda PUblica em processos 
de execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins 
de certificagao da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao 
negativa. 

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federative, para 
todos os organs e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-sea situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigioes sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Onico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de juiho de 1991. 

A aceitagao desta certidao este condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <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 14:47:14 do dia 26/02/2020 <hora e data de Brasilia>. 

• 
Valida ate 24/08/2020. 
COdigo de controle da certidao: 2969.F61D.FDCC.EC4D 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

[ of 1 22/03/2020 21:35 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana 

,-) -7, 	5  
e ...; ii„..., 	• 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 021844149-81 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 29.193.121/0001-89 
Nome: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 

Ressalvado o direito da Fazenda POblica 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 

411 natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigacOes tributarias acessOrias. 

Valicla ate 27/08/2020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br  

• 

Pagina 1 de 1 
Emitido via Internet Pablica (29/04/2020 18:19:17) 
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Certidao 

0 0 0 

1  a 

Municipio de Santo 

AD), 
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE TRIBUTACAO, CADASTRO 

Antonio do Sudoeste 
Prafeitura 
Certifico 
do original. 

Capanema, 

Municipal de Capanern1 
due este document° it copia fief 

.., 	,,, 	,... 

/ OA)/  /22,...,4„.  

DE ADMINISTRACA 
E FISCALIZACAO -, 

DO 
14-i1 51 

DEPTO 

Positiva com efeito de negativa 
N° 764 / 2020 

1 

IMPORTANTE: 

1. 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 15/05/2020, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDAO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA 
COM EFEITO DE NEGAT1VA, TENDO EM VISTA A EXISTENCIA DE CREDITOS NAO 
VENCIDOS. 

Santo Antonio do Sudoeste, 15 de Abril de 2020 

REQUERENTE: 0 MESMO CODIGO DE AUTENTICACAO: 
9ZTMHH2QET224X84RP2 

0 FINALIDADE: CADASTRO EM EMPRESAS E/OU ORGAOS PUBLICOS 

RAZAO SOCIAL: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 

ALVARA 	

i 

CONTROLE 

28257 

CNPJ/CPF 

29.193.121/0001-89 

INSCRICAO ESTADUAL 

28088 
ENDERECO 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO - CENTRO CEP: 85710000 Santo Antonio do 
Sudoeste - PR 

CNAE / ATIVIDADES 
ConstrucAo de edificios, FabricacAo de estruturas pre-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda, 

FabricacAo de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, 
FabricacAo de estruturas metalicas, ConstrucAo de rodovias e ferrovias, Obras de urbanizacao - ruas, pracas e 
calcadas, ConstrucAo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de 
irrigacAo, ConstrucAo de instalacoes esportivas e recreativas, Obras de terrap enagem, Instalacao e manutencao 
eletrica, Servicos de pintura de edificios em geral, Servicos de engenharia, Se ,k4ks;...; t 	de cartografia, topografia e 
geodesic4e  tividades paisagisticas 

,-,i---- 
Sandra ir  i • ,'r r ise  (Dal 2 a2 	--- 	- 
co!)  Depart/mein() TributagAo 	

- 	 N  

-"-----3 1011- LIED4 .144k. 	 — 
• 

192.168.0.4:7474/stm/stmcertidao.view.logic?modelView.toCadastroStm=EMPRESADO_MUNICIP108.certidaoModel.idCertidao=19343 
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8130-3/00 - Atividades paisagisticas. 

} 
Horario de funcionamento 
Comercial 
Segunda a Sexta das 08:00 as 12:00 , 1 
Sabado das 08:00 as 12:00 

192.168.0.4:7474/stm/stmemissaorenovacsoa ic?modeMew.idAlvara=60608,modelView.tpeadastroEmpresas=EMPRESA_MUNICI... 1/2 

15/04 ?020 Alvaro 

11.11.51 	 Municipio de Santo Antonio do Sudoeste 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAcA0 

DEPTO DE TRIBUTACAO, CADASTRO E 
FISCALIZACAO 

ALVARA n° 28088/2020 
0 Municipio de Santo Antonio do Sudoeste, concede alvara de licenca para: 

Nome: 
TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 
CNPJ/CPF: 
29.193.121/0001-89 
Nome Fantasia: 
TONELLI ENGENHARIA E INCORPORADORA 

Controle: 28257 

Localizaciio: 
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO - CENTRO CEP: 85710000 Santo Antonio do 
Sudoeste - PR 

Atividades: 
4120-4/00 - Construcio de edificios. 

Area Utilizada: 30,00 

2330-3/01 - Fabricacab de estruturas pre-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda. 

2330-3/99 - Fabricacio de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais 
semelhantes. 

2511-0/00 - Fabricacao de estruturas metalicas. 

4211-1/01 - Construclo de rodovias e ferrovias. 

4213-8/00 - Obras de urbanizacio - ruas, pracas e calcadas. 

1222-7/01 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras 
de irrigacao. 

4299-5/01 - ConstrucAo de instalacoes esportivas e recreativas. 

4313-4/00 - Obras de terraplenagem. 

4321-5/00 - Instalava° e manutencao eletrica. 

4330-4/04 - Servicos de pintura de edificios em geral. 

7112-0/00 - Servicos de engenharia. 

X119-7/01 - Servicos de cartografia, topografia e geodesia. 

Prefeitura Municipra', 
Cedilla° quo este docurvngKo 

do ordnot. 
Caponems,_33-1...0_14_1„,&4 



j 
15/04 r)020 
	

Alvara 

0 93 I 

I5
mitido em 

 

 

Valid° ate 
15/06/2020 

Observacoes 
O PRESENTE ALVARA DESTINA-SE UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES ACIMA 

MENCIONADAS. 
PROVISORIO Conforme Decreto N° 3603 ART.6" 

a 
Dir. p artameritn Tributaqao 

Reallovitatitel 

Emissor: SANDRA MARA ANGONESE DAL PAZ 

Prefeitura Municipal 
Certifico clue este document: copie fist 
do original. 
Capanema,2-Q--L_CILLC 

• 

• 

192.168.0.4:7474/stm/stmemissaorenovacaoalvara.view.logic?modelView_idAhrara=6060&modeMew.tpCadastroEmpresas=EMPRESA_MUNICI... 2/2 



22104/2020 
	

Ernissao do CICAD 

bi‘ 
RECEITA ESTADUAL 

PARANA  IV 
GOVERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Comprovante de Inscricao Cadastral - CICAD 

Inscrigao no CAD/ICMS 
	

Inscricao CNPJ 	 Inicio das Atividades 

90767788-57 
	

29.193.121/0001-89 	 12/2017 

Empresa / Estabelecimento 

Nome Empresarial TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 

TittlID do Estabelecimento TONELLi ENGENHARIA E INCORPORADORA 

Enderego do Estabelecimento R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054, SALA - CENTRO - CEP 85710-000 
FONE: (46) 3563-1219 - FAX: (46) 3563-1219 

Municipic de instalagap SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR, DESDE 12/2017 

Estabelecimento Matriz ) 

Qualificagio 

ATIVO - SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL - ULTIMO DIA UTIL DO MES 
Situacao Atual + 3, DESDE 03/2020 

Natureza Juridica 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) 

Atividade EconOmica Principal do 2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 
Estabelecimento ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 

Atividade(s) Economice(s) 
Secundaria(s) do Estabelecimento 

2330-3/99 • FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE 
CONCRETO CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIALS 
SEMELHANTES 

2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 
4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 

4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO 
OBRAS DE IRRIGACAO 

4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 

4313-4100 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 
4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 

Quadro Societario 

Tipo 
	

Inscricao 
	

Nome Completo i Nome Empresarial 
	

Oualificacao 

CPF 
	

074.657.819-90 MARCELO TONELLI 
	

TITULAR PESSOA FISICA 

Este CICAD tem vaildade ate 22/05/2020. 
Estado do PArana 

secretaria de Estado da Fazenda 
Receita EstaduaidL Patanei 

CAD/ICMS No 90767788-57 

Os dados caciastrais deste estabeiecimento poder5o ser confirmados via 
Internet www.fazerida.pr.gov.tir 

Emitido Eletronicamente via Internet 
22/04/2020 14:49:23 

Dados trans-mitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://www.arinternet. pr.gov.br/cadicros/_ce_CIFS  11D.asp?sIncludeLinkFacil= S&eCadiems=90767788578<eliser=N YABWM5Z 	 111 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIARIO - ESTADO DO PARANA 

COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
	

TITULAR 

AVENIDA BRASIL - PROLONGAMENTO - CENTRO 
	

ALFREDA BOGESKI 
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000 

	
JURAMENTADO 

CARLOS EDUARDO SALVADORI 

U 

Certidao Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os Iivros e arquivos 

de distribuicao de FALENCIA e CONCORDATA, RECUPERAcAO JUDICIAL, sob 
minha guarda neste cartOrio, verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro em anda-
mento contra: 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 

CNPJ 29.193.121/0001-89, no periodo compreendido entre a presente data e os Olti-
mos 20 anos que a antecedem. 

111111 III 1 111 11 1 111111 111 1 1111 11 11111B1111 1 1111 1 	1 111011110 1111 1111 	, 
Santo Antonio do Sudoes te/PR 	e Fevereiro de 2020- 

C LOSE UARDO SALVADOR' 

Prefeitura Adionscipa 	Capanema C
o  andle° qua este dccumento copie 

fie! o,insit 

Capanema, 



Prefeituta Municirye, 
Cortifico Oitg3 osto docciectito 6 7:-,opia,  

do original_ 
Caporsorna, 	• _ 

IPPOIRISMAWI,  

SELO DIGITAL 
IAtd5.V8esK.Ivjj3 

v9HAx.o7tC9 
htt : funar en.com.br  

Lidi• e alvadori 
event -  Substituta 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 	 us  Li 

SEDE DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR 
CARLA CRISTINA PEZDNI PILATTI - AGENTE DELEGADO INTERINO 

Av. Brasil, n. 741 - Cep- 85710-000 - Santo Ant6nio do Sudoeste-Pr - (46) 3563-3169 

  

CERTIDAO NEGATIVA 

CERTIFICO, atendendo pedido verbal de parte interessada, que nests data, 
revendo os Livros de "REGISTROS DE INSTRUMENTOS DE PROTESTOS", 
desta Serventia no periodo dos Oltimos 	5ANOS, deles verifiquei NAO 
CONSTAR, qualquer titulo protestado em nome de:To NELLI ENGENHARIA 
EIRELI ME, inscrito(a) no CNPJ n° 29.193.121/0001149 Pelo que, na forma 
solicitada, expedi a presente certiclao e ao conteudo s queles Livros me reporto 
e dou fe. Fornecida as 14:11 horas de hoje. Eu, 	4. 1  e. 	 Tabelia, 
que a fiz digitar, conferi e assino em pOblico 	- (A presente Certidao 
refere-se ao numero de identificacao e ao nome de pessoa ou de empresa, 
como nela aparecem grafados, nao abrangendo nomes diferentes, ainda 
que proximos semeihantes ou resultantes de erro de grafia no pedido 
respectivo). 

0 referido e verdad u fe. 

Santo Ant° do Sudoeste e Abril de 2020. 

Custas 
Busca 	R$ 0,00 	0,00 VRC's 
Certidao 	R$ 13,51 70,00 VRC's 
Furnapen R$ 2,81 15,00 VRC's 
Funrejus R$ 3,38 18,00 VRC's 
FADED 	R$ 0,68 
ISSQN 	R$ 0,41 
Total 	R$ 20,79 102,00 VRC's 



Busca 
C,erticlao 
Furnapen 
Funrejus 
FA DEP 
ISSQN 
Total 

R$ 0,00 	0,00 VRC's 
R$ 13,51 70,00 VRC's 
R$ 2,81 15,00 VRC's 
R$ 3,38 18,00 VRC's 
R$ 0,68 
R$ 0,41 
R$ 20,79 102,00 VRC's 

Lidiane =aI dori 
Escre = nte Substituta 

Custas 

SELO DIGITAL 
MAtdS.V8eNt.IvjjG 

KfHVx.VZJTx 
htt : funar en.com.br  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 	

0 0\0 :) 
SEDE DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR 

CARLA CRISTINA PEZZINI PILATTI - AGENTE DELEGADO INTERINO 
Av. Brasil, n. 741 - Cep- 85710-000 - Santo Ant6nio do Sudoeste-Pr - (46) 3563-3169 

CERTIDAO NEGATIVA 

CERTIFICO, atendendo pedido verbal de parte interessada, que nesta data, 
revendo os Livros de "REGISTROS DE INSTRUMENTOS DE PROTESTOS", 
desta Serventia no period° dos Oltimos 	5ANOS, deles verifiquei NAO 
CONSTAR, qualquer titulo protestado em nome de:MARCELO TONELLI, 
inscrito(a) no CPF n° 074.657.81 -90, Pelo que, na forma solicitada, expedi a 
presente certiclao e ao conteudo queles Livros me reporto e dou fe. Fornecida 
as 14:11 horas de hoje. Eu, 	 Tabelia, que a fiz digitar, 
conferi e assino em public() e raso.- (A presente Cerfidao refere-se ao numero 
de identificagao e ao nome de pessoa ou de empresa, como nela 
aparecem grafados, nao abrangendo nomes diferentes, ainda que 
proximos semeihantes ou resultantes de erro de grafia no pedido 
respectivo). 

0 referido e verda 

Santo Ant° do Sudoeste, Abril de 2020. 

Prafeiture Municipa4 Capaneme 
Certifico que este document° 6 copia fie{ 
do origins!. 
Capanema, 	I  r) -9   120  E2_- 

 

u fe. 



00'303 

F i efox 	 http: //servi cos. re  c e i ta. fazen d a. gov. br/Se►vi cos/cnpj rev a/C n pj rev a_qs a. asp 

Consulta Quadro de Socios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 29.193.121/0001-89 

NOME EMPRESARIAL: 	TONELLI ENGENHARIA EIRELI • 	CAPITAL SOCIAL: 	 R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) 

Quadro de Socios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) é o 

seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
	

MARCELO TONELLI 

Qualificacio: 
	

65-Titular Pessoa Fisica Residente ou Domiciliado 

no Brasil 

Para informacfies relativas a participacao no QSA, acessar o e-CAC corn certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 24/04/2020 as 13:10 (data e hora de Brasilia). 

• 

loft 24/04/2020 14:09 
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PnDER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 

 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: TONELLI ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 29.193.121/0001-89 
Certidao n°: 9777043/2020 
Expedigao: 24/04/2020, as 13:12:51 
Validade: 20/10/2020 4 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigdo. 

Certifica-se que TONELLI ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.193.121/0001-89, NAO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidag&o das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugdo Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sac) de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigdo. 
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 verificagdo de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certid&o emitida gratuitamente. 

INFORMAcA0 IMPORTANTE 
• Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessArios a identificag&o das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigageies 
estabelecidas em sentenga condenatOria 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 execugao de acordos firmados perante o Ministerio Public() do 
Trabalho ou Comiss&o de Conciliagdo Previa. 
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CRE A 	 https://creaweb.crea-prorgbeconsultaskertidao.asp?SESSA0=cb8b6... 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANA 

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e 

• 	Negativa de Debitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissao no Estado do Parana, circunscrita 
a(s) atribuicao(oes) constantes de seu registro. 

Certid5o no: 50211/2020 	 Validade: 30/09/2020 

Nome Civil: MARCELO TONELLI 
Carteira - CREA-PR No :PR-151853/D 
Registro Nacional : 1715131738 
Registrado(a) desde : 22/02/2016 

FiliagSo : MILTON TONELLI 
SALETE TONELLI 

Data de Nascimento : 20/01/1991 
Carteira de Identidade : 9.707.891-2 
Naturalidade : SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR 

CPF : 07465781990 

411 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 
UNIVERSIDADE PARANAENSE 
Data da Colagao de Grau : 27/01/2016 	 Diplomagao : 28/01/2016 
Situagao : Regular 
Atribuicoes profissionais: 

Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 280  de 11/12/1933 
Resolugao do Confea N.o 218/1973 - Art. 70  de 29/06/1973 do CONFEA. 
Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 70  de 24/12/1966 

Observacoes: Possui competencia profissional para as atividades do art. 70  da Lei Federal 
N.o 5.194/1966 nos campos de atuacao do art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e 
do art. 70  da Resolugao do Confea N.o 218/1973. 

1 of 2 24/04/2020 13:57 
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CREA 	 https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=cb8b6...  

Anotacoes: 
Anotado em 24/02/2017, o curso de MBA EM GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS, 
ministrado pelo CENTRO UNIVERSITARIO ASSIZ GURGACZ, em 17/02/2017. 

Responsabilidade Tecnica/Quadro Tecnico: 
61504 - MARIZANGELA LIMA DOS SANTOS/OBRAS E URBANIZA00 - ME 
Desde: 29/07/2016 Carga Hor6ria: 1 Horas Unidade: HORA/DIA 

65114 - TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 
Desde: 07/12/2017 Carga Horaria: 1 Horas Unidade: HORA/DIA • 
Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR. 
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 certidao poder6 ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0  120994/2020. 

Emitida via Internet em 24/04/2020 12:54:21 

• 	A falsificac5o deste documento constitui-se em crime previsto no C6digo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a 
Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucao de Servigo N° 002/2014. 

respectiva acao penal. 

2 of 2 24/04/2020 13:57 
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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 no 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°: 50219/2020 	 Validade: 30/09/2020 / 

Razao Social: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 
CNP3: 29193121000189 
Num. Registro: 65114 	 Registrada desde : 07/12/2017 
Capital Social: R$ 150.000,00: 
Enderego: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 SALA CENTRO 
Municipio/Estado: SANTO ANTONIO DO 

CEP: 85710000 SUDOESTE-PR 
Objetivo Social: 
Construgao de edificios; Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas; Servigos de 
engenharia; Servigos de cartografia, topografia e geodesia; Construgao de redes de 

• abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgao correlatas; Fabrica de estrutura 
pre-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda; Obras de terraplanagem; 
Obras de terraplanagem; Servigos de pintura de edificios; Fabrica de outros artefatos e 
produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso; Fabrica de estruturas metalicas; 
Instalagao e manutengao eletrica; Construgao de instalagao esportivas e recreativas e 
atividades paisagisticas; Construgao de rodovias e ferrovias. 

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR. 
Nao possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalizagao e/ou divida ativa ate a 
presente data. 

1 of 2 24/04/2020 13:58 
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https: //creaweb. crea-pr. org. b r/con sultas/c erti daoj uri di ca. asp?SE SSA 0... 

Responsavel(eis) Tecnico(s): 

1 - MARCELO TONELLI 
Carteira: PR-151853/D 	Data de Expedigao: 22/02/2016 
Desde: 07/12/2017 Carga Horaria: 1: H/D 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular 
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 280  

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular 
Resolugao do Confea N.° 218/1973 - Art. 70  do CONFEA 

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular 

1111 	Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 70  
Observagoes: Possui competencia profissional para as atividades do art. 70  da Lei Federal 
N.° 5.194/1966 nos campos de atuagSo do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e 
do art. 70  da Resolugao do Confea N.° 218/1973. 
Anotagoes: 
Anotado em 24/02/2017, o curso de MBA EM GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS, 
ministrado pelo CENTRO UNIVERSITARIO ASSIZ GURGACZ, em 17/02/2017. 

Para fins de: LICITACOES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteragao(oes) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidao perdera sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidao poder6 ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0  121003/2020, ressaltando a 
impossibilidade de execugao de quaisquer servigos ou obras sem a participagao efetiva de 
seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 

Emitida via Internet em 24/04/2020 12:58:46 

• Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instruggo de Servico No 002/2014. 
A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no Cricligo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respectiva agao penal. 

2 of 2 24/04/2020 13:58 

  



Certidao de Acervo Tecnico - CAT 
Resolusao no 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 

EA PR 

Conselho Regional de Engenharla e Agronomia do Parana 
0800 041 0067 

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

C0000lOo Regional is angeellena 
• Aoronoorio do Porona 

Certidao de Acervl 
Tecnico con() p r) r...)  1 n 

Atestado 	'J )̀  ti 0  

5602/2019 
Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, ern cumprimento ao disposto na Resolugao 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 MARCELO TONELLI referente a(s) 
Anotagao(oes) de Responsabilidade Tecnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: MARCELO TONELLI 

Registro: PR-151853/D 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

RNP: 1715131738 

NOmero da ART: 20180609517 Situacao da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIc0 
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 01/03/2018 Baixada em: 09/09/2019 Forma de registro: Inicial 
Participagao tacnica: Individual 

Empresa contratada: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 

• 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO CNPJ: 76.205.699/0001-98 

Rua: RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER N°: 50 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SALGADO FILHO UF: PR CEP: 85620-000 

Contrato: CONTRATO 11/2018 celebrado em 02/02/2018 

Valor do contrato: R$ 642.225,85 Tipo de contratante: Nao intormado 

Dimensao: 18.529,07 Unidade de Medida: M2 

Agdo Institucional: 

Enderego da obra/servico: RUAS ENTORNO DA CIDADE SEM DENOMINAcA0 N°: 00 

Bairro: CENTRO 

Cidade: SALGADO FILHO 	 UF: PR 

Data de inicio: 02/02/2018 Condusao efetiva: 28/06/2019 Coordenadas Geograficas: 

Finalidade: Outro 

Pmprietano: 

CEP: 85620-000 

CPF: 

Atividade Tecnica: Tipo de Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS, Atividade Monica: ExEcticA0 DE OBRA OU SERVICO 
TECNICO, Area de Competencia: sERvtgos TEC PROFISSIONAM NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Servco: 
ARRUAMENTO, Servigo Contratado: EXECUCAO 

Observagoes: 
TRECHO 01: TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A PR 182 E 261M ADIANTE 00 ACESSO DA PROPRIEDADE DE 
LEONIR LOCATELLI, LINHA SAO PEDRO. 
TRECHO 02: TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA SEM DENOMINAQAO EM FRENTE PARQUE DE MAQUINAS 
MUNICIPAL E 0 ACESSO A PROPRIEDADE DE JOAO BACKMAN, LINHA PROGRESSO. 
TRECHO 03: TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A ENCRUZILHADA DA RUA FRIDHOLD KRAUSE COM ACESSO AO 
ESTADIO MUNICIPAL E 0 ACESSO A PROPRIEDADE DE IRENE DIAS,LINHA JOAO XXII. 

Informacties complementares: 
"CERTIDAC DE ACERVO TECNICO PARCIAL, CONSIDERANDO QUE OS SERvIQos ENCONTRAM-SE EM 
ANDAMENTO." 

Observacoes da certidao: 
Nao consta no atestado a data de conclusao da obra, conforme inforrnado na ART; 

Nao consta no atestado o RNP do Responsavel Tecnico; 

Nao consta no atestado o RNP do profissional que assina o atestado; 

Conforme o contrato 11/2018 tratar-se de pavimentagao poliedrica de estradas rurais. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculaao a presente Certidao de Acervo Tecnic - CAT o 
atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quern cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidao das informacoes nate constantes. 

Certidao do Acervo Tecnico n° 5602/2019 

04/10/2019 17:03 

• 
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Certidao de Acervo Tecnico - CAT 

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que 
comprova o registro do atestado no Crea. 

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 declaragao 
entregue no momento da habilitagao ou da entrega das 
propostas. 

A CAT é valida em todo territ6rio nacional. 

Certidao de Acervo 
Tecnico corn 0  

Atestado 

5602/2019 
Atividade concluida 

A CAT perdera a validade no caso de modificacao dos 
dados tecnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 
em razao de substituicao ou anulacao de ART. 

A autencidade e a validade desta certidao deve ser 
confirmada no site do Crea-PR, no endereco 
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do 
protocolo: 348048/2019. 

A falsificacao deste documento constitui crime previsto no 
Codigo Penal Brasileiro, sujeitando c autor a respectiva 
acao penal. 

Resolucao no 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 

) 	
.10 Ji 

Conselho Regional de Engenharia o Agronomia do Parana 
0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO SKI 
ESTADO DO PARANA 	 04P1 76.205.6 `000T -93 

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203 	e-maitmobinatwecutive0heisrpoiLcarn 

Rua Florian Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANA 
; 

I erra dr) 	tiro) 	iio (-\)tielit) 

ATESTADO DE EXECUcA0 DE OBRAS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO, inscrita no CNPJ sob o n° 
76.205.699/0001-98, localizada na Rua Francisco Floriano Anater, N°50, no centro da cidade 
de Salgado Filho, CEP: 85.620-000, representada pelo Engenheiro Civil Osvaldo Tazinasso 
Junior, inscrito no CPF n°: 098.122.689-28 e RG n°: 12.548.088-8 SSP/PR, conforme ART de 
Cargo ou Funcao n° 20174378205, atesta para as devidos fins que a empresa TONELLI 
ENGENHARIA EIRELI — ME, inscrita no CNPJ sob o n° 29.193.121/0001-89, registrado no 
CREA/PR n° 65114, atraves de seu responsavel tecnico, o Engenheiro Civil MARCELO 
TONELL1, inscrito no CREA/PR sob o n° 151853/0, realizou a execucao de Pavimentacao 
Poliedrica no TRECHO 01: Trecho compreendido entre a PR 182 e 261m adiante do acesso da 
propriedade de Leonir Locatelli, Linha Sao Pedro. TRECHO 02: Trecho compreendido entre a 

• Rua Sem Denominacao em frente Parque de Maquinas Municipal e o acesso a propriedade de  
JoaoBackman, Linha Progresso.TRECHO 03: Trecho compreendido entre a encruzilhada da 
Rua FridholdKrause corn Acesso ao Estedio Municipal e o acesso a propriedade de Irene 
Dias,Linha Joao XXII, totalizando urn valor de R$ 642.225,85 (seiscentos e quarenta e dois mil, 
duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) corn area de 18.529,07 m2, de 
servicos executados, no Municipio de Salgado Filho/PR, conforrne Contrato de Obras n° 
11/2018, localizado na Comunidade Linha sao Pedro, Linha Progresso, Zona Urbana, no 
Municlpio de Salgado, Parana, conforme ART n° 20180609517. 

Confirmando que os servicos foram executados de acordo corn os projetos, 
es ecifica Oes tecnicas e clausulas contratuais, tendo inicio em 02/02/2018. 

DESCRICAO TECNICA DOS SERVICOS CONTRATADOS EXECUTADOS 
COdigo Servigo 	 r Quantidade Unid. 

Sinalizagao 

82100  Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalizacao 2,00 	1  
3,00 

PC 
M2  82000 Placa sinalizacao c/ pelicula refletiva medindo 1,0 x 3,0 

Pavimenta09 

500000 Escarificacao, regularizacao compactacao subleito - *MUNICIPIO 

	  Contrapartida Fisica 
18.529,07 	M2  

535200 Extragao, carga, transp. assent. cordao lat. pedra p/ pay. 

Poliedrico - DTM 28 KM 
6.819,42 	I M 

800400  Contencao lateral inclusive erva cidreira 6.819,42  
18.529,07 

M 
M2  532600  Colchao de argila p1 pay. Poliedrico - incluso transporte 

521450 Extragao, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro - 

	 DTM 28 KM 

17.506,15 M2  

532650   Enchimento c/ argila p/ pavimento poliedrico 18.529,07 M_____12  
M2 	1 

532700 Compactacao de pavimento poliedrico 18.529,07 

Salgado Filho/PR, 10/09/2019. 

Osva Tazi sso Junior 

Edge 	ro Civil 

CRE 	62748/ 

• 
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ANEXO 03 

ATESTADO DE VISITA 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 07/2020 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 
PAVIMENTAQAO POLIEDR!CA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE 
PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7 

Tonelli Engenharia EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF n° 29.193.121/0001-89 
, por intermedio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Marcelo Tonelli, portador(a) do 
documento de identidade RG n° 9.707.891-2, emitido pela SSP/PR, e do CPF n° 
074.657.819-90, DECLARA ter conhecimento das peculiaridades e condicales 
inerentes a natureza do servico e do(s) local(ais) onde o objeto sera executado OU 
que foi realizada VISTORIA no(s) local(ais) da prestagao do servico, assumindo total 
responsabilidade pela execucao do objeto nos moldes explicitados no Termo de 
Referencia, deciarando, ainda, que nao se utilizara das condicoes do local para 
questionamentos futuros relacionados a discussoes de ordem tecnica ou financeira 
corn o Municipio. 

Capanema, 30 de Abril de 2020. 

duo 
MARCELO TONELLI 

RG: 9.707.891-2 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME 
CNPJ: 29.193 ill/no-8o 

RUA MARECHAL FLOW 4NO PEIAOTO, 	CFNTRO 
(45) 999174024: (46) 999214158;146) 99103-0255 

engenhariatooelliff$:gmail.com 

Engenheiro Civil 
Marcelo Tonelli 
CREA PR 151853/0 
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ANEXO 8 

DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE 

MARCELO TONELLI, CPF n° 074.657.819-90, CREA/CAU n° 151853/D, declara que 
e conhecedor das condicees constantes no Tomada de Precos n° 07/2020 e que 
aceita participar da Equipe Tecnica da Empresa TONELLI ENGENHARIA EIRELI -
ME, CNPJ n° 29.193.121/0001-89, para a CONTRATACAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO 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 

Capanema, 30 de Abril de 2020. 

MARCELO TONELLI 

RG: 9.707.891-2 

• 
TONELLI ENGENHARIA EIEELI-ME 

CNPJ: 29.193 12110.CC)1 -89 
RUA MARnHAL FLOW ANO PEW .1), 11114 CFNTRO 
(45) 96917-7024; (46) 9992141558; %46) 991034:55 

engenhariatooelliff% gmailcom 

Engenheiro Civil 
Marcelo Tonelli 
CREA PR 151853/D 
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ANEXO 04 

DECLARAcA0 DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

A Comissao de Licitacao 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 07/2020 

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel 

tecnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitacao, é: 

GLA 

'05\1;01tON  
Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence aofiges% 0 

quadro tecnico de profissionais permanentes, corn relacionamento junto a em 	
94it" 

dentro das Leis Trabalhistas vigentes. 

Capanema, 30 de Abril de 2020. 

  

MARCELO TONELLI 

RG: 9.707.891-2 

 

TONELLI ENGENHARIA EIFELI-ME 
CNPJ: 29.193 12110n1-89 

RUA MARKHAL FLORIAN° PEW ;0, 1M'.. • CFNTRO 
(45) 90917-7024; (46) 99921-(558; 46) 99103-0',15 

engenhariatooelli(F., gmailcom 

Engenheiro Civil 
Marcelo Tonelli 
CREA PR 151853/D 

 

Nome Especialidade CREA n° Data do registro Assinatura do 

profissional 

MARCELO 

TONELLI 

ENG. CIVIL 151853/D 22/02/2016 

A r. 
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ANEXO 10 

DECLARAcAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE 
DE PESSOAL TECNICO PARA A EXECUcA0 DO OBJETO DA LICITAcAo 

Referencia: 

Municipio de Capanema - PR 

Tomada de Pregos NI' 07/2020 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI — ME , inscrita no CNPJ/MF n° 29.193.121/0001-89, 
por intermedio de seu representante legal, o Sr MARCELO TONELLI, portador(a) do 

• 
documento de identidade RG n° 9.707.891-2, emitido pela SSP/PR , e do CPF n° 
074.657.819-90 , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, 
alines "g" do edital de licitagao, que possui todos equipamentos minimos e disp6e de 
pessoal tecnico para a execugao do objeto da licitagao. 

Moto Niveladora; 
Rolo Compactador; 
Retro Escavadeira; 
Caminhao Cacamba; 
Mao-de-obra suficiente para a execugao do contrato no prazo pactuado; 

Analisando os compromissos e contratos de prestacao de servigos vigentes na data da 
Sessao Publica, DECLARA tambem que os equipamentos acima e pessoal estao 
disponiveis para execugao 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, 30 de Abril de 2020. 

MARCELO TONELLI 

RG: 9.707.891-2 
(mei  

TONELLI ENGENHARIA EIEELI-ME 
CNPJ: 29.193 12110'301-89 

RUA MUCHA!. FLOW AO PEPAM. 11).. • f3rNTRO 
(46) 96217-7024; (46) 999214558; 146) 99103-0:16 

engenhariatooellitgmail.corn 

Engenheiro Civil 
Marcelo Tonelli 

CREA PR 15185310 



Municipio de Capanema - PR 

ANEXO 11 

CRONOGRAMA DE unLizticAo DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EDITAL DE TOMADA DE PREcOS N° X07/2020 
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Carimbo, nome, RG 
Assinatura do 

Responsavel Legal 

Ca 	bo, nome, RG 
Assinatura do 

Profissional- CREA/CAU 

Local e data. 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME 
CNPJ: 29.193 12110001-89 

RUA MARECHAL FLORIA0 PEIXOTO, 104.4 - CFMTRO 

(45) 99917-7024; (46) 99921-}558;146) 99103-0255 
engenharlator,eIWgm ail.com  

Engenhelro Civil 
Marcelo Tonelli 
CREA PR 151853/D 

mador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 
Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 

 



00 
	

7 

CAPACIDADE FINANCEIRA 

Ref.: Edital de Tomada de Prego n2 07/2020 

Declaramos que as demonstragb'es abaixo correspondem a real situag5o da proponente. 

Fccec indices foram obtidos no halanco do Ultimo exercicio social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos 

comprometemos a apresentar todos os documentos ou informagoes que comprovar5o as 

demonstracoes. 

SAO AS DEMONSTRACOES: 

Tipo de indice Valor em reais Indice 

Liquidez geral (LG) 

651.042,62 7,81 

LG - (AC + RLP) / (PC + ELP) 83.393,99 

Liquidez corrente (LC) 

651.042,62 7,81 

LC = AC / PC 83.393,99 

Solvencia Geral (SG) 

83.393,99 0,12 

SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) 651.042,62 + 72.500,00 

AC - ativo circulante; 
	

RLP - realizavel a longo prazo; 

AP - ativo permanente; 
	

ELP - exigivel a longo prazo. 

PC - passivo circulante; 

OBS: Os indices deverao ser apresentados corn 2 (duas) casas decimals, desprezando-se as 

demais. 

Capanema, 30 de Marco de 2020. 

MARCELO TONELLI 

RG: 9.707.891-2 

TONELLI ENGENHARIA 
CNPJ: 29.193 12110001-89 

RUA MARI,:CHAL FLORIAN° PEIA0M, 1P .V. CFNTRO 
(45) 99917.7024; (46) 9992141558; ;46) 99103-0.'55 

engenhariatocnellWqmail.com  

Engenheiro Civil 
Marcelo Tonelli 
CREA PR 151853/1) 
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Nr. 1054 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME 

RUA MARECHAL FLORIAN° PE1X013 

SALA 

Sairro: CENTRO 

CEP: ;"''.571-00.;) 	SANT': 

CNPJ: 	29.193.121/C301-89 

Inc.5 Et: 9076'733E7  

IVO EDGAR VEIRA 

Contactor 

PRO2390405 

CPF 33220960953 

RG 20475&3'PR 

MARCELO TONELLI 

AOWNISTRADOR 

CPF 074 €$7.819-90 

RG 9707891-2. SSP/PR 

LIVRO DTARIO 

TONELLI ENGENSAPIA EIREL:-ME 

Est: 9076718857 	 CNP.T: 29.193.121 

Folha: 1 	 Livrc: 33002 

• 
LIVRO 

r. de Order. 

TERMC DE ABERTURA 

eletronica---1 e 	p.tc7,ces,-,a177ent 

opeLactes 	 estabelecImentc 

Registro na(o) 	JUNTA COMERCTAL DT; ESTADO no PARANA 

01/12/2011 	 NIRE: 	41600643097 

Data de eacerramento do Exercicio 	 31/12/2018 
Data Sefaz: 

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PP, 0: de Janeiro de 2013 

(—TN 

'\ \ \A \I  

411111111110111M oo emtuo. 
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JUNTA COMERCtAL DO PARANA 
AGENCIA REGIONAL SANTO ANTONIO DO SUOOE 

Terme de Autenticagao 19/036409-2 
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SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 

EFANTE 
O DO SIARCO 

; 

,4) ,ii.V.A57/to 	 4/4-1 74' 7 	;"- 

e C• ep-7f 3_174,1,-,,t22 

I 

ee ItY 
/ 	 0. 041 01. 

(6:2 	_▪  f iceper ..,r1„; _1/ 
4.3.1 44" ' 

,s00; 



NIRE 41600643097 	Data Reg 011120017 

Falha 	 

a~rJ 
Hora 10 34 14 

Reg•stro 49200024 

Ci,atrirlAtCA 

97.571-000 	SANTO ANTONIO 00 SUDOESTE i PR 

29193121/0001-439 	 I E 90767788,57 

Crainctaac Pwa. ORTEGA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 

** BALANCETE DE VERIFICACAO "* 

Valores Em: Moeda Corrente 	 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR [ Anual 	Consolidado 	Er Dezembro/2018 

Classificagao Conta 	Tituto da Conta Saida Anterior Movto a Debit° Movto a Credito Saldo Atual 

ATIVO 148.105.76-0 3.707 218,33 3.131.781,47 723 542 62-D 

1.01 ATIVO CIRCULANTE 148.105,76-0 
• 
3 634,718,33 3.131.781,47 651.042.62-0 

1.01.01 DISPONIBILIDADES 148 105.76-D 2.103 039.19 2 223.694,25 27 450.70-D 

1.01.01.01 BENS NUMERARIOS 148.105.75-0 2.073 006.18 2.193.661.24 27 450,70-0 

1.01 01.01 1 
1 01 01 01 1 

13 CAIXA 
1014 BANCO CONTA MOVIMENTO 

148.105,76-0 
0.00-0 

897.986,46 
1 175 019.72 

1.020.864,06 
1 .172.797,18 

25 228 16-D 
2 222 54-0 

1.01.01,02 BANCOS 0,00-D 30 033.01 30 033.01 0,00-0 

1.01.01.02.1 1029 APLICACOES BANCO SICREDI 0,00-D 30.033,01 30.033,01 0.00-0 

1.01.02 VALORES A RECEBER OPERA 0.00 0 1 531 679 14 908 087,22 623.591 92-0 

1.01 02.07 OUTRAS CREDITOS 0,00-0 1.531.679,14 908.087,22 623.591.92-D 

1.01 02.07,1 
1.01.02.07.1 

1155 OUTROS CREDITOS A RECEBI 

1171 FATURA S/ CONTRATOS RECE 
0,00-0 

0.00-0 

583.562,72 
948 116,42 

0.00 
908.087.22 

583 562,72-D 
40.029,20.0 

1.07 ATIVO PERMANENTE 0,00-0 72.500,00 0,00 72.500.00-0 

1.07.07 IMOBILIZADO 0,00-0 72 500,00 0,00 72,50? 00-0 

1 07 07 01 IMOBILIZACOES TANGIVEIS RI  0,00-0 72 500,00 0.00 72.500.30-0 

1.07.07.01.1 1624 VEICULOS 0.00-D 72.500.00 0.00 72 500 00-0 



29.193 121/0001-89 	 I E 9076778857 	 N I R E 41600643097 	Data Rog 01/12/2017 	 Ho,a , -  

Locenc.+acto Para. ORTEGA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 	 Reg.s:ro ".,"?".r..-..:. -__ ; 

000 12.0 
*** BALANCETE DE VERIFICACAO *** 

Valores Em. Moeda Corrente 	 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR Anual j Consolidado 	Em - Dezembro/2018 

Classificacao Conta 	Titulo da,Conta Saldo Anterior Movto a Debit° Movto a Credit° Saldo Atual 

PASSIVO 148 105 76-C 447.613,19 1 023.050,05 723 542 62-C 

2.01 PASSIVO CIRCULANTE 937,00-C 447 613,19 530 070.18 83 393.99-C 

2.01.01 CREDORES EXTERNOS POR F 103,07-C 359.173,44 445 200,81 /7.130.44-C 

101.01.01 FORNECEDORES 3.00-C 207 244 10 207 244,10 0 00-C 

2.01.01 01.1 2015 FORNECEDORES DIVERSOS 0.00-C 207.244.10 207.244.10 0.00-C 

2 01 01 03 FINANCIAMENTOS E EMPRES• 0,00-C 35.632,16 90 344.72 54 712.56-C 

2.01.01.03.1 1930 EMPRESTIMO BANCO SICRED 0,00-C 35.632,16 90.344.72 54.712,56-C 

2.01.01 04 OBRIGACOES FISCO/TRIBUTA 103.07-C 22 254 75 34 273,39 12.121,71-C 

2.01.01.04 1 
2.01.01 04.1 
2.01.01 04.1 

2042 1.N S.S. A RECOLHER 
2043 FGTS A RECOLHER 

2066 I.R.R F. A RECOLHER 

103,07-C 
0 00-C 
0.00-C 

19 740.58 
2 5 I4 17 

0.00 

28 202,39 
5 974 52 

96.48 

8.564.88-C 
3.460.35-0 

96,48-C 

2 01 01 06 OUTRAS CONTAS A PAGAR 0 00-C 104 042 43 114.338,60 10 296.17-C 

2.01.01.06 1 
2.01.01.06.1 

2094 EMPRESTIMOS DE TERCEIRO 
2097 SIMPLES A RECOLHER 

0.00-C 
0.00-C 

71.320,00 
32 722.43 

71 320,00 
43.018 60 

0 00-C 
10.296 17-C 

2 01 03 CREDORES INTERNOS PIFUNc 833.93-C 78 439,75 83 869 37 6 263,55-C 

2 01.03 01 ENCARGOS TRABALHISTAS/D 833.93-C 78.439,75 83.869,37 6 263 55-C 

2 01 03 01 1 

2 01 03 01.1 

2142 SALARIOS E ORDENADOS A P 
2148 PRO-LABORE A PAGAR 

0.00-C 

833,93-C 

64 840.76 
13 598.99 

68.605,37 
15.264,00 

3 764 61-C 

2 498.94-C 

2.07 PATRIMONIO LIQUIDO 147.168,76-C 0.00 492 979.87 640 148 63-C 

2.07.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO 150 000,00-C 0,00 0 00 150 330 00-C 

07.01.01 CAPITAL SOCIAL 150.000.00-C 0,00 0,00 150 000.00-C 

2.07.01.01 1 2472 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 150 000.00-C 0.00 0,00 150 000.00-C 

2.07 05 LUCROS OU PREJUIZOS LIOU, 2.831 24-D 0,00 492 9/9,87 490.148,63-0 

2.07.05.01 WORDS DU PREJUIZOS LOU; 2.831.24-0 0.00 492 979,87 490 148,63-C 

2.07 05.01.1 2723 LUCROS OU PREJUIZOS DO E 2.831.24-0 0.00 492 979.87 490 148,63-C 



L'oer,cado Para ORTEGA ENGENHARIA E EMPREENOIMENTOS LTDA 

p106 OXI  TONELLI  ENGENHARiA EIRELI,ME 

87 571  -0C3 	SANTO ANTONIO DC SUDOESTE J PR 

29 193 121/0001-89 	 LE 907677E1657 

Fora-  X,C32 

Ernms.to 20;04'2319 

ofkll'21 
NIRE 4160,3643097 	Dala Reg 01/1212017 

*** BALANCETE DE VERIF(CAV1/40 *** 

Valores Em: Moeda Corrente 	 • SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR [ Anual ] Consolcdado 	Em - Dezembro/2018 

Conta 	Tituio da Coma Saldo Anterior Movto a Debit° Movto a Credito Saldo Atual 

3 RESULTADO LIQUID() DO EXE 0,00-0 457 269,54 950.249,41 492.979.37-C 

3.01 RECEITA OPERACIONAL LIQU 0.00-D 43.018.60 950.216,40 907.197,80-C 

3.01 01 RENDAS DE BENS E SERVICO 0,00-D 0.00 950 216.40 950 216 40-C 

3.01.01.09 RECEITAS DA CONSTRUCAO c 0,00-D 0.00 950.216,40 950 216.40-C 

3682 RECEITAS DE OBRAS E/OU SE 0.00-0 0.00 950.216,40 950 216.40-C 

3 01 03 c-)DEDUCOES E/OU ABATIMEN 0.00-0 43 018,60 0,00 43 018 60-0 

3.01.03.01 IMPOSTOS SNENDAS DE BEN 0,00-D 43.018,60 0,00 43.018,60-0 

3.01.33.01.1 3883 IMPOSTOS SIMPLES FEDERAL 0,00-0 43.018,60 0.00 43.018 60-0 

3.03 CUSTOS OPERACIONAIS 0,00-0 348 537,09 0.00 348.537..09-0 

3.03.33 c.os10S DA CONSIF:UCAO 0.00-0 348.537,09 0,00 348.537,09-0 

3.03.08.01 CUSTOS DAS OBRAS EMPREr 0,00-0 348.537,09 0.00 348.537.09-0 

3.03.08.01.1 4314 GUSTO DA OBRA CONT 11/20 0,00-0 203 593,20 0.00 203.593.20-0 

3.03 08.01.1 4315 GUSTO OBRA CONT 01/2018 - 0,00-0 144 831,89 0,00 144 831,89-0 

3.03.08.01.1 4321 CUSTO DOS SERVIEOS VENDI 0 00-0 112.00 0.00 112.00-D 

3.15 DESPESA OPERACIONAIS 0.00-D 65.713.85 33,01 65 680.84-0 

3 15.01 DESPESAS OPERACIONAIS 0 00-D 57 649.75 0.00 57.649,75-D 

3.15 01.01 DESPESAS OPERACIONAIS 0.00-0 55.201.60 0,00 55.201,60-0 

3.15.01 01.1 5103 RETIRADAS PROLABORE(DIRE 0.00-0 15 264.00 0.00 15.264,00-0 

3.15.01.01 1 5118 I S.S. 0,00-0 8.413.30 0.00 8.413.30-0 

3.15.01.01.1 5128 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN 0,00-D 2 605.29 0,00 2.605.29-D 
3 15 01 01 1 5134 DESPESAS DIVERSAS 0:00-0 1 374.65 0.00 1 774 6c-D 

3.15.0 i.01.1 5136 CONSERVACAO DE BENS 3 00-0 27 544.36 0,00 27 544,36-0 

3 15 01 03 DESPESAS ADMINISTRATIVAE 00-0 2.448,15 0.00 2.448,15-0 

315.01 03.1 5210 AGUA E LUZ 0,00-D 2 448 15 0,00 2 448 15-D 

3.15.05 DESPESAS FINANCEIRAS LIQI 0,00-D 8.064,10 33,01 8.031.09-D 

3.15.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0 00-D 0,00 33,01 33.01-C 

3.15.05.01.1 5507 RENDIMENTOS S/APLICACOE; 0,00-0 0,00 33,01 33,01-C 

3.15.05.03 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00-0 8.064,10 0.00 8.064.10-D 

3.15.05.03.1 5601 JUROS E COM1SSOES BANCAI 0 00-D 2.685.40 0,00 2.685.40-0 
3.15.05 03 1 5605 ENCARGOS FINANCEIROS 0 00-D 5.378,70 0,00 5 378,70-0 



3. ,6 3001 TONELLI ENGENHAR1A EIRELI-ME 

-000 	SANTO ANTONIO DO SloDOESTE PR 
	

ErH,ssac 

25 193 121/0001-89 	 i E 9076778657 	 N1RE 
	

41600643097 	Data Reg 
	 Nora  

Ltcencracio Para. ORTEGA ENGENHAR1A E EMPREENDIMENTOS LTDA 
	

Registro 992 OC.C. 4  

• FECHAMENTO DO BALANCETE *** 

Total do Ativo 723.542,62-D 

Total do Passivo 723.542,62-C 

Resultado ( - ) Zeramento 0,00-D 

Resultado do Mes Zeramento Acumulado 
Total do Resultado... mes: 	01 2 709,66-D 0,00-D 2.709,66-D 
Total do Resultado... mes: 02 4.788,08-D 0,00-D 7 497.74-D 
Total do Resultado...  mes: 03 28.721,94-C 0,00-D 21.224.20-C 
Total do Resultado. 	mes' 04 11 003,69-C 0,00-D 32 227.89-C 
Total do Resultado.. mes: 05 70.265,10-C 0,00-D 102.492,99-C 
Total do Resultado 	mes: 06 61.458,27-D 0,00-D 41 034,72-C 
Total do Resultado.. mes: 07 145.299,09-C 0,00-D 186.333.81-C 
Total do Resultado 	mes: 08 121.092,79-C 0,00-D 307.426.60-C 
Total do Resultado 	mess 09 24.535,89-D 0,00-D 282.890.71-C 
Total do Resultado 	mes: 10 77 754,18-C 0,00-D 360.644.89-C 
Total do Resultado... mes: 	1 1 73.643,78-C 0,00-D 434.288,67-C 
Total do Resultado. 	mes. 	12 58 691,20-C 492.979,87-D 0,00-D 

Resultado Consolidado 12 492.979,87-C 492.979,87-D 0,00-D 

Diferenca 	12 0,00-D 

'2 
 



, , ‘... 	mow. I UNCLLI tNlitNriAKIA EiRELI-ME 	 FVna 

87 571-000 	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE , 	PR 	 rressAo 2: 74...'.:19 

29 193 12110001-89 	 I E 9076778857 	 N I R E 	41600643097 	Data Reg 01/121:017 	 9 45 

LIcenciado Pa,a ORTEGA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOF ,..TDA 

-* BALAKO PATRIMONIAL *** 

Valores Em: Moeda Corrente 	 ConsoIldado Encerrado em - Dezembro,201  

ATIVO 

ATIVO 

Anua 

31/12/2018 	 31/12/2017 

ATIVO CIRCULANTE 651.042,62 148 105,76 

DISPONIBILIDADFS 27 450,70 148.105.7E 

BENS NUMERARIOS 27 450.70 148.105,7E 

CAIXA 25.228.16 148 105.7E 

BANCO CONTA MOVIMENTO 2.222,54 

VALORES A RECEBER OPERACOES SOC.  623.591,92 

OUTRAS CREDITOS 623.591,92 

OUTROS CREDITOS A RECEBER 583 562,72 

FATURA Si CONTRATOS RECEBER 40.029,20 

ATIVO PERMANENTE 72.500,00 

IMOBILIZADO 72.500,G0 

IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS 72 500.00 

VEICULOS 72 500,00 

TOTAL DO ATIVO 	 723.542;62M 

Reconhecemos a exatidao do presente Balanyo Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importancia supra de 
RS'—'•”"**723.542,62, bem como suas demonstracoes. 

148.105,76DE 

SANTO ANTONIO DO SU 	STE / P.  , le0/04/2019 

   

   

   

MARCELO TONELLi 	 :VO EDGAR VIEIRA 

ADMINISTRADOR 	 Comaaor 

PR02390405 

CPF 074 657 819-90 	 CPF. 33220980953 

• NG: 9707891-2/SSP/PR 	 RG 2047583/PR 

  



0106 0001 TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME 

87.571-000 	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE I PR 

29 193 121=01-89 	 6 907677865' 	 ti P E 

1.,tervaaoo Para. ORTEGA ENGENRARIA E EMPREENDIMENTOS LT0A 

 

Fo;na 00035 

Ermssa0 204412019 

Hora 09 29 45 

Registro 99240 2= 

BALANc0 PATRIMONIAL — 
• 

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado 	 Encerrado em - Dezembro/201f 

PASSIVO 

3112/2010 

I Anual 

31:12/20".7 

PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 83.393.99 93-1 

CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT 77.130,44 

FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS 54.712,56 

EMPRESTIMO BANCO StCREDI 54 712,56 

OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG 12.121,71 103,07 

I.N.S.S. A RECOLHER 8.564,88 103,07 

FGTS A RECOLHER 3.460,35 

F. 	RECOLHER 96,40. 

OUTRAS CONTAS A PAGAR 10.296,17 

SIMPLES A RECOLHER 10.296,17 

CREDORES INTERNOS P/FUNCIONAMENTO 6.263,55 833.93 

ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO 6 263,55 833 93 

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 3.764,61 

PRO-LABORE A PAGAR 2 498,94 833,93 

PATRIMONIO LIQUID() 640.148,63 147 168,76 

CAPITAL SOCIAL REAUZADO 150.000,00 150 000,00 

CAPITAL SOCIAL 150.000,00 150 000 03 

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 150.000,00 150 000,00 

LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS 490.148,63 (2.831,24) 

LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS 490.148,63 (2.831 24) 

LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCID;0 490.148.63 (2 831,24? 

TOTAL DO PASSIVO 723.S42,62CR 148.105,76CR 

Reconhecemos a exatidao do presente 	Pattirn3nia somando tamo o Ativo corno o Passivo a importancia supra ae 
RS"****** 723542.62. bem cam° suss dernonstracoes 

SANTO ANTONIO DO...:SL9211(STE / PI;‘, 0/04/2019 

s\>41  

MAR ELO TONED, 	 IVO EDGAR WEIRA 

.ADMINtSTRADOR 	 ,.";.y,(ecto, 

PRO2390405 

CPF. 074.657.819-90 	 CPF 33220930953 

RG 5707891-2iSSP/PR 	 RO 20475831PR 
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of Cr 1-4/Ut/ 	SANTO ANTONIO 00 SUDOESTE / PR 

29 193 121/0001-89 	 I E 9076778857 	 NIRE 4150064305' 	Data Reg 0,/12/2017 

Lqxtrloado Para Olr'6GA ENGENHARLA E EMPREENDiMENTOS LI DA 

Valores Em Moeda Corrente 	 • Consolidado 	 Encerrado em - Dezembro/2018 

DEMONSTRAPAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 
[ Anual 

31/1212018 31/12/2017 
RESULTADO LIQUID() DO EXERCIC. 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 

RENDAS DE BENS E SERVICOS 950.216,40 
RECEITAS DA CONSTRUCAO CIVIL 950.216.40 

RECEITAS DE OBRAS E/OU SERVICOS 950.216,40 
(-)DEDUCOES E/OU ABATIMENTOS (43.018,60) 

IMPOSTOS SNENDAS DE BENS E SERVIC (43.018,60) 
IMPOSTOS SIMPLES FEDERAL (43.018,60) 

CUSTOS OPERACIONAIS (348.537,09) 
CUSTOS DA CONSTRUCAO CIVIL (348.537.09) 

CUSTOS DAS OBRAS EMPREITADAS (348.537,09) 
GUSTO DA OBRA CONT. 11/2018 - TONELLI (203.593,20) 
CUSTO OBRA CONT. 01/2018 - TONELLI (144 831,89) 
CUSTO DOS SERV1EOS VENDIDOS (112,00) 

DESPESA OPERACIONAIS (65.680,84) (2 831.24) 
DESPESAS OPERACIONAIS (57 649,75) (2.831,24) 

DESPESAS OPERACIONAIS (55 201.60) (2.563.46) 
RETIRADAS PROLABORE(DIRETOR COML) (15.264,00) (937.001 
I.S.S. (8.413,30) 
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (2 6054 29) (3E4,22, 
DESPESAS DIVERSAS (1 374,65) (473 64,,  
MATERIAL DE EXPEDIENTE {288,60) 
CONSERVACAO DE BENS (27.544,36) 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2.448,15) (267 781 
AGUA E LUZ (2.448,15) 
11/1POSTOS E TAXAS DIVERSAS (267,781 

DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS (8.031.09) 
RECEITAS FINANCEIRAS 33,01 

RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANC 33.01 
DESPESAS FINANCEIRAS (8.064.10) 

JUROS E;COMISSOES BANCARIAS (2.585,40) 
ENCARGOS FINANCE1ROS (5.378.70) 

SANTO ANTONIO DO SUpiESTE / 20/04/2019 
, 

MARCELO TONE 

ADMINISTRADOR 

CPF 074 657 819-90 

RG 9/07891-2/SSP/PR 

WO EDGAR VIEIRA 

Contador 

PR02390405 

CPF 33220980953 

RG 2047583/PR 



0001 TONELLI ENGENHARLA EIRELI-ME 

571-000 	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ; PR 

193 12v0001-e9 	 LE 9076778857 
	

R E 

ado Para ORTEGA ENGENHAR?A E EMPREENDIMENTOS LTDA 

Ern.ssac 

06t
' 22 4,E 

Regisrc 452XC24 

326 
Encerrado em - Dezembro/2018 

4 .!....A3rA4:-. 	 Data Reg 	•:;1/127:12..,:' 

DLPAJEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 

Demonstragao Comparativa 
SALDO NO INICIO DO PERIODO 
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -) 
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -) 
REVERSAO DE RESERVAS (+) 

Dez./2018 
2.831,24 

0.00 
492.979,87 

0 00 

Dez./2017 
000 
0.00 

2.831 24 
0 00 

DESTINACAO DO EXERCICIO 0.00 0.00 
RESERVA LEGAL 0.00 0,00 
RESERVA ESTATUTARIA 0,00 0,00 
RESERVA PARA CONTINGENCIA 0.00 0.00 
OUTRAS RESERVAS 0,00 0 00 
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO) 96.48 0.00 
DISTRIBUICAO DE LUCROS 0,00 0.00 
SALDO DE RESERVAS 96,48 0,00 

SALDO NO FIM DO EXERCICIO 490 148,63 2 831.24 
t** 

• • • 

MARCELO TONELLi 

ADMINISTRADOR 

CPF 074 657519-90 

RG 9707891-21SSP/PR 

NO EDGAR VIEDRA 

Contatlor 

PR02390405 

CPF 33220980953 

RG 2047583/PR 

Iva • 

Fliva 

*Y. 



0001 TONELLI ENGENHARIA EAELI-ME 

5/1-000 	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR 

193.121/0001-89 	 I c ;076775857 	 NIRE 	 Dot.t, Rog 	01/1212017  

Para: ORTEGA ENGENHARIA E EMPREENDARENTOS LTDA 

E:•mss-ao 20,042019 

Hard 09 29 45 

992)-.K.24 
0-5 7  

Ertl Dezembro/2018 

• 
	 N OTAS EXPLICAT1VAS 

TONELLI  ENGENHARIA  EIRELI 
CNPJ N° 29.193.121/0001-89 

Notas Explicativas das Demonstracees Contabeis Encerredas em 31 de dezembro de 2018.  

a) A empresa TONELLI ENGENHARIA EIRELI, pessoa juridica de direito privdo, inscrita 
CNPJ sob n° 29.193.121/0001-89, tern como atividade industria da construcao civil, sendo : 
Construgao de Edificios, Obras de urbanizacao- rues, pragas, calgadas, Servigos de 
Engenharia, Servigos de Cartografia Topografia e Geodesia, Construgao de Redes de 
Abastecimento de Agua, Fabrica de Estruturas Pre-Moldadas de Concreto Armada, em seria 
e sob encomenda, Obras de Terrapienagem, Construgao de Rodovias Ferrovias, e que foi 
constituida em 01/12/2017, corn Registrc na Jucepar sob n° 41600643097, e esta 
estabelecida na Rua Marechal Floriano Peixoto n° 1054. Sala no centro da cidade de Santo 
Antonio do Sudoeste, Estado do Parana 

b) 0 resultado apurado em 31/12/2018, esta em obdiencia ao regime de competencia. As 
demonstragoes contabeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade corn a 
legislagao societaria, conforme a Lei n° 1.408/2002 e demais legislagao aplicavel. 

c) Os valores do Ativo e Passive, 	c.ieironstradcs ac seus valores originals, adicionados 
quando aplicaveis os correspondentes encargos e variagOes monetarias ate a data do 
balango. 

d) Os estoques s50 avaliados no recebimento inicial pelo custo histerico, onde que todos as 
gastos necessarios ate a momenta da disponibilidade para a venda e ou aplicacao nos 
servigos executados, sendo considerados coma custos, exceto os tributos recuperaveis. 

e) 0 capital :social esta representadc par 50.000 (cento e cinquenta mil) quotas, pelo valor 
nominal de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totaimente integralizados. 

Santo Antonio do Sudoeste-Pr 31 de dezembro de 2018. 

j 

Ns)  
MARCELO TONELLI 	 IVO EDGAR VIEIRA 

ADMINISTRAOOR 	 Contactor 

GRF 074.657.619-90 

RG 9707891-2/SEP/PR 

PR02390405 

OPE. 33220980953 

RG 2047583/PR 
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Santo Antonio do Sudoeste-Pr., 31 de dezembro de 2018 

IVO EDGAR VIERIA 
CRC N°  023904/PR 

Santo Antonio do Sudeeste-Parana 

Prezado Senhor 

Declaramos para os devidos fins, como administrador e representante legal da empresa 
TONELLI ENGENHARIA EIRELI. inscrita CNPJ sob 'n° 29.193.121/0001-89, que as 
informagOes relatives ao periodo base de 01/01/2018 a 31/12/2018, fornecidas a Vossa 
Senhoria para escrituragao e elaboragao das demonstragoes contabeis obrigatorias 
acessOries, apuragao de impostos e arquivos eletrOnicos exigidos pela fiscalizaeao Federal, 
Estadual, Municipa, Trabalhista e Previdenciaria sao fidedignas. 

Tembem declaramos: 

a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa sao de respondabilidade da 
administracao e estao adequados ao tipo de atividade e volume de transagoes. 
b) Que nao realizarnos nenhum tipo de operagao que possa ser considerada Hegel, frente a 
tegislaeao vigente. 
c) Que todos os documentos gerados e recebidos de nossos fornecedores estao revestidos 
de total idoneidade. 
d) Que as informaeoes registradas no sistema de gestao e controle interno, denominado 
sistema em uso, sao controladas e vasid2des corn documentacao suporte adequada, send:-.) 
de nossa inteira responsabilidade todo o conteOdo do banco de dados e arquivos eletronicos 
gerados. 

Alem disso, declaramos que nap temps conhecimentos de qualquer fatos ocorridos no 
periodo base que possa afeter as demonstraeOes contabeis ou que afetem ate a data desta 
carte ou, ainda que possam afetar a continuidade das operaeoes da empresa. 

Tambem confirrnamos que nao houve: 

a) Fraude envolvendo administragao ou empregados em cargos de responsabilidade ou 
confianga: 
b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstragoes 
contabeis; 
c) Violaeao ou possiveis violacoes de Leis. normas ou reguIamentos cujos efeitos deveriarn 
ser considerados para divulgacao das demonstraeoes contabeis, ou mesmo dar origem ao 
registro deprovisao para contIngencias passives. 

.tenciosamente 

„••••'' 	 - 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI 
Marcelo Tonelli 
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rma: TONELLI ENCENHARIA EIRELI-ME 

Inso. Est: 9076776657 	 2PJ: 29.193,121/0001-69 

Folha: 43 	 Livro: 00002 

Periodo: 01 de jaair= de 2315 e71 de Dezembro de 2316 

LIVRO DIARIO 

Order: 

TERMO DE ENCERRAKENTO 

Iontem eo__ a. 	00040 	folhas ndmeraclos 

eoe!-_or_ 	 por processamento de dojos, 

00 co « ro COCAC e servou para o langamecto das 

operocteo prOprfas do estabelect,m to ataixo r.dentlf,oado. 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME 

RUA MARECHAL FLOFIANO PEIXOTO 
	 Nr. 1054 

SALA 

Bairro: CENTRO 

CEP: 67.511-000 	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR. 

CNPJ: 	29.193.121/0001-89 

Insc. Est: 	9076778657 	 insc. M -dn: 

Reglstro ,a o) JUNTA OOMERI:AL DO ESTADO DO GRA: 

Em: 01/12/2017  

  

iVO EDGAR VlEIRA 

Contador 

PRO2390405 

C.PF 332209809.'63 

NG 20.47583IPR 

 

MARCELO TONELLI 

ADMINtSTRADOR 
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ANEXO -02 

Modelo de Declaracio 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 TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME, CNPJ n° 
29.193.121/0001-89, corn sede na RUA MARECHAL FLORIAN°, N°1054, CENTRO, SANTO 
ANTONIO DO SUDOESTE - PR, através de seu representante legal infra-assinado, que: 

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). 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidonea para licitar 
ou contratar corn a Administracao Publica. 

Declaramos para os devidos Erns de direito, na qualidade de Proponente dos 
procedimentos licitatorios, instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da 
empresa é o(a) Sr. MARCELO TONELLI, Portador(a) do RG sob n° 9.707.891-2 e CPF n° 
074.657.819-90, cuja funcao/cargo e o Proprietario e Engenheiro Civil, responsitvel pela 
assinatura do Contrato. 

Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou 
funcao publica impeditiva de relacionamento comercial corn a Administracao Pablica. 

Declaramos de que a empresa nao 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). 

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: engenhariatonelli*gmail.com 

• Telefone: (46) 9.9921-0558 

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. 

Nomeamos e constituimos o senhor MARCELO TONELLI, portador do CPF/MF sob 
n.°074.657.819-90, 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 
obrigacfies contidas no instrumento convocatorio, seus Anexos e na Ata de Registro de 
Precos/ Contrato. 

Capanema, 30 de Abril de 2020. 

MARCELO TONELLI RG: 9.707.891-2 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME 
CNPJ: 29.193 12110001-89 

RUA MARECHAL FLOW ANC PEIXO TO, 111!".• CcNTRO 
(45) 99917.7024; (46) 999214+558;146) 99103-0255 

engenhariatooelliCgmail.com  

Engenheiro Civil 
Marcelo Tonelli 

CREA PR 1518531D 
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ANEXO 9 

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — 
MODELO 

A COMISSAO DE LICITAcA0 DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancoes e multas previstas no 
edital, que a empresa TONELLI ENGENHARIA EIRELI — ME , inscrita no CNPJ sob o 

n° 29.193.121/0001-89, a 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. 

Capanema, 30 de Abril de 2020. 

MARCELO TONELLI 

RG: 9.707.891-2 

TONELLI ENGENHARIA EIF.ELI-ME 
CNPJ; 29.193 1211K-11-89 

RUA MAIUCHAL FLORPANO PFX0.0. 	' • .7.NTRO 
(45) 99917.7024; (46) 999214558; • 46) 9910341'55 

engenhariato...0110Amail.com  

Engenhelro Civil 
Marcelo Tonelll  
CREA PR 151853/D 
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Municipio de Capanema - PR 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTA00 E PROPOSTA, E 
JULGAMENTO DE LICITACAO TOMADA DE MEWS N° 7/2020 

Aos trinta dias de abril de 2020, as quinze horas e cinquenta e seis minutos , no 
MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn enderego a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080, 
centro, reuniu-se a Comissao Permanente de Licitagao 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 
Licitagdo Pablica, sob a modalidade Tomada de precos, veiculado através do n° 7, que 
tem por objeto a CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUO0 DE 
PAVIMENTA00 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. A 
Comissao atestou o com arecimento da empresa: 
EMPRESA REPRESENTANTE 
A.A. COLUSSI E CIA Aldo Alfredo Colussi 
FERNANDO RICARDO REOLON 
CONSTRUcOES - EIRELI 

Ney Geraldo Reolon 

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 

Leocir Graciani Junior 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME Marcelo Tonelli 
Inicialmente a Comissao de Licitagdo, de acordo corn o Edital, deu-se a abertura do 
envelope n° 01, contendo a documentacao das proponentes, a qual foi conferida e 
rubricada pela Comissao. Examinada a documentagdo, a Comissao julgou habilitada a 
empresa.  
EMPRESA 
A.A. COLUSSI E CIA 
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUcOES - EIRELI 
TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 

A empresa MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA foi 
desclassificada por nao apresentar o anexo XI do Edital, razdo pela qual foi encerrada a 
fase de habilitagdo e dado prosseguimento a sessao. Como nenhuma das empresas 
renunciou, os envelopes sera.° abertos somente dia 11/05/2020 as 8:30 horas. 
Tendo em vista que a intimacao do ato de julgarnento das propostas nos termos do Art. 
110 da Lei 8.666/93, o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alinea, a empresa MIESTER 
E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA manifestou interesse em interpor 
recurso pelo motivo da desclassificacao. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reuniao e assinada a presente Ata pela Comissao de Licitagdo. 

OVA  c.,  Wi_,Q /1--ri-0,---)---  
.1(W  GE 	KER PAGANI 	 EANDRA WILMSEN 

MEMBRO 	 PRESIDENTE 
632.2582.249-68 	 k.i 	018.991.949-77 

	

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA 
	

CAROLINE PILATI 
MEMBRO 
	

MEMBRO 

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

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

513.358.830-53 
	

064.652.689-81 

A.A. COLUSSI E CIA 
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FERN 	DO RICARDO REOLON 
CONSTRUcOES - EIRELI 

MIESTER E MELLO 
TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA • 

• - 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 

Az•-• I 

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

CAPANEMA - PR 



JORGE SANTIAGO DE ELLO 

CPF: 453.460.119-00 

	/ 	 / 	  

AO- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PARANA 00t; 

A/C Jeandra Wilmsen 

A/C Rubens Luis Rolando Souza. 

REQUERENTE: Miester & Mello Terraplanagem e Construtora. 

REFERENTE: TOMADA DE PREcOS Na 7/2020 — CAPANEMA PR. • 
MIESTER & MELLO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM, Pessoa juridica 

de direito privado, estabelecida na cidade de Boa Vista Da Aparecida Parana, 

acesso a PR 484 Na S/N, CEP 85780-000 , Inscrita no CNPJ sob Na 31.901.755/0001-

90, neste ato representado por seu socio proprietario Sr. Jorge Santiago De Mello, 

Brasileiro, viuvo, empresario, portador do CPF:Na 453.460.119-00, Residente e 

domiciliado na cidade de Boa Vista Da Aparecida Parana, Rua Marcelo Tolentino 

Na 163, que vem muito respeitosamente a presenca de vossa senhoria impetrar 
RECURSO ADMINISTRATIVO, conforme previsto no Art 109 inciso I alinea (a) 

da Lei 8.666/9, de modo a solicitar a habilitacao da empresa na tomada de precos • 	Na 7/2020. ( JUSTIFICADO EM 7 PAGINAS NUMERADAS E RUBRICADAS ). 

Udid. 

Processo: 
1084/2020 

06/05/2020 	Hora: 04:03 
Assunto: 

SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACI 

Req uerente: 
MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEAI 

BOA VISTA DA APARECIDA PARANA 2020 	PG1 



1- DA INABILITAcA0 DA EMPRESA. 
•.• 
+JJ J 

Consta em ATA, de que a empresa MIESTER & MELLO TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUTORA, foi desclassificada por nao apresentar o anexo XI do Edital 

tomada de precos Na 7/2020. ( SEGUE ATA EM ANEXO ). 

2- DA RELEVANCIA DO REFERIDO DOCUMENTO. 

• 

O documento impugnado previsto no anexo XI ( 11 ) do referido edital, trata-se 

de urn cronograma de utilizacao de veiculos, se tratando de urn cronograma , 

presume-se ser uma suposicao ou melhor dizendo uma pretensao da empresa 

em cumprir corn o que ali sera estabelecido. 

No entanto senhores, e extremamente evidente de o estado em que o pais se 

encontra devido a pandemia COVID-19, determinados imprevistos fazem parte 

da rotina e cotidiano de todos os integrantes da coletividade, e o departamento 

de logistica da empresa MIESTER & MELLO, optou por nao realizar a 

apresentacao do referido documento, por se tratar de algo impreciso perante a 

situacao descrita, ainda corn base na legislacao vigente , sendo a LEI 8.666/93, 

tambem jurisprudencia e resolucoes do CONFEA — ( CONSELHO FEDERAL DE 
ENGENHARIA E AGRONOMIA ), 0 departamento juridico de nossa empresa 

constatou que o documento exigido pelo administracao local, e uma 

formalidade, e so teria uma relevancia em caso de adjudicacao do contrato e 

execucao de metragem. 

3- PRINCIPIO DA AUTO TUTELA. 

• 
SUMULA 473 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: A administracao pode anular 

seus proprios atos, quando eivados de vicios que os tornam ilegais, porque deles 

nao se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniencia ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciacao judicial. 

Ha de se dizer que a transcric5o acima, e demonstracao de direito, e nao 

demonstracao de violacao a sumula do egregio tribunal. Corn isso, verificamos 

que fica a cargo de vossa administracao publica municipal proferir juizo de 

deferimento ou indeferimento deste recurso, levando em considerac5o de que o 

documento impugnado e irrelevante em fase de habilitacao. 

Desta forma, solicito os bons prestimos de vossa administracao publica 

municipal em optar pela habilitacao de nossa empresa neste processo licitatorio, 
tomada de precos Na 07-2020, Realizado pelo municipio de Capanema Parana. 
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4- AMPLA CONCORRENCIA. 

Verifica-se que o inciso do § 19, do art. 32, da Lei n° 8.666/93 ressalta ser vedado 
aos agentes publicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocacao, 
clausulas ou condicoes que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carater 
competitivo, corn isso fica evidente de que atos normativos, atos administrativos 
nao poderao ern hipotese alguma restringir direitos, como é o caso da exigencia 
obrigatoria do documento expresso no anexo XI do referido Edital. 

Ainda que vossa administracao publica venha a justificar que este 
questionamento deveria ser realizado em fase de impugnacao do edital, vos digo 
que ; A empresa MIESTER & MELLO, desde sempre prezou pela celeridade dos 
atos administrativos e perfeita consonancia entre administrador e administrado, 
desta forma corn Unica intencao de participar do certame sem burocratizacao e 
morosidade, a empresa decide sempre por evitar impugnacao de quaisquer 
editais quando feita analise de possivel saneamento posterior, desta forma dando 
celeridade e economia dos atos administrativos. 

Ressalto que a comissao permanente de licitacao devera acatar o pedido de 
habilitacao de nossa empresa, levando em consideracao tambem de que corn a 
inabilitacao de nossa empresa restara somente 3 ( tres ) concorrentes neste 
certame licitatorio, onde nao ha existencia de ampla concorrencia ocasionando 
violacao ao referido principio que tern sua base legal na CARTA MAGNA DE 
1988, especificamente Art 170 e incisos seguintes. 

Qualquer clausula que favorega, limite, exclua, prejudique ou de 
qualquer modo firs a impessoalidade exigida do gestor pUblico 
podera recair sobre a questao da restrigeo de competigeo. 
Conforme o Tribunal de Contas, nao se admite a discriminagao 
arbitraria na selegao do contratante, sendo insuprivel o tratamento 
uniforme para situagoes uniformes, tendo em vista que a licitageo 
se destina a garantir nao so a selegao da proposta mais vantajosa 
para a Administrageo, como tambem a observancia do principio 
constitucional da isonomia. AcOrdao 1631/2007 Plenario 
(Sumario). 

Dessa forma, qualquer exigencia qualitativa ou quantitativa que, 
de algum modo, sob qualquer angulo, restrinja a competitividade 
deve ser rechagada. Inclusive, a mera omissao de informagOes 
essenciais podera ensejar a nulidade do certame, como já 
deliberou o TCU (Acordao 1556/2007 Plenario). De forma 
objetiva, o Edital de licitacao deve estabelecer o essencial, 
necessario ou suficiente para a habilitageo e execugao contratual. 
Caso contrario, genericamente ou de forma isolada, as clausulas 
deverao ser rechagadas por impugnagoes. Nao podemos olvidar 
que as sociedades empresarias interessadas e os demais 
licitantes tem em si a essencia da competitividade quando ofertam 
no mercado a sua atividade empresarial. 

A consequencia da busca pela melhor proposta é esta: a disputa, 
a competigeo. 	 PG3 



Devemos realgar que, se houver demasiada intromissao estat 
quanto as regras de competigao esta tornar-se-6 restritiva, ou 
seja, podera acarretar favorecimentos ou mesmo a quebra do 
referido principio. As regras, ante a atividade e o bem desejado 
pela Administrageo, sao ha muito desempenhadas, no mercado, 
pelas sociedades empresarias. Por isso que a ingerencia estatal 
de forma irresponsavel ou parcial podera ensejar favorecimentos 
ou lesao ao principio da competitividade. A ingerencia quanto ao 
prego (delimitagao da estimativa por baixo), por exemplo, pode 
tornar a licitageo sem efeito ou mesmo impossibilitar a execugao 
contratual. paragrafo unico, do art. 5°, do Decreto n° 5.450/05 e o 
art. 7° do Decreto n° 3.555/00 fazem referencia a este principio. A 
Administrageo deve, sempre, decidir em favor da ampla 
concorrencia, tendo em vista que perquire a proposta mais 
vantajosa. No amago do administrador deve estar arraigado este 
principio. Qualquer conduta que restrinja a competitividade, 
quando possivel, a passive! de impugnagao pelos interessados, 
inclusive regra de obrigat6ria fiscalizagao pelos Orgaos de 
controle. 

A ampliagao da disputa nao significa estabelecer quaisquer 
condigoes para a disputa, mas, analisar, sempre que possivel, a 
proporcionalidade das exigencias para uma dada contratageo. 
Nao podera estabelecer tao somente condigoes genericas, ate por 
que cads bem e servigo possui a sua peculiaridade. Mas a 
exigencia demasiada, que figure desproporcional, deve ser 
rechagada. 

0 paragrafo unico, do art. 4°, do Decreto n° 3.555, de 08 de agosto 
de 2000, que aprova o regulamento para a modalidade de licitageo 
denominada pregao, estabelece que as normas disciplinadoras da 
licitageo sera° sempre interpretadas em favor da ampliagao da 
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o 
interesse da Administrageo, a finalidade e a seguranga da 
contratageo. Logo, o principio da ampliagao da disputa norteia 
todo o devido processo licitatorio, do inicio ao fim, nas fases 
interna e externa. 

Art. 36. Constituem infrageo da ordem economica, 
independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma 
manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os 
seguintes efeitos, ainda que nao sejam alcangados: I - limitar, 
falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrencia ou a 
livre iniciativa. 

5- DOCUMENTO IMPUGNADO EM ANEXO. 

Lei 9.784/1999 - art. 6°, paragrafo unico - E vedada a Administracao a recusa 
imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o 
interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. 

Corn base no referido dispositivo legal, a empresa MIESTER & MELLO, solicita 
os bons prestimos de vossa administracao publica municipal, em acatar o 
documento que foi impugnado pela comissao permanente de licitacao da 
prefeitura municipal de Capanema PR, se tratando uma simples formalidade. 

BOA VISTA DA APARECIDA PARANA 2020 	 PG4 
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Como visto a licitacao destina-se a garantir a observancia do principio 
constitucional da isonomia, a selecao da proposta mais vantajosa para a 
administracao e a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel e sera 
processada e julgada em estrita conformidade corn os principios basicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculacao ao instrumento convocatorio, do 
julgamento objetivo e dos que lhes sao correlatos. (Redacao dada pela Lei n° 
12.349/2010). 

Ficando vedado aos agentes pUblicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos 
de convocacao, clausulas ou condicoes que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu carater competitivo e estabelecam preferencias ou distincoes em 
razao da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstancia impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do contrato. ( 
ART 30 LEI 8.666/93 ). 

6- FORMALISMO MODERADO. 

0 principio do formalismo moderado, e norteador de todo e quaisquer 
procedimento em via administrativa, incluindo-se o que e regulamentado pela 
LEI 8.666/93, lei de licitacoes, tambem LEI 9..784/99. 

Este principio se resume na interpretacao razoavel e flexivel a documentos que 
versem sobre licitacoes e quaisquer outros procedimentos administrativos, de 
forma a promover a celeridade da administracao publica e evitar as vias judiciais 
para solucao de lides que devem ser sanadas no ambito administrativo. 

Desta forma solicito que a comissao permanente de licitacao venha acatar o 
documento previsto no Anexo XI do referido edital que sera apresentado no ato 
de protocolo deste recurso para analise da comissao. 

7- DA JUSTIFICATIVA DOS ATOS POR PARTE DA ADMINISTRAcA0 
LOCAL. 

Art. 50. Os atos administrativos deverao ser motivados, corn indicacao 
dos fatos e dos fundamentos juridicos, quando: 

I — neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II — imponham ou agravem deveres, encargos ou sancoes; 

III — decidam processos administrativos de concurso ou selecao 

IV — dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatorio; 

V — decidam recursos administrativos; 	 PG5 \( 



VI — decorram de reexame de officio; 

VII — deixem de aplicar jurisprudencia firmada sobre a questa() ou 
discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatorios oficiais; 

VIII — importem anulacao, revogacao, suspensao ou convalidacao de ato 
administrativo." 

8- EM CASO DE INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. 

A empresa MIESTER & MELLO CONSTRUTORA E TERRAPLANEGEM, 
manifesta expressa intencao em impetrar mandado de seguranca em caso de 
indeferimento do pedido de habilitacao exposto e justificado neste recurso, 
conforme consta no ART 5a INCISO LXIX. 

ART 52  INCISO LXIX conceder-se-a mandado de seguranca para proteger direito 
liquido e certo, nao amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 
responsavel pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade publica ou agente 
de pessoa juridica no exercicio de atribuicoes do Poder Publico 

DESTA FORMA MUITO RESPEITOSAMENTE REQUER-SE 

1- Que a comissao de licitacao em conformidade corn a legislacao pertinente, 
decida por HABILITAR A EMPRESA MIESTER & MELLO CONTRUTORA E 
TERRAPLANAGEM, que decida em acatar a documentacao apresentada em 
anexo neste recurso no ato do protocolo do mesmo. ( DOCUMENTO EXPRESSO 
NO ANEXO XI (11 ) DO EDITAL TOMADA DE PREQ0 Na 7/2020. 

DAS FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS 

1- DA TEMPESTIVIDADE. 0 prazo para interposicao de recurso em esfera 
administrativa dos atos da administracao publica é de 5 ( cinco dias ) 
conforme expresso no referido dispositivo legal, LEI 8.666/93 em seu Art. 109 
Inciso I. "-Art. 109. Dos atos da Administracao decorrentes da aplicacao desta Lei 
cabem: I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimacao do ato 
ou da lavratura da ata, nos casos de: a) habilitacao ou inabilitacao do licitante 

[...1
„  

1.1- DO DEVER DA ADMINISTRA00 PUBLICA DECIDIR 
ADMINISTRATIVAMENTE. Conforme expresso no Art. 48 da LEI 9784/99, a 
administracao publica tern o dever explicito por forca de lei em emitir decisao 
sob todos os atos administrativos que discutem materia de sua competencia. 
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1.2- DO CONTRADITORIO . Consta expresso no capitulo II da Lei 9784/99 
especificamente no ART 34  sob o direito do administrado em formular alegacOes 
e apresentar documentos antes da decisao do orgao competente , sendo que estes 
sera() objeto de consideracao por parte do orgao competente. Ainda por forca de 
lei , é vedada a administracao publica a recusa imotivada de recebimento de 
documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de 
eventuais falhas, conforme expresso no Art 6a paragrafo imico da LEI 9.784/99. 

)1dilr.  

/ JORGE SANTIAGO DE MELLO 

CPF: 453.460.119-00 

BOA VISTA DA APARECIDA PARANA 2020 
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WESTER E MELLO 

ti 

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA 

00 
Inscrita no CNPJ n° 31.901.755/0001-90 

ANEXO 11 

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 07/2020 

PROPONENTE: MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA I,TDA 
MUNICIPIO/LOCAL: CAPANEMA/PR 
OBJETO:PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA 

	
AREA CONSTRUiDA: 6.000,00 m2  

PRAZO DE EXECKAO: 6 meses 

ITEM DESCRIMINAcAO DOS VEICULOS, 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
DISPONIVEIS 

PRAZO DE EXECKAO (DIAS) 

30 60 90 120 150 180 

1 RETROESCAVADEIRA HIDR. X X X X X X 
2 CAMINHAO CAcAMBA X X X X X 
3 CAMINHAO CAcAMBA TRAcADO X X X X X 
4 ROLO VIBRATORIO X X X 
5 MOTONIVELADORA X X X 

Capanema, 06 de Maio de 2020 

WILLIAN D S SANTOS LIMA 
CPF:0 8.100.629-56 

CREA: 162930/D 

awilu RGE SANTIAGO DE ELLO 
CPF n° 453.460.11 -00 



CAPANENO1/4  

Municipio de Capanema - PR 
Setor de Licitacoes  

DESPACHO 

Corn relagdo ao Processo de Tomada de Precos, n° 7/2020, objeto: 
CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO DE 
PAVIMENTACAO 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. 
Encaminho esse PA ao Procurador Juridico para analise e emissao de Parecer 
Juridico a respeito do pedido de recurso protocolado sob o numero 1084/2020. 

Capanema, 06 de maio de 2020 

rntAbr\._ 
Jeandra ilmsen 
Setor de Licitacoes 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 11 de maio de 2020 08:01 
Para: 	 'engenhariatonelli@gmail.com' 
Assunto: 	 RECURSO DA EMPRESA MIESTE TOMADA DE PREcOS 07/2020 

BOM DIA 

SEGUE EM ANEXO COPIA DO RECURSO DA EMPRESA MIESTER, CONTADOS A PARTIR DE HOJE SUA TEM 0 DIREITO 

DE APRESENTAR OU NAO 

SUAS CONTRARRAZOES. 
ATENCIOSAMENTE, 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitacoes 
Municipio de Capanema-PR 

W
Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 

panema - PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacaaacapanema.pr.gov.br  
licitacao@capanema.pr.gov.br  

• 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 
Enviado em: 	 segunda-feira, 11 de maio de 2020 08:01 
Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem titulo 00004.txt 

The original message was received at Mon, 11 May 2020 08:01:26 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<engenhariatonelli@gmail.com> (relayed to 

non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows 	<engenhariatonelli@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 

• 

• 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 11 de maio de 2020 08:00 
Para: 	 'e.freolon@hotmail.com' 
Assunto: 	 RECURSO DA EMPRESA MIESTE DA TOMADA DE PREcOS 07/2020 

BOM DIA 

SEGUE EM ANEXO COPIA DO RECURSO DA EMPRESA MIESTER, CONTADOS A PARTIR DE HOJE SUA TEM 0 DIREITO 

DE APRESENTAR OU NAO 

SUAS CONTRARRAZOES. 

ATENCIOSAMENTE, 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitacties 

nicipio de Capanema-PR 
>rd. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacao(ie,capanema.pr.gov.br   
licitacao@,)capanema.pr.gov.br  

• 

1 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 postmaster@outlook.com  
Enviado em: 	 segunda-feira, 11 de maio de 2020 08:00 

Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Entregue: RECURSO DA EMPRESA MIESTE DA TOMADA DE PRECOS 07/2020 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem titulo 00010.txt 

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatarios: 

efreolon@hotmail.com   

Assunto: RECURSO DA EMPRESA MIESTE DA TOMADA DE PRECOS 07/2020 

• 

• 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 11 de maio de 2020 07:59 
Para: 	 'colussitictac01@gmail.com' 
Assunto: 	 RECURSO DA EMPRESA MIESTER 
Anexos: 	 recurso da empresa Miester.pdf 

BOM DIA 
SEGUE EM ANEXO COPIA DO RECURSO DA EMPRESA MIESTER, CONTADOS A PARTIR DE HOJE SUA TEM 0 DIREITO 

DE APRESENTAR OU NAO 

SUAS CONTRARRAZOES. 
ATE NCIOSAMENTE, 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitacoes 
Municipio de Capanema-PR 

Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
IlliPpanema — PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacao(dcapanema.pr.gov.br  
licitacao@capanema.pr.gov.br  

• 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 
Enviado em: 	 segunda-feira, 11 de maio de 2020 08:00 
Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem titulo 00016.txt 

The original message was received at Mon, 11 May 2020 07:59:18 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	 <colussitictac01@gmail.com> (relayed to 

non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows 	<colussitictacOl@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 

• 

• 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria-Geral 

PARECER JURfDICO N° 155/2020 

INTERESSADO: Comissao Permanente de Licitagdo. 

ASSUNTO: Recurso hierarquico na Licitagdo Tomada de Pregos n° 7/2020. 

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO 

PELA EMPRESA MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUTORA. LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE 

PREcOS N° 7/2020. INABILITACAO DA LICITANTE. 

AUSENCIA DE DOCUMENTACAO COMPROBATORIA 

EXIGIDA NO EDITAL. PROCEDIMENTO ESCORREITO DA 

COMISSAO DE LICITACAO. MANUTEKAO DA DECISAO. 

IMPROCEDENCIA DO RECURSO. 

1. CONSULTA: 

Trata-se de Recurso Administrativo apresentado pela empresa 

Miester e Mello Terraplanagem e Construtora, contra a decisdo 

administrativa, constante da Ata de Abertura (fls. 332-333) da Licitagao 

Tomada de Pregos n° 7/2020, que a inabilitou, impedindo o seu 

prosseguimento no certame, sob o argumento de que a empresa nao teria 

apresentado a documentagao exigida no edital da licitagao, especificamente 

o Anexo 11, referente ao Cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e 

equipamentos. 

Em suas razOes recursais a empresa alega em sintese que: 

a) 0 documento solicitado no Anexo 11 é irrelevante; 

b) Dever da Administragdo de observar o principio da autotutela; 

c) Violagdo do principio da ampla concorrencia; 

d) Necessidade de aplicacao do principio do formalismo 

moderado; 
e) Por fim, requereu o provimento do recurso, para reformar a 

decisao da Comissao de Licitagao, devendo ser declarada habilitada a 

recorrente para a participagao da licitagao. 

Os demais licitantes, deixaram de apresentar contrarrazOes. 

ApOs, o PA foi encaminhado a Procuradoria. 

E o relatorio. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone: 46-3552-1321 - ramal 222. 
procuradoria@capanema.pr.gov.br  



Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria-Geral 

2. PARECER: 

Pelos documentos constantes no PA, denota-se que a recorrente 

foi inabilitada e, portanto, impedida de continuar participando do certame 

em razao da ausencia de documento essencial exigido no edital (item 8.8.5, 

"g"), especificamente o anexo 11. 
Contrariamente do que indica a licitante recorrente, o 

documento indicado no Anexo 11 do edital e de suma importancia para a 

execugao do objeto da licitagao, pois exige transparencia quanto 

viabilidade de cumprimento do objeto pela empresa. 

Veja-se, o que a jurisprudencia veda é que a Administragao exija 

o comprovante de propriedade dos bens e maquinarios a serem empregados 

pelas licitantes na execugao dos servigos, nao a respectiva indicacao e o 

cronograma de utilizagao desses equipamentos. 

Nesse rumo, vislumbra-se que o documento nao é de dificil 

elaboracao, todavia determina a responsabilidade da empresa em caso de 

nao cumprimento do conteado preenchido. Assim, das pr6prias razoes 

recursais apresentadas, extrai-se a justificativa apresentada pela recorrente, 

de que nao queria se comprometer, em razao do momento vivido no pais, o 

que nao e fundamento idOneo para a procedencia do pleito recursal. 

Nesse rumo, pelo principio da vinculagao ao instrumento 

convocatOrio, a Comissao de Licitagdo nao poderia tomar outra decisdo a nao 

ser a de inabilitar a recorrente, pois esta nao apresentou a documentagdo 

exigida de todas as licitantes. Liberar a recorrente da apresentagdo do 

documento indicado no Anexo 11 violaria o principio da isonomia e poderia 

comprometer a boa execugdo do objeto da licitagdo. 
Alias, o caso prescinde de maiores consideracOes sobre o merit° 

sobre a formalidade exigida (cronograma de utilizagao dos maquinarios), pois 

nao foi objeto de impugnagao do edital, em que seria o momento oportuno 

para a deliberagao sobre a utilidade ou nao da exigencia editalicia. 

Todavia, como nao houve impugnagdo do edital e apenas ha 

uma irresignagao da recorrente por sua prOpria desidia, em nao apresentar o 

documento exigido no edital, o presente recurso nao merece prosperar. 
Ademais, denota-se que a licitante apresentou, junto as razOes 

recursais, o documento exigido no edital (fl. 341), o que vai de encontro corn 

a prOpria justificativa apresentada pela empresa no item 2 de sua peticao (fl. 

335), revelando, de modo cristalino, que nao apresentou tal documento no 

momento da sessao pUblica por sua Unica e exclusiva desidia. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone: 46-3552-1321 - ramal 222. 
procuradoria@capanema.pr.gov.br  



lvaro kiba 	r 

Procurador Mum 'pal 
OAB/PR 68.807 

0 J 3 5 

Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria-Geral 

3. CONCLUSAO: 

Ante exposto, esta Procuradoria manifesta-se: 

a) pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Hierarquico 

apresentado pela empresa Miester e Mello Terraplanagem e Construtora, 

mantendo-se integralmente a decisdo atacada; 

b) pela intimacao da Recorrente, coligindo copia dos 

comprovantes de intimagdo neste PA, dando-lhes ciencia da decisao 

Administrativa sobre os recursos e do teor da Presente Pega Tecnico 

Juridica; e, 

c) pelo prosseguimento da licitagdo. 

E o parecer. 

Capanema/PR, 8 maio de 2020. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone: 46-3552-1321 - ramal 222. 
procuradoria@capanema.pr.gov.br  



Municipio de Capanema - PR 

DECISAO ADMINISTRATIVA 

Com relacao a Tomada de Precos n° 7/2020, objeto: CONTRATAcAO 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. Acato o Parecer Juridico n° 155/2020 pelo Pelo inacolhimento do recurso 
da empresa Miester e Mello Terraplanagem e Construtora. 
Solicito ao setor de licitacOes para que de andarnento aos procedimentos de abertura dos 
envelopes. 

Capanema, 11 de maio de 2020 

Americp (Belle 
Prefeito Municipal 

NOTIFICAcA0 
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 

Folic: (1.6)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

DECISAO ADMINISTRATIVA 

Com relacao a Tomada de Precos n° 7/2020, objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE PAVIMENTACAO 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. Acato o Parecer Juridico n° 155/2020 pelo Pelo inacolhimento do recurso 
da empresa Miester e Mello Terraplanagem e Construtora. 
Solicito ao setor de licitacOes para que de andamento aos procedimentos de abertura dos 
envelopes. 

Capanema, 11 de maio de 2020 

A 	co Be " 
Prefeito Munici al 

NOTIFICAcA0 

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



\.e 
oseha iger BecK-e Pagani 

embro da Comissao Permanente de 
Abertura e Julgamento de Licitagoes 

0 GI\  
Municipio de Capanema - PR 

A Empresa 
MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA 

Corn relagdo a Tomada de Pregos n° 7/2020, objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061-
CTA 71051-7, notifico a empresa da decisdo do seu pedido de recurso, a procuradoria nao 
acolheu seu recurso. 

Segue em anexo cOpia do Parecer Juridico n° 155/2020, acatado pelo Prefeito 
municipal. 

Capanema, 11 de maio de 2020 

Avenida Governador PcdrO Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Pone: (-46)3;5.5`2-1321 
CAPANEMA - PR 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 11 de maio de 2020 08:16 

Para: 	 'mmterraplanagemobras@gmail.com' 
Assunto: 	 RESPOSTA DE SEU RECURSO NA TOMADA DE PREcOS 07/2020 

Anexos: 	 RESPOSTA DO PEDIDO DE RECURSO DA EMPRESA MIESTER.pdf 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitac6es 
Municipio de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacacx"&capanema.pr.gov.br   
licitacao@capanema.pr.gov.br  • 

• 
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roseiia.ficitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 
Enviado em: 	 segunda-feira, 11 de maio de 2020 08:17 
Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem titulo 00031.txt 

The original message was received at Mon, 11 May 2020 08:16:28 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<mmterraplanagemobras@gmail.com> 

(relayed to non-DSN-aware mailer) 

	Transcript of session follows 	<mmterraplanagemobras@gmail.com>... relayed; expect no further 

notifications 
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A. A. COLOSSI & CIA LTDA 



4.W/A IFAINC-011U1SISlidtletad‘tda 

lnscr. Estadual 90333600-50  Terraplenagem, Aterros e Transportes 
taionially 

CNPJ 84.840.503/0001-65 

• 

• 

0 t) d 

CARTA PROPOSTA DE PREcOS 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA, Localizado a AVENIDA BRASIL 306, Tel: (46) 
3552-1102 e CNPJ 84.840.503/0001-65 
Capanema, 27 de Abril de 2020 
A Comissao de Licitaeoes 
Referente: Edital de Tomada de Precos n° 07/2020. 
Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciacao de Vossas Senhorias, nossa proposta de 
precos para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 
PAVIMENTACAO POLI8DRICA 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. 

0 preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execugdo do objeto é de 
R$ 178.600,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS), sendo 
R$ 53.580,00 (CINQUENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS) 
referentes a mao-de-obra e R$ 94.658,00(NOVENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS 
E CINQUENTA E OITO REAIS) referentes ao fornecimento do material. 

O prazo de execucao do objeto da licitacao é de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir do 10° dia apOs a assinatura do contrato. 

O prazo de validade da proposta de precos e de 06 (seis) meses, a partir da data 
limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacoes. 
Declaramos que, em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos 

e indiretos para a perfeita execugdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, 
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, 
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 realizacao dos trabalhos. 

Atenciosamente. 

Aldem 
	

lussi 
SOcio 'ro ' rietario 
RG: 2.0 4.536-1 

Rua Padre Cirilo, s/n - Fones 46 3552-1706 	- 85760-000 - CAPANEMA - PARANA 



A.A. COLUSSI & CIA LTDA 

RUA PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO, MUNICiP10 DE CAPANEMA/PR 
PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA E DRENAGEM PLUVIAL 

PINHEIRO ACESSO A LINHA BOM RETIRO 

AREA= 6.000,00m' 
DATA : JANEIRO DE 2020 

ORCAMENTO QUANTITATI VO 

Codigo Item Descriminac5o Unid Quantidade 
$ 

Unit

R

ario 

R$ 

total 
% 

 

1 SERVIcOS PRELIMINARES 

74209/1 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE Ac0 GALVANIZADO m' 1,50 453,16 679,74 100,00% 

TOTAL DO ITEM 679,74 0,38% 

2 DRENAGEM PLUVIAL 

83338 2.1 
ESCAVAQA0 MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE la CATEGORIA. COM  
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78m' m' 9,60 2,77 26,61 0,64% 

94317 2.2 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAQAMBA DA RETRO: 0,26M'/ POTENCIA: 88HP), LARGURA ATE 0,8m, PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3 Om, COM SOLO ARGILO-ARENOSO AF 05/2016 m' 7,34 26,36 193,50 4,64% 

92212  2.3 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 
600mm, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL CO BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 m 8,00 182,43 1.459,44 34,99% 

23856/2  2.5  

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO=0,60m, EM CONCRETO 
CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIALS, EXCLUINDO 
MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. Und. 2,00 1.245,58 2.491,16 59,73% 

TOTAL DO ITEM 4.170,70 2,34% 

3 PAVIMENTO 0 POLIEDRICA 

72961 3,1 REGULARIZACAO E COMPACTAGA0 DO SUBLEITO ATE 20cm DE ESPESSURA m' 6.000,00 1,69 10.169,87 5,85% 

6081 3,2 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10KM) m' 1.500,00 30,23 45.345,64 26,10% 

72979 3.3 
Ex I l-tAcAU, l,AltbA. PftEPAHO E ASSEN I AMEN I (.) DE PEDRAS I-ULIELWIGAS, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAGA0 PEDREIRA m' 6.000,00 14,03 84.170,59 48,44% 

93594 34 
I HANSPOI-t I E GUM C;AMINHAO BASC,ULAN I E DE 10V, EM VIA URBANA EM LEI I0 
NATURAL (TONxKM) AF_04/2016 TonxKm 19.710,00 1,14 22.403,02 12,89% 

41721 3,5 COMPACTAcA0 MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAcA0 URBANA m3  1.500,00 4,06 6.086,96 3,50% 

72972 36 CONTEKAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO m' 1.000,00 1,17 1.166,54 0,67% 

72973 3,7 CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO m 2.000,00 2,20 4.406,94 2,54% 

TOTAL D 	ITEM 173.749,56 97,28% 

TOTAI,p J RAL DA OBRA A78.600,00 100,00% 

IVIL 	tti  
09.711-6 
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A.A. COLUSSI & CIA LTDA 

RUA PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO, MUNICIPIO DE CAPANEMAJPR 
PAVIMENTAcii0 POLIEDRICA E DRENAGEM PLUVIAL 
PINHEIRO ACESSO A LINHA BOM RETIRO 
AREA= 6.000,00m' 
DATA : JANEIRO DE 2020 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

Item Descriminacao R$ 
Total 

Perc. 
% 

1° Mes 2° Mes 3° Wes 4° Mes 5° Mes 	 6° Mes TOTAL 

1 SERVICOS PRELIMINARES 679,74 0.38% 
100,00% 100,00% 

679,74 - - 679,74 

2 DRENAGEM PLLNIAL 4.170,70 2,34% 
50,00% 50,00% 100,00% 

2.085,35 2.085,35 4.170,70 

3 PAVIMENTCAO POLIEDRICA 173.749,56 97,28% 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100.00% 

- 43.437,39 43.437,39 43.437,39 43.437,39 173.749,56 

T 0 T A L 178.600,00 100,00% 	2.765,09 2.085,35 43.437,39 43.437,39 43.437,39 43.437,39 178.600,00 
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2 Identifique o tipo de obra: 

Construcao de rodovias e 
ferrovias: 	 2 	 Sobre os servibos 

x Sobre a mao-de-obra. 

N° do contrato: 
Tomador: 
Empreendimento: 
Programa: 

Informe a base de calculo do ISSQN. 

Pavimentagao Poliedrica e Drenagem Pluvial 
Prefeitura Municipal de Capanema 
Pinheiro acesso a linha Born Retiro 

Pavimentacao em Vias Rurais 

20,73% 
26,85% 

BDI - SEM Desoneragao da folha de pagamento 
BDI - COM Desoneragao da folha de pagamento 

Item Componente do 
1° Quartil 

BDI 
Valores 

Propostos 
3,80% 4,01%  4,67% 3,80% 
0,32% 0,40% 0,74%  0,32% 
0,50% 0,56% 0,97% 0,50% 

	

1,02% 	1,11°/0 t 1,21% 

	

6,64% 	7,30% 	8,69%  

o) 	4,50% 

Administragao Central 
Seguro e Garantia 
Risco 
Despesas Financeiras 
Lucro 	  

PIS e COFINS  
12: ISSQN (conforme legislacao municipal) 	 
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desonerao 

Medic) 3° Quartil 

1,02% 
6,64% 	 
3,65% 
3,00% 

A imi&I 
LDEMIR 	siS" 

SOCIO AB • 1STRADOR 
ETTI 

EN 	EIRO CIVIL 

Eder Lorenzetti 
Encionheiro Civil 

CREA-PR 109558/0 
CPF 971.003.749-87 

4•11FAVAINC1011111VSlidlelliadqdra 
—WNW 

Inscr. Estadual 90333600-50  Terraplenagem, Aterros e Transportes  CNPJ 84.840.50 /0001-65 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA 

RUA PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO, MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR 

DATA: ABRIL DE 2020 

BDI - Bonificagoes e Despesas Indiretas 

p 
	

Informe a ocorrencia da DESONERAcAO da 
folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15 

SEM Desoneragao 
x COM Desoneragao. 

Intervalo de admissibilidade 

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagao para calculo 
do percentual do BDI recomendada pelo Acordao 2622/2013 - TCU, 
representada pela formula abaixo. 

BDI - SEM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1 
BDI - COM Desoneraca• 	1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-12-13)]-1 

Rua Padre Cirilo, s/n -  Fones 46 3552-1706 	- 85760-000 - CAPANEMA - PARANA 

V.131028 



PROPOSTA DA EMPRESA 

FERNANDO 	RICARDO 

REOLON CONSTRKOES - 

EIRELI 

) 



n Constru oes 
0 03Go 

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI 

ANEXO 05 

CARTA PROPOSTA DE PRECOS 

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUOES EIRELI 
RUA PRINCESA IZABEL, 3352, CENTRO, REALEZA — PR 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 
REALEZA, 29 DE ABRIL DE 2020. 

A Comissao de Licitacoes 
Referente: Edital de Tomada de Precos n° 07/2020. 

Prezados Senhores 
Apresentamos e submetemos a apreciacao de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos para 

CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcAO 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. 

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucao do objeto é de 
R$15o.89o,4o(cento e cinquenta mil oitocentos e noventa reais e quarenta centavos), sendo 
R$6o.356,16(Sessenta mil trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) referentes 
mao-de-obra e R$ 9o.534,24(Noventa mil quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro 
centavos) referentes ao fornecimento do material. 

O prazo de execucao do objeto da licitacao é de 6(seis) meses, contados a partir do 10° dia 
apos a assinatura do contrato. 

O prazo de validade da proposta de precos é de o6 (seis) meses, a partir da data limite estabelecida 
para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacoes. 
Declaramos que, em nossos precos unitarios estao incluidos todos os custos diretos e 

indiretos para a perfeita execucao do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, 
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, administracao, 
lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra. 

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificaceies tecnicas 
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde jd, a 
integral responsabilidade pela perfeita realizacao dos trabalhos. 

Atenciosamente. 

r07.129.002/0001-24-1  

FERNANDO RICARDO REOLON 
CONSTRUOES EIRELI 

Rua 	PrIncesa Izabel, 3352, Centro F RNANDO RICARDO REOLON 

RG:9.223.555-6 	L Reateza - PR CE"P 85770-000 

SOCIO-ADMINISTRADOR 

RUA PRINCESA IZABEL, 3352 — 85770-000 — REALEZA — PARANA 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 	IE: 90327584-76 

EMAIL: irreolon cr hotmail.com 	 FONE: 46 3543-1654 

• 
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FERNANDO RICARDO REOLON 
RG:9.223.555-6 
SOCM-ADMINISTRADOR 

UCAS DO 
AU: A423 4-6 
A ITETO URBANISTA 

olsic 
Arquitoto 

ord 

N 	
*nista 
24-6 

PREEEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PAVIMENTA00 POUEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL BR-163 PINHEIRO ACESSO A UNHA BOM RETIRO DATA BASE DO ORCAMENTO: 0010860 DE 2019 COM DESONERA00 ADOTADO 0 BIS DE 26,85 %DATA: JANEIRODE 2020 

ORGAMENTO QUANTITATIVO 

ITEM Codigo Descrieningio Unidade Ouant,lade RS/unit RS 

1 ...Los rammaaas 

1.1 712091 PLACA IX OVA FYI ,.....% at KO 44,046a.120 m2 1,50 ',...._209 R$ 480,00 

TOTAL DO ITEM R$ 480,00 

2 EERERAGor PLUVIAI 

2,1 MIS ESCAVAC.,1{,  Ala,, ,,....11,0 PO 	• 	.11401,11. O. (SCAVADMOone•Wait, CVACKMOf Of 0.78 PA) 9,60 L 	2,50 R$ 24,00 

2,2 

AK•00 MI(00.. Of v.* commeoesuwcesuocwowirrow.....emo Aasvq•OTIKIA 1111.0,1 ...A All 0.1...ORMOK.O. Oft,   1.0 u, ,..v 54,C AKAL0-0.910 Ai *from 

7,34 

I.E_____25,00 R$ 183,50 

2.3 

',sou CO.K.1,0,...Of OfStOtI,C4.3Cf AGLASOLLONIM.01.4.1410 Off. ..., OPOTA itiGOL,116r/o.00.M.ALCDUO•n0 NINEIDf OITIARW•CIAS ,G,O.1...t.,:: 1 .51,1,04,017 	12/2015 

900 L.- 135,00 

R$ 1.080,00 

2,4 ».x1 

4,........4540,21.../M NYCO. .0604.0.1.0110,C000.0f1C0,41.4/00,011•44‘e..C.....M0 t ....v.,•,[3(01.00 PAATER,Al•,‘, 	..., 7eA 

w 200 (_- 1110,00 

R$ 2.220,00 

TOTAL DO ITEM R$ 3.507,50 

3 ...MT KAO POW MCA 

3,1 frfr,k.11k1....0 I COMPA.C ,P.0,, PI 51.0“00 et /0 CIA DI MEOW 6000,00 (.. 	., 	145 R$ 8.700,00 

3,2 am AK. ...1.01,11.•TIOPOFKA116110 ,014....5.0o,t A,E 10 OA vl :500,00 21,40 R$ 32.100,00 

3.3 '.+r9 fr,••,0, ',In., et(00.0 I ASSEPOAMEX,0 Of If ONAS POOIDIOCAS, f ...Of TRANS•0.11 Of KO. I NOEN2•40 If Pito. M. 6000,00 7 	12,80 R$ 76.800,00 

34 9314. ...WO, :Ok. '......00sfC BAS,...nt Of 10 XI, OA ,n,4 ORDAJIADALliTO wrosu eraome 7 0.0AI OS 04/2011. .00 19710,00 ,,....., 	0,99 R$ 19.512,90 

3,5 05111 ‘00.00.0.A0 uttmo, • 9S • 00••000•00•141. • PAWANT•40 OW. 1500,00 R$ 4.800,00 

3,6 1,7, :,,,PK•,-  .4‘1.1 	SO:OLOCAt IMA PAVO•4000 KIM*. w. 1000,00 / 	0,99 R$ 990,00 

3,7 E,E,E E EE",Eom ......,..• 'A.  ............. 2000,00 ' 	2.00 R$ 4.000,00 

TOTAL DO ITEM R$ 146.902,90 

r,GERAL DA 06RA  R$ 150.890,40 

. 	. 02 000'i :1 

FERNANDO RICARDO 
CONSTRUcOES 

Rua Princesa Izabal, 3352, C: 

Realeza - PR Cr P 8577C• 



Arquitet 

1 ‘4#  VERNA DO RICARDO REOLON 

RG:9.223.555-6 

SOCIO-ADMINISTRADOR Rua Pri 

Real& - 
2(ua Primesa 

,aleza - PP. 

07.129.002/0: 

FERNAND122106,RC 
CONSTRUceE 

Ofo 
rbanista 

24-e 

S DORS 

CAU: A42324-6 

QUITETO E URBANISTA 

CE'  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL 

PINHEIRO ACESSO A LINHA BOM RETIRO 

DATA BASE DO OR0AMENTO: OUTUBRO DE 2019 COM DESONERA0A0 ADOTADO 0 BDI DE 26,85 % 

DATA: JANEIRODE 2020 

CRONOGRAMAFISICO-FINANCEIRO 

den Descriminacao 

R$Tota I 

15 Mes 25 Mes 35 Mes 45 Mes 

TOTAL 

1 SERVIcOS PRELIMINARES 480, 00 

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

480, 00 480, 00 

2 DRENAGEM PLUVIAL 3. 507, 50 

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

1753, 75 1753, 75 3507, 50 

3 PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA 146902,9 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

36725,725 36725,725 36725,725 36725,725 146902,9 

TOTAL 150890,4 38959,48 38479,48 36725,725 36725,725 

Y'...1 

150890,40 



CJ0 	1--'; 

N° do contrato: 
Tomador: 
Empreendimento: 
Programa: 

BDI - Bonificagoes e Despesas Indiretas 

Pavimentacao Poliedrica e Drenagem Pluvial 
Prefeitura Municipal de Capanema 
PINHEIRO ACESSO LINHA RETIRO 

Pavimentagao em Vias Rurais 

Identifique o tipo de obra: 	2 

Informe a base de calculo do ISSQN. 
Construcao de rodovias e 
ferrovias: 	 2 Sobre os servicos. 

x Sobre a mao-de-obra. 

Informe a ocorrencia da DESONERACAO da 
folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15 

SEM Desoneracao 
x COM Desoneragao. 

Intervalo de admissibilidade 
Item Componente do 

BDI 
1° Quartil Medio 	3° Quartil 

Valores 
Propostos 

Administragao Central 3,80% 	4,01% 	4,67% 3,80% 
Seguro  e Garantia 0,32% 	0,40% 	0,74% 0,32% 
Risco 0,50% 	0,56% 	0,97% 0,50% 
Despesas Financeiras 1,02% 	1,11% 	1,21% 1,02% 
Lucro 6,64% 	7,30% 	8,69% 6,64% 
11: PIS e COFINS 3,65% 
12: ISSQN (conforme legislagao municipal) 	 3,00% 
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragao) 	4,50% 

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

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagao para calculo 
do percentual do BDI recomendada pelo AcOrciao 2622/2013 - TCU, 
representada pela fOrmula abaixo. 

BD! - SEM Desoneracao = [(1 AC+S+G+R)(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1 
BDI - COM Desoneragao = [ 1+AC+S+G+RiX(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)1-1 

Responsavel Tecnico de(o)(a) M tICIPIO DE CAPANEMA 
Canrnbo e AssinatUrr 

07.129.002/0001-24 
Preteito Municipal (ou TomFERNIANDO RICARDO REOLON 

Carimbo e Assinatura 	 ' 

V.131028 

orb 
anista 
24-6 

, 7 
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PROPOSTA DA EMPRESA 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI 

- ME 



O i3G6 

ANEXO 05 

CARTA PROPOSTA DE PREcOS 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME, CNPJ: 29.193.121/0001-89, RUA 
MARECHAL FLORIANO, N°1054, CENTRO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 
- PR, CEL: (46) 9.9921-0558, EMAIL: engenhariatonelli@gmail.com  

Capanema, 30 de Abril de 2020 
A Comissao de Licitacties 
Referente: Edital de Tomada de Precos n° 07/2020. 
Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciacao de Vossas Senhorias, nossa 
proposta de precos para CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUO0 DE PAVIMENTA00 POLIkDRICA COM PEDRAS IRREGULARES 
NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO 
AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 

• 71051-7. 

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucao do objeto 6 de R$ 
174.866,98 (Cento e Setenta e Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Seis Reais 
corn Noventa e oito reais), sendo R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) referentes 
a mao-de-obra e R$ 124.866,98 (Cento e Vinte Quatro mil Oitocentos e 
Sessenta e Seis Reais corn Noventa. e Oito Centavos ) referentes ao 
fornecimento do material. 

O prazo de execucao do objeto da licitacao é de 6(seis) meses, contados a 
partir do 10° dia apOs a assinatura do contrato. 

O prazo de validade da proposta de precos 6 de no minimo 06 (seis) meses, a 
partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela 
Comissao de Licitacifies. 

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

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacOes 
tecnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou 
superior assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita 
realizacao dos trabalhos. 

Atenciosamente. 

Capanema, 30 de Abril de 2020. 

MARCELO TONELLI 

RG: 9.707.891-2 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME 
CNPJ: 29.193.12110091-89 

RUA MARECHAL FLOWN° PEU070, 1051 - CENTRO 
(45) 99917.7024; (46) 99921-0558; (46) 99103-0255 

engenharlatorvIliegmail.com  

Engenheiro Civil 
Marcelo Tonelli 
CREA PR 151853/D 



Empresa: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 
CNPJ:29.193.121/0001-89 
Rua Marechal Floriano, N° 1054, Centro, Santo Antonio do Sudoeste — PR 
CEL:(46) 9.9921-0558 
Eng. Civil Marcelo Tonelli CREA-PR- 151853/D 
e-mail: engenhariatonelli@gmail.com  

Prefeitura Municipal de Capanema — PR 
CNPJ: 5.972.760/0001-60 
AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR. Tel: (46) 3552-1321 
Eng. Civil Rubens Luiz Rolando Souza CREA-RS :88.296/D 
Empreendimento: Pavimentacao poliedrica corn pedras irregulares, drenagem pluvial 
Br-163 acesso a linha jacare 

DATA BASE DO ORCAMENTO: OUTUBRO DE 2019 	 BDI COM DESONERAcAO: 26,85 

ITEM FONTE CODIGO DESCRIcAO 	 UNID. QUANT. CUSTO UNIT. R$ R$ 

1 SERVICOS PRELIMINARES 681,76 
1.1 SINAPI 74209/1 Placa de obra em chapa galvanizada M2  1,50 454,50 681,76 
2 DRENAGEM PLUVIAL 10.056,99 
2.1 SINAPI 83338 Escavac5o mecanica a coil aberto, em material de 11  categoria, corn 

escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 M3  
M3  6,08 2,78 16,89 

2.2 SINAPI 94317 Aterro mecanizado de vala corn retroescavadeira (capacidade de 

cacamba da retro: 0,26 m3/ potencia: 88HP) largura ate 0,80 M, 

profundidade de 1,5 a 3,0 M corn solo argilo-arenoso. AF 05/2016 

M3  3,93 26,44 103,89 

2.3 SINAPI 92212 Tubo de concreto para redes coletoras de agua pluviais, diametro de 

600mm, junta rigida, instalado em local corn baixo nivel de 

interferencia, fornecimento e assentamento. AF 12/2015 

M 8,00 182,97 1.463,75 

2.4 SINAPI 92212 Tubo de concreto para redes coletoras de agua pluviais, diametro de 

1000mm, junta rigida, instalado em local corn baixo nivel de 

interferencia, fornecimento e assentamento. AF 12/2015 

M 2,00 370,44 740,88 

2.5 SINAPI 73856/2 Boca para bueiro simples tubular diametro =0,60m em concreto 

ciclopico, incluindo formas, escavagao, reaterro e materiais, excluindo 

excluido material reaterro jazida e transporte. 

UN 2,00 1.249,27 2.498,54 

2.6 SINAPI 73856/4 Boca para bueiro simples tubular diametro =0,60m em concreto 

ciclOpico, incluindo formas, escavac5o, reaterro e materials, excluindo 

excluido material reaterro jazida e transporte 

UN 2,00 2.616,52 5.233,04 

3 PAVIMENTACAO POLIEDRICA 164.128,23 
3.1 SINAPI 72961 Regularizacao e compactacao de subleito ate 20cm de espessura M2  5.730,00 1,70 9.739,80 
3.2 SINAPI 6081 Argila ou barro para aterro/reaterro (corn transporte de ate 10km ) M3  1.432,50 30,00 42.975,00 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME 
CNPJ: 29.193 .12110001-89 

o RUA 	CHAL FLORIAN° PEri(070,1W..• CFNTRO 

(43 	-7024; (46) 99921-0558; 06) 99103-0255 

engenharlatomIliCgmail.com  

Engenhelro CM 
MarceloTonellt  

v1E11115185310 



3.3 SINAPI 72979 Extrac5o, carga, preparo e assentamento de pedras poliedricas, 
inclusive transporte de pedra e indenizac5o de pedreira. 

M2  5.730,00 14,07 80.607,72 

3.4 SINAPI 93594 Transporte de caminhao basculante de 10m3, em via urbana em leito 
natural (unidade: tonXkm) af: 04:2016 

TxKM 23.954,27 ,.., 
 

0,82 19.642,50 

3.5 SINAPI 41721 Compactacao mecanica a 95% do proctor normal pavimenta45o urbana. M3  1.432,50 4,07 5.832,98 

3.6 SINAPI 72972 Contenc5o lateral corn solo local para pavimento poliedrico M2  955,00 1,17 1.114,50 

3.7 SINAPI 72973 Corte e preparo de cord5o de pedra para pavimento poliedrico M 1.910,00 2,21 4.215,73 

TOTAL GERAL DA OBRA. 174.866,98 

RESPONSAVEL TECNICO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR 
	

DATA: Quinta-feira, 30 Abril, 2020 

	

MARCELO TONELLI RG: 9.707.891-2 
	

ENGENHEIRO CIVIL MARCELO TONELLI RG: 9.707.891-2 CREA/PR 151853/D 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME 
CNPJ: 29.193 124 /0051 -89 

	
Engenheiro Civil 

	

RUA MARECHAL FLORFANO PEIX0;0,1M:- C5NTRO 
	

Marcelo Tonelli 

	

(45) 99917.7024; (46) 9992141558;146) 99103-0255 
	

CREA PR 1518531D 
engenhariatcmelWgmail.com  

• • 



MARCELO TONELLI RG: 9.707.891-2 ENGENHEIRO CIVIL MARCELO TONELLI RG: 9.707.891-2 CREA/PR 151853/D 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME 
CNPJ: 29.193 121100149 

RUA MARECHAL FLORIAN° PRO ;'0, 	CFNTRO 

(45) 9E917.7024; (46) 999V-0558; .46) 991034255 
engenharlotooellit7: gmail.com  

C) 

Engenheiro Civil 
Marcelo Tonelli 

CREA PR 1518531D 

ata Base: OUT/2019 ERN: 26,85 

Empresa: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 
CNPJ:29.193.121/0001-89 
Rua Marechal Floriano, N° 1054, Centro, Santo Antonio do Sudoeste — PR 
CEL:(46) 9.9921-0558 
Eng. Civil Marcelo Tonelli CREA-PR- 151853/D 
e-mail: engenhariatonelli©gmail.com  

Prefeitura Municipal de Capanema — PR 
CNPJ: 5.972.760/0001-60 
AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR. Tel: (46) 3552-1321 	------- 

Eng. Civil Rubens Luiz Rolando Souza CREA-RS :88.296/D 
Empreendimento: Pavimentagao poliedrica corn pedras irregulares, drenagem pluvial 
Br-163 acesso a linha jacare 

item DRESCRIMINAcA0 R$ TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES TOTAL 

1 SERVIcOS PRELIMINARES 681,76 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
681,76 - - - 681,76 

2 DRENAGEM 10.056,99 
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
5,028,50 5,028,50 - - 10.056,99 

3 PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA 164.128,23 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

41.032,05 41.032,05 41.032,05 41.032,08 164.128,23 

TOTAL 174.866,98 4,3.716,74 43.716,74 43.716,74 43.716,76 174.866,98 

RESPONSAVEL TECNICO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR DATA: Quinta-feira, 30 Abril, 2020 

• • 



Engenheiro Civil 
Marcelo Tonelli 
CREA PR 151853/D 

O 

7.1  

Data Base: 29/04/2020 BDI: 26,86 

Empresa: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 
CNPJ:29.193.121/0001-89 
Rua Marechal Floriano, N° 1054, Centro, Santo Antonio do Sudoeste — PR 
CEL:(46) 9.9921-0558 
Eng. Civil Marcelo Tonelli CREA-PR- 151853/D 
e-mail: engenhariatonelli@gmail.com  

Prefeitura Municipal de Capanema — PR 
CNPJ: 5.972.760/0001-60 
AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR. Tel: (46) 3552-1321  
Eng. Civil Rubens Luiz Rolando Souza CREA-RS :88.296/D 
Empreendimento: Pavimentacao poliedrica corn pedras irregulares, drenagem pluvial 
Br-163 acesso a linha jacare 

Validade da Proposta 6 meses. 	 Execucao da Obra: 120 dias ou 04 meses. 	Vigencia do Contrato: 12 meses 	 Edital: Tomada de Prep 07/2020 

TIPO DE OBRA (CONFORME ACRDAO 2622/2013 —TCU) 
CONSTRUcA0 DE RODOVIAS E FERROVIAS (TAMBEM PARA RECAPEAMENTO, PAVIMENTAcA0 E PRAcAS) 

(TENS SIG LAS VALORES 
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAcA0 CENTRAL AC 3,80% 
TAXA DE SEGUDO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,32% 
TAXA DE RISCO R 0,50% 
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,02% 
TAXA DE LUCRO L 6,64% 
TAXA DE TRIBUTOS PIS ( GERALMETE 0,65%) 

I 
0,65% 

COFINS (GERALMENTE 3,00%) 3,00% 
ISS ( LEG ISLAcA0 MUNICIPAL) 3,00% 
CPRB ( INSS ) 4,50% 

BDI CONFORME ACORDAO 2622/2013 —TCU 20,73% 
BDI RESULTANTE 26,85% 

FORMULA UTULIZADA BDI: ( 1 +AC = S +R +G) ( 1+ DF ) ( 1 + L) -1  

( 1 — I 	)  

Declaro que conforme legislac5o tributaria municipal a base de calculo do ISS corresponde a 100,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS corn aliquota de 3,00%. 

RESPONSAVEL TECNICO RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA CREA/CAU-RS 88.226/D 	 ENG. CIVIL MARCELO TONELLI RG: 9.707.891-2 CREA/PR 151853/D 

• 
TONELLI ENGENHARIA EIR ELI-ME 

CNN: 29.193 1.2110001-86 
RUA MARECHAL FLORIAN° PEW 	CFNTRO 

(45)99917-7024; ( 	214358; ,46) 9910355 

engenharl 	

-02 

qm3iLcom 



Sril-42/Y 
JEANDRA WILMSEN 

PRESIDENTE 

J 
	

018.991.949-77 

LINE PILATI 
MEMBRO 

064.652.689-81 

Municipio de Capanema - PR 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREcOS, E JULGAMENTO DE 
LICIT/WA° TOMADA DE PRECOS N° 7/2020 

Aos onze dias de maio de 2020, as oito horas e quarenta e tres minutos , no MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, corn enderego a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080, centro, reuniu-se a 
Comissao Permanente de Licitagao 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, com o objetivo de julgar a Licitacao PUblica, sob a modalidade Tomada de 
precos, veiculado através do n° 7, que tern por objeto a CONTRATAcA0 DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE PAVIMENTKAO 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. A Comissao 
atestou 	que nao houve comparecimento de nenhuma empresa para a abertura dos 
envelopes de proposta. Decorrido o prazo de 5 dias ttteis, onde nenhuma das empresas 
participantes havia renunciado, hoje sera aberto os envelopes de proposta, foram abertos as 
propostas das empresas A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, FERNANDO RICARDO REOLON 

• CONSTRUcOES - EIRELI e TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME. Abertos os envelope N° 02, 
contendo as propostas de precos das proponentes habilitadas, foi a mesma conferida e rubricada 
pela Comissao. De acordo corn o Edital, a Comissao de Licitagdo chegou a seguinte classificagdo 
Por item: 
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI 

Lote Item Produto/Servigo Marca Unid 
ade 

Quantid 
ade 

Prego Prego total 

1 1 EXECUcA0 DE 
PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES 
NA LOCALIDA DE PINHEIRO 
ACESSO A BOM RETIRO, EM 
ATENDIMENTO AO TAC- 
M. PUBLIC° / CASTILHO- 
AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 
71051-7. 

FERNAND 
0 
RICARDO 
REOLON 
CONSTRU 
cOES-
EIRELI 

UN 1,00 150.890,40 150.890,40 

TOTAL 150.890,40 
Tendo em vista que a intimagao do ato de julgamento das propostas nos termos do Art. 110 da Lei 
8.666/93, o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alinea. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunido e assinada a presente Ata pela Comissao de Licitagao. 

• 
R'O ELIA KRIGE BEt ER PAGANI 

MEMBRO 
,632.2582.249-68 

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA 
MEMBRO 

513.358.830-53 

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

CAPANEMA-PR 



Municipic de Capanema - 2020 
Classificacao por Fornecedor 

Tomada de precos 7/2020 

Pawl@ 1 

Item Produto/Sery iyo 
	

UN. 	Quantidade Status 	 M arca 	 Modelo 	 Preco Unitario 	Preco Total Sel 

Fornecedor: 3101-1 FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES EIRELI 	CNPJ: 07.129.002/0001-24 Telef one: (46) 3543 - 3093 Status: Classificado 	 150890,40 

Representante: 39354-1 FERNANDO RICARDO REOLON 

Lote 001 - Lote 001 	 150.890,40 

001 57573 EXEC UCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDR ICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA 	 UN 	 1,00 Classificado 	FERNANDO RICARDO 	 150890.40 	193 890 40 * 

DE PINHEIRO AC ESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 0301349-29.2003.8.16.0051- CTA 71051-7. 

VALOR TOTAL: 	150e9040 

Emitido per ROSELIA KR IGER BECKER PAGANI. na versao: 5524 u 

CD 
C) 

43 

11/05/2020 08 43 20 



Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 7.636, DE 13 DE MAIO DE 2020. 

Termo de Homologacdo e Ato Adjudicatorio Tomada de Precos n° 7/2020 

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° 7/2020 e 

Adjudico, objeto: CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE 

fri 	

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. 

Art. 2° Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho 

de 1993, torna-se prablico o resultado da licitagao em epigrafe, apresentando o vencedor pelo criterio 

menor prego por item; 

Fornecedor Item Produto/Servigo Marca Quantidad 
e 

Prego 

FERNANDO 1 EXECUO0 DE PAVIMENTA00 FERNANDO 1,00 150.890,4 
RICARDO POLILDRICA COM PEDRAS RICARDO 0 
REOLON IRREGULARES NA LOCALIDA DE REOLON 
CONSTRUc 
OES - 

PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, 
EM ATENDIMENTO AO TAC- 

CONSTRUcOES-
EIRELI 

EIRELI M. POBLICO / CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 
71051-7. 

i 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitagao modalidade Tomada de Pregos N° 7/2020, 

e de R$ 150.890,40 (Cento e Cinquenta Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta Centavos). 

Art. 4° Homologo a presente licitagao, revogadas as disposigOes em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana aos treze dias de maio 

de 2020 

A rico Belle 

Prefeito Municipal 

Avenida Goventador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Pone:0.6)3,5,52-1321 
CAPANEMA - PR 



- EIRELI. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM 
RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTIL-
HO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor total: R$150.890,40 (Cento e Cinquenta Mil, Oitocentos e 
Noventa Reais e Quarenta Centavos). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 7.636, DE 13 DE MAIO DE 2020. 

Termo de Homologagao e Ato Adjudicat6rio Tomada de Pregos 
n° 7/2020 

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no 
uso de suas atribuigOes legais e, Considerando que o procedi-
mento licitatOrio este de acordo corn a Lei n° 8.666 de 21 de jun-
ho de 1993 e suas alteracoes, especialmente em seu artigo 43; 

OSOLVE: 
Art. 1° Homologar o Edital de Licitagao modalidade Toma-
da de Pregos n° 7/2020 e Adjudico, objeto: CONTRATACAO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVI-
MENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES 
NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, 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, torna-se pOblice o resultado 
da licitacao em epigrafe, apresentando o vencedor pelo criterio 
menor prego por item; 
Fornecedur h., Produlo/Servico March Quantid.41s Pr.:co 
FERNANDO 
RI('A111)0 
RPoi “N 
CONS 1111:Q./Fs 
. EMIT] 

I EXF.CUCAO DF. PAVIMENTAcA0 
POLIF.DRICA COM PF.DRAS 
IRREG V LARES NA LOCALIDA DR 
PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, 
EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PO-
BLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 

FERNAND() RI- 
CARDO REOLON 
CONSTRUCOES 
-EIRELI 

1,00 150.890,40 

rt. 3° Valor total dos gastos corn a Licitagao modalidade Toma-
da de Pregos N° 7/2020, e de R$ 150.890,40 (Cento e Cinquenta 
Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta Centavos). 

111 
 4° Homologo a presente licitagao, revogadas as disposigoes 
Pcontrario.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana 
aos treze dias de maio de 2020 

Americo Belle 
Prelta=pal 

_Now 

OUTRAS PUBLICA pES 
RESOLKAO N° 03, de 23 de abril de 2020, do Conselho Mu-
nicipal de Saude do Municipio de Capanema/PR. 

Dispoe sobre as deliberacoes aprovadas na Reuniao do Con-
selho Municipal de Saude e prescreve as providencias que enu-
mera. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPANEMA-PR, 
em reuniao realizada em vinte e tres de abril de dois mil e vinte, 
no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal n.° 8.080, 
de 19/09/90, Lei Federal n.° 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Mu-
nicipal n° 1.696/2019 de 18 de junho de 2019; 
Considerando as prerrogativas e atribuicoes estabelecidas pela 
Lei Complementar n.° 141, de 13/01/2012; 

DOS ATOS OFICIAIS DO 
° 

QUINTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2020 - EDICAO 0488 . 	. 

0 t u 

Considerando as prerrogativas e atribuicoes estabelecidas no 
inciso II, do art. 1.°, da Lei Federal n.° 8.142, de 28/12/90, o 
qual determina que o Conselho de Saude atua na formulagao de 
estrategias e no controle da execucao da politica de sande na 
instancia correspondente; 
Considerando a Lei Federal n.° 8.080, de 19/09/90, Lei Organica 
da Saude; 
Considerando a Declaracao de Emergencia em SaCide Publi-
ca de Importancia Internacional pela Organizagao Mundial da 
Saude em 30 de janeiro de 2020, em decorrencia da Infecgao 
Humana pelo novo Coronavirus (COVID-19); 
Considerando a Portaria no 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 
2020, que Declare Emergencia em SaUde PUblica de Importan-
cia Nacional (ESPIN) pelo Ministerio da SaUcle, em decorrencia 
da Infeccao Humana pelo novo Coronavirus; 
Considerando o decreto do governo do Estado do Parana no 
4230 de 16 de merge de 2020, dispOe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergencia de sande publica de importancia 
internacional decorrente do Coronavirus - COVID-19; 
Considerando a Lei n° 1.732, de 3 de abril de 2020 que homolo-
ga a situacao de emergencia, declare o estado de calamidade 
publica, disp6e sobre autorizacao de medidas excepcionais no 
ambito dos contratos administrativos de prestacao de services 
e estabelece outras medidas em decorrencia do COVID-19 no 
ambito do Municipio de Capanema; 
Considerando o decreto N° 6.764, de 11 de abril de 2020 que 
regulamenta a Lei Municipal n° 1.732/2020, define regras san-
itarias para a prevengeo e combate ao COVID-19 e de outras 
providencias. 
RESOLVE: 
Art 1. 	Aprovar o Plano de Contingencia do Novo Coronavirus 
(COVID-19). 
Art 2. 	Aprovar o Plano de Acao Vigilancia Sanitaria, Ambien- 
tal e SaUde do Trabalhador. 
Art 3. 	Aprovar o Plano de Amostragem da Vigilancia da Qual- 
idade da Agua para consume Humano. 
Art 4. 	Aprovar o Diagnestico Local de SaUde do Trabalhador. 
Art 5. 	Aprovar a realizagao do Processo Seletivo Simplificado 
para profissionais de sande; 
Art 6. 	Aprovar o Regulamentacao Telemedicina em Capane- 
ma/PR. 
Art 7. 	Aprovar a contratecao empresa para execucao de 
services de sanitizacao corn maquina costal em locais de pos- 
sivel aglomeraceo de pessoas (calgadas, bancos e corrimOes 
em frente a hospitais, postos de sande, farmacias, supermerca-
dos e pracas do municipio). 
Art 8. 	Aprovar a Contratacao de empresa especializada em 
locaeao, monitoramento em alarmes e cameras, prestacao de 
services de seguranca 24 horas, assistencia tecnica, instalagao 
de equipamentos de seguranca em regime de comodato de to-
dos os equipamentos necessaries para o funcionamento dos 
services em todas unidades de sande e nos centros municipais 
de educacao infantil, localizadas no municipio de Capanema —
Pr. 
Art 9. 	Aprovar a aquisicao de inseticida, larvicide e desinfe- 
tante para o combate como medidas auxiliares e preventives 
ao mosquito Aedes Aegypti, e Coronavirus (sars-cov-2), no mu-
nicipio de Capanema-Pr. 
Art 10. Aprovar a Aquisicao de equipamento de protegee indi-
vidual - EPI que sera° destinados aos profissionais de saCide do 
municipio, no atendimento aos pacientes durante a pandemia da 
covid-19. 
Art 11. Aprovar a Contratacao de empresa para prestageo de 
services de som de rua realizado por carro ou moto, por hora, 
nas zonas rural e urbana do municipio de Capanema-Pr, para di-
vulgagao de campanhas de prevengao e orientacao a populace° 



   

 

FISS AUTOMOVEIS 

Corn mais de 200 opcoes 
em carros e motos. 

Ande bem. Ande Fiss Automoveis! 
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A Servico da Verdade. 
Caderno Jornal Folha de Capanema 	Edicao 468 

Parana mantem lideranca nas doacoes 
de orgaos mesmo com Covid-19 

Dados da Associacao Bra-
sileira de Transplante de 6 r—
gaos (ABTO) mostram que, 
mesmo corn a pandemia da 
Covid-19, o Parana mantem 
a lideranca em doacoes de or-
gm no primeiro trimestre de 
2020. 

0 namero de doacoes por 
milhiio de populacilo (pmp) 
no Parana chegou a 47,2 en-
tre janeiro e marco — um cres- 
* ci 	o de 10,3% na compa- 

ra 	m mesmo perlodo 
do 	passado — enquanto 
a media nacional 6 de 18,4 
pmp. Foram 170 doacoes efe-
tivas no Estado. Alem disso, 
o Parana tambem lidera os 
transplantes de rim no Brasil, 
corn 48,3 pmp. A media na-
cional 6 de 29,0. 

"Pensando em evitar a 
paralisacao dos servicos de 
transplantes e na seguranca 
dos receptores de orgaos e 
equipes de sande envolvidas 
no processo, os potenciais do-
adores estao sendo testados 
para a Covid-19 no Parana", 
disse o secretario estadual da 
Sande, Beto Preto. 

Ele explica que esta medi-
da garante que os transplan-
tes possam acontecer corn se-
guranca. "Temos observado 
que muitos estados nao con-
seguem testar grande parte 
da populacao. Aqui no Para-
na. Os conseguindo cada 
vez 	aumentar o nfunero 
e a abrangencia de testagem" 

0 secretario destacou ain-
da que o trabalho realizado 
pelo Sistema Estadual de 
Transplantes (SET/PR) 6 in-
dispensavel para que os pro-
cedimentos continuem sendo 
feitos corn qualidade. 

13ALAKO Segundo o 
levantamento anual realiza-
do pela Associaerdo Brasileira 
de Transplante de orgaos, o 
Parana fechou o ano de 2019 
como lider em transplantes 
de argAos. Ocupa tambem a 
primeira posicao quanto ao 
nfunero de transplante renal 
pelo quarto ano consecutivo. 

"0 excelente desempenho 
do Estado 6 reflexo, primei-
ramente, da 'solidariedade 
das famflias paranaenses em 
autorizar a &Kilo de orgaos 
e tecidos dos seus entes que-
ridos e, tambem, da organi-
zacAo e estruturacao do SET/ 
PR, somados a constante ca-
pacitacilo dos profissionais de 
saude que atuam no processo 
de doac.io e transplante em  

todas as regiOes do Parana", 
disse a coordenadora do Sis-
tema Estadual de Transplan-
tes do Parana, Arlene Terezi - 
nha Cagol Garcia Badoch. 

EQUIPE — Para o desen-
volvimento das atividades dc 
cloaca() de orgaos e tecidos 
para transplantes, o Parana 
conta corn uma Central de 
Transplantes localizada em 
Curitiba, quatro OrKaniza-
goes de Procura de OrgOos 
(GPO's) situadas em Curitiba, 
Cascavel, Londrina e Maringa 
e 67 Comiss6es Intra-Hospi-
talares de Doacilo de orgaos e 
Tecidos para Transplante. 

Integram tambem o SET/ 
PR, 23 equipes de transplan-
tes de 6riaos, 25 centros 
transplantadores de c.6rneas, 
tres bancos de tecidos ocu-
lares e tees laboratOrios de 
histocompatibilidade (para 
verificar a semelhanca ge-
netica), totalizando cerca de 
700 profissionais envolvidos 
no processo. 

Altuudpio dc Caimprrna PR 

 

EXTRATO DO CONTRATO N° 20191"2020 
Tomada de preps N° 07/2020 

Data da Assinaturo: 	131092020. 
Contratante: 	Municipio de Capacemi-Pr. 
Contratada: 	FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRIICOES 
HELL 

Objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO 

DE PAVEYEAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS IRIBUI.ARES NA 
LOCALIDA DE MIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATDIDNINID 

AO TAC-M.PNLICOICASTILHO-AUTOS 0001349.29.2003.8.16.0061• 
CIA 110514. 

Valor total: RS I 50.890,40 (Cerro a CinqUenta Mil Oitocentos e Nutria Reais e 

(kurenta Com). 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 
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Mimidpio de Capanema • PR 

1.°  Tema Aiitro au Contraio if 14412019, quo entre si 
celebram de urn !ado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA 
r de nitro lido a empresa JCA MECOMUNICACOES E 
SERRICOS FIRED 

?eio Fescue rtsumento panctUr clue firma de um Lido, MUNICIIIO DE 
CAPANEMA PR, inscito no Cadastm Nacional de PCPSOI Juridi a prot sob o n' 
75 972.76011XM1-60, trate ath representada per Prefeno Municipal abano assinatio, 
dorsi me designada 211211126, Perri AMERICO BELLE, &mute designada 
CONTRATAATE:  e h outro lark a empress JCA TELF,COMUIIICKOES E SEEMS 
REV, pessoa jwifica de dirtio prirado, situada a RUA ESIDORV 11810 REM, 054 
APT01.0-QUADRA 75. WTI 15 - CEP. 85615000 BMRRO: PERIN, Urn* no CNPJ sob  
o 21.055.05410001-24, none ato put sett represenuor legal JHONATAR A.NLEPJCO 
RAERO, EPP:067.540.739-07 aa fun asstnado, doniante designada CONRATADA, 
estando as partes sujeitas as norms da Lei n' 8.666193e suas *ranks subsequences, 
aiustam o preset* Contra, no deurrencia do Edital Process° Dispetua 1812019, 
adiante as squints nits: ulna e condipies. 

CLAUSUlA PRI6112A - Conform Contralti firrnado ern 2410412019, Unto do Edcal de 
Iris:ran Molaiidade Prom Dispense a' 1812019, erre as panes ac/ma identifradas, 

fit
--e COIEGRATACAO DE EMPRESA PARA PRIEM tavIcas DE 

WOW* CORTENPLANDO reuroxiA Nova, MA, DADA E 
ADO TECNICO PARA 080 DA ADMINITRAGA0 POBL1CA DI CAPANEMA It, em 

tordonnniadt corn o ParecerJtuidico n" 31/2020, Inca prorrogado o pram de Vienna 
do °ammo n:  144/2019 pan run 121datel noses a par6r do data de terrain° do 
au rec. its !whir aditivado $05 rare cm PS 7.800,00 nett ma e au:colas Mini, 

clitISULA =IDA: As demaiseliusulas do contrato originino, ono atignias pa: este 
Tenon. per 	inaheradas. 

0, pot as= estarem ajuatadas &mem o presents em 02 *as) vial de igual tew e forma 

CApanema - H2 23 de abed de 2020 

Abaco BELLE 
!kilo Alunicipai 

2011ATAR AMERICO 1111120 
Representank Legal 

JCA TELICONUNICACOE8 I 
RERVICOS 818611  

Cazioda 

tuned Goanuda Pain quash:pa %man*. Cams -244 
1.1731  

CAPASE31.4 PI 

Mimicipio de Capanema PR 

PORTARIA r 7.535, OA to DI MATO OE 2020. 

Term de Ilanoloppio 	Aquelitatirio Toroth do Promo N. 10/2020 

0 Write do Iloakipio 4. Caputo* Mad. M Ihrui. co taw ae aW s A171.,i25 

legais e. Neaten& crs o Fecxrdroerco Irddrono octo dr mord° roe a in n' ; 666 de /I dr 

jxito de 1093 e 3401 &ergots, eopenolnerde 1111 no artigo 

VIM 

AX. P Hooconpr r 	Llevario roadandadr Tcenodo de No, d • :0;1010 

Aelyxbro obro. CONTRATACAD DE EMPRESA 44REcCIALII.A123 NA EXY:CUIA0 DE 

PANINIERTACAO FTNJEDRICN COY F.DRAS IRREGOLUIES E DRENAGEM NA WC so watt 

RUA WK. RCA 1E01E0000 00 ACRE. Rl A LERC1 JOAO ROMAN E RUA 'ARA. NO SICNICIITO 

DE CAMBIA PR EY MEMENTO AO PARECER 1 509:20192SNOCRIC00AIEDR E 

TERM° DE REFERENCIA A' 3935100102312017.111ERMO DE COMPROND SOU "64:1".000 

A2L ?Ex cumpricoemo ao dmp000 no an 109. paigraO Ida 1.18E166 no 21 dec.:rho 

de 1993. roma-u palico 0 resuhadodA !ruck cm epigret.lpronvando ,rnerior xloordicio 

DM: 

forreeedor 

ITEAN2111 	 UE PAVDPENTACAO 	ONEID 

'Firssnsa) DRICA CON PEDPAS 	EACEN,IARLC 

EIREll 	RREGUIARES E ORES/16E11 NA RUA .IREL: ME 

ND 	 yummy. RDA TUN, RDA 

ORIO DO ACRE. RCA LERCY 
0 ROMAN E RUA PARA NO 

UNICIPIO DE CAPAXEN1A PR. EM 
ATENDIXENTO AO PARECER X' 

1019ISRDCR;CGOK MDR 
8310 DE REFERENCIA 5' 

P9553.001331201; 	TERVE DE 
1c1PROMISSO SEA 12 too  

3  ls 

 

 

 

 

 

 

M. J.  Umur le04, gosirc 	Locacio mocialolocle Tornado de Fteor 10 0;2020. 

O de RS 291.925.6E 11)111:01i6S e Cocos. e Duo MU. hodrecrood t love atm,,, Rt:us c Sessnu t 

QUM, Comm'. 

Hood* a prelate kilo*, corgi.  ac  dxPTTA0T,  e1,11011',1,1  

Winne &Paler,: Ilurddipa1 de Crponemo Estado do Parana dos cd0cocce O. dr 

,said do 2020 

Americo Ede 

Nieto Iholicipe 

Aruda Oxnuaio Pak Ora: ranoed..4. 1st -(ran.,. , . II 

NTA2t311•211 

MuniciMo de Capanerna - PR 

PORTARLA r 7.637, ON 13 DI IWO 2 2020. 

TO161 de hotologapio I Ato Adpedientelo Ueda de Nee 

n' 8/2010 

0 Prieto do Mud* do Coma( tele do Pane no use de sue 

embracers legais 0. Canoe:ado one o procedimento InitatOrn esti de word° con a Let 

n' 5.666 de 21 de junta de 1993 e suns alteracoes, tspraiannente era nen attigo 43: 

ROOM 

et. llomologar o Edna' de Idatatao modalsdadr Tornatta de Prom r.' 8j 2020 

Adjudios, °Ojai()) CONTRATACAO DE EMPRESS ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE 

OBRA PAI/IMENTAC,40 POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA BR 163, ACESSO 

A INCA 3ACARE, ZONA RURAL DO MLINICiP10 DE CAPANEMA. CAI ATENDIMPN'TO AO 

TAC.H.PUBLICOUILHO-AUTOS 0001349-29.2003.B.16.0061• CTA 71051.7 

Azt. ? Era evraprunento no drcosto no art.109, pangrar 1 da Lei 8.666, de 21 

de Moho de 1943, tome-se patio o mikado da bciigio em pirate, apresentando o 

ventala lo area manor mem r Aeon, 
, . • ,, 	, 

n 	' ' 
, 4 	a. 

frONEW I 	pAVIMENTACSOISIUEDRICi TONEW 	1.00 	...SI 493 6 

ENGENEA COO P9NAS IRREGULARES E ENGENBRIA 	6 
RIA ORM pRENAGEll PELNIAL NO EIRELI 14E 

ME KCESSO A LIMA JACARE, Ell 
TENDDIENTO AO TAC. 

1.PUBLICO1CASTILHO-AUTOS 
15001.349-29 2003 8.16.01 

TA 71051-7. 

An. r \AU total bas gastos mm a licitacio modalidade Paoli de Prttos 

11/2020. i de RS )51.49166 iCento e Cmcinerna e Um Mil, (uatrocentos e Amnia e Tres 

Rum e Sessana a Sets Centavos) 

Art. C Hotralogo a presente IICRACRO rerogadas ss  dispAmoies  em contra io 

Gabinete do Prekno klunicipa) de Capanema. Estado do Parana au trey dins de 

mato *1020 

Americo Bee 

Prefeito Muni*/ 

knda roncodu Pr& Vnift ?AV& hen 180. lest, -!3,10-410 

iteu,nsnoson 
(VANUA-MI 

41)Follnaerna Caparterna 20 de male de 2020 

Edicito 468 

 

EXTRATO DO CONTRATO N° 220/2020 

Tomada de preps N° 08/2020 
Data da Assinatura: 	14/052020. 

Contratante: 	Municipio de Capanerna-Pr. 
Conuatada: 	TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUCAO DE OBRA PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES NA BR  163,ACESSO A LINHA JACARE, ZONA RURAL 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA- EM ATENDIMENTO. 

Valor total: RS151.493,66 (Centoe Cingitenta e Um Mil, Quauocentos e Noventa 

e Tres Reais e Sessenta e Seis Centavos). 

Anirico Belle 

Prefeito Municipal  

AVISO DE LICITAcA0 - CONCORRENCIA N° 11020 
MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana. iorna pUblico clue 

realizara Processo laciiatorio. nos terns a seguir 
Modalidade Concorrencia n°1.2020 
Tipo de lulgamento. Maior lance e °luta 
Objeto: CONCESSAO DE DIREITO REAL DE LSO DE 
BARRACOES INDUSTRIALS, ('OM CLAUSULA DE REVERSAO 
DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADOS 
INSTALACAO DE EMPRESAS DE NATUREZA NDUSIRLAL. 
COMERCLAL E AO PLANO DE NCENTIVO ENIPRESARIAL 
VISANDO ESTIMULAR A GERAcA0 DO EMPREGO E RENDA 
NO AMBITO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 
MUNICIPAL N° 1488/2013 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013. 
Avaliada atraves de Pontuacio. 
Abertura des propostas:08:30 bolas do dia 221062020 
Local: Setor de Lieitacoes da Prefeinua Municipal de Capanema, Av. 
Pangot de Souza, 1080- Capanema - Parana - Centro 
Denis informacoes poderio set obtidas no endereco xi= ettado em 
horario normal de expedien e no site www.capanema.prgov.br. 
Capanema-PR, 14/0512020. 
Americo Belle- Prefeito Municipal  

EXTRATO DO CONTRATO N° 2212020 
Tama& de precos N° 010.2020 
Data da Assinatura: 	141052020. 
Contratante . 	Mtmicipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME. 
Objeto: CONTILATAck DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECLI(AO 
DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E 

DRENAGEM NA RUA AMA.MBAY, RUA TUPI, RUA TEftRITORIO DO 
ACRE, RUA LERCY JOAO ROMAN E RUA PARA, NO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO PARECER Nm  
50812019/SNDURCGOAIMDR E TERMO DE REFERENCIA N° 
59553.001393!2017-II-TERMO DE COMPROMISSO 568!17-SDR. 
Valor total: RS298.925,64 (Duzentos e Noventa e Oito Mil, Novecentos e Vinte 

e Cinco Ras e Sessenta e Quatro Centavos). 
Anirico Belle 
Prefeito Municipal 



9 rr  
4 '3 pmcp_apoiolicitacaol cI  

De: 	 pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacaol @capanema.pr.gov.br > 

Enviado em: 	 quinta-feira, 14 de maio de 2020 10:02 

Para: 	 'Eduardo Reolon' 

Assunto: 	 Seguro garantia 

Anexos: 	 NOTIFICACAO.pdf; CONTRATO 219- FERNANDO.pdf 

Boa tarde, segue em anexo contrato referente a Tomada de Pregos 07 de 2020 e notificagao informando do seguro 

que a empresa deve apresentar para que possa estar realizando a assinatura. 

Favor confirmar o recebimento. 

Att, 

Steffany H. Gongalves 

SETOR DE LICITAcA0 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 
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Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacOes  

NO TIFICAcA0 

A Empresa 
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI 

Corn relagdo a Tomada de Precos n° 7/2020, objeto: CONTRATACAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA ExEcucAo DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM 
PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM 
ATENDIMENTO 	AO 	TAC-M. PUBLIC° / CASTILHO-AUTOS 	0001349- 
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, notifico a empresa FERNANDO RICARDO 
REOLON CONSTRUCOES - EIRELI, para que no 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, deverd apresentar na assinatura do termo de 

Contrato de Empreitada, a forrnalizaceio da garantia de execucei o e da garantia adicional, 

se houver, que servird de garantia a fiel observeencia das obrigagOes contratuais. 
17.1.2. A apresentageto da garantia de execugdo e da garantia adicional, 

se houver, a condicdo para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa 
proponente vencedora nao comprovar a formalizacao da garantia de execuceio ou da 
garantia adicional, o contrato de empreitada ndo poderei ser firmado, sob pena de 
responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, alem de solidariedade de obrigacO es e 
concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o particular beneficiado e o(s) 
Agente(s) pitblico(s) que firmarem o instrumento em conjunto. 

17.2. 0 valor da garantia de execucei o sera obtido pela aplicaceto 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 execucei o e da garantia adicional, se houver, 
deverei ser efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 
8.666/ 93, a escolha das licitantes vencedoras: 

a) caucelo em dinheiro ou titulos da divida pdblica; 
b) seguro garantia; 

c) fianca banca ria. 

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caugdo em dinheiro, o 
dep6sito deverd 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 deverd corresponder ao periodo de vigencia do 

contrato, acrescido de 90 (noventa) dias; 
b) a apOlice deverd indicar o Municipio de Capanema como beneficid rio; 
c) a apolice deverd conter clausulas de atualizacao financeira, 

imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade. 
17.6. Se a opcdo for pela fianca banal ria, esta deverd 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 



Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacOes  

b) expressa afirmacao do fiador que, como devedor solidetrio, _lard o 
pagamento ao Municipio de Capanema, independentemente de interpelagdo judicial, caso 
o afiancado nao cumpra suas obrigacdesi 

c) renitncia expressa do fiadoi; ao betieficio 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 atualizagei o financeira, de imp rescritibilidade, de 
inalienabilidade e de irrevogabilidade. 	 , 

17.7. Se a opcd° for pelo titulo de divida pdblica, este clever& 
a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil; 
b) ser avaliado por seu valor econdmico, conforme definido pelo Ministerio da 

Fazenda. 
17.8. Nei° sereto aceitos seguro garantia ou fianca bancetria que contenham 

clausulas contretrias aos interesses do Municipio de Capanema. 
17.9. Sem prejuizo das sancdes previstas na Lei e neste Edital, a nao prestaceio de 

garantia exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, 
implicando sua imediata resciseto. 

17.10. Qualquer majoracei o 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 reduceio do valor contratual, poderd a contratada ajustar 
o valor da garantia de execuceto, se assim o desejar. 

17.11. A contratada perderd a garantia de execucdo e a garantia adicional, se 
houver, quando: 

a) da inadimplencia das obrigacOes e/ou rescisa o unilateral do termo de 

Contrato de Empreitada; 
b) quando do nao recebimento provisdrio e definitivo e/ ou new aceitaceto pelo 

licitador da obra. 
17.12. A devoluedo da garantia de exeeuedo ou o valor que dela restar, dar-

se-a por requerimento mediante a apresentaedo de: 
a) termo de recebimento definitivo; 
b) certidd o negativa de debitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado 

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

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

Capanema, 14 dias de maio de 2020 

? 
sOrPtger)tec e;Frifint--t 

Chefe do Setor de LicitacOes 
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Municipio de Capanema - PR 

CONTRATO N° 219/2020 

CONTRATO DE ExEcucAo DE OBRA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA 

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucao 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 FERNANDO 

RICARDO REOLON CONSTRUcOES - EIRELI., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 07.129.002/0001-24, corn 

endereco a Rua RUA PRINCESA IZABEL, 3352 SALA 01 - CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de 

Realeza/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) FERNANDO RICARDO REOLON inscrito no CPF 

n°049.044.479-21, residente e domiciliado em RUA PRINCESA ISABEL, 3352 APTO 01 - CEP: 85770000 -

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 legislacao pertinente, obedecidas as condigOes estabelecidas na 

licitacao realizada na modalidade TOMADA DE PREcOS N° 7/2020, que fazem parte integrante deste 

instrumento, mediante as clausulas e condicOes a seguir estipuladas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. 0 objeto do presente contrato é CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUO0 

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, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia corn os projetos, 
especificagoes tecnicas e demais pegas e documentos referentes a licitacao Tomada de Pregos 7/2020. 

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 dc Tomada de Precos N° 7/2020, 
juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
2.1. 0 preco global para a execucao do objeto deste contrato e de R$ 150.890,40 (Cento e Cinqiienta 

Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta Centavos). 
2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes 

da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao 
cumprimento integral do objeto contratado. 

2.1.2. 0 valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hip6teses previstas em lei. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA  
As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos consignados 

no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada: 

Dot acacs 

Exercicio 
da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programatica Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

Avenida Governad 	cd Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Folic:0,03552-1321 
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2020 1581 08.001.26.782.2601.1280 000 4.4.90.51.00.00 De Exercicios 
Anteriores 

2020 1581 08.001.26.782.2601.1280 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

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

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO  
4.1. As obras sera° executadas nos locais e na forma descritos no projeto basic° 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 é de no maxim° 6 (leis) meses, 

4.2.1. 0 prazo de execugao dos servicos tera. inicio 10° (decimo) dia a partir da Ordem de Inicio 
da Obra e clever& 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 clever(' respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto 

4.4.Para a perfeita execugao dos servieos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no 
Projeto Basic° 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 especificagoes teenicas 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 execucao; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de exeeuedo 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 conclusdo da obra devido a hipOtese de suspensao da execugao, nos 

termos do subitem 20.5.1, do edital. 
h) outros casos previstos ern lei. 

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forea 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 forga maior. 

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus 
deveres e responsabilidades relativos a execuedo 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 condieOes da licitaeao, nao cabendo direito a CONTRATADA 
de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reelamagao. 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA 
5.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses, 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 13/05/2020 e encerramento em 

12/05/2021 
5.3. 0 prazo de vigencia de contrato a maior do que o prazo para a execugao da obra devido a necessidade 

de realizar medigOes, pagamentos e prestacao 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 excelled° da obra. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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6.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais 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 partial, 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 implantacdo 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 miudmo de 10 (dez) dias ape's 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 solucaes desenvolvidas nos 
anteprojetos constantes no Projeto Basic° (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos 
construtivos e especificacOes tecnicas, incorporando as alteracOes exigidas pelas miltuas 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 nit) 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 proieto basic() e a execucao da obra, verificadas  
ape's o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao "risco", da composicao do BDI 
apresentado pela empress, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.  

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacties 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 servico tecnico especializado, para que 
a Administracao possa utiliza-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 tecnologieo, insuscetivel de privilegio, 
a cessao dos direitos incluira 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 
aplicacao da obra; 

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE: 
6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequacOes e atualizacOes que vierem a ser realizadas, logo ape's o recebimento de cada parcela, de 
forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacOes; 

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes tecnicas, da 
documentacao produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do contrato, 
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao sem que exista 
autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das saneeies civis e penais cabiveis. 

6.1.7.Promover a organizacao 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 legislacao pertinente, 
cumprindo as determinacOes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores 
condicOes de seguranca, higiene e disciplina. 

6.1.9.Atentar, em relacao ao material, para todas as disposicOes e especificacoes constantes no 
Projeto Basic°. 

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao, quaisquer 
mudancas nos metodos executivos que fujam as especificacOes do memorial descritivo. 

Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8,5760-000 
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6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsavel, as informagoes sobre o andamento da obra, tais 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 fiscalizacao.  

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o estabelecido neste 
instrumento e as especificacoes constantes no projeto basic° e seus anexos, bem como substituir aqueles 
realizados corn materiais defeituosos ou corn vicio de construed°, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da 
data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da 
CONTRATANTE. 

6.1.13.0bservar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construed() 
civil estabelecidos na Resoluedo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. 

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao 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 destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorreeoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, 
de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via prIblica 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 informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos documentos 
relativos a execucao da reforma. 

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 
execucao 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 obrigaedes inerentes a 
execucao 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 precaugfies necessarias, inclusive consulta nos respectivos Orgiios, 
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 execucao 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 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 seguranca da Administragdo; 

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevenedo de incendios nas areas da Administragdo; 
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 
recomendacOes 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 execucao dos servicos, fora das suas especificaeties; 

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragao ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, procedendo imediatamente aos reparos 
ou indenizacOes 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 patrim6nio pUblico; 
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6.1.31.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 Basic° ou neste contrato; 
6.1.32.Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condicoes 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 obrigagoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, e do 
pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucao dos servicos. 

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a execucao 

da obra; 
6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacOes tecnicas, 

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacOes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso 
do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de servicos para uma 
proposta de precos completa e satisfatOria; 

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

•
CLAUSULA sommA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
7.1.1. Cumprir fielmente as disposicOes do Contrato e demais documentos da licitacao; 
7.1.2. Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n° 8.666/93; 
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 condicOes e precos pactuados no Contrato; 
7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicifies, falhas ou irregularidades 

constatadas na execucao do servico 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 obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 
7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagOes da CONTRATADA relativas a observancia das 

normas ambientais vigentes; 

7.1.9.Proporcionar todas as condicOes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
servicos de acordo corn as determinacOes 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 
com as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicOes de habilitacao e qualificacao exigidas na 
licitacao. 

CLAUSULA OITAVA. - DAS VEDACOES 
8.1. E vedado a CONTRATADA: 

8.1.1. A subcontratacao 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, obrigacao ou direito relativo 
ao objeto desta licitacao. 

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira; 
8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegacao 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 com os seguintes procedimentos: 

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medicao previa dos servicos executados no periodo, atraves de 
planilha e memOria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizacao. 

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. 
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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 medigao previa correspondente, ficando a 
cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do valor respectivo. 

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, 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 servicos efetivamente executados, 
devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

9.2.6. A aprovagao da medicao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de qualquer 
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados. 

9.2.7. Ap6s a aprovagao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao 
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao 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. 

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 apresentaga° de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade na 
execugao dos servicos 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-d apOs a comprovacao 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 retencao 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 
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 responsabilizara 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 clever& ser acrescido de encargos moratOrios proporcionais aos dias 
de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula: 

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 DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
10.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo ate 15 (quinze) dias apos a 

comunicacao ao CONTRATANTE da conclusa"o 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 aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dare. 
quando nao houver qualquer pendencia por parte da CONTRATADA. 

10.1.1. 0 recebimento provi • tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os 
testes de campo e a entrega dos Man _ - ;trucoes exigiveis. 
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10.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo 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 adequacao dos servieos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais 
que se fizerem necessarios. 

10.2.1. ApOs tal inspeeao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, 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 incorreeides resultantes 
da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo 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. 
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 manifestacao 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 servieos contratados sera lavrado desde que 

tenham lido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizacao quanto as pendencias observadas, e 
somente apps solucionadas todas as reclamacaes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios 
ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execticao 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 forea das disposicoes legais em 

vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

CLAUSULA DECIIIMEA PRISIEIRA, DA FISCALIZACAO 
11. A fiscalizaedo se dara conforme o item 20 do edital. 

CLAUSULA:DECIMALSEGURDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE 
12.1. Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos, seja nos 

projetos, detalhes ou especificacepes, somente podera ser feita a criterio do CONTRATANTE, através do 
Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas 
mesmas condieOes contratuais, os acrescimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servieos 
para melhor adequacao 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/servicos contratada a realizaeao de servicos adicionais nao 
previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos precos unitarios constantes da Tabela 
de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos Orgdos fiscalizadores, ou se for o caso, 
o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicdes 
da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

12.3.No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera expedida apOs 
a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais. 

12.4.Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lci 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 execuciio 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 enseiadores do 
atraso da execucsio, sob Dena de aplicactio 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. 

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 
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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 fiscalizagao, impedir o emprego daqueles que julgar imprOprios. 

14.2. Sempre que dos documentos de licitacao 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 especificagOes tecnicas e/ou memoriais como "similar" 
a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidird sobre a questa() da similaridade. 

14.3. Em nenhuma hipotese sera admitido emprego de servidores publicos municipais bem como 
equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execupdo da presente obra, sob pena de rescisao 
contratual e apuracao quanto a improbidade administrativa de agentes publicos.  

CLAUSULA DECIMA QUINTA - 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 
protegao individual - EPI, devera treinar e tornar obrigat6rio 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 hip6tese, nao se eximird da total responsabilidade quanto a 
negligencia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria no 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 
preservagao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as 
Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 
22/12/77. 

15.5. 0 CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigos 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 
fiscalizagao em caso de acidente(s) na obra, nos servigos 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 assumith integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a 

terceiros decorrentes da execucao dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou 
destruicOes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamagOes que possam surgir corn •  
relacao ao presente Contrato. 

16.2. 0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 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 
fiscalizacao, 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 sinalizacao 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 intervencao de terceiros previstas no C6digo de 
Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso. 

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se 
responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagao dos servicos contratados, sob pena de 
incorrer em descumprimento de obrigagao contratual e sujeitar-sea aplicagdo das penalidades cabiveis. 
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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, C6digo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administragdo Pi blica podera motivadamente adotar 

providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrencia de dano de 
dificil ou impossivel reparacao. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
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 

contradit6rio 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 acarretara a execucao dos valores das 

multas e indenizacoes 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 situagOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao decididos pela 

CONTRATANTE, segundo as disposicOes 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. 

20. 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 pada° de 6tica durante todo o processo de licitacao, de contratacao e de 
execucao do objeto contratual. 
Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes pritticas: 

"Priitica Corrupts": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem cora o objetivo de influenciar a licit° de servidor public° no processo de licitagito ou 
na execucao de contrato; 

"Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou ornissio dos fatos, corn o objetivo de 
influenciar o processo de licitagao ou de execucao de contrato; 

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, cora ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do orgao licitador, visando 
estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos; 

"Prittica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, 
as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacio em um processo licitatorio ou afetar 
a execucao do contrato; 

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecoes ou 
fazer declaragoes falsas ao representantes do organismo flnanceiro multilateral, corn objetivo de 
impedir materialmente a apuractio de alegacoes de pratica prevista na clausula III, deste edital (ii) atos 
cuja intencao seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo flnanceiro multilateral 
promover inspecito. 

20.2. Na hipotese de financiamento, partial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imports sanctio sobre um empresa ou pessoa fisica, 
inclusive declarando-a inelegivel, indeflnidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de 
contratos financiados pelo or ismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa 
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Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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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 hipatese 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 execucao do 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

21.1. Os casos omissos ou situacifies 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 no 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante 
deste Contrato, independentemente de suas transcrigOes. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO 
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 so efeito. 

Capanema, 13 de maio de 2020. 

(010°11"  
FERNANaipD2 	• REOLON CONSTR UCOES - EIRELI 

FORNECEDOR 

FERNANDO RICARDO REOLON 

REPRESEP+TANTE LEGAL 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:( '16)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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PROCURAQA0 PtBLICA QUE FAZ: 
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUOES EIRELI 
A FAVOR DE 
NEY GERALDO REOLON 

SAIBAM todos, quantos este Publico Instrumento de Procuracao virem, aos nove 
dias do mos de janeiro do ano de dois mil e dezenove (09/01/2019), nesta Cidade 
e Comarca de Realeza, Estado do Parana, nesta Serventia, compa'receu como 
Outorgante, FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUOES EIRELI, pessoa juridica de di-
reito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°  07.129.002/0001-24, com NIRE sob n° 
41 6 0054897-3, com sede na Rua Princesa Izabel, n° 3352, Sala 01, Centro, 
nesta Cidade de Realeza - PR, neste ato representada por seu Administrador, 
FERNANDO RICARDO REOLON, brasileiro, solteiro, maior, capaz, nascido em 
17/03/1990, empreserio, portador da Cl/RG n° 9.223.555-6 - SSP/PR e inscrito no 
CPF/MF sob n° 049.044.479/21, residente e domiciliado na Rua Princeza Izabel, 
n° 3352, Centro, nesta:Cidade de Realeza - PR, nos termos da clausula sexta do 
Ato Constitutivo Consolidado de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
- Eireli, Fernando Ricardo Reolon Construgoes - Eireli, devidamente registrado 
na junta comercial do Estado do Parana, Agencia de Curitiba, em 28/03/2017, com 
registro sob n° 20171633202, acompanhado da Certidao Simplificada expedida pelo 
mesmo orgao e agencia em, 14/12/2018, confirmados eletronicamente respecti-
vamente em, 08/01/2019, com codigo de verificacao sob n° 11701159640 e, com 
consulta de autenticidade sob n° 187166498. Juridicamente reconhecida como a 
pr6pria por mim, Rosangela Scanagatta Pavan, escrevente substituta, conforme os 
documentos que me foram apresentados, do que dou fe. E ai pela Outorgante, por 
seu Administrador, foi-me dito que nomeia e constitui seu bastante procurador, 
NEY GERALDO REOLON, brasileiro, divorciado, construtor, portador da Cl/RG n° 
5.254.202-2 - SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n° 588.742.329/34, residente e 
domiciliado na Rua Princesa Izabel, n° 3352, Centro, nesta Cidade de Realeza -
PR. Com  amplos, gerais e ilimitados poderes, para o fim especifico de gerir e 
administrar todos os bens, negocios e interesses da ora Outorgante; podendo, 
para tanto, dito procurador: a) Tratar de todos os negocios comerciais e ban-
cerios da Empresa, comprar e vender mercadorias, celebrar contratos comerciais, 
receber dinheiro, titulos e valores, passar recibos e dar quitagOes, sacar 
duplicates de faturas e letras de cambio; aceitar, endossar, caucionar, emitir 
e descontar 	duplicates, letras de cambio e notas promiss6rias; efetuar 
descontos, conceder prorrogagoes de prazos e modificar vencimentos de titulos; 
celebrar contratos de financiamentos com bancos e estabelecimentos de creditos 
em geral, dar a estes as necessaries ordens e instrugOes, assinar propostas, 
cartas de remessa, correspondencias, papeis e quaisquer outros documentos, 
caucionar, 	descontar, transferir e endossar conhecimentos de depositor e 
conhecimentos de embarque, realizar, solucionar, transigir, assumir obrigagoes, 
compromissos e qualquer negocio comercial ou bancario, em nome da Outorgante, 
represents-la em Serventias Notariais e Registrais e perante repartigOes 
pUblicas em geral, INCRA, RECEITA FEDERAL, IBAMA, INSS, IAP - Instituto Am-
biental do Parana e demais orgaos competentes, podendo ainda participar em li-
citacoes publicas de obras, assinar cartas credenciais, juntando e assinando 
para tanto, todos os documentos que se fizerem necessarios; e ainda, b) repre-
sentar a Outorgante apresentando-se perante quaisquer terceiros, e, amplamente, 
perante Juntas Comerciais Estaduais, e Oficios de Registro de Titulos e Do-
cumentos e de Pessoas Juridicas, ai podendo assinar contratos constitutivos, 
alteragOes contratuais, distratos sociais, e quaisquer outros documentos que se 
fizerem necessarios, 	inclusive podendo receber Cartas de Notificagao e 
concordar ou discordar com o que convier; prestar fiance; aceitar, emitir e dar 
quitagao em Notas Promissdrias; c) representar a Outorgante apresentando-se 
cerante 	estabelecimetos bancarios, em especifico, -junto a COOPERATIVA DE 
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PAULISTA - SICREDI FRONTEIRAS, PR/SC/SP, Agencia n° 0738, com relagao a cpnta 

corrente n°  28056-9, em qualquer de suas Agencies e Filiais, nesta Cidqpie-'e/ou 
fora dela. Podendo movimentar e encerrar contas correntes e cadernetas de 
poupanga, fazer depesitos e retiradas monetarias, assinar e emitir, endossar e 
descontar 	cheques, 	solicitar saldos e extratos de conta corrente ou de 
aplicagoes, conferir saldos e valores, requisitar talonarios de cheques, con-
ferir o que necessario for, efetuar aplicagOes de dinheiro, autorizar debito em 
conta relativo a operagoes; retirar e baixar cheques devolvidos; endossar 
cheques; requisitar cartao eletronico; movimentar conta corrente com cartao 
eletronico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; 
efetuar resgates/aplicagOes financeiras; efetuar saques - conta corrente, 
cadastrar, 	alterar 	e 	desbloquear 	senhas; 	efetuar pagamentos por meio 
eletronico, efetuar transferencias por meio eletronico, assinar Contratos que 
se fizerem necessaries, inclusive aditivos contratuais, ajustar pregos, 
clausulas, prazos e formas de pagamento, assumir obrigagoes, assinar folhas, 
fichas, guias e requerimentos, preencher e assinar formularies, assumir 
compromissos, prestar declaragoes e esclarecimentos, pagar taxas, multas e 
impostos, assinar todo e qualquer documentos suficiente ao giro bancario. d) 
representar a Outorgante apresentando-se perante Estabelecimentos Bancarios em 
geral, inclusive BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONoMICA FEDERAL, HSBC - BANK DO 
BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, COOPERATIVA DE CREDITO E 
INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO FRONTEIRAS DO IGUAgU E SUDESTE PAULISTA -
SICREDI FRONTEIRAS, PR/SC/SP, COOPERATIVA DE CREDITOS DE LIVRE ADMISSAO DE 
ASSOCIADOS DO VALE DO IGUAgU - SICOOB, SISTEMAS DE COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 
COM INTERAgA0 SOLIDARIA - CRESOL, BANCO BRADESCO S/A, em qualquer de suas A-
gencies e Filiais, nesta Cidade e/ou fora dela. Podendo abrir, movimentar e 
encerrar contas correntes e cadernetas de poupanca, fazer depesitos e retiradas 
monetarias, assinar e emitir, endossar e descontar cheques, solicitar saldos e 
extratos de conta corrente ou de aplicagOes, conferir saldos e valores, re-
quisitar talonarios de cheques, conferir o que necessario for, efetuar apli-
cagOes de dinheiro, autorizar debit° em conta relativo a operagoes; retirar e 
baixar cheques devolvidos; endossar cheques; requisitar cartao eletronico; mo-
vimentar conta corrente com cartao eletrOnico; sustar/contra-ordenar cheques; 
cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicacOes financeiras; e-
fetuar saques - conta corrente; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; 
efetuar pagamentos 	por meio eletronico, efetuar transferencias por meio 
eletronico, assinar Contratos que se fizerem necessaries, inclusive aditivos 
contratuais, assinar orgamentos e propostas, ajustar pregos, clausulas, prazos 
e formas de pagamento, assumir obrigagoes, assinar folhas, fichas, guias e 
requerimentos, preencher e assinar formularios, assumir compromissos, prestar 
declaracoes e esclarecimentos, pagar taxas, multas e impostos, assinar todo e 
qualquer documentos suficiente ao giro bancario. e) representar a Outorgante 
apresentando-se perante as Repartigoes Gerais de Correios e Telegrafos, ai po- 
dendo 	retirar mercadorias e correspondencias, e receber vales postais e 
reembolsos; f) Admitir e demitir funcionaries, fixando-lhes suas fungoes, re- 
munerag6es e condigaes; assinar carteiras de trabalho, redibos de ferias e a-
viSOS previos; rescindir contratos de trabalho e demitir funcionarios, repre-
sentar a Outorgante perante a Justiga do Trabalho, Sindicatos Classistas, bem 
como perante o Ministerio do Trabalho, em quaisquer de suas delegacias 
regionais; g) representar a Outorgante apresentando-se perante o Ministerio da 
Fazenda, especialmente perante a Secretaria da Receita Federal, e ai efetuar 
declaragoes de Imposto de Renda, pagar impostos e receber restituigoes e ainda, 
representar junto a qualquer outro ergao Publico Federal, Estadual, Municipal e 
Autarduias, ai luntar, assinar, requerer, apresentar e retirar todo e qualquer 
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requerimentos de qualquer natureza, prestar informacOes e declaragoes, assumiT 
compromissos, pagar taxas e impostos; h) representar a Outorgante perante as 
Companhias TelefOnicas, de Saneamento Basic°, de Iluminaeao Publica, e outras, 
notadamente perante a SANEPAR e a COPEL, ai resolvendo quaisquer assuntos de 
seu interesse e conveniencia; e, perante o Departamento Estadual de Transit° - 
DETRAN, bem como CIRETRAN, ai podendo livremente vender, ceder e/ou transferir 
veiculos em nome da Outorgante e ainda, requerer, assinar, e declarar o que for 
necessario aos interesses da Outorgante, inclusive podendo pagar taxas e re-
querer a Segunda Via de Documento Unico de Transferencia e de Autorizagao de 
Transferencia de quaisquer veiculos de sua titularidade; i) representar a ou-
torgante apresentando-se, tambem, no foro em geral, perante qualquer Juizo, 
Instancia ou Tribunal, podendo mover awes e defende-lo nas contrarias, 
seguindo umas e outras ate final decisao, interpor recursos, requerer 
beneficios, prestar declaragoes, informagoes e esclarecimentos necessaries, 
contratar advogados, utilizar-se inclusive dos poderes da clausula ad-judicia, 
e mais dos para transigir, desistir, firmar compromissos, e fazer acordos; e, 
j) representar, tambem, a Outorgante apresentando-se perante quaisquer Cons6r-
cios de Bens, promovendo o que convier; perante Fundos de Pensao e Saude, e de 
Previdencia Privada, e ai pagar taxas de seguro, mensalidades e outras, receber 
restituigoes e beneficios, apresentar e retirar documentos e fazer provas 
documentais, requerer exames e atendimentos, e enfim praticar todos os demais 
atos necessarios para os fins acima especificos. Podendo substabelecer o pre-
sente mandato e praticar, finalmente, todos os demais atos necessarios e in- 
dispensaveis 	ao 	fiel 	e 	cabal 	desempenho do presente mandato. DOS 
ARQUIVAMENTOS: Encontra-se arquivado nesta Serventia o seguinte documento: a) 
Ato Constitutivo Consolidado de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
Eireli Fernando Ricardo Reolon ConstrugOes Eireli com sua respectiva 
confirmagao e Certidao Simplificada em Arquivo de Contratos Sociais, sob n° 
021, as fls. 002/007 e 055. Pela Outorgante, por seu Administrador, foi-me 
dito, finalmente, que aceitam esta procuragao em todos os seus expressos 
termos. Assim o disseram, do que dou fe. A pedido, lavrei-lhes a presente pro-
curagao que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e 
assina. PROTOCOLADO nesta Serventia sob n°  19-000010, nesta data, no Livro 
Protocolo Geral. Eu a., Rosangela Scanagatta Pavan, escrevente substituta, que 
a digitei, conferi, subscrevi, dou 	e assino em public° e raso. Custas e- 
molumentos R$74,23 = Custas VRC 384,/62 VRC's. ISSQN R$ 2,23. FADEP R$ 3,71. 

PkTO DR , 
44,9 

Selo Digital: mRrzA. eRXO.NzLeycontrole 
Consulte esse 	lo em htt ://funarpen 

FUNREJUS (25%) R$ 18,56.****************/**************************************** 

(a.) 1-FERNANDO RICARDO REOLON 2 -Rosang,11a--SrMlra77atta Pavan********************* 
Trasladada em seguida, 	confere em tu o com o^priginal, ao qual me reporto e . 
dou fe. 	 1 

E  	 tade 

aosa4gela/Scana att Pavan 
Escrevtnte Subst tuta 
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APO CEDIGITAt unto 
SEGUROS 

Nossas apolices sao registradas e validadas corn a tecnologia Blockchain, 
podendo ser acessadas diretamente por urn QR Code. Tudo isso para propiciar a 
leitura dos principals dados do seguro contratado em formato universal. A leitura 
do QR Code nao dispensa a consulta da apolice na pagina da Internet da 
Superintendencia de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros 
(juntoseguros.com). 

FRONTISPICIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA 

• DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A. 
CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, corn sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 — Centro -
Curitiba - PR 

Data de Emissao: 15/05/2020 
N° Apolice Seguro Garantia: 01-0775-0301273 
Proposta: 2593198 
Cc itrole Interno (Codigo Controle): 538790093 
N° tie Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0301273.000000 

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PR 
CNP,,: 75.972.760/0001-60 AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, N.° 1080 - CEP: 85.760-000 - CAPANEMA - PR - 
Telet3ne: . 

DADOS DO TOMADOR: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI • 	CNPJ: 07.129.002/0001-24 - RUA PRINCESA ISABEL 3352 - REALEZA - PR - SALA 01 

DADOS DA CORRETORA: 
000001.0.009179-1 AGUIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

Documento eletrOnico digitalmente assinado por: 

IC P, 	IC P 
Brasil - 	 Brasil A.s3.1114,10 40,4- 	po, 	 dgclineritr,  

	

f—.«0  Gustave lientich 	• 	Roque Jr. de H. Melo 

Documento eletronico assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2/2001 de 24/08/2001, que 
instituiu a Infra - estrutura de Chaves Riblicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatarios(as): Gustavo 

Henrich N° de Serie do Certificado: 099FC08915F5891A Roque de Holanda Melo N° de Serie do 
Certificado: 52AE2099725C9CD2 

Art. 1° - Fica insttuida a Infra - Estrutura de Chaves Kiblicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade juridica de documentos em forma eletronica, das 
aplicacoes de suporte e das aplicacoes habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realizacao de transayoes eletronicas seguras. 

Apes sete dias Uteis da emissao deste documento, podera ser verificado se a apolice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br  da SUSEP - Superintendencia de 
Seguros Privados., Autarquia Federal responsavel pela fiscalizac.ao, normatiza* e controle dos mercados de seguro, previdencia complementar aberta, capitalize*, resseguro e corretagem 
de seguro. As condicOes contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto a Susep poderao ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo corn o 
minter° de processo constante da apolice / proposta.A certiclao de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br.Este produto este 
protocolado através do N.° de Processo SUSEP 15414.900195/201417 e n° 15414.900196/2014-53. 
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301.0uvidoria Junto: 0800 643 0301. 
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.1 SEGUROS 
unto N° Apolice Seguro Garantia: 01-0775-0301273 

Proposta: 2593198 
Controle Interno (COdigo Controle): 538790093 
N° de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0301273.000000 

FRONTISPICIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA 

Garantia contratada 

Modalidade Limife Maximo de Garantia (L.M.G) Ramo 

Executante Construtor R$ 7.544,52 0775 - GARANTIA SEGURADO - 
SETOR PUBLICO 

Descrigeo da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato: 

Modalidade e Cobertura Adicional 	Importancia Segurada  
Vigencia 

Executante Construtor 	 R$ 7.544,52 

Inicio 	Tomlin° 

13/05/2020 	06/08/2021 

Demonstrativo de Premio: 

Premio Liquido Executante Construtor 	  R$ 	 290,00 
Adicional de Fracionamento 	  R$ 	 0,00 •  
1.0.F 	  R$ 	 0,00 

Premio Total 	  R$ 	 290,00 

Parcela 	 Vencimento 	 N° Came 	 Valor(R$) 
1 	 22/05/2020 	 7688851 	 290,00 

Em atendimento a Lei 12.741/12informamos que incidem as aliquotas de 0E5% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os premios de seguros. deduzidos do estabelecido em legislacao 
especifica.0(s) valor(es) acima descrito(s). e(sao) devido(s) no cenario desta contratayao de cobertura(s).Pode(m) sofrer alterack(oes) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composicao. 

APO E 
Pagina 1 de 16 



mill SEGUROS 
unto N° Apolice Seguro Garantia: 01-0775-0301273 

Proposta: 2593198 
Controle Interno (Codigo Controle): 538790093 

N° de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0301273.000000 

FRONTISPICIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA 

Objeto da Garantia 

• 

• 

Esta apOlice, de riscos declarados, garante indenizagao, ate o valor fixado na apOlice, dos 
prejuizos causados pelo Tomador ao Segurado, em razao de inadimplemento na execugao dos 
servigos descritos no objeto do Contrato 219/2020. 

Esta apolice e emitida de acordo corn as condigOes da Circular da Susep n.° 477/13. 

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. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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39 
CONDIOES GERAIS 

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO 

CAPITULO I - CONDIOES GERAIS - RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA — SEGURADO: SETOR PUBLIC° 

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, concessdes 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; 

— 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. Definigoes: 

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definigties: 

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 urn piano de seguro, que estabelecem as obrigagOes e os direitos das partes contratantes. 

2.3. CondigOes Especiais: conjunto das disposicc5es especificas relativas a cada modalidade 
e/ou cobertura de urn piano de seguro, que alteram as disposigbes estabelecidas nas Condigbes 
Gerais. 

2.4. CondigOes Particulares: conjunto de clausulas que alteram, de alguma forma, as Condigees 
Gerais e/ou Condicbes Especiais, de acordo corn cada segurado. 

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre &Taos ou entidades da Administragao 
PUblica (segurado) e particulares (tomadores), em que haja urn acordo de vontades para a 
forma ao de vinculo e a estipulagao de obrigagOes reciprocas, seja qual for a denominagao 
utilizada. 
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2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz nnodificagOes na 
apOlice de Seguro Garantia, mediante solicitacao e anuencia expressa das partes. 

2.7. Indenizageo: pagamento dos prejuizos e/ou multas resultantes do inadimplemento das 
obrigagbes cobertas pelo seguro. 

2.8. Limite Maximo de Garantia: valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o 
segurado em funcao do pagamento de indenizacao. 

2.9. Prernio: importancia devida pelo tomador a seguradora, em fungeo 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 reclamacao 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. Relator-la Final de Regulagao: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o 
posicionamento acerca da caracterizacao ou nao do sinistro reclamado, bem como os possiveis 
valores a serem indenizados. 

2.13. Segurado: a Administracao PUblica ou o Poder Concedente. 

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apolice, do cumprimento 
das obrigacaes 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 obrigacOes do tomador cobertas pelo seguro. 

2.17. Tomador: devedor das obrigacbes por ele assumidas perante o segurado. 

• 3. Aceitagao: 

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, com 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 aceitagao ou nao 
da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovacaes, 
bem como para alteracOes que impliquem modificacao 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 juridica, a solicitacao de documentos complementares 
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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 avaliagao da proposta ou taxagao 
do risco. 

3.3.3. No caso de solicitagao de documentos complementares, para analise e aceitagao 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 manifestagao, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, 
caracterizara a aceitagao tacita do seguro. 

3.6. Caso a aceitagao da proposta dependa de contratagao ou alteracao 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 maxim° nominal por ela garantido. 

4.2. Quando efetuadas alteragOes previamente estabelecidas no contrato principal ou no 
documento que serviu de base para a aceitagao 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 aceitagao 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. Prernio 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 premio devido, podera a 
seguradora recorrer a execugao do contrato de contragarantia. 

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 com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer 
uma das parcelas, com 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 
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parcelas coincidir corn dia em que nao haja expediente bancario, o pagamento podera ser 
efetuado no primeiro dia Otil 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 Oteis, 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 apblice 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 alteragOes de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou 
no documento que serviu de base para a aceitagao do risco pela seguradora, a vigencia da 
apolice aconnpanhara tais nriodificagoes, 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, Reclamagao e Caracterizagao do Sinistro: 

7.1. A Expectativa, Reclamagao e Caracterizagao do Sinistro sera° especificadas para cada 
modalidade nas CondigOes Especiais, quando couberem. 

7.2. A seguradora descrevera nas CondigOes Especiais os documentos que deverao ser 
apresentados para a efetivagao da Reclamagao de Sinistro. 

7.2.1. Corn base em dOvida fundada e justificavel, a seguradora podera solicitar documentagao 
e/ou informagao complementar. 

7.3. A Reclamagao de Sinistros amparados pela presente apolice podera ser realizada durante o 
prazo prescricional, nos termos da Clausula 17 destas Condigoes Gerais; 

7.4. Caso a seguradora conclua pela nao caracterizagao do sinistro, comunicara formalmente ao 
segurado, por escrito, sua negativa de indenizagao, 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 
maxima 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 'he dar 
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou 
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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 obrigacao: 

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 regulacao 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 util subsequente aquele em que 
forem completamente atendidas as exigencias. 

8.2.3. No caso de decisao judicial ou decisao arbitral, que suspenda os efeitos de reclamagao 
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 vinculacao da apolice a urn contrato principal, todos os saldos de 
creditos do tomador no contrato principal sera° utilizados na amortizacao do prejuizo e/ou da 
multa objeto da reclamacao do sinistro, sem prejuizo do pagamento da indenizacao no prazo 
devido. 

8.3.1. 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 lhe tenha sido pago. 

9. Atualizacao de Valores: 

9.1. 0 nao pagamento das obrigacoes pecuniarias da seguradora, inclusive da indenizacao nos 
termos da Clausula 8 destas CondicOes Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva 
obrigacao, 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 

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 - indice de Precos ao 
Consumidor Amplo da Fundagao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica - ou indice que 
vier a substitui-lo, sendo calculado corn base na variacao positiva apurada entre o Ultimo indice 
publicado antes da data de obrigacao de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior 
a data de sua efetiva liquidacao. 

9.3. Os juros moratOrios, contados a partir do primeiro dia posterior ao termino do prazo fixado 
para pagamento da obrigacao, 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 interpelacao judicial ou extrajudicial, de uma s6 vez, juntamente corn 
os demais valores devidos no contrato. 

10. Sub-Rogacao: 
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10.1. Paga a indenizacao ou iniciado o cumprimento das obrigagbes inadimplidas pelo tomador, 
a seguradora sub-rogar-se-6 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: 

O segurado perdera o direito a indenizacao na ocorrencia de uma ou mais das seguintes 
hipOteses: 

I — Casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Codigo Civil Brasileiro; 

II — Descumprimento das obrigagoes do tomador decorrente de atos ou fatos de 
responsabilidade do segurado; 

III — Alteragao das obrigacties 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 um ou de outro; 

V — 0 segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrigagdes previstas no contrato de 
seguro; 

VI — Se o segurado ou seu representante legal fizer declaragOes inexatas ou omitir de má-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 beneficiario, a seguradora 
responders, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, 
relativamente ao prejuizo comum. 

13. Concorrencia de ApOlices: 

E vedada a utilizacao de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o 
objeto deste contrato, salvo no caso de apOlices complementares. 

14. Extingao da Garantia: 

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-a na ocorrencia de um dos seguintes 
eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuizo do prazo para reclamagao do sinistro conforme 
item 7.3. destas Condigoes Gerais: 
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I — quando o objeto do contrato principal garantido pela apOlice for definitivamente realizado 
mediante termo ou declaracao assinada pelo segurado ou devolugao da apolice; 

II — quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 

III — quando o pagamento da indenizacao ao segurado atingir o limite maxima de garantia da 
apolice; 

IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vincula ao da 
apolice a urn contrato principal, ou quando a obrigagao 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 apos a execucao do contrato, em consonancia corn o 
disposto no paragrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extingao se comprovara, alem 
das hip6teses 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, par iniciativa do 
segurado ou da seguradora e corn a concordancia reciproca, deverao ser observadas as 
seguintes disposicOes: 

15.1.1. Na hipotese 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 
maximo, alem dos emolumentos, o premio calculado de acordo corn a segulnte tabela de prazo 
curto: 

Relacao a ser aplicada sobre a vigencia 

original para obtencao de prazo em 

----%-do----I Re!agar:, a ser aplicada sobre a vig8ncia --- I 

original para obtencao de prazo em dias--- I---Premio--- 

	 15/365 	  -13%- 	- I 	  195/365  	  I - 	-73%- - - 

	 30/365 	  I - 	-20%- 	- I 	  210/365  	  I - 	-75%- - - 

	 45/365 	  I - 	-27%- 	- I 	  225/365  	  I - 	-78%- - - 

	 60/365 	  I - 	-30%- 	- 	  240/365  	  I - 	-80%- - - 

	 75/365 	  I - 	-37%- 	- I 	  255/365  	  I - 	-83%- - - 

	 90/365 	  1- 	-40%- 	- I 	  270/365 	  I - 	-85%- - - 

	  105/365 	  -46%- 	- I 	  285/365 	  -88%- - - 

	  120/365 	  -50%- 	- I 	  300/365 	  -90%- - - 

	  135/365 	  -56%- 	- I 	  315/365 	  -93%. - - 

	  150/365 	  -60%- 	- 1 	  330/365 	  -95%- - - 

	  165/365 	  -66%- 	- I 	  345/365 	  -98%- - - 

	  180/365 	  I - 	-70%- 	- I 	  365/365 	  I - - 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. 

APC5LICEDIGITAL  ICI  
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6  44.5 

16. Controversias: 

16.1. As controversias surgidas na aplicagao destas Condigoes Contratuais poderao ser 
resolvidas: 

I — por arbitragem; ou 

II — por medida de carater judicial. 

16.2. No caso de arbitragem, devera constar, na apOlice, a clausula compromissoria de 
arbitragem, que devera ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuencia 
ex pressa. 

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. Prescrigao: 

Os prazos prescricionais sao aqueles determinados pela lei. 

18. Foro: 

As questaes judiciais entre seguradora e segurado serao processadas no foro do domicilio 
deste. 

19. DisposigOes Finais 

19.1. A aceitagao do seguro estara sujeita a analise do risco. 

19.2. As apdlices e endossos terao seu inicio e termino de vigencia as 24hs das datas para tal 
fim neles indicadas. 

19.3. 0 registro deste piano na Susep nao implica, por parte da Autarquia, incentivo ou 
recomendagao a sua comercializagao. 

19.4. Apos sete dias Oteis 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 situagao cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site 
www.susep.gov.br, por meio do numero de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou 
CPF. 

19.6. Este seguro a contratado a primeiro risco absoluto. 

19.7. Considera-se como ambito geografico das modalidades contratadas todo o territorio 
nacional, salvo disposigao em contrario nas CondigOes Especiais e/ou Particulares da 	lice. 

19.8. Os eventuais encargos de tradugao referentes ao reembolso de despesas efetuadas no 

Pegine 10 de 16 

	 APoL10ED 



.1 SEGUROS 
unto 

IHTirfA n 1 U 

N° Apalice Seguro Garantia: 01-0775-0301273 
Proposta: 2593198 
Controle Interno (Codigo Controle): 538790093 
N° de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0301273.000000 

exterior ficarao totalmente a cargo da Sociedade Seguradora. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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CONDIOES ESPECIAIS 

• 

CAPITULO II - CONDIOES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUcAO, CONCESSAO, FORNECIMENTO OU 
PRESTAcA0 DE SERVICOS 

PROCESSO SUSEP n.° 15414.900195/2014-17 

1. Objeto: 

1.1. Este contrato de seguro garante a indenizacao, ate o valor da garantia fixado na apolice, 
pelos prejuizos decorrentes do inadimplemento das obrigacOes assunnidas pelo tomador no 
contrato principal, para construcao, fornecimento ou prestagao de servicos. 

1.2. Encontram-se tambern garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e 
indenizacbes devidas a Administracao POblica, tendo em vista o disposto na Lei n° 8.666/93. 

1.3. Podera ainda ser contratada, corn verbs especifica independente, a Cobertura Adicional de 
Agnes Trabalhistas e Previdenciarias, conforme descrito no Capitulo III deste Anexo. 

2. Definicties: 

Define-se, para efeito desta modalidade, alem das definicdes constantes do art. 6° da Lei n° 
8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95: 

I- Riscos Declarados: (tens expressamente descritos na apolice, aos quais se restringe a 
cobertura securitaria. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora esta restrita aos riscos 
expressamente descritos neste documento.; 

II- Prejuizo: Perda pecuniaria comprovada, excedente aos valores originarios previstos para a 
execucao do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-
se qualquer prejuizo decorrente de outro ramo de seguro, tats 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 execucao de 
obras, servicos e/ou compras; 

II — por periodos renovaveis, no caso de concessoes e permissaes do servico pUblico. 

3.2. As renovagOes, a que se refere o inciso II do item 3.1., nao se presumem, sera° precedidas 
de notificagao escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, corn antecedencia de ate 
noventa dias da data do ternnino de vigencia da apOlice em vigor, declarando seu explicito 
interesse na manutencao da garantia. 
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3.2.1. Fica tambem estabelecido que a nao renovagao da cobertura deste seguro, 
independentemente de a seguradora querer ou nao renova-la, nao caracterizara sinistro 
passive! de recuperagao junto a seguradora. 

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 
regularizagao da inadimplencia apontada, remetendo copia da notificagao para a 
seguradora, corn o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro. 

4.2. Reclamacao: a Expectativa de Sinistro sera convertida em Reclamagao, mediante 
comunicagao 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 apresentagao dos seguintes 
documentos, sem prejuizo do disposto no item 7.2.1. das Condicaes Gerais: 

a) COpia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigagoes assumidas pelo 
tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo 
tomador; 

b) COpia do processo administrativo que docurrientou a inadimplencia do tomador e culminou na 
rescisao do contrato assegurado; 

c) Copias de atas, notificacOes, contra notificagoes, 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; 

f) Diario de Obras, quando aplicavel; 

g) Comprovantes dos pagamentos realizados pelo segurado ao tomador; 

h) C6pia da publicacao da rescisao unilateral do contrato assegurado em Diario Oficial; 

i) Copia do novo contrato firmado pelo segurado corn a empresa sucessora do tomador no 
escopo contratual inadimplido, quando aplicavel. 

4.2.2. Sem prejuizo do disposto no art. 771 do Codigo Civil, fica acordado que a nao 
formalizacao da Reclamagao do Sinistro dentro do prazo prescricional tornara sem efeito a 
previa notificagao de Expectativa do Sinistro: 

, 4.3. Caracterizacao: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 
4.2.1. e, apOs analise, ficar comprovada a inadimplencia do tomador em relacao as obrigacoes 
cobertas pela apOlice, o sinistro ficara caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatorio 

L4.3. 

de regulagao, 

APoL CE DIDIGITAL 
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5. Disposicoes Gerais: 

5.1. A presente apolice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigagoes 
diretas do tomador perante o se9urado, especificamente descritas no objeto desta 
apolice, de acordo corn a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, nao 
assegurando riscos referentes a indenizagoes a terceiros, danos ambientais e lucros 
cessantes, despesas de contengao de sinistro ou despesas de salvamento, 
desenvolvimento e programagao de qualquer tipo de software ou sistema, riscos 
referentes as obrigagoes que competem ao fabricante dos equipamentos, bem como nao 
assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro ou riscos 
trabehistas e previdenciarios, salvo quando contratada a cobertura adicional prevista no 
item 1.3 das Condigoes Especiais, em conformidade corn a legislagao nacional referente 
ao seguro-garantia. 

5.2. A inadimplencia do tomador devera ocorrer dentro do prazo de vigencia da apOlice. Em 
caso de nao observagao deste requisito a seguradora ficara isenta de qualquer 
responsabilidade. 

5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitario, nao estarao cobertos danos e 
perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado corn documentacao 
habil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, 
independentemente de seu prop6sito, que tenha sido devidamente reconhecido como 
atentatOrio a ordem publica pela autoridade pOblica competente. 

5.4. Uma vez cumpridas todas as obrigaOes assumidas pelo tomador para a obtencao das 
licencas necessarias a execucao e conctusao do objeto desta garantia e se, por quaisquer 
motivos, alheios a vontade do tomador, o(s) Orgao(s) competente(s) para conceder a(s) 
licenca(s) requerida(s), nao o fizer(em) e/ou nega-la(s), tais atos nao sera° motivo(s) para 
execucao desta apOlice, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade de 
indenizacao securitaria. 

5.5. A validade/cobertura deste documento esta condicionada a aceitagao/nao oposicao do 
segurado em relagao a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda 
que a seguradora nao tera responsabilidade de indenizar reclamagao quanto a cobertura desta 
garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos 
do inciso VI, do item 11 — Perda de Direito, das CondicOes Gerais. 
6. Ratificagao: 

6. Ratificagao: 

6.1. Ratificam-se integralmente as disposigoes das CondigOes Gerais que nao tenham sido 
alteradas pela presente Condicao Especial. 

• 

N° Apolice Seguro Garantia: 01-0775-0301273 

Proposta: 2593198 
Controle Intern° (C6digo Controle): 538790093 
N° de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0301273.000000 

junto 
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all SEGUROS 

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitarios, esta apolice nao cobrira 
quaisquer prejuizos e/ou demais penalidades decorrentes da violagao de normas 
anticorrupgao perpetradas corn participagao dolosa do Segurado e/ou seus 
representantes. 

* * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * 	* * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	 * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	 * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	 * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	 * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	 * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	 * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* 

* * * * * * * * * * * * * * * * * -k * * * * * * 	* 

* * * * * * * 

* * * * * * * 

* * * * * * * 

* * * * * * * 

N° Apolice Seguro Garantia: 01-0775-0301273 
Proposta: 2593198 
Controle Interno (COdigo Controle): 538790093 
N° de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0301273.000000 
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unto N° Apolice Seguro Garantia: 01-0775-0301273 

Proposta: 2593198 
Controle Interno (Codigo Controle): 538790093 
N° de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0301273.000000 

. 4 1 1 

Devolugito de Documento 

No caso de devolugao deste documento antes do final de vigencia nele expresso, preencher os campos abaixo e 
enviar para a Seguradora. 

Em conformidade corn a clausula 14 - inciso I, das CondigOes Gerais, estamos procedendo a devolucao do 
documento n° 01-0775-0301273 

Local e Data 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PR 

Nome: 
RG: 
Cargo: 

• 

Nina 16 de 16 

	 APoLICE- 



Municipio de Capanema - PR 

NOTIFICACAO 

Ao Senhor 
Paulo Fernando Lazzaretti Orso 
Secretario Municipal de Planejamento 

Corn relaca.o a Tomada de Precos n° 7/2020, contrato administrativo n° 219/2020-
Objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE 
PAVIMENTA0.0 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, notifico 
o Sr. Paulo Fernando Lazzaretti Orso de que este processo licitatorio este. 
concluido, ja sendo possivel ser dada a Ordem de Inicio da Obra. 

Capanema, 28 de maio 

Kriger Becker LPagani 
ebefe do Setor de Licitaciies 

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









































































Município de Capanema - PR 

Capanema, 07 de junho de 2021. 

PARECER TÉCNICO 

Tendo em vista o que preceitua o contrato n° 219/2020, assinado com esta 

municipalidade, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA 

LOCALIDADE DE PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC - 

M. PÚBLICO / CASTILHO — AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061 — CTA 71051-7; sob o 

regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, 

especificações técnicas e demais peças e documentos referentes a licitação Tomada de 

Preços 07/2020. 

Por decisões administrativas, não será mais exigido a execução da drenagem 

pluvial conforme o projeto. O valor de R$3.507,50 referente a esses serviços serão 

descontados do valor total do contrato. 

Foi vistoriado a obra in loco e foi detectado diversos pontos de irregularidades na 

pista, resultado de compactação mecânica de baixa energia ou com equipamentos 

menores do que necessário para uma boa compactação. Sendo assim foi medido um total 

de 300 metros de trecho comprometido com essas irregularidades e optou-se em comum 

acordo entre as partes de que seria glosado o valor referente ao trecho comprometido e 

de que a prefeitura executará a compactação da pista para melhor acabamento e 

qualidade. Será glosado um valor de R$1.440,00 no item 3.5 da planilha orçamentária de 

compactação mecânica referente ao trecho medido, valor também especificado na quarta 

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

CAPANEMA - PR 
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Município de Capanema - PR 

medição. 

Sendo assim, somando os dois valores temos um desconto total de R$4.947,50 ao 

valor total do contrato de R$150.890,40, resultando em um valor final de R$145.942,90 

Assinado de forma 
ERIK TAKASHI digital por ERIK 

KUROGI:0478 TAKASHI 
KUROGI:04785181966 

5181966 	Dados: 2021.06.07 
14:41:38 -03'00' 

Erik Takashi Kurogi 
Engenheiro Civil 

CREA-PR 134.983/D 

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

CAPA NEMA - PR 

ANL 	 ill1~~11111.11111~ 
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Município de Capanema - PR 
Secretariade Planejamento e Gestão de Projetos  

Capanema, 07 de junho de 2021. 

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA 
CONTRATO N° 219/2020 

Tendo em vista o que preceitua o contrato n° 219/2020, assinado com esta 

municipalidade, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA 

LOCALIDADE DE PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC - 

M. PÚBLICO / CASTILHO — AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061 — CTA 71051-7; sob o 

regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, 

especificações técnicas e demais peças e documentos referentes a licitação Tomada de 

Preços 07/2020. Declaramos que foi entregue o objeto de contrato e está dentro das conformidades 

sem nenhum problema técnico, estando a mesma em condições de uso ao que se foi proposta. 

Assinado de forma 
ERIK TAKASHI digital por ERIK 

KUROGI:0478 
TAKASHI 
KUROGI:04785181966 

5181966 	Dados: 2021.06.07 
14:18:49 -03'00' 

Erik Takashi Kurogi 
Eng. Civil 

Crea-PR 134.983/D 

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

CAPANEMA - PR 
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SOLICITAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA PARA COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO 

Aditivo do Prazo do Contrato n° 07/2020 — CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDADE DE PINHEIRO ACESSO A BOM 

RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC - M. PÚBLICO / CASTILHO — AUTOS 

0001349-29.2003.8.16.0061 — CTA 71051-7 

Venho através desse, o pedido de aditivo de prazo de 30 dias devido a necessidade 

de termos o prazo vigente de contrato para realizar o termo de recebimento de obra e 

documentação de finalização de contrato. 

Capanema 11 de junho de 2021 

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

Capanema, 11 de junho de 2021 

PARECER TÉCNICO 

Tendo em vista o que preceitua o contrato n° 219/2020, assinado com esta 

municipalidade, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA 

LOCALIDADE DE PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC - 

M. PÚBLICO CASTILHO — AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061 — CTA 71051-7; sob o 

  

regime de empreitada por preço global. tipo menor preço. em consonância com os projetos, 

especificações técnicas e demais peças e documentos referentes a licitação Tomada de 

Preços 07/20 

Será deferido o aditivo de prazo de 30 dias devido a necessidade de termos o prazo 

vigente de contrato para realizar o termo de recebimento de obra e documentação de 

finalização de contrato. 

Assinado de forma 
ERIK TAKASHI digital por ERIK 

KUROGI:0478 TAKASHI 
KUROGI:04785181966 

5181966 	Dados: 2021.06.11 
14:03:59 -03'00' 

Erik Takashi Kurogi 
Engenheiro Civil 

CREA-PR 134.983/D 

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

CAPANEMA - PR 

0. 



Município de Capanema - PR \Q00452  

DESPACHO 

Com relação a Tomada de Preços, n° 7/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM 
RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico 
para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do aditivo de prazo de 
vigência. 

Capanema, 11 de junho de 2021 

Rose ia reger Becker Pagam 
Chefe do Setor de Licitações 

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

CAPANEMA - PR 
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• 

Romanti Ezer 
Barbosa Procurador 

Jurídico de Capanema  PR 
Dec. no 6001/2015 

0481/PR 56.675 • 
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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

Com relação a Tomada de Preços n° 7/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM 

• RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. Acato a Manifestação Jurídica datada de 
11/06/2021 pelo aditivo de prezo de vigência desse contrato. 

Solicito ao Setor de Licitações para que tome as devidas Providências no 
sentido da elaboração do Termo Aditivo. 

Capanema, 11 de junho de 2021 

Amé i o I 'll ' 
Prefeito Municip 1 

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

CAPANEMA - PR 
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CPF 723.903.959-53 

Município de Capanema - PR 

A Sra. 

Roselia Kriger Becker Pagani 

Pregoeira/Membro da comissão 

Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações 

Com relação ao Pregão Eletrônico n° 7/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
• ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M. PÚBLICO / CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061-
CTA 71051-7, informo que há dotação orçamentária para Aditivo conforme orçamento 
abaixo: 

Dotações: 

Dotações 
Exercíci 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2021 1700 08.001.26.782.2601.1265 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercício 

Capanema, 11 de junho de 2021 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI 
CNPJ: 07.129.002/0001-24 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:06:56 do dia 18/01/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/07/2021. 
Código de controle da certidão: 7775.4F9E.1C6C.0463 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



VALIDADE: 19/07/2021 

REQUERENTE: FERNANDO RICARDO REOLON 
CONSTRUÇÕES EIRELI 

23/06/2021 	 Certidão 

'W)45 I 

MUNICÍPIO DE REALEZA 

ESTADO DO PARANÁ 

CERTIDÃO NEGATIVA 46413/2021 

IMF 

   

 

ORTANTE: 

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA 
CERTIDÃO. 

Certificamos que até a 
descrita abaixo. 

presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização 

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHRUFFHXJ2XCH999F 

PROTOCOLO: 

FINALIDADE: CADASTRO EM EMPRESAS E/OU ÓRGÃOS PÚBLICOS 

RAZÃO SOCIAL: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI 

ALVARÁ 

34959  07.129.002/0001-24 9032758476 34959 

RUA PRINCESA IZABE 

ENDEREÇO 

_, 3352 - SALA - CENTRO CEP: 85770000 Realeza - PR 
ATIVIDADES 

s, Serviços de pintura de edifícios em geral, Comércio atacadista especializado de materiais de 
cados anteriormente, Comércio varejista de vidros, Aluguel de máquinas e equipamentos para 
dor, exceto andaimes, Comércio varejista de materiais de construção não especificado=
) varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de imóveis próprios, Serviços de engenharia,  
, Comércio varejista de ferragens e ferramentas 

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 20/05/2021. 
Qualquer rasura invalidará este documento. 
Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br  

Construção de edifício 
construção não especifi 
construção sem opera 
anteriormente, Comércio 
perigosos e mudanças, 
Obras de terraplenagem 

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

realezapr.equiplano.com.br:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=27419 	 1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 024400953-50 

\?.0045 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.129.002/0001-24 
Nome: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI - EPP 

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

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

Válida até 21/10/2021 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (2310612021 13:19:55) 
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C AIIL X A 
CAIXA E CONOMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	07.129.002/0001-24 

Razão Social:FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES EIRELI EPP 

Endereço: 	RUA PRINCESA IZABEL 3352 SALA 1 / CENTRO / REALEZA / PR / 85770- 
000 

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

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

Validade:12/04/2021 a 09/08/2021 

Certificação Número: 2021041201472821241014 

Informação obtida em 23/06/2021 13:21:58 

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 	 1/1 
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Município de Capanema - PR 

minuta 
2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 219/2020, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ 
e de outro lado a empresa FERNANDO RICARDO REOLON 
CONSTRUÇOES - EIRELI 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa FERNANDO RICARDO REOLON 
CONSTRUÇOES - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA PRINCESA 

• 
IZABEL, 3352 SALA 01 - CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 
07.129.002/0001-24, neste ato por seu representante legal, FERNANDO RICARDO 
REOLON, CPF:049.044.479-21 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, 
estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, 
ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços n° 7/2020, 
mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 13/05/2020, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 7/2020, entre as partes acima identificadas, 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE 
PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, em 
conformidade com a manifestação jurídica datada de 11/06/2021, fica prorrogado o 
prazo de Vigência do Contrato n° 219/2020 até 12/07/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Capanema - PR, 11 de junho de 2021 

AMÉRICO BELLÉ 
Prefeito Municipal 

FERNANDO RICARDO REOLON 
Representante Legal 

FERNANDO RICARDO REOLON 
CONSTRUÇOES - EIRELI 

Contratada 

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

CAPANEMA-PR 



ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018 

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Andrea Marize Weschenfelder Paeze 
- Secretaria de Administração 

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati 

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
-apanema - Paraná 
Prefeito Municipal: Américo Bellé 
Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan 
Secretária de Administração: Andrea Marize Weschenfelder Paeze 
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretária da Familia e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes 
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti 
Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus 
Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre 
Secretário de Saúde: Jonas Welter 
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br  
apanema - Paraná 

Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 12  Secretário 
Vereador: Delmar C. Balzan - 22  Secretário 
Vereador: Cladir Sinesio Klein 
Vereador: Dirceu Alchieri 
Vereador: Geancarlo Denardin 
Vereador: Valdomiro Brizola 
Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes 

ATOS LICITATORIOS 
1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 150/2021, que entre si celebram de 
um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a 
empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MU-
NICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato repre-
sentada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada 
PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CON-
TRATANTE, e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRA-
PLENAGEM LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada 

a ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 - CEP: 85750000 - BAIRRO: 
PRÓXIMO A CIDADE, inscrita no CNPJ sob o n° 04.726.528/0001-
01, neste ato por seu representante legal, SILVIA LETICIA STEFFENS 
DA ROSA, CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante designada 
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 
e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decor-
rência do Edital Tomada de Preços n° 5/2021, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 23/04/2021, 
objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 5/2021, 
entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM 
PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NAS RUA 
OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS E RUA SANTA CATARINA NO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, em conformidade com o Parecer 
Jurídico n° 174/2021, fica acrescido o valor de R$ 22.475,18 (Vinte e 
dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) devido 
ao acréscimo de 283,33 m2  de área de execução a esse projeto. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, 
não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma. 

Capanema - PR, 23 de junho de 2021 

AMÉRICO BELLE 
	

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA 
Prefeito Municipal 
	

Representante Legal 
CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP 

Contratada 

2." Termo Aditivo ao Contrato n° 219/2020, que entre si celebram de 
um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a 
empresa FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇOES - EIRE-
LI 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MU-
NICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato repre-
sentada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada 
PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CON-
TRATANTE, e de outro lado a empresa FERNANDO RICARDO RE-
OLON CONSTRUÇOES - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
situada a RUA PRINCESA IZABEL, 3352 SALA 01 - CEP: 85770000 
- BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 07.129.002/0001-24, 
neste ato por seu representante legal, FERNANDO RICARDO REO-
LON, CPF:049.044.479-21 ao fim assinado, doravante designada CON-
TRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decor-
rência do Edital Tomada de Preços n° 7/2020, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 13/05/2020, 
objeto do Edital de licitação, Modalidad 
entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇ O D 
PRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE 
PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO 
TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061-
CTA 71051-7, em conformidade com a manifestação jurídica datada 
de 11/06/2021, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato n° 
219/2020 até 12/07/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, 
não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. 

DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

QUINTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2021 - EDIÇÃO 07 



DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

QUINTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2021 - EDIÇÃO 07 

kY00 46?,  

E, por assim estarem ajustados 
de igual teor e forma. 

Capanema - PR, 11 de junho de 

firmam o presente em 02 (duas) vias 

2021 

AMÉRICO BEIJE FERNANDO RICARDO REOLON 
Prefeito Municipal Representante Legal 

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇOES - EIRELI 
Contratada 

PORTARIA N° 7.903, DE 23 DE JUNHO DE 2021. 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico n° 36/2021. 

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório 
está de acordo com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a Lei 
n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu 
artigo 43; 

RESOLVE: 
rt. 1° Homologar o Processo de 

ko n° 
Licitação modalidade Pregão Eletrôni- 

36/2021, objeto 	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS REALIZA- 
DOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA PR. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1° da Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, 
apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por Item; 
Fornecedor Item Produto/Serviço Marca Quan- 

tidade 
Preço 

VIDEO 1 CÃMERA DE VIDEO COMPACTA FULL HD. RES- CANAN I" 9.589,00 
MAIS OLUÇÕES DE VIDEO: 1920X1080, 1440x1080,1280x- 
COMER- 720,6403360. Tipo de lente: Grande angular. Sensor de 
CIO E imagem: HD CMOS Pro de 1/2,84 polegadas com 2.91MP; 
SERVIÇOS 
DE AUDIO 

Zoom óptico: 203 Tipo de câmera: Profissional; Principais 
acessórios incluídos: 1 parasol com tampa, I tampa de lente,I 

E VIDEO 
EIRELI 

suporte para microfone.] unidade de manuseio HDU-1,1 
adaptador de energia compacto CA-570,1 bateria BP-820.1 
guia de início; Tipo de resolução: Full HD; Formatos de 
gravação de vídeo: AVCHD,MP4; Tipos de armazenamento: 
SD,SDHC,SDXC; Conexões; HDMI,Mini jack,USB; Com 
estabilizador de imagem; Com visão noturna; Com foco 
manual; Com tela tátil; Velocidade mínima do obturador - 
Velocidade máxima do obturador: 1/6 s - 1/2000 s; Tamanho 
do senso,: 1/2.84 "; Resolução fotográfica: 3.09 Mpx; Zoom 

digital: 400x; Peso: 745 g; Largura: 109 mm; Profundidade: 
182 mm; Altura: 84 mm. 

R2T TEC- 2 CARTÃO DE MEMÓRIA SDSDXXY EXTREME; LINHA ANDISK 2,00 300,00 
NOLOGIA EXTREME PRO; MODELO - SDSDXXY -128G; Modelo 
LTDA 

> 

alfanuméricoSDSDXXY-128G-GN4IN; Capacidade 128 GB; 
Outras características; Formato do cartão: SDXC; Velocidade 
de leitura: 170 MB/s; Classe de velocidade: 10; Interface: 
UHS-h Classe de velocidade 1.7115-1: U3; Velocidade de 
gravação: 90 MB/s; Resolução máxima de vídeo: 4K. 

DANI 3 CARTÃO SDSQXCY-128G. LINHA EXTREME PRO. SANDISK 3.00 349,6666 
BRINDES, MODELO SDSQXCY-128G. Modelo alfanumérico 
UNI- SDSQXCY-128G-GN6MA. Capacidade 128 GB. Formato do 
FORMES cartão: Micro SDXC. Velocidade de leitura: 170 MB/s. Classe 
E EDIS de velocidade: 30. Interface: UHS-I. Classe de velocidade 
EMELT UHS-I: U3. Velocidade de gravação: 90 MB/s. Resolução 

máxima de vidro: 4K. 

SUZANE 
FRAN- 
CO DE 
SOUZA 

4 DRONE COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TIPO DE 
DRONE: AÉREO. Resolução da câmera: 4K. Inclui GPS. Quan-
tidade de baterias: I. Com  função de acompanhamento. Tem-
peranira mínima operacional - Temperatura máxima operacio-
nal: -10 "C - 40 .C. Câmera - Sensor - 1' CMOS. Piseis efetivas: 
20 milhões. LenteFOV (campo de visão): cerca de 77'. Formato 
Equivalente a 35 mm: 28 mm. Abertura: f/2.84/11. Alcance de 
disparo: 1 m • 8. Alcance ISOVideo:100-6400. Foto: 100-3200 
(auto). 100-12800 (manual). Velocidade do obturador eletrônico: 
8-1/8000 s. Tamanho da imagem 547203648. Modos de fotogra-
fiaDisparo único. Disparo continuo: 3/5 quadros. Bracketing 
de Exposição Automática (AEB): 3/5 quadros em bracketing a 
0.7 EV bisa. Intervalo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s RAW: 
5/7/10/15/20/30/60 s). Resolução de vídeo 4K: 384002160 
24/25/30p. 2.7K 268801512 24/25/30/48/50/60p. FHD: 
192001080 24/25/30/48/50/60/120p. Taxa de bites maz do 
video100 Mbps. Modo de cores - Dlog-M (10 bits). suporte para 
viciem em HDR (HLG 10 bits). Sistemas de arquivo suportados 
FAT32 (ss 32 GB). exFAT (> 32 GB). Formatos de foto - )PEG 
/ DNG (RAW). Formatos de vídeo - MP4 / MOV (MPEG-4 
AVC/H.264, HEVC/H.265). Peso de decolagem - 907 g. Di-
mensões - Dobrada: 214091084 mm (comprimentoxespessur-
assabora). Desdobrada: 3220242084 mm (comprimentoxespes-
surastaltura). Distância diagonal - 354 mm. Velocidade max. de 
ascensão, 5 mis (modo S) - 4 mis (modo P). Velocidade max. de 
descensão, 3 m/s (modo S) 3 mis - (modo P). Velocidade más. 
(próxima ao nivel do mar, sem vento), 72 km/h (modo S). Altura 
más. de serviço acima do nível do mar - 6000 m. Tempo más. 
de voo (sem vento), 31 minutos (a constantes 25 km/h). Tempo 
mu. de voo estacionário (sem vento), 29 minutos. Distancia 
max. de voo (sem vento)18 km (a constantes 50 km/h). Resistên-
cia max. ao  vento - 29.38 km/h. Angulo max. de inclinação - 35' 
(modo S, com controle remoto) 25' (modo P). Velocidade 
angular max. 200'/s. Alcance de temperatura de funcionamento 
-10 'C - 40 'C. Frequência de funcionamento - 2.400 - 2.483 
G113 5.725. 5.850 Gliz Potência de transmissão (EIRP) - 2.400 
• 2.483 OH.. FCC:=26 dBm. CE=20 dBm. SRRC:=20 dBm. 
M1C:=20 dBm. 5.725-5.850 GH3 FCC:=26 dBm.CE:=14 dBm. 
SRRC:=26 dBm. GNSS GPS3GLONASS. Alcance de precisão em 
voo estacionário- Vertical: 3 0.1 m (com posicionamento visual). 
0 05 in (com posicionamento por GPS). Horizontal: 3 0,3 m 
(com posicionamento visual), o 1,5 m (com pmicionamento 
por GPS). Armazenamento interno - 8 GB. Sistema de detecção 
- Detecção de obstáculos omnidlrecionall. FrontalAlcance de 
medida de precisão: 0,5 - 20 m. Alcance de detecção: 20 - 40 
m. Velocidade de detecção efetiva: = 14 m/a. FOV (campo de 
visais): Horizontal: 40', Vertical: 70'. Traseiro - Alcance de 
medida de precisão: 05 - 16 m. Alcance de detecção: 16 - 32 m. 
Velocidade de detecção efetiva: = 12 m/s. FOV (campo de visão): 

Horizontal: 60', Vertical: 77'. Superior - Alcance de medida de 
precisão: 0,1 - 8 m. Inferior - Alcance de medida de precisão: 0,5 
- II m. Alcance de detecção: 11-22 m. LateraLtIcance de medida 
de precisão: 0,5 - 10 m. Velocidade de detecção efetiva: = 8 m/s. 
FOV (campo de visão): Horizontal: 80', Vertical: 65'. Ambiente 
de operação - Frontal, traseiro e lateral: superfície com claridade 
padrão e iluminação adequada (lua > 15). Superior: detecta 
superfícies reflexivas difuso (>20%) (paredes, árvores. pessoas, 
etc.) Inferior: mperficie com claridade padrão e iluminação 
adequada (luz > 15) detecta superfícies reflexivas difirias (>20%) 
(parede., árvores, pessoas, etc.) Carregador - Entrada 100-240 V, 
50/60 Nu 1,8 A. Salda Principal: 17,6 V ? 3,41 A ou 17,0 V ? 3,53 
A USE: 5 V?2 A. Voltagem - 17,61 0,1 V. Potência nominal 60 
W. Aplicativo - Sistema de transmissão de vídeo - OcuSync 2.0. 
NomeDll GO 4. Qualidade de transmissão ao vivo - Controle 
remoto: 720p a 30fpa / 1080p a 30fps. DJI Goggles: 720p a 30fps 
/ 1080p a 30fps. DJI Goggles RE: 720p a 30fps / 1080p a 30fps. 
Latência (depende das condições do ambiente e do disporinvo 
móvel) - 120 - 130 Ma. Taxa de biles max. do vídeo ao viri>12 
Mbps. ESTABILIZADOR. Alcance mecânico - Inclinação: -135 a 
45' Giro: -100 • 103". Alcance controlável - Inclinação: -90 • 30' 
Giro: -75 a 75'. Estabilização3 eixos (inclinação, rotação, giro). 
Velocidade max. de controle (indinação)120 'Is. Alcance de 
vibração angular10.01.  (Mavic 2 Pro). 00.005' (Mavic 2 Zoom). 
CONTROLE REMOTO. Frequénria de funcionamento - 2.400 
- 2.483 GH3 5.725 • 5.850 GlIs. Distancia max. de transmissão 
(sem obstruções, livre de interferências)2.400 - 2.483 G113 
5.725 - 5.850 GH3 FCC: 10000 m. CE: 6000 m. SRRC: 6000 m. 
MIC: 6000 m. Alcance de temperatura de funcionamento 0 ? • 40 
?. Potência de transmissão (EIRP) - 2.400 - 2.483 OH:. FCC: 
=26 dBm. CE =20 dBm. SRRC: =20 dBm. MIC: =20 dBm. 5.725-
5.850 GHz. FCC: =26 dBm. CE: =14 dBm. SRRC: =26 dBm. 
Bateria3950 mAh. Voltagem de funcionamental 800 mA ? 3.83 
V. Dimensões dos dispositivos móveis suportados - Comprimen-
to max. 160 mm; Espessura más.: 6,5 - 8,5 mm. Entradas USB 
suportadas - Lightning, Micro USB (Tipo B), USB-C. BATERIA 
DE VOO INTELIGENTE. Capacidade. 3850 mAh. Voltagem 
- 15.4 V. Voltagem max. de carregamento17,6 V. Tipo de bateria 
- UPo 4S. Energia - 59,29 Wh. Peso liquido297 g. Alcance de 
temperatura de uris-gement°. 5 ? - 40 1. Potência max. de carre-
gamento 80 W. CARTÕES SD SUPORTADOS. Cartões SD su-
portados - Compativel com cartões micro SD com capacidade de 
até 128 GB. Requer um cartão micro SD com velocidade UHS-1 
Classe 3. Cartões micro SD recomendados - 32 G. Sandisk V30. 
Sandisk Extreme V30 Pra 64 G. Sandisk Extreme Pro V30. 128 
G. Sandisk Extreme V30. Sandisk Extreme Pra V30. 

Dl' 1,00 13.795.3913 

R2T TEC- 
NOLOGIA 
LIDA 

5 ESTABILIZADOR CAGE GAIOLA. CAGE GAIOLA 
PARA CÃMERAS DSLR EM GERAL. Modelo que permita 
trabalhar com a câmera aberta e que permita trocar a bateria 
sem tirar a câmera da gaiola. Com  duas sapatas universais 
para uso de microfones, led, flash. Parafuso que prende a 
câmera fica embutido na gaiola. Fabricação em alumínio. 
Peso 500 gramas. Medidas interna: altura 12 cm largura 
19 cm. 

MAXI- 
GRUA 

1,00 258,99 
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COMPLESILNTA N" 12. DL 2.3 DL JU7 II0 DE 2021  

,Ihr. ar [Ai 	 n" 1.'32[2020 e dai outras 

prov(d[neno. 

O ravvrrro MUNICIPAL. 
Faço saber que a Camara Municipal aprovou u eu MUICI0110 a CC¥111111C Lei, 

Art. I" A asneou da Lei Municipal n.1.731'2020 pitu a vigorar COM C seguinte redação 

"Autorizo o Poder Evoentiro 4Innieipal 

owahrlecer medida, excepcional, de CrtprIfil 0esul 

00 C(W1L0.IO 00 â0lbil0 da Alenielpio de 

Cominam, e dd sauna proridèneko." 

Art. 2' O art. I" da lei Moniciptl 1.712,7020 passa a vigorar cola a seguinte redação 

".40. 	Esta to! onkel. ,- Poder Ereoutko Alem:el.( e ostalgelecer 

medir!. os:ri:polo.0 s  de enkonionteino ao aW11),19 rol ámlnio do Município de 

Copam..." (RR) 

Art. r O ara. 2' da Lin Municipal n" 1.73252020 passa a vigorar com a seguinte mimai,' 

"Art. r A oeorednelo de .lonnabik. público no .Affinkipto de Cop..mu 

será roconbeeIda por n.o do decreto «podido pelo elo* do Poder Exeerithx, 

ithinknatl o qual deve ser ri..." pela Assembleia I egislati. da kmodo do 

Pass».7. no/Orintafo Lei. (kW) 

ff P Vdecrekkinunklpal que rocoinkeor a oeorrArlaak calamidade pobil. 

deverá Indl«NOM o prazo de snadokkdo, permitida o soo Inornwkdo, 470 4.'0 de 

n.«,:.,Idode, 11,0.00010 o 0.010 procedi... fOISCSoSs) nu .2010 desle 011400. 

(N10 
§ 	['oro aloto de Ineorpr~la d.,  ori. 11"«ta Lei Compknonnor Fedem! n•  

173,1020 e do arr. n3 da foi Complourentor ['odoro! n•  10112000, o procedimento 

eslobetaldo NO .0ar deste artigo i pra:  guisam obrigukolo juro o uptiewdo Jus 
nono. 	 rekonlos leis Compkineniono Federais no d.,. do 

.441,00Cipi0 de Capone., ~rola... 0000104 <Me 10,00•000 Innint.en 

principio «nowinrcional da mo... movi*. ipot 

É 

.'orada Gyrcroadot Rolo, VOO«. Palie,. 4 1,  S ase.. 10%  /:sair,, • 1740.00e..Fon,.:(10353a.14111 
CAPANTMA -PA 
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if.r.Paro oleio) dainicipronktio do uri. n"da Lei iunpltnnemar Federo! ir 

113(2020. entende-se ano "o C0,0 de o Anisai& 4PIO einonoor...ce essa doeueão dr 
ogolidok oivainentdrIo C permitido o mamou, do! despe. C001 piNS.001 a0 Je 

desp e. obrigar**, desde que a MinIkiplo »Ao urdi, st verba) rypsOts/h/os polo 

1 !mão paro n r mommmr 00 CO1'11),19 para reiiikor o fekrirk)de,peok (AR) 

4" Entendose conto slotaçrk,  de ograhfrrio or.onennirio u revottin, sois 

Indkes a Inniles etioneloekl. no 1.05 Ac Re,ponsohildiode F0,0i, opilo»els em 

período de normolniodo, uo exer,:kio thunreiro vigem: o mis doo exercielo,  

.fflionleho, 00,d1014101.04, anookro, (AR) 

§3't V.K7Al>0)." 

Art, 4- Ente Lei entrará eia vigor na doia de sua publicação. revogadas as dup,niNSua eni 
contrário. 

Gabinete. do Pmabim Municipal de Colunem, Larada do Paraná, em 2t de junho de 2021 

America IINIf 
Pr.*. AlunkIpol 

Ábars Saiba Jánlur 
Proconnkr Munkipal 

.11CAistal .COCIlikkSS halo Viria«,  r4ic01 de •eoura.10€0 Leo. -14371:0-000-14a.,1(.33»,1421 
CAPANV4A- PA  

Município tk Capanema - PR 

2.. Termo Aditivo ao Contrato n" 219/2020. mie entre si 
celebram de um lado o MURIQUI° DE CAPANEMA — PARARA 
e de outro, lodo o empreso PERNANIX) RICARDO REOLON 
CC/NSTRLIÇOES EIREU 

CAPANEMA - PR. inscrito no Cadeatro Nacional de Pessoa Jurídica (C24P.11 sob o a" 
Pelo presente instrumento 	imitar rpm finam cie um lado. MUNICÍPIO DE 

75.972.760/0001-60, neste are repentoda pelo Prefeito Municipal abaixo aestnado, 
doravante detagnada PREFEITURA,, Senhor AMERICO DELLA:, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro hxdO a empresa FERNANDO RICARDO REOLON 
CONSTRUCOES EIREU, pessoa jundica de direito privado, Minada n RUA PRINCESA 
WARM.. 3382 SALA 01 CEP: 85770000 . BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNP., sob o rt.  
07,129.002/0001-24, neste ato pai: seu representante legal, FERNANDO RICARDO 
REOLON. OlIt:049.044.479-21 ao riM 11113itiOde. doravante designada CONTRATADA, 
entendo as partes ssjeitaui os normas fia Lei ri" 8.666/93 e suas oltertuffies anbampuniteri, 
ajustam o presente Contraio. em decorrfneia do EdiSiii Tornado de Primos n" 7/2020. 
rnmlitinte as seguinnoe ebtmodon e eoridiçAfes. 

CLÁUSULA PRIAtEERA - Conforme Contrato firmado em 13/05/2020, objeto do Edital de 
iiCiiSKOk0, Modalidade Tomada tio Prdr,.a ri." 7/2020, 511110 aa 101:100 atares identificados, 
para. CONTRATAÇAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DB 
PINHEIRO ACESSO A 11011 RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC.. 
rd.rtauco/cAsmuo-ourroa Ol 1349-39.2003.0.16.0001- cr* 71051.T, CsO 
conformidade uno a manifealavati j lidam dataria de 11/00/2021, ficti prorrogado O 
proso de Vigencia do Cwrnlrnin ri" 21 /2020 atd 12/07/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais ci imolas do contrato originário, nas atingidas por este 
Termo. pC11111111000IO inalteradas. 

E, por assim estarem ajnautdoe tirar m o pinaerue em 02 Moas) vias de Igual teor e forma. 

Cominem, - PR, II de. junho de 2011 

mamo RELLt 	 FERNANDO RICARDO REOLON 
PtlisjCil0 AfisfICIpOi 
	

kapronentank Legol 

FERNANDO RICARDO REOLOR 
CONSTRUÇOSS EDMI 

QuItkarado 

Celaís monge aa 3.11. 1190 	05140,000 
,onn.i441)3661.-1321 

CAPAREM -PR 

1.0 i.r..2021 
	 • 

Munklpio de Capanema - PR 

N" 1.213. DE 23 DF. JUNHO 1W 2021  

DispAe »broa de.jenkdo e 4,001*,0 a alientkolo 

O PREFEITO MUNICIPAL 
Faço suba TI< a Canoas Municipal IlpillCOU e mi sanciono n seguinte lei: 

Art. I' O Lote Urbano n.13. da Quadra ti•  47. do Setor NO. da Planta Geral do Municiai° 
de CapauenWPR, com área de I 000 	(nal mesma quadrados). registrado no Serviço de 
Registro de rosneis da Comarca de CapanerowPR snb a mamais o' 24 SOO, de propriedatk 
do Município do Cominem& loculimdo na esquina da Avenida Independdnoia com a Rua Mania 
Nottar é desafetado, passando a integrar os bens publicas dominicais do Município de 
Capaneina/PR 

Art. r 	o Poder Exmlliivo Municipal a realizar a alienação do minei descrito 
no ao. I" deste Lei, por meio de I. eilão. n,cdianlr avalineflo prdvin. 

Art. 3-  A presente Lei cuiraM um vima no der de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipld de Capearam Estado do Perima, eia 23 de junho de 2021 

Américo 11,110 

Pnleito Alunietpoi 

Asesids Gamodor Pede. Vaiam 	 toso Ceemr. 03700000. rlor:44(.3.55y. 
CAPANEMA-P8 
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Município de Capanema - PR 

2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 219/2020, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ 
e de outro lado a empresa FERNANDO RICARDO REOLON 
CONSTRUÇOES - EIRELI 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa FERNANDO RICARDO REOLON 
CONSTRUÇOES - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA PRINCESA 
IZABEL, 3352 SALA 01 - CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 
07.129.002/0001-24, neste ato por seu representante legal, FERNANDO RICARDO 
REOLON, CPF:049.044.479-21 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, 
estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, 
ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços n° 7/2020, 
mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 13/05/2020, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 7/2020, entre as partes acima identificadas, 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE 
PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, em 
conformidade com a manifestação jurídica datada de 11/06/2021, fica prorrogado o 
prazo de Vigência do Contrato n° 219/2020 até 12/07/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Capanema - PR, 11 de junho de 2021 

FERNANDO RICARDO 
REOLON 

CONSTRUCOES 
EIREL1:0712900200012 
4 

Assinado de forma digital 
por FERNANDO RICARDO 
REOLON CONSTRUCOES 
FIRELI:07129002000124 
Dados: 2021.11.25 
14:29:50 -03'00' 

AMÉRICO BE É 
Prefeito Municipal 

FERNANDO RICARDO REOLON 
Representante Legal 

FERNANDO RICARDO REOLON 
CONSTRUÇOES - EIRELI 

Contratada 

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

FERNANDÔ RICARDO REOLON

RUA PRINCESA IZABEL, 3352
SALA O1 CENTRO
85770000 Realezâ-PR

8Y1784255008R

ll lllttillililililtiltiltilililI il I ltil II til
REIMEÍENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA. PR
ENDEREço paRA DEVoLUÇÀo Do oBJETo:
AV, PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1O8O

CENTRO
85760000 Câpanema-PR

TENTATIVAS DE ENTREGA:

l'--J-l- _:_h
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