
 

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO QUANDO DA  

 

ELABORAÇÃO DA L.D.O. (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2020. 

 

 

Art. 10, § 1º 
                                                                                       R$ 1,00 

 

Órgão  

 

 

Objetivo  

 

Custo Total Valor a liquidar /pagar 

FUNASA - 

Federal 

Contratação de empresa especializada para 

construção de trinta e sete Módulos de 

Melhorias Sanitárias, cada um com 3,22 m2, 

instalação elétrica e hidrossanitária, caixa de 

gordura, fossa séptica e sumidouro, a serem 

construídos na Zona Rural e Urbana do 

município de Capanema-PR, em atendimento ao 

Convênio N° EP 0046/2013 – Funasa/FNS, 

Siconv 787997/2013, Tomada de Preços 

16/2014. 

 

299.725,10 155.704,30 (Convênio) 

46.661,30 (Contrapartida) 

----------------------------------------- 

202.365,60 (Total a pagar) 

 

 

 

Ministério das 

Cidades - Federal 

 

 

 

 

 

 

 

Contratação de empresa especializada para 

execução da obra de Pavimentação Asfáltica  

em Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ) 

sobre Pedras Irregulares, na Rua Geraldo 

Hollen, entre as Ruas Rio de Janeiro e 

Pernambuco, com área total de 8.772,06 m2, 

Perímetro Urbano de Capanema-PR, em 

atendimento ao Contrato de Repasse n° 

845312/2017/MCIDADES/CAIXA, Processo 

2608.1040904-14/2017, Tomada de Preços 

10/2018. 

 

382.778,87 236.240,00 (Convênio) 

0,00 (Contrapartida) 

----------------------------------------- 

236.240,00 (Total a pagar) 

 

Ministério das 

Cidades - Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratação de empresa especializada para 

execução da obra de Pavimentação Poliédrica, 

incluindo a execução de terraplanagem, 

drenagem pluvial,  calçada e sinalização vertical 

nas ruas Rua Projetadas “A”, “D”, “E” e “F”, 

Linha Bonita, Carlos Ludwig e Emilio José 

Kuns, com área total de 5.670,59 m2, no 

Perímetro Urbano de Capanema-PR, em 

atendimento ao Contrato de Repasse n° 

845319/2017/MCIDADES/CAIXA, Processo 

2608.1040902-75/2017, Tomada de Preços 

11/2018. 

 

275.887,90 123.132,88 (Convênio) 

15.042,20 (Contrapartida) 

----------------------------------------- 

138.175,08 (Total a pagar) 

 

Ministério das 

Cidades - Federal 

 

Contratação de empresa especializada para 

execução da obra de Execução de pavimentação 

poliédrica com pedras irregulares, drenagem 

pluvial e terraplenagem na Rua Tamoios, trecho 

entre a Rua Rio Grande do Norte e a Avenida 

385.806,65 164.647,18 (Convênio) 

111.965,32 (Contrapartida) 

----------------------------------------- 

276.612,50 (Total a pagar) 

 



Ataídes Roberto Escher, Bairro São Cristóvão, 

Perímetro Urbano de Capanema-PR, em 

atendimento ao Contrato de Repasse n° 

856605/2017/MCIDADES/CAIXA, Tomada de 

Preços 12/2018. 

 

SEDU - PR – 

Estadual 

 

Contratação de empresa especializada para 

execução da obra de construção de 02 (dois) 

barracões industriais de área de 300,00 m² cada, 

incluindo os serviços preliminares, serviço de 

movimentação de terra, fundações, estruturas de 

concreto armado, alvenaria de blocos de 

concreto estrutural, cobertura metálica, 

esquadrias, a descargas atmosféricas, de 

prevenção contra incêndios, hidrossanitárias, 

revestimentos de paredes e pisos, pinturas e 

limpeza da obra, localizados na Chácara 1-A, 

Bairro São Cristóvão, Capanema-PR, 

totalizando uma área de 600,00 m², em 

atendimento ao Convênio n° 528/2017-

SEDU/PARANACIDADE, Concorrência 

01/2018. 

 

342.589,70 36.494,15 (Convênio) 

0,00 (Contrapartida) 

----------------------------------------- 

36.494,15 (Total a pagar) 

 

Operação de 

Crédito 

Contratação de empresa especializada para 

execução de pavimentação/recape sobre pedras 

irregulares, com serviços de desmatamento e 

limpeza do passeio, retiradas de árvores, pintura 

de ligação, revestimento com CBUQ, calçadas, 

sinalização horizontal e placa de obra, a serem 

executados nas ruas: Otávio Francisco de 

Mattos, trecho entre a Rua Alagoas e Avenida 

Brasil; Padre Cirilo, trecho entre as Ruas 

Paraíba e Dionísio Wons; e Tupinambás, trecho 

entre as Ruas Rio de Janeiro e Alagoas, no 

Perímetro Urbano do Município de Capanema-

PR, totalizando uma área 29.449,03 m2, em 

atendimento ao Contrato de Empréstimo 

Fomento Paraná/SFM n° 3477/2015 (FDU-

INFRA), Concorrência 02/2016. 

 
Obra Concluída Fisicamente – Contrato Vencido 
Aguardando decisão do Processo Administrativo. 

 

1.600.784,24 142.333,06 (Convênio) 

15.892,30 (Contrapartida) 

----------------------------------------- 

158.225,36 (Total a pagar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UHE Baixo 

Iguaçu 

Contratação de empresa especializada para 

execução da obra de pavimentação asfáltica sob 

sub-base de rachão e base de brita graduada e 

recapeamento asfáltico sobre calçamento no 

trecho compreendido entre o Trevo da BR 163 

até a Comunidade do Alto Faraday, Zona Rural 

do município de Capanema-PR, totalizando 

uma área de 23.754,46 m2, Tomada de Preços 

12/2016. 

1.370.982,34 238.694,92 



Recursos 

Próprios 

Contratação de empresa especializada para 

recapeamento asfáltico sobre asfalto antigo, 

localizado na Rua Oiapós, entre a Avenida Rio 

Grande do Sul e a Rua Minas Gerais do 

Perímetro Urbano de Capanema-PR, totalizando 

uma área de 7.332,73 m2, Tomada de Preços 

10/2015. 

 
Obra Concluída Fisicamente – Contrato Vencido 

Apresentou problemas de patologia e com isso foi montado um 

Processo Administrativo faltando a decisão para encerrar a obra 

e cobrar as penalidades ou não.  

 

315.928,57 78.496,50 

Fonte: Departamento Contábil do Município de Capanema, data base da retirada dos dados: 12/08/2019. 


