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PREFEITURA MUNTCIPÂI-

Estado do Pâraíá

ffircffi
OBJETO - Contratação de empresa para execução de

recape asfáltico em CBUQ.

DATA DA ABERTURA - 1310112014 às 10:00 horas.

DOTAÇAO:

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
15.451 ,0120.1A02 - Pavimentação de Vias Pub, Cons. de
Meio-fio, Sarj. e Gal. de Águas Pluviais;
4.4,90.51.00.00 717 - Obras e lnstalações; 816.

VALOR MÁxlMO - R$ 317.í75,03 (trezentos e dezessete
mil, cento e setenta e cinco reais e três
centavos).

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 1
- Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-malls - licitacao(ônsb.pr.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

lpr 7

L ,sô

Nova Santa Bárbara, 06 de novembro de 2.013

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal

REF. ABERTURA DE UCTTAçÂO

Solicito através deste que sejam tomadas providências no sentido de iniciar o

processo de CONTRATAçÃO oe evpRrsA PARA ExEcuÇÃo DE RECAPE ASFÁLnco,

referente ao Convênio L9.23.2O\3.02O9, SEDU-2013/PAM ll, no valor de RS 317.175,03

(Trezentos e dezessete mil, cento e setenta e cinco reais e três centavos), sendo repasse no

valor de RS 300.000,00 (Trezentos mil reais) e contrapartida no valor de RS 17.175,03

(Dezessete mil, cento e setenta e cinco reais e três centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

I
lvan Satihi ml

Engen Civil
br2
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Exmo. Senhor,
CTAUDEMIR VALÉRIO

Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR I
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Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes, no 222 - Çenlrc - Cep. 86250-000 - FonelFax (043\ 266.'1222
c.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov,br - E-mail: pmnsb@nsb.pr.oov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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CÔPIA DA PREF$ruRA

SAM
Sistemo de Acompanhomento
e Monitoromento de projetos

Autorização para Licitação
PaRaNaaI a;0 c

Municipio : Nova Santa Bárbara
ValorViab.: R§ I17.175,03

N" Píojeto: 15 Lote: I

Autorizo o início dos procedimentos licitatórios do Projeto de acordo com
as

caracterÍsticas acima descritas,
Os Procedimentos licitatórios ora autorizados, bem como todas as atividades

ligadas à contrataÉo, execuÉo, fiscalizaÉo e recebimento do Projeto em questáo,
deverão seguir as normas e orientaçóes prescritas na legislaÉo vigênte.

Alertamos que :

a ) Deverá ser observado o contido na Lei Complementar no í 01 , de 4 de maio de
2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal ), para efetivação dos atos ora autorizados e,
também, que este lote tem um valor total viabilizado de R$317.175,03, com a seguinte
composição financeira: montante de Contrapertida Adicional do Executor:
R$17.175,03; montante de SEDU-2013/PAM ll - Fundo Perdido: R$300.000,00;

A publicaÉo deverá ser feita imediatamente.

Curitiba . 0511112013

Carlos Alberto Richa
Governador do Estado do Paraná

c Massa Junior nho Jr
rio de Estado do mento Urbano

Íh[â,

üu
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Í4f$, SAM
Sistema de Acompo nhomento
e Monitoraínento de projetos

Autorização para Licitaçáo
PARAHAC I sAOA

Município : Nova Santa Brtubara

Associação : AMI-NoP
Etapa : ol t/2013

Escritório Reqional : Escritório Resionalde Londrina

No Projeto : 15

Descrição : Lote I - Trata-se de rocape asfáltico contendo os serviços de: Demoliçâo mecânica do
pavimento existente, execução de complementação de galerias de águas pluviais, base de

brita graduadq imprimação com CM30, pintura de ligação, reperfilamento e tapa-buracos

e capa em CBUQ, sinalização horizontal e placa do programa.

Modalidade : Tomada de Preços

No do Convênio i 19.23.20t3.0209

Valor Viabilizado : R$ 317.r75,03

Contrato de Empréstimo No r-!!9, I :l !9tj!021!-5
Local do Objeto : Lote : I :> Sede do Município

lndicadores : Lore : I :> Galerias 23,1 m - Á,rea de 8639 82 m'?-

Objeto : Lote : I :> R. INTERVENTOR MÂNOEL RIBAS, entre Av. walter Guimarães da
costa e R. José Mendes Moracs * eV. CiCrnO BII-IE]ICOURT RODRIGUES, entre
Av. walter GuimaIàes da Costa e R. José Mendes Moraes t R. JOÃO JURANDY DE
MORAES, entre Av. Walter Guimarâes da Costa e R. waltedo Bitlencourt de Moraes *

R. JOSÉ MENDES MORAES, entÍe R. Ioterventor Maroel Ribas e R. João Juandy de

Moraes *
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AVISO IMPORTANTE

Com a Autorização para Licitação, estão sendo remetidos:

CD contendo o Edital e demais anexos;

CD contendo a PLANILHA DE SERVIÇOS, depois de impressa,
deverá ser anexada ao Edital de Licitação como MODELO N" 08
(Tomada de Preços e/ou Concorrência Nacional) ou MODELO 06
(Carta Convite);

a

a

CD contendo Modelo da Placa da Obra;

Instrução Normativa n" 00212011

www. Dioe.pr.gov.br

Qualquer dúvida entrar em contato com o Paranacidade:

Silvana dos Anjos - (41) 3350-3390
Adriana Schweiger - (41) 3350-3401
José Luiz Creplive - (41) 3350-3352
Vera Maria Wendler - (41) 3350-3355

a

a

a

2J7tot2It3

Visando diminuir custos, a publicação no Diário Oficial do Estado
poderá ser feita diretamente pelo Município no site:
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PLANILHA DE SERVI OS - PAVIMENTA AO
Municipio: NOVA SANÍA BÁRBARA SAM 't5
Projeto: RECAPÉ LOTE n" 1

PREçO (R$}coDtGo DESCRTÇÃO DOS SERV|ÇOS UNID QUANT
(a) unitário

(b)
Parcial

(c=a.b)
subtotal

311_01 SE PRELIMINARES

31't.0í.0í PLACAS
311.01.01.002 Placa de obra - (4.00 x 2,00m) ud 1,00
3í1.0í.04 DEÍYrOLtÇ0ES

Demoliçâo Mecânica do Pavimento m

3í1.03 DRENAGEM
3't1.03.01 sERVtçOS tNtCtAtS
311.03.01.013 Escavaçâo Mecánica de Valas - ír Cat m
311.03.01.020 Reaterro sem Apiloamento 42,48
31'1.03.01.021 Reaterro com Apiloamento m 199,80
3'11.03.02 GALERIA DE ÀGUAS PLUVIAIS
311.03.02.001 Coípo de BSTC o 0,40 sem BerÇo m
31í.03.02.002 Corpo de BSTC 6 0,60 sem BerÇo m
3í1.03.03 cAtxAS / POÇOS
311.03.03.001 Caixa de LigaÇâo/Quedâ 0,40 Ud 1.00
311.03 03.002 Caixa de LigaÇão/Queda 0,60 ud 1,00
31'1.03.03.032 Boca de Lobo Simples ud 9,00
3'r 1.03.03.051 Poço de Visita/Queda - 0,40 ud 2,00

Poço de Visrta/Queda - 0,60 ud 1,00
31t.04 BASE / SUB.BASE
3í'1.04.03 BÀSE
311.04.03.005 Base de Brita Graduada 27.OO

311.06 REVESTIMENTO

311.06.01 sERV|ÇOS tNtCtAtS
311.06.01.001 Limpeza e Lavaqem da Pista 8.639,82
31't.06.02 PINTURA

m2 17.513,64Pintura de Lligação com Emulsâo
lmprimaÇáo - Cl\I-30 234.00
USINADÔ

665,5431'1.06.06.005 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUO)
e=3crn

324,00Concreto Betuminoso Usinado a Ouente (CBUO)
e=1,5cm reperÍilamento e tapa buraco

311.08 SI OE tÍo
3'fi.08.02 HORIZONTAL

Pinturâ de Faixas - SinalizaÇão Horizontal 288,00
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PREFEITURÁ MUNICIPALWffiffi

Nova Santa Bárbara, 28 / ll 1 2013.

De: Setor de Licitaçóes

Para: Departamento de Co ntabilidade

Assunto: Contrataçáo de empresa para execução de recape asfáltlco em
GBUQ.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotação orçamentária para contrâtâção de empresa para execuçáo de Recape
asfáltico em CBUQ, referente ao Convênio com o SEDU-2013/PAM II, n'
19.23.2013.0209, num va-lor total de R$ 317.175,03 (trezentos e dezessete
mil, cento e setenta e cinco reais e três centavos), sendo que a contrapartida
do municipio é de R$ L7.t75,O3 (dezessete mil, cento e setenta e cinco reais
e três centavos), conforme solicitação do Sr. Ivan Satihiro Tagami,
Engenheiro Civil do Municipio.

Sendo o que se âpresenta pa-ra o momento.

Atenciosamente,

"útíSetor de Lici

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, CeÍfio, t 43.3266.8100, I - 86.250-000 -Nova Santa B&bara,
Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br

CORRESPOI{DÊNCIA INTERNA

I
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PREFEITURA MUNICIPAL

rffiffig}ffiffi
DEPÂRTAMENTO DE CONTÂBILIDAI}E

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Em atençáo à correspondência interna
expedida por Vossa Excelência em data de 281 1l l2Ol3, informamos
a existência de previsáo para recursos orçamentários para
contrataçáo de empresa para execuçáo de recape asfáltico em CBUQ,
referente ao Convênio com o SEDU-2Ol3/PAM II, no
19.23.2013.02O9, num valor total de R$ 317.175,03 (trezentos e
dezessete mil, cento e setenta e cinco reais e três centavos), sendo que
a contrapartida do município é de R$ 17.175,03 (dezessete mil, cento
e setenta e cinco reais e três centavos).

Outrossim, informo que a Dotaçáo
Orçamentária é:

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.00f - Secretaria de Serviços Púbiicos Externos;
15.451.0120.1002 - Pavimentaçáo de Vias Pub, Cons. de Meio-fio, Sad. e
Gal. de Águas Pluviais;
4.4.90.51.00.OO 717 - Obras e Instalações; 816.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Latriu Qampos
Contadora/CRC 45096lO-4

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, CenlE.o, t 43.3266.8100, 8 - 86.250-000 -
Nova Santa Bárbara Paraná - www.nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 28 I lL / 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL
010NOVA SANTA BARBARA

De: Setor de Llcitação
Para: Departameato Juridico

Nova Santa Bárbara, 28 / ll /2013.

Prezada Senhora,

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
15.451.0120.1002 - Pavimentação de Vias Pub, Cons. de Meio-Íio, Sarj. e
Gal. de Águas Pluviais;
4.4.90.51.00.OO 717 - Obras e Instalações; 816.

Encaminho a Vossa Senhoria
tenha o parecer jurídico.

este processo para que

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ela c Luditk
Setor de Lici ções

Rua WalÊedo Bittencourt de MoÍacs, 222 - Cep. E6250-000 - Fonotrax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001'60

E-mail: licitacao@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Baóara - Paraná

Correspondência Interna

Em atençáo à correspondência expedida pelo Ivan Satihiro
Tagami, Engenheiro Civil do Município, solicitando a contrataçáo de empresa
para execuçáo de recape asfáltico em CBUQ, referente ao Convênio com o
SEDU-2013/PAM II, n' L9.23.2O13.O2O9, num valor total de R$ 317.175,03
(trezentos e dezessete mil, cento e setenta e cinco reais e três centavos),
sendo que a contrapartida do município é de R$ 17.175,03 (dezessete mil,
cento e setenta e cinco reais e três centavos) e informado pela Divisão de
Contabilidade da existência da previsâo orçamentária através da dotação:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guima.áes da Costa n' 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.56í .O8O/OOO160

Elpail: omnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Licitação

PARECDR JURÍDTCO

Conforme eryediente e4@minlwdo a esse Departamento

Jurídlco em data de 28 de Nouembro de 2O13, uisanlLo emi"ssáo de parecer sobre o

processo de licitaçã.o, referente a Contrataçã.o de empresa para exeanção de

recape asfdttico em CBUQ, referente ao conuênio com o SDDU/ 2013-PAM II N"

19.23.2013,0209, num wlor de R§ 317.175,03 (Trezentos e deressete mil, cento e

setenta e cinco reai.s e três centauos), sendo Ete a contrapartida do município e de

R$ 17.175,03 (dezessete mit, cénto e setenla e cinco reais e três centauos) e a
despesa ser| saportado @m recursos dq Seqetaia de Seruiços Púbticos Exte.zros,

anfonTe informação prestada peio Departamento de Contabilídade d.o Município,

atendendo ao contido no qrtigo 14, da Lei n" 8.666/ 93.

' Houue, portanfu, manifestaçao do Departamento de

Contobilidade do Município indicando disponibilidade orçamentária, estando desto

forma cumprido o disposla no artigo 14, da Lei no 8.666/93, o qual preceitua que:

nenhama gompra ou gerulço sera feita ou mntratada sem a adeEtada

caracterizaçdo de seu objeto e índicaçdo dos recursos orçamentários p@ra o selt

pagqnento, sob pena de nulid.ade do ato e responsabítidade de que lhe üuer dado

causq,

üante do preço maxímo e para meltror aproueitamento do

procedimento sempre para garantir q mqllor competitiuidade e trarsparência

possíuel, a liataçdo deuerd ser Íeita na modalidade de Tomaáa de Preço, nos

termos da legislaçdo em vigor, ou seja, dg,teyryiTa!"q em funçao do limite constante

rw art. 23, inciso II, alínea b, da Leí 8.666/93,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarãet da Costa nô 512, Fone./Fax (043) 26e1222 - CNPJ N.' 95.561 .O8O/0OO160

E-matl: p445qgi64patr1- Nova Santa Báóara - Paraná

Por fim,, informa-se Erc o tipo de licitação a ser adotado é o
prevísto no art. 45, § 1 ", Incüso I, da leí retro cítada.

É o parecer, S.M.J.

Noua Santa Bdrbara, 29 de Nouembro de 2O13.

Ange Perelra
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PBEFEITURA MI.JNICIPALmwn
Estado do Püará

CORRESPONDÊNCIÁ INTERNA

De:- Prefelto Municlpal

Para: - §etor de Licitsçóes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de TOMADA DE PREçO n' OIO/2O13, que tem
por objeto a contratação de empresa para execução de recape asfá-ltico em
CBUQ, normatização de procedimentos administrativos, consultas, e em
todos os demais assuntos correlatos à área, nos termos da [,ei n" 8666 de 21
de junho de 1.993.

Anexo ao presente, Portaria n" Ol5l2Ol2, designando os
membros da Comissáo de iicitação. Ordeno que Extrato do Bdital de
Licitação seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde maie convier paÍa que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de licitação para as providencias
necessárias.

Nova Santa Bárbara,29 /2013.

pal

Rm Walfredo BittencouÍt de Moraes n" 222, Cenro, t 43.3266,8100,8 - E6.250-000 -Nova Santa BáÍbar4
Parsrá - www.nsb.or.gov.br



?

ii
t
t
!t,

J'l

',I
l.

:i

I

r,l

1..

I

Í

a-r
I

lrI

I
I

noV9t

!
.i,,

;,
.r-

IÍr,

.ít
'l:

)lJ ,

#i
rtl:'il

.rt:

lir
rl§o
{t
.l
'.tl:

014
jr EITURA MUNICIPAL

I ANTA BARBA
r;t, l.*. 'r,1

':Í
',;ii

'rn

!
't.

i!i''

rir

ii 11

panRNÂ
:

.l

RAr
:1.

ri'

.Í;
' ,',ti'

t-:t
.4'

ÁRBAR,i[,

ti
I

)n:.'

t'

I
I
1

tl

I

h

t:
r't

usu de
I

b

. :_ -i n4ihrUm
) súPrcntu

MUNICIPAL DENOV.A SANTA B

;l: I'.. .i'.i
.*l':.C Comiuao permatrente de Licitaçâ0, .orpoou pUo{oaguinres

'.Íi

,'l
i

Ii

I
t

l;.

g.

lli;

:rt.t

ntemb

em corl o

ü[i,,uo
oi{úr.u

I

M]éft,bro
silflrcnte F"..1ül qrr"" - Cr RG n" r0.407.423-sssp/pR.

Irrlmle.tâinme Bfnardi _ cr iór" oír.l!ãJái]s.z ssprpn

É,1| ütrOu her de §ouza - CI RG no 27.006.903-3 §§P/?Rt'S lente ririi a Gongalves - CI RO n" 2.254,409.8 S§P/PR,I

üdÊie..lose Rgzende - CI RG no 9. t70,7t4-4 Ssp/pR,
ü

.: 
.i

a , .t;

i' i

omar
Jt,

Reàn
ii:

;lritl 21 -'901. ,ortaÍia entru em vigor nesta data, revogadas as djiposições

de - CI RG n" 030.272.149-50 SSp/pR.

no
al

,,r{i

f;
.lt

J
I

i

li
| .:i.'

't,

i*
.1

Nór.a §anlll:Bárb

i

I
I
l

l:
i'
1.,.
.Í
.Ii
.(
I

i'.

Í

1.,.

{ir

:

ii
ti.
.:t'

.l

I

)
I

i:
l

t.
i

:,í

Monei no 222, Cenro, t ,l{} .3266.t 222,8 - 86.250-000 - Nova Sailta-'Bruik,liqitâcao@nsb.Er.s,ov.br - Sito * wrvw,nsb,or.qov.br
;f

{iI

I

Rüa B

; r,!

.t!

:

t.

.,,1
'1í,

at

.t

.;

l, i, l:

2,0t2.

I

:'
T

i

i

I.i

t
I
I

;l

I
,l

'i 'r

.r.!



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NovA sANTA eÁneARA 015

EDTTAL DE L|CITAçAO
TOMADA DE PREçO no 0í0/2013.

A PREFEITURA MUNIC]PAL DE NOVA SANTA
BÁRgeRa, ESTADo Do peneNÁ, através da
Comissão Permanente de Licitação, torna Público que
Íará realizar no dia t3 de janeiro de 2014, às í0:00
horas, na sede da Câmara Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Antônio Rosa de Almeida n" 130, Bairro
Centro, nesta cidade, licitaçâo na modalidade TOMADA
DE PREçO, do MENOR PREçO GLOBAL, conforme se
especifica a seguir:

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
1310112014 às 10:00 Horas

04 - Secretarla de Serviços Públicos Externos;
04.001 - Secretaria de Servigos Públicos Externos;
15.451.0120.1002 - Pavimentação de Vias Pub, Cons. de Meio-fio, Sarj. e Gal. de
Aguas Pluviaie;
4.4.90.51.00,00 717 - Obrag e lrlstalações; 816.

O EDITAL COMPLETO, seus respectivos pro.ietos, memoriais e anexos, poderá ser
retirado na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Setor de LicitaçÕes, sito a Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR, ou ainda
ser solicitado pelo telefone 43-3266-8100 ou 'e-mail" licitacao@nsb.pr.qov.br ou
através do site Srww. nsb.pr.gov.br

J s.561.0e0/C

Nova Santa Bárbara, 29 de novembro
,] gN Êditrl Publlê§do

OBJETO - Contratação de empresa para execução de recape asfáltico em CBUQ.

VALOR MÁXIMO - R$ 244.426,0í (duzentor o quarente e quatro mil, quatrocentos
e vante e sels reais e um cêntevo).

DOTAçÃO -

1

00í {9
Y

a, a,kL
JU_"r tü-

eauarao#ntanher de Souza
Presidente da Comissão de Licitação

Podaia no 015f2012

Ru| WalfÍedo Btt!êncouÉ de iloraa€, 222 - E(oxx{l) 3266§100 C.!{.PJ' 95s61.080^}00140
E-mail liqitellglo!§htrI§ggDI - Nova Santa Bárbar8 - Paraná
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PREFEITUR.À MUMCIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARÂNÁ

Departamento Jurídico

Ref. Tomada de Preços n" O1O/2O13 - Contrataçáo de empresa para
execução de recape asfálúco em CBUQ.

O preseote Processo, o Edital convocatório, bem como a
minuta 40 contrato, atendem as exigências da Lei n" 8666193.

Nova Santa Bárbara
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INTRODUÇÃO

()I. OBJETIVO DO PAM

O Estado do Paraná; através do Decreto no 7933 de l2l\4l2\l3 instituiu o pLANO DE
APOIO AO DESEFwOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS - pAM, com objetivo de
contribuir com diversas ações setoriais, no desenvolvimento econômico e na equipamentação
das municipalidades do Paraná.

O PAM conta com os recursôs devolvidos do orçamento da Assembléia Legislativa do
Paranrii bem como recursos do Municípios como cóntrapartida, quando o"."r.,írio., p*u u
execução do projeto.

02. INSTAT RÀDOR, SUPORTE LEGAL o REGIME DE CONTRATAÇÃO

O MUNICFIO de Nova Santa Brirbara ora denoÍninado licitador, toma público que às 10:00
horas do dia 13 de janeiro do ano de 2014, na rua WalfÍedo Bitencourt de Moraes no 222 em
Nova Santa Brírbara, Paranri Brasil, a Comissão de Licitação, integrada por membros
indicados pelo órgão instaurador da licitação, através de documento hábil, receberá as
propostas para execução da(s) obra(s) objeto da Tomada de Preços no OIO - 20t3, Esta licitação,
sob regime de empreita{a por preço global, do tipo menor preço, será regida pela
Constituiçito do Estado do Paraná pÚtigo 27, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006; Lei n'8.666, de 2l de juúo de 1993, e suas alterações posteriores, pelas disposições
deste Edital e pelo modelo de Contrato em anexo,

03,2 A qualquer tempo, antes da data limite para o Íecebimento das propostas (envelopes

no I e no 2), o licitador podeni por sua própria iniciativa ou como conseqüência de algum
esclarecimento soiicitado por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, mediante

e emissão de um adendo.

03.3 Nos casos em que a alteraçâo do Edital importe em modificação das propostas, o

licitador pronogarâ o prazn de eptrega das mesmas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SAIITA BÁRBARA
SEDU/PARANACIDADE _ PAM

EDTTAL DE TOMADA DE PREÇOS 010/ 2013

03.INFORMAÇÔES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL

03,1 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos
poderão ser solicitados, por escrito, à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes
da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n" 1 e n" 2 ), sendo que as

respostas serão enviadas por escrito a todas as proponentes, até 02 (dois) dias úteis antes do
recebimento das propostas, sem identificar a pÍoponente que deu origem à consulta.



04.1 A presente licitaçao Íem poÍ objeto a execução, sob regime de empreitada poÍ preço
bal, ti menor S s o s

04.2 Entende-se por obra.semelhante a que apreseota complexidade tecnológica e operacional
aos serviços de pavimentação/revestimento previsto no objeto deste edital equivalente ou
SU ora:

04,3 O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada grande item, deverá respeitar o

perçentual pré-estabelecido na Íabela abaixo, admitindo uma maÍgem de variação para mais

eú alé 20yo, O valor que exceder esse percentual será pago junto com a última parcela do

cÍono$ama Íisico-fi nanceiro.

DESCRIÇÃO -'GRANDES ITENSITEM

l---:-

PERCENTUAL
DO VALOR
GLOBAL

2

Local: Sede do Municípiog
Objeto: recape asfáltico conteÍldo os serviços de: Demolição mecânica do pavimento
existente, execução de complepentação de galerias de aguas pluviais, base de brita
graduada, iruprimação com CM30, pintura de ligação, reperfilamento e tapa-buracos e capa
em CBUQ, sinalização horizontal e placa do progama.

. R. INTERVENTOR MANOEL RIBAS, entre Av. Walter Gúmarães da Costa e R.
Jose Mendes Moráàs

. AV, CÍCERO BITTENCOTJRT RODRICUES, enüe Av. Walter Guimarães da Costa
e R José Mendes Moraes

. R. JOÃO JUUúV DE MORAES, entre Av. Walter Guimarães da Costa e R.
Wal&edo BittencouÍ de Moraes

. R, jOSg MENDES MORAES, entre R. I[terventor Manoel Ribas e R. João Jurandy
de lv{oraes

Indicador:8.639,E2 m'z

tia de Manutenção dç Proposta : RS 3.000,00 (três mil reais);

ço máximo: R$ 317.175,03 (hezentos e dezessete mil, cento e setenta e cinco reais e três

obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas,

ra)

ial Mínimo miltrinta
derazo 1exec 0) cte uencentoução ( nq

Stal oc IJ 07 00 0 e setecen retos Sarumpl ( )

emorials e demais documentos

locação de placas de comunicação visual;

);

Sam 15

Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ

3l l.ot 
l
SERVIÇOS PRELIMINARES

olg

04, OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, CAPITAL
SOCIAL, GARANTTA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA, CAPACIDADE DE
EXECUÇÃO C PERCENTUAL DE GRANDES ITENS

0,61%

dias;
R$
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DESCRIÇÃO - GRANDES ITENS PERCENTUAL
DO VALOR
GLOBAL

31I.03 ,DRENAGEM
11,73%

3I I,O4 BASE / SUB-BASE

31I.06 REVESTIMENTO

1,150/o

8480%l

3l 1.08 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1,71o/o

04.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente paÍa cada grande item, o preço
global da proposta não poderá ultrapassar o Preço Máxim6 estabelecido no item 04.1, sob
pena de desclassificação.

04.5 O prazo de execução da(s) obra(s) seni contado a partir do l0' (décimo) dia da data da
assinatura do Contrato.

(LG)
(valor minimo)

(LC)
(valor rpÍnimo)

(E)
(valor máximo)

I,10 l.l0 0,50

06. RECURSOS FINANCEIROS.

Das despesas com a contratação da emprese para a execução do objeto deste Edital, serão

pagos com recursos da dotação orçamentária da SEDU - 6702.15451024.271 , projeto
atividade - pesenvolvimento Urbano e Regional Inlegrado e Contrapartida Municipal.

07. PASTA TECNICA e DLEMENTOS INSTRUTORES.

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e

anexos podeÍá ser examinada no endereço mencionado no item 02 em horario comercial, e
será fomecida mediante a apresentação do recibo de pagamento no valor de R$ 100,00 (cem

reais). No caso de empÍesa com sede fora do Município de Nova Santa Barbara, a Pasta

Técnica poderá ser adquirida através do correio, mediante a Íemessa do valor supracitado à

conta no 136-4, agência 910 do Banco Caixa Econômica Federal, Operação 006 - Paraná.

Quando da solicitação da mesma, a empresa deverá anexar o compÍovante do depósito

efetuado. O licitador não assumê responsabilidade com a Proposta da proponente que não

recebeu este convite, seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, não serão

aceitos protestos ou reclamações de empresas em relação a tais documentos, principalmente

no que concerne ao item 032. ...

07,2 São parte integante dçste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisqueÍ

adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2:

ITEM

05. ÍNDICES FINANCEIROS

A proponefie deverá comlrovü, por meio do modelo no 05 em anexo, sua capacidade
flrnanceirq mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (IG), liquidez corrente (rC)
e endividamento (E;, cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:

J
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caÍa-credencial (Modelo n" 0l);
declaração de recebimefio {e documentos (Modelo 02);
declaração de visita (Mpdelo o' Q3);
declaração de responsabilidade técnica (Modelo n" 04);
capacidade financeira (Modelo n" 05);
declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos

carta-proposta de preços (Modelo no 07);
planilha de serviços (N,fodelo n' 08);
ctonograma fisico-financeiro (Modelo no 09);
declaração de compromisso de utilização (e produtos e subprodutos de madeira de origem
exótica ou de origem niúvÍl de procedência legal (Modelo n" l0);
declaração de fomecimento tle produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de
origem nâtiva de procedência legal (Modelo no I 1);

declaraçâo de que a proponente enguadra-se como pequena ou micro empresa para os fins
da Lei Complemenrar 123/06 (Modelo n' l2);
declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18

(dezoito) anos em horário notumo de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não

mantendo aind4 em qualquer trabalho, menoÍes de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatoÍze) anos (Modelo n' l3);
modelo de Contrato de Empreitada (Modelo n' l4);
anexo I do Contrato ;
elemeatos gráÍicos ( plantas e documentos gráficos ) (Anexo II);
elpecificações técnicas e memoriais (Anexo IID;
ielaç{o de serviços e qirantidades (Anexo tV).

7.3 Mediante solicitâção por escrito do proponente, a Comissão de Licitação disponibilizará a

planilha de serviços (Modelo 08) em meio digital ,

0s. coNDrÇÕEs DE PARTTCTPAÇÃO

08.1 Poderão paíicipar da presente licitação;

l) Empresa do ramo cadaslrad4 nas condições exlgidas pela Lei no 8.666, de 2l de junho de

1993 e suas alterações, na Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná -

SEAP, com certificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento

das propostas (envelopes no I e no 2), oul

2) Empresa do ramo cadashada, nas condições exigidas pela Lei n' 8.666, de 21 de junho de

1993 e suas alterações, Êm outÍos órgãos ou entidades da administração públic4 com

certiflcado de cadastro em vigência na datg limite estabelecida para o recebimento das

propostas (envelopes no I eno 2), ou; ,, ;

3) Empresas que preenchim as condições exigidas para o cadastramento nos termos do art.

22,§2" dalx,i n" 8.666/93.

4
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08.2 Está impedido(a) de participar da licitação:

1) o autor do projeto basico ou executivo da obra;

2) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto biísico ou
executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5%o (cinco poi cento) do capitâl com direito a voto, controlador, responsável
técnico ou subcontratado;

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

5) consórcio de empresÍrs.

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar
somente uma única proposla, sob pena de rejeição de todas.

09.1 A proponente arcaÍá com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua
proposta. O licitador não será responsável dbeta ou indiretamente por nenhum desses custos,
independentemente do desenvolvimento do proôesso licitatório.

09.2 A proponente deverá entregar à Comissão de Licitação no local, data e hora fixados neste
edital, os envelopes:

a) ENVEI.'.gPE N" 1- HABILITAÇÃO PRELIMTNAR;
b) ENVELOPE N" 2 - PROPqSTA DE PREÇOS.

Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte extema e

frontal os dizeres:

RÂZÂO SOCIAL
TOMADA DE PREÇOS N'_.201_
ENVELOPE N" I -HABILITAÇÃ.O PRELIMINAR
DATA: I l20l

RÂZÃO SOCIAL
TOMADA DE PREÇOS N'_.201_
EIYYELOPE N'2 - PBOPOSTA DE PREÇOS
D TA: I l20l

5

3) empresa expressaÍnente declarada inidônea por qualquer órgão da administração diÍeta ou
indireta federal, estadual ou municipal, qu . que teúa suspenso seu direito de licitar ou
impedida de contralar com o llcitador.

09. APRE§ENTAÇAO E ENTREGA DAS PROPOSTAS
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09.3 A proposta (envelopes n"0l e n"02) poderá ser etrtÍegue diretamente pela proponente à
Comissão de Licitação ou enviada pelo coqeio ou outro serviço de entÍega. Entretanto, a
Comissão de Licitação não será responsável iôr qualquer perda de proposta (envelopes no|l e
n"02) erniada pelo correio ou oufio serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma.

09.4 A propost4 os demals docuqentos, bem como toda a correspondência trocada entre a
proponente e o licitador deverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos de apoio,
como ilustràções, caüílogos, folh.qtgs e outros similares, podem ser versados em outro idioma
desde que acompanhados de hadução (por tradutor juramentado) para o idioma português.

09.5 No horário estabelecido neste edital e aberto o púmeiro envelope, neúuma outra(s)
proposta(s) (env elopes n"01 e no02) serâ(ão) recebida(s).

r0. HABILITAÇÃO PRELIMINAR- ENVELOPE N" I

10.1 Os documentos necessários à habilitação p.oderão ser apresentados em original, cópia
auÍenticade (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão de recebimento das
propostas eà confronto com o original), ou iublicação em órgão de imprensa e deverão estar
com pftuo de validade ém vigor. Quando o prazo de validade não estiver expÍesso no
documeoto! o mesmo será aceito desde que a data de emissão não seja anterior a 60 (sessenta)

dias da data limite para o Ecebimento das propostas, exceto para o documento referente aos

itens 10.2, I *e', *f', "8ir 3 *e', (h', 4 "b" e «c'. As folhas deverão, preferencialmente,
estar numerádas em ordem crescente e rubricadas pela proponente.

10.2 Deverão estar inserido no'envelope n' 0l :

1) Quanto à Habilitação Juridica:

a) ceúificado de cadastro em vigência, conforme item 08.1;

b) declaraçilo, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em
honirio no-tumo de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em
qualquer tabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de

14 (quatoze) anos (Lei I0.097/00) (Modelo n' I3\

c) declaragão de compromlsso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem

exótica ou !9 origem nativa de procedência legal, (Modelo n' l0).

d) declaração de que a proponenle enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins

da Lei Complementar 123106 (Modelo n" 12), quando for o caso.

e) prcva de inscrição da proponente no Cadasho Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da

Fazenda (CNPJ)

6

0 registro comercial, RG e CPF no caso de empresiírio individual.

,.,..
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g) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração
contratual, devidamente registrada, em se úatando de sociedades empresariais, no caso de
sociedades por ações acompanhado de documento de eleição dos seus administradores.
OBS: os documentos podém ser substituídos por certidão simplificada da Junta Comercial,
desde que constem os nomes dos rcpresentantes legais do licitante e o ramo de atividade, com
data de expedição não superior a 06 (seis) meses.

2) Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhish;

a) prova de regularldade com as fazendas:

- federal mediante a âpresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a hibutos
federais e dlvida ativa da União.;

- estadual mediante a apresentação de certidâo de regularidade fiscal e a certidão negativa de
dívida aüva de tributos estaduais emitida pela rcspectiva Secretaria de Estado da Fazenda do
Estado da sede da empresa; '

- municipal mediante a aprgsentação de certidão negativa emitida pela respectiva Secretaria de
Fazenda da sede da empresa;

OBS.: No caso em que I ceúidão negativa de débito de tributos/regularidade frscal e a
certidão n€gativa de díüda ativa forem unificadas, este documento único podeú ser
apresentado;

c) ppova de inexistência de débitos inadimplidos peÍante a Justiça do Trabaiho - Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lein' 12.440/2011);

OB§: No caso da propon€qte pretender executâÍ o contrato através de filial, deverão ser

apresentados todos os documentos acim4 tanto da matriz quanto da filial.

3) Quanto à Qualificação Técnica:
a) Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negaliva de execução patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica dentro do prazo de
validade;

b) prova de registro no Conselho Regional de Engeúaria Arquitetura e Agronomia - CREA;

c) declaração de recebimento de documentos (Modelo n" 02);

d) dgclaraçlg de visita (Apdelp" ro 03), expedido pelo licitador. A proponente, através de

representante devidamentê habilitado junto ao CREA, quando da visita ao local da obra deve

obter, por sua exclusiva resi:onsúilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua

proPosta.

'l

b) prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação regular
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRS);



e) atestado(s) e/ou declaração(s) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa juridica de
direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnológica e operacional eqúvalente ou superior as solicitadas no item 04.2,
em quantidad€ igual ou suplrior confprme definido a seguir:

j) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n" 16),

devidamenle preenchido, côm base na relação de disponibilidade do item anterior, constando

nome, no RG e assinatura ào responsável legal pela empresa e nome, número do registro no

CREA e assinatura do responsiivel técnico indicado;

DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 396 ton

OBS: Para atendimento das guantidades Eínimâs acima, a quantidade de cada um dos
serviços deverá ser atendida integralmente ert um dos atestado(s) ou declaração(s), não
sendo permltida a soma das quantidades de um mesmo serviço em mais de um atestado
ou declaração.

f) declaração de responsúilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da
obta (Modelo no 0{ até o 'sàu reôebimento definitivo pelo licitador,

g) a declaração, acima exigida deven(ao) ser acompanhada de "Certificado de Acervo
Técnico frgfissional - CAT" do responúvel(eis) técnico(s) indicado, emitido(s) pelo
"Conselho Regional de Engenharia e ArquitetuÍê - CREA", de execução de, no mínimo, uma
obra de sÊmelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à

solicitada no item 04.2,

h) comprovação de vínculo, atÍavés de regisüo em caÍeiÍa e ficha de registro ou contrato de
pres$ção de serviços, enüe o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para
dirigente ou sócio de empres4 tal comprovação podera ser feita através da cópia da ata da
assembléia de sua investidwa no cargo ou contrato social.

i) refaçãq de disponibilidade de veículos, máguinas e equipamenlos a serem disponibilizados
parq a execução da(s) obra(s), conforme Anexo L caso não conste a relação mínima neste

angxo a proponente devení apresentar sua relação de veículos, máquinas e equipamentos

couforme análise do projeto, constando o nomer número do RG, assinatura do responúvel
legal e nome, número do regisEo no CREA e assinatura do responsável técnico indicado, com

declar-ação expressâ de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação
(Modelo n' l5);

4) Quanto à QualiÍicação Econômica Financeira;

a) prôva de capacidade fnanceira conforme Modelo n"05, apresentando as demonstrações

contábeis do último exercíçio social. Deverão ser apresentados os índices de:

liquidez geral (ZG); liquidez corrente (IC); e enüvidamento (E/,

I

024
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tais Indices serão calculados como se segue:

LG=(AC + RLP) /(PC + ELP)

LC= (AC / Pq
E - (PC + ELP) I (ÁC + RLP+ AP)

onde

AC - ativo circulante
RLP - realizível a longo prazo

PC - passivo circulante AP - ativo permanente

ELP - exigível a longo prazo

OBS: o valoÍ do capital social poderá ser atualizado pela proponente, paÍa a data limite
estatelecida para o receb_iúento das propostas (envelopes nol e no 2), através de índices
oficiais específicos para o caso;

d) Declaração de gue concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e

documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da

habilitação (Modelo n'06), em anexo.

e) Recibo ou guia de depósito comprovando o recolhimento na tesouraria do licitador, da

garantia de manutenção da proposta conforme item 04.1.

10.3 É vedada sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico ou
utiUzagãq !e seu acervo técaico pQr mais de uma proponente.

b) {emonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com
demonstraiões contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com as

demonstrações contíbeis,. devidamenie assi'lado por contabilista registrado no Conselho
Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos
termos de abertura e de en«írramento do Livro Dirírio, devidamente registÍados e assinados. O
balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no
Diririo Oficial. O(s) mesmo(s) deverâ(ão) ser assinado(s) por contabilista registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05;

c) comprovagão do capital social, integÍalizado e registrado na forma da lei, de valor igual ou
superior ú estabelecido no item 04,1, para proponente brasileira ou valor equivalente na
moeda do país de origem para empÍesa estrangeira, considerada para a conversão a taxa de

câobio, tipo comercial, para venda estabelecida pelo Banco Central em vigor 30 (trinta) dias

anterioÍes à data limite estabelecida para o recebimento das proposta (envelopes no9l e no02)
peta Comlssão;

9
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l l.pRoposTA DE PREÇOS - ENVELOPE N" 2

1l.l Deverá ser apresentado um envelope no2, deüdamente fechado e inviolado, contendo os
documentós abaixo relacionados, erp uma via original. As folhas deverão ser, preferivelmente,
numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente.

l) Carta-proposta de Preços (Mo.delo no 07), datilografada ou impressa sem rasura e
entrelinhas. Cada proponeote deveú apresentar somente uma única carta-proposta de preços
que deveú conter:

a) razão soclal, CPNJ, endereço, telefone, "fac-stmile", e-mail, etc;
b) data;
c) preço global do objeto em moeda brasileira conente, grafado em algarismos e por extenso;
d) prazo de gxecução do oljeto em dias;
e) prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a paÍir da data limite

estabelecida para o recébimcuto das propostas (ewelopes n"l e n"2) pela Comissão de
Licitação;

f) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura.

OBS: Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da
pÍoposta" o licitador poderá solicitar às proponentes uma pronogação específica no prazo de
validade. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso da
pÍoponente recusar-se a estender o prazo de validade da propost4 sua proposta seá §eitada.
Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modificar a
respectiva proposta, nem sôr motivo para argüir futuramente qualquer alteração de preços.

2) Planilha de Serviços, datilografada ou impressa sem Íasura e entrelinhas, e deverá ser

pieenchida conforme Modelo no 08. O licitnnte deverá apresentff a planilha obrigatoriamente
cont€ndo as guantidades g a descriçâo completa de todos os itens na forma constante na
planilha de serviços, sob pena de desclassificação,

3) Cronograma Físico-Financêiro (Modelo no 09), devidamente preenchido, com o respectivo
equilibrio Íisico-financeiro constando o nome, número do registro no CREA e assinatura do
responsável técnico indicado e o nome, número do RG e assinatura do responsável legal pela

empresa,

12. DISPOSIÇOES REFERENTES À PROPO§TA DE PREÇOS

l2.l A apresentação da proposta de preços na licitação seú considerada como evidência de
que a proponente examinou completamente os projetos, as especiÍicações e demais

documentos, que os comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer
ponto duvidoso e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de

preçps comPleta e satisfatória. .. . 
^.. 

..

12.2 Os serviços deverão ser relacionados na planilha de Serviços (Modelo n 
o 08), na coluna

"DrscRrMINAÇÃO OOS SERVIçOS".

l0
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12.3 As guantidades deverão ser relacionadas na Planilha de Serviços (Modelo n" 08), na
coluna "QUANTIDADES".

12.4 Os preços unitarios pppostos ieverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo
n" 08), na coluna "PREÇÔ UNITÁRIO", e deverão ser apresentados para cada serviço, de
conformidade com o projeto, as especiÍicaçôes e as demais peças fomecidas pelo licitador.

12,5 Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos,
fermmentas, instrumentos; materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros
em geral, encargos de legislação social, tÍ4bathist4 previdenciári4 infortúnio do trabalho,
hospedagem, locomoções, tributos, adminlstração, lucro e quaisquer outras despesas
necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra.

12.6 Os preços parciais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo no 08), na
coluna "PREÇO PARCIAL" e sení obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço
unitrário.

12.8 O prego total deverá ser relacionado na Planilha de Serviços (Modelo no 08) na coluna
"PREÇO TOTAL" e será'a soÍÍÍa dos preços subtotais de cada $ande item da planilha de
servtços.

13. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

13.1 No local, dia e hora Íixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes

no I e no 2, fechados e inviolados, de cada pÍoponente. Rubricará, juntamente com os

repiàÀentantes que assim ô desejarem, os envetopes n" 2 que contém as propostas de preços e

prbbederá à abertura dos envelopes no I que contém a documentação de habilitação que será

sübmetida ao exame da Comissão de Licitação e {as proponentes interessadas'

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes no I e no 2 o Íepresentante da proponente,

se não foÍ membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes

legais para representar a proponente) da sessão, deverií apresentar à Comissão de Licitação a

credencial (Modelo n" 01) com firma recoúecid4 ou através de procuração passada em

caÍório. A credencial é documento avulso e não deve estar inserida em nenhum dos

13,3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente'

ll

12.9 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e

todos os documentos sãq complementares enire si, de modo que qualquer detalhe, que se

mencione em um e se omita em outro senl considerado especificado e válido.

12.7 Os preços subtotais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n" 08) na
coluna "PREÇO SUBTOTAL" e serão a soma dos preços parciais de cada grande item da
planilha de serviços. :
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13,7 Será inabilitada a pÍoponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido,
exceto o do item 13.2, desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada ou
atestada não-puder ser suprida por outro dqcumento apresentado ou estar disponivel em site
oficial. Nãoierão aceitos protbcolos em substituição a documentos.

13,9 Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela Intemet, dentro
do prazo de validade, sujeitrndo-as às verificações caso necessário. No caso de divergência
entÍê os da4os constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação,
prev4lecerá esta

13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o
prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação.

13.12 Caso a Comissão de Licitação conclua q exame dos documentos de habilitação na

púpria sessão, anunciará p respectivo resultado. Se todas as padicipantes renunciarem ao

lrazo para interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante

manifestação expÍessa a çonstar na respectiva ata que deverá ser assinada por todas as

l3.l I A partir da dirulgação do resultado do julgamento as pÍoponentes terão o prazo de 05

(cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto

no Aíigo no 109 da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações. Não havendo recursos, ou
definitivamente julgados, a Comissão comunicaú às proponentes a data da sessão de abertura

dos envelopes n' 2, através dos meios usuais de comunicação (edital, "fac-simile ",

publicaçdo na imprensa ofiçial),

t2

13.4 Em neúuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de
documentos exigidos e não inseridos nos envelopes no I e no 2, ressalvados os erros e
omissões sanáveis. No eotanto, é facultado à Comissão de Licitação realizar diligências
destinadas a esclarecer a'instrução do processo licitatório "- quJqre, fase da licitaçao,
solicitar informações ou esclarecimentos coinplementares que julgar necessários, bem como,
solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma apresentii-lo num prazo
miíximo de 48 (quarenta e oÍto) horas, a partir do recebimento da solicitação.

13.5 Após a rubrica dos docurqentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos representantes
presentes a possibilidade {e analisar a documentação de habilitação dos demais pÍoponentes,
que poderão lmpuglar, pog escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital.
Não havendo manifestaç{o po, purt. dôs proponentes a Comissão encerrará a sessão
informando que o resultado do julgamento da habilitação será encamiúado aos interessados
pelos meios usuais de comunicação (edital, "fac-simile ", publicaçõo na imprensa oficial).

13.6 Será lawada ata circunstanciada da reunião, que registraní as impugnações, observações
e demais ocorrências, e'àeú assinada pela Comissão de Licitação e pelas proponentes
presentes que assim o desejarem.

13,8 A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o
repiesentanG estiver presente na sessão e possuir poderes para ratiÍicar o ato, devendo tal fato
ser regishado em ata.
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proponentes, a Comissão de Licitação devolver4 mediante recibo ou protocolo, as
pÍoponentes inabilitadas os respeitivbs envelopes n' 2 e procederá à abertura dos envelopes no
2 das proponentes habilita{gs.

l4.l Na data fixada para a reunião de abernua dos envelopes n'2, a Comissão de Licitação
devolveni à proponente não habilitgda o respectivo envelope no 2, fechado e inviolado. Caso a
pÍoponente não habilitada não se fizer representar neste ato o envelope n" 2 será devolvido,
através dos meios convencionais, após a homologação da licitação.

14.2 A Comissão de Licilação procederá à abertr.ra dos envelopes no 2 das pÍoponentes
habilitadas, examinará a dôôumentação apresentad4 lendo em voz alta o nome da proponente,
o objeto, o preço global, o frazg dê execução e o prazo de validade de cada proposta que serão
rubricadas pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que
assim o desejarem.

14.3 Da reunião de abertwa dos enveloper no 2 será lavrada ata circunstanciada que será
assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes.

14.4 O critério a ser utilizado rto julgamento das propostas será o menor preço global
analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar,
numa proposta. qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natuÍeza
secunüíria, formal que nãó corosütua um desvio sipificativo, desde que não prejudique ou
afete a classiÍicação relativa de qualqueÍ outa proponente.

14,5 A ausência de assinatum na Foposta planilha ou cronograma fisico-financeiro poderá
ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato,
devendo tal fato ser registrado êm ata.

14.6 A Comissão de Licitaçilo fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e

cÍonogr,una fisico-financeiro. Constatado erro ariEnético ou de anotação no preenchimento
serão efetuadas as devidas correções.

14.7 No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por
exteoso, prevalecerá o último a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um
erro grosseiro e óbvio, ou ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso) a
proposta será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado.

14.08 Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta

14.09 Se existir erro aritmético na multipligação da quantidade pelo preço unitiírio, o preço

uniifuio prevalecerá a menos gue, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro
grosseiro e óbvio no preço unitirio. Neste caso, ô preço parcial cotado prevalecerá e o preço

unitiário será corrigido.

l3

14. ABERTURA DO EI§/ELOPE N" 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

.:-
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14.11 Se o valoÍ de um grande item (item 04.3) ultrapassar o percentual máximo admissível
estabelecido, a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo admissível será
remanejado para a última parcela do cronograma Íisico-financeiro.

14.12 A Comissão de Licitaçlq fará a conferência do cronograma fisico-financeiro e
procedeú a coÍÍeção se côistatado erro, desequilíbrio fisico-financeiro e/ou a necessidade de
ajuste face o contido no item 043, A simples coneção de erro, desequilíbrio fisico-financeiro
e/ou de ajuste não acarretaú a {esclassificação da mesma.

14.10 Nos casos em que bouver diferenga entie o preço global indicado na planilha de
serviços e o pÍeço global analisado, prevalecerá este.

14.13 9 cÍonograma flsico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela
proponente.'Caso a propoqente rcjeite a correção, a sua proposta será desclassificada.

14.14 Será desclassificada a proposta:

a) elaborada em desacordo com o presente edital;
b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 04.1;
c) que propoúa qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;
d) que aprêsentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
e) que aplesente preços unitririos simbólicos, inisórios ou de valor zero;

0 que não aceite correção do cronograma fisico-Íinanceiro;
g) que veúa a ser considcrada inexeqüível pela Comissão de Licitação, após procedimento
pàá apurar'a viabilidade técnrca e econômica do preço global proposto, quando for ruzoátvel
concluir que a proponente úo é capaz de executâr o Contrato ao preço de sua oferta.

14.15 Consideram-se inexeqüiveis as pÍopostas cujos preços globais analisados sejam
inferlores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

14,17 Da proponente vencêdor4 cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por
cento) do rnenor preço a que se referem as alÍneas *a" e "b" do item 14.15, setá exigida, para

assinatura do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença entre o valor
resultante do ltem 14.15 e ô preço global analisado.

14

a) úédia aritmética dos prcços globais analisados, das pÍopostas superiores a 50% (cinqüenta
po1 cento) do preço orçado pelo licitador, ou

b) preço global orçado pelo licitador.

14,16 A proponente deverá estaÍ apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a

apresentar uma detalhada composição de preços unitif ios que demonstrem a viabilidade
técnica e econômica do preço global proposto para a obra. A composição de preço deverá ser
entregue por escrito ao presidente da Comissãó de Licitação, no prazo a ser fixado pela
mesm4 após o recebimento da solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos
preç9s unitários será considerada como prova da inexeqüibilidade da proposta de preço.
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14.19 Oconendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a
Comissão de Licitação procedeú ao sorteio em sessão pública, para se coúecer a ordem de
classificação, desde que nilo ocona o disposto no item 15.

14.20 A ctassiÍicação das propostas será comwricada as proponentes através dos meios usuais
de comunicação (edital, "Íqc-simíle" e publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação
do resútado do julgamenlo as pmponentes terão o pÍazo de 05 (cinco) dias úteis para
interposiçfu de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo no 109 da
Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações.

14.21 Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, sení declarado o vencedor.

15. DA COMPROVAÇÃO pl REGULARIDADE FTSCAL E DO DIREITO DE
PREFERÊNCh DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC
n" 123)

15,2 Ser4 assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as

microempre§as e empresa§ de pcqueno porte .

15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas
de pequeno porte sejam iguais ou aÍé l|yo superiores à proposta de menoÍ pÍeço classificada,
desde que qsta não teúa sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno
porte.

15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a mlcroempresa ou empresa de pequeno porte

melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta

classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova
ptoposta ou no prÍzo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta

em Íalor inferior sení considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

15,5 No caso de microempresa ou empres4 de pequeno porte seÍ declarada vencedora do

certame ê havendo algumâ restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á

concedido prazo de 02 (doig dias úteis, pronogáveis por igual periodo a critério do licitador,
para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeitos de negativa-

15.6 As certidões deverão sçr entregues à comisúo de licitação dentro do prazo acima, para

efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da

pro.pgn€nle- § eplicação das sanções previstas no art. 81 c/c 87 da Lei 8.666193.

l5

14.18. Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá
fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentaçÍro de nova proposta de preços.

I 5 , I As microempresÍs e empresas de pequeno poÍe deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal (item 10.2, 2 "â' e "b"),
mesmo que apresente alguma restriçlo, neste caso sendo habilitadas sob condição.
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15.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da prcponente, a
Comissão de Licitação deçidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às
proponentes akavés dos meios Usuais de comunicação (edital, "fac-simile" e publicaçõo na
imprensa o/lçial). A partir'de diwlgação do resultado do julgamento as pÍoponentes terão o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-
se o dispost§ no Artigo n' 109 da Lei Federal no 8.666193 e suas alterações.

15.9 Na hipótese de não conlratação de microempÍesa ou empresa de pequeno poÍe, nos
termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço
originalmente vencedora do certame,

16 ADJUDTCAÇÃO E CONTRATAÇÃO

16.1 A execução da obra dar-se-á mediante termo de Conüato de Empreitad4 a ser firmado
entre o llcitador e a proponente vençedora da licitação, após aruílise desta licitação pelo
PARANACIDADE.

16.3 A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contÍato, quitação de

débito junto ao Conselho Regional de Engeúaria Arquitetura e Agronomia - CREA, ou
visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do Paraná. Se a proponente vencedora for
estangeira com sede no Exterior, deverá apresentar, para celebração do contrato, o registro e

quitação de débito junto Eo Conselho Regional de Engeúaria Arquitetura e Agronomia -
CREA/PR,

16.2 A proponente vencedora será co4vocada para assina: o termo de Contrato de Empreitada
(Modelo no l4), dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito
de contratação e sujeitando-se as penalidades previstas em lei.

16.4 É facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato, convocar
as proponentes remanesceúes, na ordem de classificação, para fazêJo em igual prtlzo e nzts

mesmÍui condições proposfas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente

licitação independentemente da cominação prevista no Art. 81 da Lei n" 8.666193.

I7 GANANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA, GARANTIA DE EXECUÇÃO
E ADICIONAL

17,1 Para participar da licitação, a pÍoponente deverá depositar como garantia de manutenção

da proposta a importância fixada no subíúem 04.1.

l6

15.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 15.5, ou
não ocorrendo a contratação ou B apÍesentação de nova proposta de preços pela microempresa
ou empresa de pequeno poíe melhor classificadg serão convocadas as microempresas e
empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 15.3,
segundo a ordem de classificação.

16.3.1 O responsável técnico só poderá ser substituído após a contratação, e o substituto
deverá atender o item 10.2.,3, lehas "e, t g e h", com expressa autonzaçáo do licitador.
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17.2 O recolhimento da garantia de manutenção da proposta se dará na tesouraria do licitador,
que emitirá recibo ou guia.de depósito comprovando o recolhimento.

17.3 A garantia de manutenção da proposta devenáL ser efetuada nos termos do AÍ. 56, § 1", I,
II e Itr da Lei n' 8.66ó193. Caso a proponente apresente a garantia mediante cheque, este
deverá ser nominal ao licitadoi e depositado em conta corrente específica, ficando a
habilitação côndicionada à sua cqmpensaçãq. .

17.4 A garantia de manutenção da proposta oferecida pela proponente vencedora ser-lhe-á
devolvida quando o termo de Contrato de Empreitada for Íirmado e a garantia de execução for
aceita. A garantia de maoutenção de proposta das demais proponentes serão devolvidas,
denho dos trinta dias seguintes à celebração do termo de Contrato de Empreitada mediante
requerimentb por escrito.

17.5 A proponente venceilora, deverá apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitade a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que
serviú de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

17.6 O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de SYo (cinco por cento) sobre
o valor cou§atual, acrescido da garantia adicional se houver (subítem 14.17).

17.7 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser
efetuada nos termos do Art. 5q, § 1", I, II e III da Lei no 8.666193.

17,9 A proponente perderá a garantia de manutenção da proposta quando:

a) rctirar os envelopes n" I - habilitação preliminar e/ou no 2 - proposta de preços duÍânte as

fases do certame licitatório, sem justificativa aceita pela comissão de licitação;
b) no caso de ser-lhe adjudicado o objeto licitado e não pÍoceda, dentro do prazo estipulado, à

assinatura do Contrato de Empreitada ou ao recolhimento da garantia de execução.

17.10 A contratada perderá a garantia de execugão e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de Contrato de

Empreitada;
b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo licitador da

obra.

l7.ll A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por

iequerimento mediante a apreseotação de: ' '

17.8 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratâda a depositar, nas mesmas
modalidades do ítem anterior, valor conespondente a 50á (cinco por cento) do valor da
alteração,.No caso de redução do valor contrafual, poderá a contratada ajustar o valor da
garantia de execução, se assim o desejar.

t7



a) termo de recebimento definitivo;
b) certidão negativa de débitos expedida pelo INS§, referente ao objeto contratado concluido;
c) comprovantes, nos caso's preüstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de água e energi4 durante a execução do objeto, são de
inteira responsabilidade da conEatada.

18 PRÁZOS

18.3 O pmzo de execução do objeto será contado a partir do 10o (décimo) dia da data de
assinatur4 do ContÍato de Empreitada.

18.4 O prazo de execução da obra podeÉ ser alterado nos cÍrsos especificados na Cláusula

Quarta da minuta do Contrato de Empreitada,

19 DA ESCALIZAÇÃO, TESTES, REUIYIÕES DE GERENCIAMENTO,
COMTJNICAÇÃO

l9.l A proponente deve respeitar rigorosamentq as normÍts estabelecidas nas especificações

técnicas gue integram o edital, bçm como gârantir a qualidade de todos os materiais e serviços

executados, em conformidade com as norÍnÍs e especificações do DNIT, através da relação de

ensaios necossários confomre Anexo I do contÍato, parte integrante deste edital.

20 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 A segurança e medicina do habalho está disciplinada na Cláusula Décima Terceira da

minu-ta do Contrato de Empreitada,

2I PLACASDEOBRA

2l.l O fomecimento e instalação das placas de obra esüi disciplinada na Cláusula Quina da

miquq dg ContÉto de Empreitada.

22 PAGAMENTO

18

034

18.1 Na contagem dos prazos, previstos neste edital, excluir-se-á o dia da
publicaçãofrotificação/convocaçÍio e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou
vencçm 06 p&tzos referidos n€ste edital em dia de expediente no licitador.

18.2 O prazo máximo para o hlcio dos serviços é de 10 (dez) dias a contar da data de
assinatura do Contrato de Empreitada

22.1 O pagamento dos sewiços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze)

dias útels após a apresentação conela de cada fatura dos serviços executados e documentos
pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e

obedecidas.as condições para liberação das parcelas.



0035

22.2 O fatrxantento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no
protocolo geml na sede dp licltador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a
padronizar condições e lorgna de aprcsentação:

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos peÍante a Justiça do Trabalho - Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei o" 12.44012011);

d) cópia da folha de pagamento dos empregados de cada obra.

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

- da ART pela CONTRATADA;
- da quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND;

- da quitação junlo ao FG-TS/CEF, através do CRS;

f) a liberação da última papela fica condicionada à apresentação:

- da certidão negativa de débitos, expe.dida pelo INSS, referente ao objeto contÍatado

concluÍ(o;

- do Termo de Recebimeirto Provisório;

- de comprovante, nos cqsos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica' As

despesas.leferentes ao consumo de água e energi4 durante a execução do objeto, são de

inleira responsabilidadç da CONTRATADA.

g) no mês em que ocorrer enÚega de produtos ou subprodutos de madeir4 sob pena de não

serem medidos e pagos oS servtços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste

E4itql, devefão ser entÍegues os seguinteq documellot.,. 
_.

- 'original(is) 
ou cópia(s) autenticada(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos

materialsl

- declamç[o de fomecimcnto.de produtos e subpÍodutos de madeira de origem exótica ou de

origem nativa de procedência legal (Modelo n" 1,1) em anexo;

l9

a) nota fiscal/fatura, coq discrimlnação resumida dos serviços executados, número da
licitaçao, número do cooFato, deslaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na
pref-eiturq mlnicipal, " oüEos dados que julgar convenientes, não apresentaÍ rasura e/ou
entreliúas e ser certificad6 pelo eugeúeiro fiscal;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GPS do(s) mês(s) de execução por
obra(s), devi(amente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com o relatório
do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas por obra, bem como comprovante(s) de
transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de

recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s)
recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em caÍório, de

conformidade com o demonsúativo de dados refeÍentes ao FGTS/INSS, exclusivo para a(s)

obra(s); .

OBSI deverio ser apresentados os comprovanÍes de recolhimento de INSS e FGTS
devidos eB todos os mesea, contâdos entre ! data de assinafura do contrato e o primeiro
pagamento.e entre um pagrmento e outro, e não apenas o comproyante do último
recolhimento realizado.
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original da primeira üa da ATPF - Autorização de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto. Bmsileiro de Meiq Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

compÍovante do Cadasüo Técnlco Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovávgiq - IBAMÀ, do fomecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

23 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

23.1 O recebimento provisório e definitivo da obra estão disciplinadas na Cláusula Décima

Quina da minuta do Contrato de Empreitada.

24 PENALIDADES

24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estão disciplinadas na
Cláusula Décima Sétima dfi minuta do Contrato de Empreitada.

25.1 O licitador se reserya o direito de rescindir o contÉto, independentemente de
interpelagôo judicial, nos sasos deÍinidos na Cláwula Décima Nona da minuta de Contrato de
Empreitada,

26 DISPOSIÇÕES GERAI§

26,2 O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassad4 quando não acoÍrerem
proponentes â licitação ou neúuma das propostas de preços satisfizer o objeto, ou anular
quando fibar widenciado que teúa havido falta de competição e/ou conluio.

26,3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratavel dos termos do

edital. .

26.4 A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistorias nas

instalações das proponentes dumnte a fase licitatória.

26.5 Fica pstabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fomecidos
verbalmente por servidoreVempregados do licitador não serão considerados como ílrgumento
para impugnações, reclamâções, reivindicações por parte das proponentes.

26.6 Ás marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técntcas,

ndi memôriais e nos orçBmentos, quando pitadas, são protótipos comerciais que servem,

exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais
com qualidade, característiia e tipo equivalentes ou similares.

20

25 RESCISÁO

26.1 O licitador se reserya o dircito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente,
sem que caita à proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização.
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26.7 Quando qualguer objeto de valor histórico ou valor significativo veúa a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
pÍesente edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os
procedimentos a serem seguidos,

26.8 Caso as datas previstas para a realização de eventos na presente licitação sejam
declarados feriado ou ponto facullativo, esse eventos serão realizados no primeiro dia útil
subsegüente.

26.9 Os casos omissos segto resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação, da
jurisprudência e da doutrinq aplicáleis à espécie.

Nova Sana párbara, 29 de novembro de 2013.

&
Eduardo Montanher de Souza

Fesidenle da Comissão de Licitação

Portaria n" 0152012

2t
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Local, de de 201

A Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços no _/_

Prezados Seúores,

Atenciosamente,

MODELO N'OI

CARTA.CREDENCIAL

( nome,RG no e assinalura do responsóvel lega[)

O abaixo assinado, (lnse t o nome comoletd , carteira de idenlidade jinseril o ryime19-9
órsdo enlsm , na qualidade de responsável legal pela proponeÍrte ftnse r nome da orooonenÍe).

vem, pela presente, infoninr I V. Sa" que o senhor ftnserir o nome comolad, caÍeira de
identidade finseir onúmero i órpõo emhso , é a pessoa designada por nós para acompaúar a

sessão de abertum e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para

assinar as atas e demais dócumentos, com poderes específicos p"." ."tifi"". documentos e

renunciar prazos recursals (opclonal) a que se referir a licitação em epigrafe.

(Nome, RG no e assinatura do representante legal)

Obs.: firma recoúecida do responsável legal

22
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O signatário da presente, o seúor finse t o nome completol, Íepresentante legalmente
constituído,daproponente@,declaraqueamesmarecebeutodaa
documentação e tomou coúecimento de todas as informações e condições necessiirias à
execução do objeto da Tomada de Preços supramencionada.

MODELO N" 02

DECLÀRAÇÃo DE RECEBiMENTo DE DoCUMENTos

Ref.: Edital de Tomada de preços no _/_

de de 201

(none,RG n" e assinalura do respottsável legat)

Incal,

23
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MODELO N'03

DECLARAÇÃO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de preços no _/_

Declaramos que o Engeúeiro (lnse r o nome comotetd, CREA no (inserir o númerd da
proponente firrsertu o no|ne da prcpolre td. devidamente credenciado, visitou o local da
execução da obr4 objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

Local, _ de _ de 201_.

( nome, RG n" e assinaturq do responsável pelo licitador)

( nome, n" CREÁ, e assinalura do engenheiro hqbililado dq proponente)
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Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução no 218 de

29106173 en'317,de31/10/86,doCONFEA-ConselhoFederaldeEngeúaria,Arquitetur4
e Agronomi4 declaramos que o responsável técnico pela obr4 caso veúamos a vencer a
referida licitação, é :

MODELO N" 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref.: Edital de Tomada de freços po _/_

Declqramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao
nosso quadro técnico de profissionais,

Local, _ de de 201

(nome, RG n" e assinotura do responsável legal)

Ílo Nome Especialidade CREA
Ílo

Data do
registro

Assinatura do
responsável técnico

25
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MODELO N' 05

CAPACIDADE FINANCEIRÁ

Ref.: Edital de Tomada de Preços no

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente.
Esses índices foram obtido's no balanço do último exercicio social.

Declaramos, aindq que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apÍesentar todos os documentos ou informações que comprovarão as
demonstraçõês.

SÃO AS DEMoNSTRAÇÕES :

OpS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

Local, 
- 

de 

- 
de21l n

Representante legal
(noue, RG n" e assinatura'1

Contador
(nome, n" CRC e assinoturq,)

Tipo de índice Valor em reais Indice

Liquidez geral @q

LG:(AC+RLP)t(PC+ELP)

Liquldez conente (IC)

LC= AC/PC

Endividam€nto (E)

E = (Pç + ELPY(AC+RLP+AP)

26

AC
AI)
PC

- aÍlYo circolant{r:
- àtilo pernlalleflie;

' irassivo circulante;

RI-P - realizárel a l.rngo pràzo.;

EI.P - exigír,el a 1or:go praz-r,r.
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MODELO N'06

Ref.: Edirsl de Tomada de Preços no _/_

O signatrírio da presente. em nome da proponente finse t o nome do ptoponentd. declara,
expressamonte, que se sujeita às condições, estabelecidas no edital de Tomada de Preços e

respectivos Eodelos, adeodos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer
decisão que veúa a ser topada pelo licitador.

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÁO AO EDITAL E II{EXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVEITIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Declara, ainda para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do
Artigo 32, parágrafo 2', e AÍigo 97 üLei 8.666, de 21 de juúo de 1993, e suas alterações, e

que estrí cienle da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, _ de _ de 201_.

(none, RG no e asslnalura do responsável legal)

27
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PROPOSTA DE PREÇOS

Local, _ de _ de 201_.

À Copissão de Licilação

Ref.: Edital de Tomada de Preços no _/_

Prezados Seúores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^ nossa pÍoposta de preços, relativa à
execução de , da licitação em epí$afe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é
de R$ Onserlr o valor da olooosta\ (inserir o valor oor extensd.

O pmzo de execução do objeto é de (!@oll@Slsfu) ( ftnserir o orazo
de exeêucõo oor extensd \ dias contados a partir do 10'(décimo) dia da data de assinatura

do Contrato de Empreitada.

Atenciosamente

(nome, RG n" e assinalura do responsável legal)

O prazo de validade da proposta de preços é de (tnseüLSga?.o de validfu) @.
prazo de villdade oor elgnsoD dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento
das propostas (envelopes no I e n" 2) pela Comissão de Licitação.

MODELO N" 07
(razão soclal, endereço, telefone, "fac-simile" e CNPJ/MF)

28



MODELO N" 08

PLANII,,HA DE SERVIÇOS

045

Ref.: Edital de Tomada de Preços no _/_
]VflNflCÍPIO :

OBRA :

( nome,RG no e qssinatura do responsdvel legal) ( nome, CREÁ n" e assinatura engenheiro habilitado)

OBS .: Esta planilha de serviços deverá ser preenchida conforme a planilha de

serviços/projeto apÍovado pelo Escritório Regional/Paranacidade.

ITEM DISCRIMINAÇÀo ms sERVIÇos LNIDADE QUÀNTIDADE

PREÇO
UNITARIO

(R$)

PREÇO
PARCIAL

(R$)

PREÇO
SUBTOTÂL

E$)

PREÇO TOTAL

29
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MODELO 09 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA NACIONAL N' Iac[_.
PROPONENTE :

l[rLNlclPlo] tocAL
OBJETO

PRÂZO DE EXEC

INIL

De a7ô DF FYFaI LÀô í ai?. rDISCRIMINAÇÀO

l0 ó(l 90 120 150 180 210 SERVICO ÂCUMULÀDC

RS

oa

Bg
%

BI
%

Eg
9(

EI
oÁ

RS

ia

BE
o/"

5L
oÁ

R§

%

TOTAI- DA PARCEL, R$

%

TOTÀL ACT]MULAD 8t
%

IIIIIII

(caÍimbo, nome e assinatura do responúvel legal)

(carlmbo, nome, no RG e CREA e assinatura do engenheiro)

30
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MODELO N" IO

DEcLARAÇÃo DE coMp3oMrsso DE urrlrzAÇÃo or pnonuros B
suBpRoDUTos DE MADEIRA DE oRrcEM Bxóucn, ou DE oRrcEM NATTvA

Du pnocBnÊNcrA LEGAL

À Comissão de Licilação

Ref.: Edital de Tomada de Preços no -__-.,/_

Local, _ de _ de 201_.

(nome, RG n" e asslnaíura do responsável legal pela proponente)

31

Eu, (Lryge!!_9J9ggJ RG finserlr o número do RG ), legalmente nomeado
representante da proponenlc (inserir o nome da orooonenld, CNPJ (!ryglg!ry[ para
o fim de qualificagão técnica rp procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de
Prcços no (!ggg1!ry!ry9)o declaro, sob as penâs da lei, que para a execução do objeto da
referida licitação somente. serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem
exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou
de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integmnte do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo
ciência qüe o não atendimênto da presente exigência na fase de execução do contrato poderá

acanetar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666193, e

no artigo ?2, § A', inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem
criminal contempladas na rrferida lei.
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MODELO N" 11

DECLARAÇÀO DE FORN'ECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA

LEGAL

Ref.: Edital de Tomada de Pregos no _/_

Local, _ de _ de 201

(nome, RG no e assinatura do responsavel legal pela proponente)

32

Eu, (lnserir o nome ). RG finserlr o número do RG ), legalmente nomeado
repÍesentante da proponenle (insarlr o nome da orooonentd, CNPJ finserir o número do
CNPJ da orgoonentd, declaro, sob as penas da lei, que para o fomecimento dos materiais,
objeto do Contrato no (inifiir númerd, somente foram utilizados produtos e subprodutos de
madeira de origem (inserlr a orisem- nativa ou exóticd, de procedência legal, decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente
integrante do Sistema Nacional .do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de
transporte concedida pelo Instituto Brasilelfo d'o Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de
execução do contrato podeiá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88
da Lei Federal 8.666193, e no artigo 72, § 8", inciso V da Lei Federal 9.605198, sem prejuízo
das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.



MODELO N'12

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref. : Edjtal de Tomada de Preços 1ro _/_
Objeto : fin§*lr o nome da obru ,local. rua, número. cldade e outros)

local, _ de _ de 201_.

(nome, RG nô e assin uru do rcsponsável legal)

O signatrírio da presente, o seúor finserir o nome completol, representante
legalmente constituído da proponente (inserlr o nome dt nrunonentd , declara sob as penas da
Le-i, que a mesma estri eltaÚelecida *u o ÉÀú" tega ae microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme coucgÍo legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo

usufruir os beneficios da Lçi Complementar n" 123106.

049
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MODELO N" 13

Ref. : Edital de Tomada de Preços no _/_

Objelo ', Onserb o nome ds gPru , local, ruo, número. cidade e outrosl

O signatário da presente, O seúor finserir o nome completd, representante

legalmente constitúdo da pioponente (ircerir o nome da proponentd declar4 sob Írs penas da

Lei, que não mantém em:seq guadÍo de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário
notumo de Eabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14

(quatorze) anos

Local, _ {e _ de 201_.

050

(nome, RG no e assinaturu do rcsponsável legal)
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MODELO N" 14

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUMCÍPIO DE E A

O finserir no do contratantd, sit\ado na ôrserir enderecd, PR, CNPJ finserir n"), a seguir
denominado CONTRATAI\ITE, neste ato representado por sett fircerir nome do reoresenrante

/egalt, portador da cédula de identidade R.G. no inserir not, CPF no (nserir n"t, e a empresa ........r

CNPJ _, localizada na a seguir denominada CONTRATADA,
representada por _ poftador da cédula de identidade R.G. No /r'zserir n'l CPF no (inserir n"),

residente na .__________J firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na l,ei
Federal no 8.666, de 2llQ6/93 e suas alterações, na proposta da CONTRATADA datada de

, proiocolo lf finserti n4 conforme condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R§ ônserir vato 1nserir valor por

utensd,daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

Das despesas com a contratação da empresa pata a execução do objeto deste Edital, serão
pagos com recusos da dotação orçamentfuia da SEDU - 6702.15451024.271, projeto
atividade - Desenvolvimento Urbano e Regional Integrado e Contrapartida Municipal.

CLÁUSULA QUARTA. Do PRAzo DE ExECUÇÃo, Do INÍCIo DoS
SERYIÇO§ E PRORROGAÇÁO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato
inteiraments concluído, egl condições de aceitagão e de utilização, em até (inserir prazo de

35

CONTRÀTON" DOI

, NAFORMA ABAIXO:

O objeto do presente Contrato é a execução de {fuut!t-s!@), sob regime de empreitada por
preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especiÍicações técnicas e

demais peças e documentos da (icitação r',), fornecida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS RECURSOS
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exea!çãd diqs, contados portir do l0' (décifno) dia da data da assinatura do Contrato de
Empreitada, ::

Parágrafo Primeiro

Os serviços deverão ser iniciados no mríximo até l0' (décimo) dia contado a paÍir da data da
assinatura do Contrato de Empreitadr.

Parágrafo §egundo

Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) houver alferação do proJeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) houver alferação de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do
CONTRATANTE; ,;
c) houver qtraso no fomecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio
concemeots' ao objeto contÍatado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE' '

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no privo de execução;
e)atos de terceiros que interfiram no pÍazo de execução ou outros devidamente justificados e

aceitos pelo CONTRATANTE;
f) por motivos de força 6aior ou caso foúuito, entre outros, desde que teúam influência
dirêta sobre o fomecimento do objeto contratado;
g) ôutros casbs previsto em lei.

Parágrafo Terceiro

Parágrafo Quarto

O CONTRATANTF se reserva o direito de contratar a execução da obra com outrâ empresa,

desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo

direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação'

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

_16

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres

e responsabilidades de amtas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de
greves oconidas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas

não poderão ser alegados como decorrentes de forÇa maior.

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de

cumprir seus deveres e responsabilidades rglativos à execução da obra, deverá comunicar e
justiÍicar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

Parágrafo Quinto

;
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a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo;
b) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços
executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
c) notificar a fiscalização, nq mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedênci4 da
concretagem dos elementos armados da estrutur4 da remoção de qualquer forma de concreto
e do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas, quando for o caso;
d) manter, em todos os lpcais de serviços, um seguÍo sistema de sinalização e segurança,
principalmente em vias públicas, de acordo com as norÍnís de segurança do trabalho;
e) dar ciência à fiscalização da oconência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou
impedir a conclusão do objeto deste Contrato em partes ou no todo;
f) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente aítalizado, Livro Diário de
Oconência;
g) providenciar a matrícule do objeto deste Contrato no INSS;
h) não manter em seu quadro {e pessoal menores em horário notumo de trabalho ou em
serviços perigosos ou inselubpes', úâo manter ainda. em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) 4nos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
i) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
j) fornecer em tempo hábil os materiais, veiculos, máquinas e equipamentos.
k)examimr . completamentê os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas,
memoriaii e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer
ponto düvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da
planilha dp serviços para uma proposta de prdços completa e satisfatória.
l) a pÍopon€nte deve respeitar rigorosamente Íts norrnÍs estabelecidas nas especificações

técnicas que integam o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços

executados, em conformidade com Írs noÍmtts e especificações do DNIT, através da relação de

ensaios necessiirios conforpe anexo I do Contrato, parte integrante deste edital.

Parágrafo Primeiro

Conerão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encaÍgos de natureza trabalhista
previdenciária" social ou tributriria de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto

deste Contato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do
presente Contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da

responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração
Pública de gualquer ônus, sob pena de inconer em descumprimento de obrigação contratual e

sujeilar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parrlgrafo §egundo

As despesas referentes ao consruno de água e energi4 durante a execução do objeto, são de

inÍeira responsabilidade da contrarada

CLÁUSULA SEXTA - DÁS OBRIGAÇÕNS OO CONTRATAI{TE

37



O CONTRATANTE se obrlga a:

a) fomecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução
do objeto do presente Consato; : "

b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contmto;
c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessíria pÍra a execução do
objeto do pre§ente Contrato e
d) garantir à CONTRTA.TADA agcsqQà suas instalações.

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze) dias
úteis apôs a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos
pertinentes, O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia),
no protocolo geral na sede do CONTRATANTE e deverá ser apresentado, conforme segue, de
modo a padronizar condições e Qrma de apres€ntação:

a) nota fiscaVfatur4 com discriminação resumida dos serviços executados, número da
licitação. número do contrato, destaque do valor e da aliquota do ISS já recolhido na
prefeltura mruricipal, e ouhos dados que julgar convenientes, não apÍesentar rasura e/ou
entreliúas e ser certificafu pelo engeúeiro Íiscal;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdêncio Social - GPS do(s) mês(s) de execução por
obra(s), devldamente quitada(s) e autenticada(s) ern cartório, de conformidade com o relatório
do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas por obr4 bem como comprovante(s) de
transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Éconômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de
recolhimenio do Fundo de Garantia por Terirpo de Serviço - FGTS do(s) úttimo(s)
recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de
conformidadé ca;ir o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para a(s)
obra(s);

OBSI deverâo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS
devldos em todos os meses de execução do contrato, contados entre a data de assinatura
do contraúo e o primeiro pagamento ê entre um pagametrto e outro, e não apenas o
comprovante do último rêcolhlmento realizado.

d) cópia da folha de pagamento dos empregados de cada obra.

054

CLÁUSULA SÉ,TIMA - DÀ FoRMA DE PAGAMENTO

c) prova de inexistência de débitos inamdimplidos peraote a Justiça do Trabalho - Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas - OlqT Gei n" 12.440/2011);

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:
,.'i

- daARTpelaCONTRÂTADA;
- da gútação junlo ao §SS, atavés de matrícula e CND;

- da quituçao junlo ao FGTS/CEF, através do CRS;

' ' :'1' a
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f) a liberação da última parcela Íica condiciopada 
Ê 

apresentação:

- da certidão negativa de débitos, expe{ida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

- do Termo de Recebimeuto Provisório;
- de comprovante, nos cgbos previstos, de ligações definitivas de agu4 energia elétric4 etc.

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeir4 sob pena de não
serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuizo d"s penalidades previstas neste
Edital, deverão ser enffegues os seguintes documentos:

Parágrafo Primeiro

O faturaqlento deverá ser efetu4(o em rrome do flnserir no de contatontd - CNPJ n' /inserrr n -'l

Parágrafo §egundo

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 30 (trinta) dias após a apresentação correta

da fatura, incorrerá o CONTMTANTE em juros de mora, no montante de 2%o ao mês do

valor da fatura.

CLÁUSIJLA OITAVA
ADICIONAL

DA GARANTIA DE EXECUÇAO E GARANTIA

O valor da gaÍantia de execução será obtido pela aplicação de 5%o (cinco porcento) sobre o

valor contratual acrescido da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Primeiro

A proponente vencedora dever{ quando da assin4tura do termo de contrato de empreitada sob

peno de decair o direito de contralação, aprÊsentü comprovação da formalização da garantia

dç.execução e da garantia glicional, se houver.

39

- origiqal(is) ou cópia(s) autentica(s) d(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos
materiais;

- declaração de fomecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de

origem nativa de procedência legal (Modelo ro ,l /) em anexo;

- original da primeira via da ATPF - Autorização de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Narurais Renováveis

-IBAMT{;
- Comptovante do Cadasúo Técnico Federal do lnstituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Reoováveis - IBAMA, do fomecedor de produtos ou subprodutos de

madeira de origem nativa.

Parágrafo Segundo

.'t
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Se ocorrer majoração do vglor conüatual o valor da gaÍantia de execução será acrescido pela
aplicação de 5Yo (cinco porcenÍo) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do
valor contrafual, poderá q consátada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o
desejar.

Parágrafo Terceiro

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;
b) certidão negativa de débltôs, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
c) comprôvâítes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

Parágrafo Quarto

Nos casos previstos na Cláusula Décima Nona - Rescisão do Contrato, a garantia de execução
e a garantia adicional, sê houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo
CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA NoNA . 'DA 
tr.IsCALIzAÇÃo, TESTES, REUNIÕES DE

GERENCIAMENTO E COMUMCAÇÁO

A fiscalização da execução do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente desigrrados pelo CONTRATANTE. A fiscalização procederá mensalmente, a
contar da formalização deste ContÍato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará
o boletiú de medição, verificará o andamento fisico dos serviços e comparará com o

estabelecido no cronograma fisico-Íinanceiro, para que se permita a elaboração do processo de

faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronogÍama

Íisico-financeiro, será registrada a situação incluslve para fins de aplicação das penalidades

previstas, se for o caso.

Parágrafo Primeiro

A contratada deverá permitir e colaborar para que funcioniírios, engeúeiros, especialistas e

demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:
- inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;

- çxaminem os regishos e documentos que considerarem necessários conferir;

Parágrafo Segundo

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para

represenú-la na execução do contratq,

Pardgrafo Terceiro

40

A devolução da garantia (e execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-á modiante a apresentação de:
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A execuçÍlo de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização
preüa da fiscalização.

Parágrafo Quinto

Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vícios ou incorreções não rçvelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser pÍontamente
refeito, conigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de
quaisquer bous financeiro lara o CONTRATANTE.

Parágrafo Sexto

Parágrafo Séümo

A CONTBATADA é obrigada a efetuar e enüegar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CO,NTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira
responsabif i{ade da CONTRATADA.

Parágrafo Qttavo-

A fiscalização e a CONTRATADA podem solioitar reuniões de gerenciamento um ao outro.

e finAiAaOe é revisar o cronogÍama dos serviços Íemanescentes e discutir os problemas

potenciais.

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das
especificações técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de serviços,
Boletim Diririo de Ocorrênçias - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado
pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o
manuseio da fi scalização.

Par{Brafo Nono

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tomar-se-á

efetiva, após o seu recebimento

cLÁusuLA DÉcnr,l - DAs oBRAs PRovIsÓRrAS

4l

Parágrafo Quarto

Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má
qualidade de materiais empregados eiou da aplicação de material em desacordo com as

normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos

defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as

despesas relgcionadas corq a ôonpção, Íemoção e/ou substituição do material rejeitado.



A CONTRATADA deve submeter à fiscalização os deseúos, especificações técnicas e
memoriais propostos para as opps provisórias que se façam necessárias, que deverá aprová-
los caso estejam adequados'ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

Parágrafq Segundo

A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras proüsórias.

Parágrafo Terceiro

05E

A CONTRATADA deve obter I aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de
obras provisórias, onde reguàitdas. '

cLÁusuLA DÉCIMA PRIMEIRA - Dos sERvrÇos NÃo pREvrsros

A supreqsilo de serviços resultaotes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão ulrapassâr o limite estabelecido no parágrafo

*terlor. '

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA Íica obrigada a aceitar, nas

mesmÍts condições contratuais, os acÉscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na
obr4 nos llrnites autorizados em lei.

Parágrafo Primeiro

Parágrafo Segundo

Se no Contrato não houver sido contemplados preços uniuírios para a obr4 esses serão

fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta

Cláusula, 
'

CLÁUSI]LÂ DÉCIMA SEGTJNDA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

42

Os materlals, veículos, máquinas e eqúpamentos a serem empregados nos serviços

deconêntês deste Contrato serâo fomecidos pela CONTRATADA e serão de primeira
qualidade, gâ§ndo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego

9ieyf"t -r5 
j"tear imnróqrios' ._ . :

f4rágrafo Único
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Sempre que dos documeuÍos de licitação não constaÍem características determinadas em
referência à mão-de-obrq maleriais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos
devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a
finalidade a que se destinam, No caso em que materiais, artigos e equipamentos são
mencionados nas especifidacões técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão
especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questiio da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
TRABALHO

DA SEGURANÇA E MEDICINA DO

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à seguÍança
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de proteção individual - EPI, deverá treinar e tornar obrigatóúo o
uso dos EPIs.

Parágrafo Primelro

O equipamepto de proteção individual fomecido ao empregado deveni obrigatoriamente,
conter a identificação da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à
negllgência ou descumprimento da Lei Federal no 6.514 de 22112177, Portaria no 3.214, de

08/06/78, Normas Regularirentares - NRs 0l a 28 e em especial as NRs 04,05,06 e 18.

Parágrafo Terceiro

Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias

à preservagão da integridade Íisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra , de

acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Poíaria n" 3.214, de

08/06/78, Lei Federal n' 6.514, de 22112/77.

Parágrafo Quarto

O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de seguÍanç4

estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das

exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caÍacterizadas como justificativa por

atraso na exeõução da obrá.

Parágrafo Quinto

Cabe à CONTRATADA soliclhr ao CONTMTANTE a presença imediata do responsável

pela fiscalização em caso de acidente(s) na obr4 nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para

que seja proÍidenciada a nécessária perícia. ' '

43



A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618
do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andaÍnento dos serviços, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugnáJos quando contrariarem a boa
técpica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA assuÍnirá !+tegral responsabilidade por danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros deconentes da execução dos serviços ora contratados,
inclusive acidentes, moí€s, peÍdas ou destruições parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as Íeclamações que possam surgir com relação ao presente

Contrato.

Parágrafo ferceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada júicial ou administrativamente, inclusive
reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumirá psra si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a

CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de

intervenção de terceiros pievistas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação

da lide (art. ?0 - CPC), se foÍ o caso.

Parágrafo Quarto

060

A intenção das partes, aqui manifestada expressarnente, é a de que a CONTRATADA assuma

e se responsabilize direta e integÍalmente pela plena e total realização dos serviços

contratadôs, §ob pena de inconer em descwnPrimento de obrigação contratual e sujeitar-se à

aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exolusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito
praticado por seüs prepostos que dele ilçpna a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento

de danos rnateriais ou mtirais (art.932,IIl Código Civil), não podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a ncúum titulo,

cL4usuLA DÉCIMÂ QUINTA - Do RECEBIMENTo Dos sERvIÇos

44

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA DA oBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os
locais de ierviços, principalmente uos de fiabalho em vias públicas, de acordo com as nornas
de segurança do trabalho.

Parágrafo Segundo
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O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias
após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando àsta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver
qualquer pendência por parÉ da CONTRATADA.

Parágrafo Primelro

O recebimento definitivo {o objeto deste Contrato deverá estar formalizado alé 60 (sessenta)

dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente desipada pelo
CONTRATANTE. Deconido esse pÍazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s)
obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) defi nitivamente.

O recebimento provisório ou defrnitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da
obr4 nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA
SUBCoNTRATAÇÃO

SEXTA DA CESSÃO DO CONTRÂTO E

A CONTRÂTADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a neúuma
pessoa Íisica ou jurídic4 sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parógrafo Primeiro

CLÁU§ULA DÉCTIVT,I, SÚTIMA - DAS PENALIDADES

À CONfRetaOA serão pplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuÍadÍ§ na

forma a sqber: :r:

a) multa de 0,1% (um décimo por õento) do vàlor do confiato por dia consecutivo que exceder

à dqta preylsta para conclusão da obta;

45

Parágrafo Segundo

Se a CONTRATADA ceder o pÍesente Contrato, no todo ou em paÍe, a uma ou mais pessoas

ffsicas ou jurídicas sem autorização prévi4 por escrito do CONTRATANTE, deverá

obrigatorigrlente reassumir a execução da obra no prazo miíximo de 15 (quinze) dias, da data

da notificação ou aplicação da mult4 sem prejurzo de outras sanções contratuais;

Parágrafo Segundo

Se eventuglmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo

CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da

CONTRÂ'TADA em deconência deste Contrato, nem importara em estabeleceÍ qualquer

vínculo e rco CONTRATANTE e o subcombdo.
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b)multa de Q,l% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na
colocação de placas, conforme podelos fomecidos pelo CONTRATANTE, contado a partir
do l0' dia da data da assinafura do contrato;
c) multa de i%o 1um por cento) dro valor contratual quando, por ação, omissão ou negligênciq
a CONTRATADA infringir qualqüer das demais obrigações contratuais;
d) multa de l}Vo (dez poq cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o
Con.trato, no todo ou ep parte, a pessoa fisica ou jurídica, sem autorização do
CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, da data da aplicação da multa, sim prejuízo de outras sanções contratuais;
e) multa de 20%o (vinte por cento) do valor contmtual quando ocorrer rescisão do
Contrato conforme o estabefecido na Cláusula Décima Non4 Parágrafo Primeiro;
I suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do
CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até
2 (dok) anos quando, pór culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisão contratual ou
declaração de inidoneidade, por pÍazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em
conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA;

Parágrafo Primeiro

A multa seni cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação
pertinente. Caso a CONTRATADA não veúa a recolher a multa devida dentro do prazo
determinado, a mesma setá descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será
descontada do valor da garantia de execução e adicional se houver.

Parágrafo Segundo

As penalid4des previstas oo caput, poderão cumular-se e o montante das multas não poderá

excêder a 30o% (trinta por cento) do valor conhatual e, também, não excluem a possibilidade
de iescisão adminishativa do Contrato.

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços
previstos o COIITRATANTE rtserva-se o direito de executrilos diretamente ou através de

terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá pelos custos

através de glosas de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada
inidôneq Íicgndo suspense de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade
da infraçilo e dos danos decorrentes.

cLÁusuLA DÉcruu oITAvA - DA ApLIcAÇÃo nas PENALIDADES

Qüando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas,
prcvistas na cláusula anterlor, o CONTBATANTE dará início ao procedimento administrativo
cabÍvel, para apuração dos fatos e respgctivaà sanções se necesvirias, mediante prévia

notifiqção 4o contratado dos atos a serem realizados.

46
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Parágrafo Primeiro

Compete ao Prefeito, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa de penalidades/multas.

Parágrafo Segundo

É facultado À CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não

CLÁU§T]LA DECIMA NoNÀ - DA RE§cIsÃo

O CONTRATANTE se reserya o direito de rescindir o ContÍato independentemente de
interpelação judicial, sem que à CONTRATÁDA caiba o direito de indenização de qualquer
espécie, nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) quando a CONTRATADA fransferir, no todo ou em parte, o ContÍato a quaisquer empresas

ou consórcios de empresas 
-sem a pÍévia e exÉressa anuência do CONTRATANTE;

c) quando houver atraso (os serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justifcativa aceito pelo CONTRATANTE;
d) quando houver inadiryplência de Cláqsulas ou condições contratuais por parte da

CONTRÂTADA e desobediência da determinação da fiscalização, e

e) demais hipóteses mencionádas no AÍ. 78 4z I*i 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro

A rêscisão do contrato, quando motivada por qualquer dos ítens acima relacionados, implicará
a apuraçãb de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das

demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo

Declarade a rescisão do contrato, que vlgorariá a partir da data da sua assinatur4 a

CONTRATADA se obriga" expressamente, a entÍegar o objeto deste contrato inteiramente

deseúbarirçado, n21o criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA VIGÉSIMA . DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completaÍn o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes

em todos os seus terrnos, os seguintes documentos cujos teores são de coúecimento da

CONTRATADA: o instrumento convocatórlo, projetos, especificações técnicas, memoriais,

bem como q proposta, planilha de serviços, cronograma fisico-hnanceiro, anexos e paÍeceres

que formam o processo. .-:'.'

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. DOS CASOS OMISSOS

47
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Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as pârtes, com base na legislação
em vigor e agilicáveis a espfuie,r | ':'

CLÁUSULA vIGÉsIMÂ §EGUNDA - DAs ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITMS, quaisquer alterações nos
projetos, nas especificaçõés técnlcas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução
ou nos valores, decorrentes das .obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência
expressa dô PARANACIDADE.

CLÁUSULA !.IGÉSIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do prcsente Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da
assinatura do Contrato de Empreitada,

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA. Do CoNHECIMENTO DAs PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a ÇONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem
como dos demais documenlos vinculados ao presente Conhato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. DAs DISPOSIÇÕES GERÀIS

Haven(o discrepância entre os valores indicados numericamente e poÍ extenso, fica desde já
a9.ô.I4ado eqtre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por
extenso.

Parágrafo Único

Ag pqtes etegem o foro da Comarca de (inserir nome da comarca), Estado do Paranrí; para dirimir
quairdúr dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igua! teor e
forma, na presença das testemuúas abaixo.

48

Qualquer objeto de valo1 histórico, valor significativo que veúa a ser descoberto, em

qualquer paÍe do canteiÍo de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do

presênte edital, deverá a Coqtratada notificar à Íiscalização e aguardar instruções sobre os

procedimentos a serem següdos,

CLÁUSULA VIGÉSIMA sExTA - DO FORO

de de 201
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Assinatura do CONTRATANTE

Assinatura do Engeúeiro Eiscal
CREA no

Testemuúas:

RG no

RG no

Assinatura da CONTRATADA

49



066

ANEXO I . DO CONTRÁTO

RECAPE8 EM CBUQ - PMF - TRÂTAMENTOS {TST-TSD-TSS)

ENSAIOS NECESSÁRIOS

1) SuFbase e base (quando íor o caso)
-Análise granulométrica dôs agregados para bases com agregados de pedra - DNIT (ME-
083/98) - mlnimo 1 ênsaio por rua;
-GÍau de compactaçáo parã bases com solos estabilizados - DNIT (ME/051/94) - mÍnimo 1

ensaio a cada 100 mi
-CBR do material compactrdo na pista para ambas as bases - DNIT (ME-049/94) - mínimo I

ensaio por rua;

2) lmprlmaçáo e pintura de ligagáo
-Teor de betume - DNIT (053/94) - mínimo 1 ensaio a cada 300 m;

3) Revestimênto em CBUQ / PMF
-Ensaio MARSHALL - apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento DNIT
(107/94) - PMF, DNIT (0a3/95) - CBUa;
-Extraçáo de amostrâ do revestimento - DNIT (ME 138/94) e (053/94) - CBUQ e PMF -
mÍnimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra, resistência à traçâo por
compÍessâo diametral e teor de betumes).
-No caso dê revestimento com CBUQ, verificar a temperatura da mistura, para todas as
cargas, no momento dâ distribuiçáo na pista e rolagem. A temperatura da mistura não deve
s6r iníerior a 120"C. DER (ES-P 2í-05 cbuq).

4) Revestimento com TRATAMENTOS (TST-TSD-TSS)
Controle de Taxas de Aplicação e de Espalhamento:
- Taxa de Ligante Betuminoso (medianle a colocação de bandejas de peso e área conhecidos
na pistâ onde está sendo Íeita a aplicação);
- faxa de Agregados (mediante a colocação de bandejas de peso e área conhecidos na pista

onde está sendo Íeita a aplicação);

5) Calçada / Passeio (quando for o caso)
Blobos de Concreto, Paver, Lajotrs, Blocket e Calçada de Concreto Moldado "ln Loco';
-Ensaios de Puncionamento Duplo (Peças de concreto para pavimentaÉo determinaÉo da
reàisténcia à bompressão) - ABNT -NBR 9780/1987 .
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MODELO 15

RELAÇÃo MíNIMA DE vEÍcut os, uÁqunvAs E EeurpAMENTos errt Drl,rnÃo
SER DISPONIBILIZADOS NA(S) OBRÀ(S)

5l
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MODELO 16

CRONOGRAMA DE UTILIZAçÃO DE VEICULOS. MÁAUINAS E EQUIPATI'ENTOS
EDITAL OE CONCORRÊNCIA N" (ia'tr,ris o núà.ero) / (rasa.1, o ^r.o) - (t1.eàr ^ sigt. dstichdot)
PROPONENIE : íiescCrc.4ol,r.dr+Epoa.êr.)

MUNIC|P|O / IOCÁ!

O&'ETO ÁREA coNSTRUioA

LOTE PRAZO OE EXECUçÀO

ITEM DISCRIMINACÁO DOS VEICULOS, MÁOUINAS

E EÔIÍPAMFNiOS Í]ISPONIBI! I7ÀÔÔS

PRÂZO OE EXECUCÃO ( dias l

30 60 sc 150 180 240

01 uÍrLrzÁÇÃo

OUÀNIIOADE

02 unLrz^ÇÃo

OUÁNTIDADE

03 uTruaÇÁo

OUANTIOADE

0.í uTlLrzacÁo

OUANIIOADE

UTILIZAçÁO

OUANIIOADE

06 IJTILIZAÇÃO

QUÂNTIDADE

07 UTrL|?ÁCÀO

OUANIIOADE

08 uTr!|ZAÇÁO

OUANIIDADE

0s UIILIZAÇÃO

OUAIIiIOÁDE

't0 urr-EAcÃo

OUANTIOêDE

11 IJTILIZAÇÁO

OUANÍIDÁDE

12 UTILIZAçÂO

OUAÀÍIDADE

13 UTLIZAÇÀO

OUANTIDÁDÊ

14 UIILIZAÇÀO

QUA}ITIOÁDE

15 LrnuzacÁo

OUA}JTIDÁDE

16 UÍLIZAÇÁO

OUÁflT OÁDE

ExElvlPLO

UÍILIZAÇÁO

3l212l4

NONONONONONONONO

OU,ÀNNOADE

NN

-liasdE4-@C), (lo'€EiÉ t#) deliascdÉa-p,é+de-(ie5aáro-aâo)

12C 210

(caÍimbo, nome, RG n' s assinatuÍa do responsável legal) (carimbo, nome, RG n'.CREA n' e assinatura do engenh. habilgdo)



ANEXO I

Ref.: Edital de Tomada de Preços n' _/_.
MUNICÍPIO:

OBRA :

I- ELEMENTOSGRÁFICOS
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ANEXO II

Ref.: Edltal de Tomada de Preços tr' _/_.
MUNICÍPIO:

OBRA 3

I ESPECIFICAÇÔNS TÉCXTCAS E MEMORIAIS

54
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ANEXO III

Ref.: Edital de Tomada de Preços no / .

MIjI\üCÍPIO:

OBRA i

I - RELAÇÃO DE §ERVIÇOS E QUÀNTIDADES

55
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PREfEITURA MUNICIPALw$*Hn

Eslado do Par.ná

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N' 1 E N'2

REF: EDITÂL DE TOMADA DE PREÇO N" 010/2013

Ata da sessão de recebimento dos envelopes nol e no

2, contendo a documentação e as propostas de

preços, em atendimento ao edital de Tomada de

Preço n" 010/2013.

jlh
Eduardo Mo-iiíanher de Souza

Presidente da Comissão de Licitação

Fabio ue Gomes

bro

e

van Satihiro
Engeúeiro Civil unicípio

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100' X - 86.250-000 -
Nova Santa Barbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br

Aos 13 (treze) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014), à 10:00

horas, na sede da Câmara Municipal de Nova Santa Brá.rbara sito à Rua Antonio Rosa de

Almeida no 130, Bairro Centro, Nova Santa Brírbara - PR, em sessão pública, onde

presentes se encontravaÍn os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados

pela Portaria n" 01512012, sendo eles: Sr. Edurdo Montanher de Souz4 RG no

27.006.903-3 SSP/PR, Sr. Fabio Henrique Gomes, RG n'10.407.423-5 SSP/PR e o Sr.

Lindomar Rezende, RG n" 6.642.750-l SSP/?R, e o Sr. IvaÍr Satihiro Tagami, Engeúeiro
Civil do Município, para proceder o recebimento dos envelopes no I e no 2 entregue peia

proponente interessada na execução do objeto da Tomada de Preço no 010/2013 -

ContÍatação de empresa para execução de recape asfríltico em CBUQ. Aberta a sessão o

Seúor Presidente informou que neúuma empÍesÍr apresentou proposta. Diante disso, o

Presidente da Comissão Permanente de Licitação deu como DESERTÁ a presente

licitação, informando que novo procedimento sení realizado para se tentar a referida

contratação. Nada mais havendo a tratar, o Seúor presidente deu por encerrada à sessão de

cujos trabalhos eu, Lindomar Rezende, secretiírio, lawei a presente ata que lid4 e achada

conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação.
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NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PÂRANÁ

CHEK LIST

MODALIDADE: TOMADA DE PREçOS

N' C-lo I üO 13

NO ESPECIFICAÇAO DOC oBs
Capa do processo c<

2 OÍício da secretaria solicitando
2 Licitaçâo à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) ü
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação) ck
5 L!çilaÉo ao Jurídico (Pedido de Parecer) 0<
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
TOMADA DE PREÇOS N" 010/2013

Aos 17 dias do mês de março de 2014, lavrei o presente termo de
encerramento do processo licitatório de Tomada de Preços n" 009/2013,
registrado em 29/ll/2013, que tem como primeira folha a capa do processo e as

folhas seguintes numeradas do no 001 ao no 079, que corresponde a este termo.

Ekitw Cristitto uíitfr
Responsável pelo Setor de Licitações
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