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=H PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

TERMO RECEBIMENTO PROVISORIO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, após

vistoria dos serviços de "aplicação de aditivo estabilizador de solo de origem

químico á base de óleo sulfonato sem necessidade de reagentes químicos solúvel

em água não inflamável não tóxico não corrosivo biodegradável com certiÍicação

ambiental com garantia de no minimo 100o/o do CBR do solo e que reduza o

índice de plasticidade do solo.", objeto do CONTRATO Ne 34/2O2O,licitado atraves

do processo na modalidade Pregão Presencial nel6/2020 e Processo

Administrativo ne 32/2020 constatou que a empresa BRUNETTI& RODRIGUES

LTDA - executou os serviços em conformidade com as exigências contratuais, no que

concerne aos elementos visíveis, estando em condições de RECEBIMENTO

PROVISÓRIO.

Nova Santa Bárbara,03 de setembro de 2020

o Jc-Lu-^"'- a

Ricardo Takeo Hamada
Engenheiro Civil

CREA SP 124.5621D

Rua Walfredo Bittencourt de lúoraes, no 222 - Centro - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100
c.N. P.J. N." 95 561.080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mâil: p!0Isbl@!§D.pIselLDI - Nova Santa BaÍbara - PaÍaná
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Processo Administrativo n.o 32lZ0Z0

OBJETO: Contratação de empresa especializada para
aplicação de aditivo estabilizador de solo, em diversas ruas
do Município de Nova Santa Bárbara - PR.

DATA DA ABERTURA: Dia 0210712020, às 14h00min.

DOTAÇAO:

2020 92

VALOR IVIAXIMO: R$ 114.996,00 (cento e quatorze mil,
novecentos e noventa e seis reais).

Rua Watfredo Bittencourt de lúoraes.222, TeleÍone - -13.3266-8',100 - C.ll.P.J. N." 95 561.080/0001'60

.E-mail: liqlr,,e.rr, !r ,r,iul!go' .!r - i'lova Santa Bár'birra - Pli-aná
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0
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Dotações
Exercício lConta da
da lde.pe.,
despesa I

Funcional progranrática Fonte .

de
recurs0

Natureza da
de$pesa

Grupo da fonte

05.001 .1 5.45í .0090.1001 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
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CORRES POI.I OÊI,ICII t NTERNA

DE: Secretaria de obras

No 04/,t2020

Data:
03t06t2020

PARA: Setor de licitação

Mediante autorizaçáo desta secÍetaria, solicito abertura de

processo licitatório para a aplicação de 7.400 M2 aditivo estabilizador de solo,

químico, a base de óleo sulfonato, sem necessidade de reagentes químicos,

solúvel em água, não inflamável, não tóxico, náo corrosivo, biodegradável om

certificaçáo ambiental, com garantia de aumento de no mínimo 100% do CBR do

solo e que reduza o índice de plasticidade do solo, (aplicação na base) em ruas

da zona urbana e vila rural do município de Nova Santa Bárbara-PR. Conforme

orçamentos, planilhas de serviços e cronograma anexos..

Atenciosamente

Lourival Vitor os Santos
Secretário de obras, Íabalho e geraÉo de empregos

C4 r* tz.7oRecebido por:
inaturaNome

ú-.t)

Rua Watfredo Bittencourt de Moraes

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-
Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000no 222,

mail - licttac sb r - www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0310612020

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência
expedida pela Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos,
solicitando a contratação de empresa especializada para aplicação de aditivo
estabilizador de solo, para que sejam tomadas todas as providências necessárias
para a abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Kondo
Pr lo Municipal

,\'

Rua Walfredo BittcncouÍ de Moraes n" 222, Cenn.o, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara. Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL 04

NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊNctn tHteRua

Nova Santa Bárbara, 0310612020

De: Setor de Licitação

Para: Sr. Ricardo Takeo Hamada - Assessor Técniôo de Engenharia

Prezado Senhor,

Em atençáo a Correspondia lnterna expedida pelo Sr. Lourival
Vitor dos Santos, Secretário de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos,
solicitando a abertura de processo licitatório para aplicação de aditivo estabilizador
de solo, venho pela presente requerer a Vossa Senhoria a elaboração de projeto,
cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, para que assim possamos dar
início ao processo licitatório.

Sendo o que se apÍesenta para o momento

Atenciosamente,

Elain Cristina Ludi Santos
ord taçÕ S

Ul)
t),p

Rua Waltiedo Ilittencourt de Moraes. 222 - Ccp. 86250-000 - Irone/lia\ (043) 32ó6.8100 - C N.P.J. N." 95. j6l .0E0/0001-60

E-mail: licitlcao (i n \h nr ror.br - Nova Santa BarbaÍa - Paraná
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BRUNETTI E RODRIGUES I.TDA

CNPJ; 26.101,143/0001-83

Ao

MunícÍpio de Nova Santa Barbara/PR

CNPJ: 95.561.080/0001-60

Fone: (43) 3266-8100

Email: com pra s@nsb. pr.gov. br

ORCAMENTO PA RA APTICA cÁO DE AOITIVO ESTABITIZADOR DE SOtOS.

RAZÃo socIAL: BRUNETTI E RooRIGUES LTDA
EN 0EREçO: Rua João Wyclif, u1, sala 2508, Ed. Jardlm 5ul. Balrro Gleba Palhano,
Londrina/PR
CNPJ: 26.101.r43/0001-83
IELEFONE: (431 3354-4334
EMAIL: Pedro_rodrituesll@hotmail.com

Av. roão WiçlyíÍ, 111, Ed. Jaídim Sul, 2508 -Gl€bà Palhôno

c€P 86050.450,
Londílna / PR,

E.mail: pedro_íodíígueal 1@hotmail.com

ÍeleÍone: (41) 33í-4334

Ne

Item

Descrição quantidade Velor

unitárlo

valor

Total

7.400 M2 Rsls,so Rs114.700,00

1 Aplicação de aditivo estabilizadoÍ

de solo, de origem químico, a base

de óleo sulíonato, sem necessidade

de reagentes quimicos, solúvel em

água, não rnÍlamável, não tóxico,

não coríosivo, biodegradável, com

certiíicação ambiental, com

garantia de aumento de no mínimo

100% do cBR do solo e que reduza

o índice de plasticidade do solo,

(aplicação na base) em ruas da zona

urbana e vila rural do município de

Nova Santa BárbaÍa.

2

Scanned with CamScanner



gRUNEM E RODRIG UES LÍOA

CNPJ: 26.101.143/@1'83

1l OE,|ETO

Aplicação de Aditlvo Ertàbilieador de Solos, de oíigem químico, a base de Óleo
Sulfonado, sem necessidade de Íeagentes químicos, solúvel em água, não inÍlamável,
não tóxico, não corrosivo, biodegradável, com CertificaçãoAmbiental, com garantia de
aumento de no mínimo 100% do CSR do solo e que redura o índice de plasticidade do
solo (aplicação na Base).

2l PREçO

RS15,50/Metro qrradrado, o que totalira RS114,7OO,OO (cento e quatorze mil

e setecentos Íeais) pela quantldade de 7.400 metÍos quádrados.

3l VAUDADE

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias cor os, a con Í da data de sua

apÍesenta ção.

4, COND|çÃO OE PAGÀME

Condições de patamento: assi tura do contrato

[ondrina, 02 de ril de 2077

BRUNETTI E RODRIGUES I.TOA

CNPJ: 26.101.14310001-83

PEDRO ANTONIO BRUNETTI RODRIGUES

sÓcIo GERE NIE

CPF: 075.024.919-61

Av. roáo VJi(lyíí, lll, Ed. ,ardim 9ú1, 2508 -Gl€ba Palhàno

ctP 86050.ó50.
tondÍinà / PÂ.

Í-mrrl. padío_rodriturrll @hotmaí1.<om
1 eleí one : (431 1154- 4314

Scanned with CamScanner
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RÂZAO SOCIAL: EDIFITEC EttcÊl{HARIA LTDÂ

EI{DEREçO; R PROFE§§OR §ÀtUEl tOURt" l{ c 8Í9
cHPJ36.68r.2a7l000í í0
TELEFOilE $I! ú8419-t708 - Ândrá

EltrAlLr AHDREllARlrirGASz@cllAlL.COil

Â Prçírttura Xunlclprl rlc Hovr §entr tiràrn - Pr.

üNPJ: 95.§81.080rUI0't .60 Fono; t*ll 32tâ{t 00 Emell: coÍn Fnr&mb.pr.gov.tsr

"corÀÇÃo oE PREÇo"

f{Ê Deacdçâo

I

z.

Valor
uniÉrlo

Valor
Total

Apliceção d6 aditivo
êstabilizâdor de eolo, da
oÍrgeÍn quimÍco. a base
de óleo sulfonato, senr
necessidade de
rêâgentÊ§ qulmicos,
solúvel am águã. não
inflamâvel, não lôxico,

! não coro§ivo"
biodegradávet, com
ceúificação ambientaÍ,
com g8Íanü8 de
aumBnlo de no mÍnimo
100% do CBR do solo e
que rachrTr o lndÍce de
plasticidada do Bolo"

{apllcsção na bâsÊ) sm
rua§ da uonE urbana e
vila rural do rnuniclpio
de Nova ntâ MíbaÊ

;-Hl..

7.400 M2 R$ 16"2s RSl?0.000,w

Ildi{iÊtr.c Engenhrriu t.ula
[]irflúr: Ândrs l,uir nutra
('Pf : ??l{.,18 ?.i ll9--1Ü

QuantU
ade.lt-e-ryL,.--
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mZÃO SOCIAL: Operattuc Comtsuções Civis Eir3li

ENDEREÇO: Rua Wagner Olinto tagalhá€ Junior 43 - Londrlna/PR

CNPJ: 34.749.97510001 -39

TELEFONE: (/(l) 09917€558

EtlAlL: ohp@hotnril.com

Á PreOeitura tunlcípal de Nova Senta Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.56í.080/000í 60 Fone: (lB) 3266{í00 Emall: compra@nsb.pr.gov.bt

"coTAçAO DE PREçO"

Carimbo *, CNPCpEliriuS 
C Ç+,t+g.gtslooo t-3Tr

C to

S CIVIS EIRÊLI

vÊies
H (;0.14,t/0

U

Assinatura - OPriP.i''T r LrS C0NSTRtTÇÔEs
C 

'ViS 
EiR[,LI

Í. V/ÂGllEc OtINTO MAGAr-i{ lE.i, 
'11

JD iiiMÁrl 5ÀHYt,l{ - CfP 86i:'41-. i! 
?

LCi li D Í'.ll'; A - PP. ^-..i

in6r 4it;'.

No

Item
Descrição Quarúidade Valor

unitário
Valor
Total

7.400 M2

R$
17,00

R$
'12s.800,00

1 Aplicação de aditivo
estabilizador de solo, de
origem quÍmico, a base de
óleo sulfonato, sem
necessidade de reagentes
quimicos, solúvel em água,
não inflamável, não tóxico,
não conosivo,
biodegradável, com
certificação ambiental, com
garantia de aumento de no
mínimo í00% do CBR do
solo e que reduza o índice
de plasticidade do solo,
(aplicaçáo na base) em
ruas da zona urbana e vila
rural do munic[pio de Nova
Santa Bárbara.

/2

Data - OUU|2020 Rarpoo nlao

t

I
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PÁGINA: 1DE 1

PTANITHA DE SERVIçOS SINTÉTICA DESONERADA

OBRAI EXECUçÃO DE BASE

ITEM
cóorco Do

sERVrçO
oEscRrçÃo Do sERvrço

UNIDADE

D€ MEOIDA
QUÂNTI

DAOE
RS/KM TRANSP

CUSTO

uNlÍÁRro
CUÍO TOÍAL suaToÍat

1

2

EXECUçÃO OE BASE NA VILA RURAL

EXECUçÁO 0E EASE NO ÁLTO 0A5 PALMETRAS

TOTAL

APLICAÇÁO OE ADITIVO ESTABILIZADOR DE SOTO DE ORIGEM QUíMICO A BASE DE ÓLEO

SULFONATO SEM NECESSIOAOE DÉ REAGENTES QUÍMICOS 50LÚVET EM ÁGUA NÃO

INFIÁMAVEL NÀO TÔXICO NÁO CORROiIVO EIOOEGRAOÁVEL COM CERIIFICAÇÀO

ÂMBIENÍAL COM GARANÍIA OE NO MÍNIMO 1OO% DO CBR OO SOLO E QUE REDUZA O

iNDrcE D€ pLAsrcrDAoE oo soLo ( apLrcaçÀo NA BÂsE)

M2
M2

3.600,00

3.800,00

15,54

15,54

55.944,00

59.052,00
5s.944,00

59.052,00

1r4.996,00

R

e
CFCarimbo e Assinatura

ResponsávelTécnico

Caíimbo e ÂssinatuÍa

Responsável pela verificação
Carimbo e Assrnàtura

Responsável pela Apíovâção



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GLOBAL )
PROGRÁIíA
EI\TIPREENDIMENTO
PROPONENTE
MUNICIPIO
CONSTRUTORA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE
PÍef. Municipâlde Nova Sânta Earbara
PÍeÍ lúunlcrpalde Nova Sanla Barbara

Ricardo Tâkeo Hamâdâ

VALOR DO INVEST I'/ENTO

VALOR DO REPASSE

VALOR OA CONTRAPARÍIOA

í í4.996,00

FINANCEIRA

FislcA
1í4.996,00

CONTRATO N"

PESO SERVIçOS A EXECUTAR - Em %
MÉs oí MÉS 02 MÊs 03

ITEM DESCRTÇÃO DOS SERVrÇOS VALOR OOS

SERV|çOS RS MÊs oa MÊs 05 MÊs oo MÊs 07 MÊs oB

1 BASE VILA RURAL 55 944 00 48,65 100,00
BASE ALTO DAS PALI.lEIRAS 59.052,00 51,35 100,002

48,65 51,35TOTAL SIIVPLES, % 100,00

59 052 00TOTAL SIIVPLES . RS 114 996 00 55 944,00

100,00 100,00 100,00 100,00100,00 48 65 100 00 100,00 '100,00TOTAL ACUMULADO . OÁ

ÍI@OTAL ACUMULADO - RS

ozto6t2020 Takeo Hamada

OATA RESPONSAVEL TECNICO CREA

55 944 00 114 996 00 114 996.00 T 14 996 00

ERIC KONDO

PROPONENTE

114.996 00 114 996.00 114 996 00 114.996,00

VISTO CEF

IIIIIIII

MT
@

Rr,arú Íakrxl H^un.ú

,-'#St8f#l'
',-€,

)
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P.M. DE NOVA SANTA BARBARA - PR

MEMORIAL DESCRITIVO

DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO

SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇAO DE SOLO



tt

OBRA:

DIVERSAS RUAS DO MUNíCIPIO DE NOVA SANTA BARBARA. PR

Área de Pavimentação: 7.400,00 m2.

A. DESCRTÇÃO DO OBJETTVO DA OBRA:

O objetivo deste memorial é o de estabelecer normas e critérios para a

execução dos serviços de execuçáo de base para pavimentaçáo, com

aplicação de agente estabilizador de solos.

B. DESCRTÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

í- TNTRODUÇÃO

Os serviços consistem na recuperação das ruas com a retificação do

greide, recompondo o revestimento da plataforma e com a aplicação de

agente estabilizador de solo viário sobre uma camada de solo importado

(espessura 20 cm) utilizando equipamentos apropriados nos serviços, com

a finalidade de permitir boas condiçóes de tráfego aos veículos e

caminhões.

A recuperação das vias com a aplicação do agente estabilizador será

linearmente executada, ou seja, será executado em determinado trecho do

sistema viário. O greide da pista no trecho será adaptado de forma a

garantir uma boa drenagem das águas pluviais e em função das

características das vias, a espessura será de 20 cm e o local de aplicação

do aditivo será definido pela CONTRATANTE.

2- SERVIÇOS E FORNECIMENTOS A EXECUTAR:

2.1- Limpeza das Áreas de Construção e Empréstimo

O serviço consiste na retirada de toda e qualquer vegetaçáo, arbustiva ou

rasteira nas laterais das vias de forma a permitir a execuçáo da

recomposição do revestimento na plataforma da rua. Esse serviço deverá

ser executado com moto niveladora de forma a ser realizado com

eficiência.

4



t2

2.2- Regularizaçáo e Compactação do Subleito a 100% P.N (20,00 cm):

Os trabalhos de regularização precedem aos trabalhos de execução da

base, onde em alguns trechos da via apenas será regularizado com

declividade transversal entre 2,Sok a 3,0o/o.

Na via será rcalizada uma regularização sem uma aplicaÇão adicional de

solo.

A compactação do subleito será executada a 100 % do P.N. na espessura

de 20 cm, proporcionando aumento de resistência e melhorando

significativamente as condições de suporte do solo.

2.3- Conformação Geométrica de Plataforma para Execução da Base:

Os trabalhos de regularização precedem aos trabalhos de recomposiÇão

da base, onde em alguns trechos da via apenas será regularizado com

declividade transversal entre 2,5% a 3,0o/o. Na via será realizada uma

regularização sem uma aplicaçáo adicional de solo.

2.4- Base - lmportação de Solo ê Compactação da Base com Aplicaçáo de

Agente Estabilizador de Solo (20,00 cm):

O serviço consiste na importaçáo de solo silte argiloso proporcionando uma

camada de 20 cm de terra solta (fornecido pela CONTRATANTE).

A camada de solo paa a base receberá o tratamento, ou seja,

regularizaçáo e compactação de solo até a espessura de 20 centímetros

compactado, utilizando o agente estabilizador de solo, proporcionando

aumento de resistência e melhorando significativamente as condições de

suporte do solo. A compactação será realizada trabalhando a 100% do P.l.

3- ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

3.1- Serviços preliminares, mobilizaçáo e desmobilização:
A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilizaçáo, de

forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

íl-
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No final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações do

canteiro de serviços, equipamentos, construçóes provisórias e detritos, de modo

a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

3.2- Materiais

Os materiais empregados na regularizaçáo da via serão os da própria via.

Caso haja necessidade de adição de material, estes deverão ser

provenientes de materiais indicadas no projéto e/ou definidos pela

engenharia da CONTRATADA.

3.3- Equipamentos:

Sáo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execuÇão da

regularização, compactação do subleito e base estabilizada:

Motoniveladora com escarificador;

Carro-tanque distribuidor de água;

Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro (12 toneladas), liso-vibratório ou

pneumático; e

Trator de pneus com grade de discos.

4- REGULARTZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLETTO, E BASE COM A

APLICAÇÃO DE AGENTE ESTABILIZANTE DE SOLO:

4.1- Aplicação/Utilização do agente estabilizador de solos

a) Características técnicas do produto: O agente estabilizador de solos para

uso viário é um derivado de óleo sulfonado, de origem quimim iônim, sem

necessidade de reagentes.

b) Precauçôes durante o manuseio: Na ficha técnica do produto deverá

apresentar as precauçôes requisitadas durante o seu uso. O produto

poderá causar initaçáo na pele, enxágue bem com água potável as áreas

que foram expostas ao produto durante o manuseio. Em caso de contato

com os olhos lave com água abundante

,4')

'll--
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c) Trabalho preparatório: Antes de aplicar o produto é recomendável que

tenha sido feito um trabalho de topografia, respeitando declividades

transversais necessárias paÂ o escoamento das águas pluviais.

Recomenda-se, no mínimo, 2,5%; e no máximo 3,0%.

d) Reatividade e quantidade de produto: Para determinar a dosagem

(litro/m') de produto necessário para aplicação em determinado solo, é

realizado o teste de reatividade (CONTRATADA). Todo o trabalho de

análise de rendlmento, inclusive despesas financeiras será de inteira

responsabilidade da empresa CONTRATADA.

4.2- Equipamentos para execuçáo

4.2.1 - Procedimentos que deverão ser seguidos

EQUIPAI\4ENTOS CARACTERíSTICA
uTrLrzAÇÃo
(horas / dia)

CONSIDERAÇÔES

Motoniveladora com
Escariflcador
Traseiro

140 HP de
Potência
de Motor

lvlínima
6 a I horas Conformaçâo

da
Plataforma

Caminhâo Pipa
(Fornecido pela
empÍesa
CONTRATADA),

Volume de 6 á
10 m3

'l a 2 horas Atençâo ao Entupimento
de Furos

Trator de Pneus com
Grade de Discos 1 a 2 horas

Retirada de Pedras Maiores
que 4,70 CentÍmetros de
Diâmetro e Torróes de Argila.
Homogenerzação do Produto
ao Solo

Rolo Compactador
Pé de Carneiro
Vibratório

Peso Operacional
Mínimo de 12.00
Toneladas

4 horas Compactaçáo

Rolo
Vibratório

Liso
Peso Operacional
Mínimo de 12,00
Toneladas

4 horas Acabamento

a) Como o uso de material de regularização das vias será o existente nas 4-
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próprias vias é importante à construção "em flecha", com declividade de

abaulamento de declividade de 3o/o a4%o;

b) EscariÍicar o solo com a motoniveladora em uma profundidade de -15

centímetros;

c) Com o trator com grade de disco ou enxada rotativa, destorroar o solo e facilitar

o aparecimento de grandes pedras na pista a ser tratada;

É-*

d) Remover todas as pedras (cascalhos podem ser utilizados) com

diâmetros maiores que 4,70 centimetros.

e) Após a adição do produto, com os valores de referência, transitar com o

caminhão pipa por cinco minutos, com aceleraçôes e freadas para

+

\t

\

{': I
í11
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homogeneização do produto com a água;

! Aplique o produto com o caminhão pipa na superfície da via, levando em
consideração:

Não aplique fora dos limites calculados da via;

Cuidados com os excessos de água no começo e final da pista (controle do

motorista ou manual). Caso haja excesso nestes pontos, poderá gerar

áreas enlameadas,

São necessárias, no mínimo, duas passadas por área com o caminhão; e,

Toda a água com produto deverá ser implantada na área calculada

independentemente do número de passagens do caminhão, sempre

segurndo a mesma sequência.

g) Novamente com o trator com grade de disco ou enxada rotativa,

homogeneizar o produto aplicado ao solo;

Ç

1*!t
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i)

h) Verificação da umidade ótima de compactação (OMC). Esta umidade é

previamente verificada em laboratório, Ensaio de Proctor. A compactação

deverá ocorrer um pouco acima da umidade ótima. Se a evaporaçáo for

muito rápida, devido à temperatura alta do dia de aplicação, umedecer

somente com água até o percentual requerido;

i) Compactação com rolo pé-de-carneiro. Mínimo dez "fechas" (número de

passagens por cada área);

Com a motoniveladora conformar a
superficiais de solo); e,

plataforma (tirar excessos

k) Camada Final - Compactar com o rolo liso para o acabamento, com no

mínimo quatro passagens.

f
:']
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Agulhamento - é necessário a aplicaçâo de 30 kg/m2 de pedrisco para criar o

atrito entre os pneus e o pavimento, evitando que a supeíície se torne lisa

após a aplicação do estabilizador de solos.

fí--
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4.2.2 - Considerações lmportantes

Se chover durante a aplicaçâo e antes da compactação, simplesmente

"selar" o solo com rolo liso e interditar a prsta. Continuar o trabalho após as

chuvas até atingir o índice de até 2o/o acima da umidade ótima. Para que

esta umidade baixe mais rapidamente, utilizar trator com grade de disco ou

enxada rotativa, que junto com o produto que está aplicado no solo fará a

umidade baixar rapidamente. Durante construção e imediatamente após a

consolidação final, a via poderá ser aberta para trafegar. Qualquer

deformação deverá ser corrigida antes que o material seque

completamente.

4.2.3 - Cura do Produto - 10 dias

O processo de estabilização iônica inicia-se após a compactação. Durante

um período de até sete dias, quantidades consideráveis de água são

expulsas do solo oriundas da camada estabilizada e também das camadas

abaixo. A velocidade de secagem da pista com o produto é muito rápida e

pequenas rachaduras (retraçoes) podem surgir pelo leito da via. Para que

desacelere esse processo de expulsão de água, é necessário umedecer a

camada estabilizada pelo menos uma vez ao dia, ou se a temperatura

estiver muito alta, duas vezes.

4.2.4- Cuidados Básicos na ConstruÇão

a1 O produto não deverá ser utilizado como estabilizador em areias limpas.

Utilize material argiloso ou silte argiloso para consolidaçáo nestes casos;

b) Quando estiver preparando e misturando, assegure que a operaçáo

fique dentro da largura da faixa da construção da via;

c) Os torrões deverão ser destorroados ou quebrados, para que possa

ocorrer uma melhor mistura do solo com o produto e a água; remova todas

as pedras maiores que 4,70 centímetros durante a construção. Caso

contrário, algumas pedras poderáo causar buracos posteriormente;

d) A mistura com o solo deverá ser uniforme e homogênea. Cuidado no

G
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início e fim da seção, para controle de válvula de dispersão e para

assegurar que o fluxo do produto comece a cessar e reiniciar nos locais

corretos, evitando desperdício:

e1 Não aplique água tratada a uma umidade que cause incerteza;

D Assegure que a forma abaulada é mantida durante a construção e,

91A drenagem sempre terá importância extrema. Uma via só é boa enquanto sua

drenagem permitir.

NoÍa: Se chover imediatamente apos a compactação, a via ficará
extremamente esconegadia e formará na supertície uma crosta de lama.
Esta camada não deve ser raspada, arrancada ou reconstruída. Deixe a via
secar, pois o tráfego "selará" a supeiície da via. lsto pode aumentar o
desprendimento de po, porém é temporário.

5- ENSAIOS PARA TERRAPLENAGEM

5.1- Limite de Liquidez (LL):

E definido como a umidade abaixo da qual o solo se comporta como

material plástico; e a umidade de transição entre os estados

líquidos e plásticos do solo.

Experimentalmente corresponde ao teor de umidade com que o solo fecha

certa ranhura sob o impacto de 25 golpes do aparelho de Casagrande.

Onde são feitas varias tentativa, com diferentes níveis de umidade, onde a

ranhura se fecha com diferentes números de golpes. Metodologia: Norma

DNER.ME 122-94.

5.2- indice Suporte Califórnia:

A compactaÇão é um método de estabilização de solos que se dá por

aplicação de alguma forma de energia (impacto, vibraçáo, compressão

estática ou dinâmica). Seu efeito confere ao solo um aumento de seu peso

específico e resistência ao cisalhamento, e uma diminuiçâo do índice de

vazios, permeabilidade e compressibilidade. Através do ensaio de

compactação é possível obter a correlação entre o teor de umidade e o

peso específico seco de um solo quando compactado com determinada

energia. O ensaio mais comum é o de Proctor (Normal, lntermediário ou

s
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Modificado), que é realizado através de sucessivos impactos de um

soquete padronizado na amostra. Metodologia: Norma DNER-ME 254- 97.

5.3 - Ensaio de Granulometria:

O ensaio determina a faixa granulométrica do solo analisado, o objetivo é

conhecer o solo, possibilitando determinar as suas características físicas.

Metodologia: Norma DNER-ME 051- 94.

6- FIGURA RESUMO DAS OPERAÇOES DE SERVIÇOS:
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PREFEITURA MUNICIPALffiffiilf,r
CORR.ESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, OS / 06 /2O2O

De: Departamento de Licitaçóes

Para: Departanento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa especializada para aplicação de
aditivo estabilizador de solo.

Senhora Contadora:

Tem esta hnalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçào
orçamentária para a contratação de empresa especial.izada para aplicação de
aditivo estabilizador de solo, conforme solicitação do Sr. Lourival Vitor dos
Santos, Secretário de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Emprego, num valor
máximo previsto de R$ 1 14.996,00 (cento e quatorze mil, novecentos e

noventa e seis reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C tlna tk Sanúos
Setor de es

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, I 13. 3266.8100, !'l - 86.250-000 Nova Sanra Bárbara,
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb pr.gov.br - wwrv.nsb or.sov.br
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESPoNDÊrucn txrBRxa

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Senhoria enr data de 0510612020, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para a contratação de empresa especializada para aplicação de aditivo
estabilizador de solo, conÍ'orme solicitação do Sr. Lourival Vitor dos Santos, Secretário de
Obras. do Trabalho e Geração de Emprego, num valor máximo previsto de R$ 114.996,00
(cento e quatorze mil, novecentos e noventa e seis reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.45 t .0090.1001 - Pavimentação de Vias Púb, Const. Meio Fio. Sarj e Cal Águas Pluviais;
4.4.90.5 1.00.00 Obras e Instalações; 892.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 0510612020.

Atenciosamenle,

Laurilt m Almeida
6to-4Contadora./CRC 509

Rua Walftedo Birtencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. i266.E100, ir-l - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - rvww.nsb.gr-qov-lq

ouza
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CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitaçóes
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0510612020

Prczada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. Lourival
Vitor dos Santos, Secretário de Obras, Trabalho e Geraçáo de Emprego, solicitando
a contrataçáo de empresa especializada para aplicação de aditivo estabilizador de
solo, num valor máximo previsto de R$ 114.996,00 (cento e quatorze mil,
novecentos e noventa e seis reais) e informado pela Divisão de Contabilidade da
existência da previsáo orçamentária através da dotação:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Emprego;
15.451.0090.1001 - Pavimentação de Vias Púb, Const. Meio Fio, Sarj e Gal Aguas
Pluviais;
4.4.90.51.00.00 - Obras e lnstalações; 892.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitaçáo a ser adotada-

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine uditk dos Santos
Setor de Licita ES

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes no222, Centro, I43 3266.81008-86.250-000-NovaSanÍaBárbara,
Paraná - 

-ã 
- E-mails lic itac ao(irnsb. pr. gov. br - rvu'w.ng!.or.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA

Processo Ad min istrativo

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Aplicação de Aditivo

Estabilizador de Solo.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURIDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, procedimento para

Contratação de Empresa Especializada para Aplicação de Aditivo

Estabilizador de Solo, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Trabalho

e Geração de emprego.

O processo licitatório é regra do direito administrativo para as alienações

ou aquisições de bens, construção de obras e contratação de serviços pela

Adminlstração Pública, ou a delegação de serviços públicos. Sua previsão

Constitucional está no aft.37, inciso XXll da CF/88 e sua regulamentação

está na Lei 8.666/93. O objetivo é proporcionar competição e selecionar a

melhor proposta para o órgão contratante, dentro das regras legais e do

instrumento convocatório. Portanto, a licitação visa, basicamente, atingir

dois objetivos: permitir que a Administração Pública selecione a melhor

proposta ao seu conjunto de interesses e assegurar aos administrados o

direito de disputar a participação nos negócios públicos. É o resguardo de

dois interesses públicos relevantes: le - respeito ao Erário (moralidade

administratival; Ze - isonomia e impessoalidade, não sendo lícito

estabelecer distinções injustificadas entre os administrados e entre os
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competidores. Em complemento, outros princípios são aplicáveis: -

legalidade - publicidade - eficiência - probidade administrativa - vinculação

ao instrumento convocatório - julgamento objetivo - competitividade -

economicidade - padronização - contraditório e ampla defesa - sigilo na

apresentação das propostas - adjudicação compulsória do vencedor - livre

concorrência - supremacia do interesse público sobre o ínteresse.

A presente contratação, salvo entendimento em contrário do Senhor Engenheiro

do Município, poderá ser levada a efeito pela modalidade PREGÃO, podendo ser

procedida em sua forma eletrônica ou presencial, conforme decisão

admínistrativa, ou ainda na modalidade Tomada de Preços, dependendo das

especificações dos serviços,

Caso as especificações sejam usuais no mercado poderá se dar na Modalidade

Pregão, ou seja, caso o senhor Engenheiro se manifeste no sentido de o serviço

que se pretende a contratação possa ser considerado como Obra ou Serviço

Comum, de fácil especificação no mercado, o presente procedimento poderá se

dar na modalidade Pregão: "...cujos padrões de desempenho e qualidade possam

ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no

mercado", vejamos: Lei ne 1.0.520, de 2002 lnstitui, no âmbito da União, Estados,

Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da Constituição

Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e

serviços comuns, e dá outras providências. "Art. 1e Para aquisição de bens e

serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão, que será

regida por esta lei.

Parágrafo único: Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos

deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
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objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações

mercado."

usua ts no

No que diz respeito propriamente à licitação na modalidade de pregão, incumbe-

nos ainda demonstrar as lições pregadas pela doutrina pátria, que elenca as

seguintes características como sendo as principais da modalidade e que nos faz

crer no acerto e legalidade da escolha, veja: l) destina-se á aquisição de bens e

serviços comuns; ll) não há limites de valor estimado da contratação para que

possa ser adotada essa modalidade de licitação; lll) só admite o tipo de licitação

de menor preço; lV) concentra todos os atos em uma única sessão; V) conjuga

propostas e lances durante a sessão; Vl) possibilita a negociação entre o

pregoeiro e o proponente que ofertou o menor preço; Vll) é um procedimento

célere.

Ademais, referida escolha propicia para a Administração os seguintes benefícios,

de grande destaque e repercussão, a saber: a) economia - a busca de melhor

preço gera economia financeira; b) desbu rocratiza ção do procedimento

licitatório e c) rapidez - licitação mais rápida e dinâmica as contratações.

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente, as vantagens de sua

utilização são enormes, principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair

inúmeros licitantes. Com o pregão, os licitantes têm a oportunldade de exaurirem

suas propostas e, ao final, vence o que conseguir cotar o menor preço.

Entretanto, caso o senhor Engenheiro do Município entenda e se manifeste no

sentido de que a contratação em questão, se trate de serviço ou obra

especializada, que dependa de "Expertise", orienta-se que o procedimento se

realize na modalidade Tomada de Preços, com observância da Lei 8666/93, e suas

alteraçôes.
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Diante das considerações acima, orienta-se o Setor de Licitações a encaminhar o

presente procedimento ao Setor de Engenharia para manifestação sobre os

serviços que se pretendem a contratação, e após retorne ao setor de licitações

para prosseguimento.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade

superior.

E o pa recer.

Atenciosamente.

\,\.,1
n Cortez WilckenCaWe

Procuradoria Ju ríd ica

\)o
N

, ( Q.P>\

It1l
I

l

eLa11
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bârbara, 1510612020

De: Setor de Licitação

Para: Sr. Ricardo Takeo Hamada - Assessor Técnico de Engenharia

Prezado Senhor,

Em atenção ao Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do
Município, solicito manifestação da Vossa Senhoria em relação a aplicaçáo de
aditivo estabilizador de solo se tratar de serviços ou obra "especializada" ou
"comum", para correta definição da modalidade licitatória a ser utilizada.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine tin tk dos ntos
Setor de LicitaÇões

.ttl'' t,t/
-.,.t,'/n,, L ,l )L4! É'" m

!Yt4Y

I{uÀ Wallicdo llittencourt dc i!Íoracs. 122 - Cep. 86250-00(} - Fone'l'm (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 9i.561.080/0001-60
E-nrarl: licitacao ri nsb.Dr.gor.br - :r_ova Santa Barbara - Paraná
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222, t(431 3266-8100,
CNPJ no 95.561.080/0001-60,

CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

PARECER TECNlCO

Assunto: SERVIçOS DE BASE PARA PAVIMENTAçÃO

lnformo que o uso de base com aditivo para estabilizar o solo onde será

executada pavimentação na ruas da área urbana e nas rodovias vicinais do município este serviço.

Atualmente são utilizados em várias outros municípios e vários estados da

União devido principalmente ao custo e durabilidade do serviço.

Portanto apesar de ser inovador aqui no município já existem várias obras

executados na região e atualmente é considerado uma obra comum.

Este é o pa recer.

Nova Santa Bárbara, 15 de junho de 2020

--, r !--

Ricardo Takeo Hamada
Engenheiro Civil

CREA SP - t24.s62/D

'À
/-,

--,'l( G-/'
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Encaminhe-se
providencias necessárias.

Novâ Santa Bárbara, 16l06/2O2O

c Kon,do
Pre ito Municipal

NOVA SANTA BARBARA

ao Setor de Licitaçáo para as

€

lHl
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIÂ INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREGÃO pneSpxClAl t" 161202O, que tem
por objeto a contrataÇão de empresa especializada para aplicaçáo de aditivo
estabilizador de so1o, em diversas ruas do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara
- PR, normatizaçáo de procedimentos administrativos, consultas, e em todos
os demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n"
10.520, de 17 l07 l2OO2,Lei Federal n" 8.666, de21 10611993, Republicada
em 06l07 11994, Decreto Federal n' 3.555 de OBlOBl2O0O, Decreto Federal
n" 3.697, de 21 l12l2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" OO5I2O2O, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do trdital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

1

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n" 222. Centlo, I 43. 1266.8t00, :'i - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Palaná
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NovA sANTA eÁneeRe
ESTADo oo peR.eNÁ

Avrso oe lrcrrlçÃo
pnecÃo PRESENCIAL n.o 1612020

Processo Administrativo n.o 3212020

Objeto: Contratação de empresa especializada para aplicação
de aditivo estabilizador de solo, em diversas ruas do
Município de Nova Santa Bárbara - PR.

Tipo: Menor Preço, Por Lote.

Recebimento dos
02t07t2020.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 0210712020, às 14h00min

Preço Máximo: R$ 114.996,00 (cento e quatorze mil,
novecentos e noventa e seis reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Alunicipal de NoVa Santa Bárbara, sito â
Rua Walfredo BittencourÍ de htloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1710612020

fi-trli.".*- . n, ,",* -t.- ;)''-
Cláudia Pereira da Silva

Pregoeira
Portaria n'00512020
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PREGAO PRESENCIAL NO 16/2020
Processo Administrativo n." 3Z 2020

Senhor licitante:

Visando possível comunicação Íutura entre a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitaçóes por meio do e-mail licitacao@nsb.pr.qov. br.

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime está Pregoeira da

comunicação de possíveis retiÍlcações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
inÍormações adicionais pertinentes ao certame licitatório.

'i.
llt|t-' ;,- , -- ' t\

Cláudia Pereira da Siíva
Pregoeira

Portaria n' 00512020

RLra Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, lrl - 86.250-000
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PREGÃO PRESENCIAL NO 16/2020
Processo Administrativo n." 3212020

Objeto: Contratação de êmpresa especializada para aplicação de aditivo estabilizador
de solo, em diversas ruas do Município de Nova Santa Bárbara - PR.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e

deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail
ou pelo tel/ fax

, aos t t2020

Carimbo Padronizado da Empresa

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8 I 00, i,i - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná -.E - E-mail - lic itacaoíàns b. pr'. gor'. br - lvu,u.nsb.pr.gov. br



PREFEITURA IÚUNICIPAL

lL* NOVA SANTA BARBARA 38

--r.'-e- rsrpoo oo pan.qruÁ

pRecÃo PRESENcTAL N" i6/2020
Processo Admin istrativo n.' 3212020

ABERTURA on lrcrrlçÃo

Abertura: Dia 0210712020, às 14h00min.

Protocolo dos envelopes: Até às 13h30min, do dia 0210712020.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através da Pregoeira,
designada pela Portaria n' 00512020, do Senhor Prefeito Municrpal, torna público que fará
realizar licitaçáo, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREçO, POR
LOTE, que será regida pela Lei í 0.520, de 17 .O7 .02, Decreto 5.450, de 31 .05.05 e,

subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 21.06.93, para Contratação de empresa
especializada para aplicação dê aditivo estabilizador de solo, em diversas ruas do
Municipio de Nova Santa Bárbara - PR.

No dia 02/07/2020, no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito a Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Bairrc Centro, Nova Santa Bárbara - PR, será feita
a abertura do certame, sendo que as empresas participantes deveráo apresentar envelopes
fechados e indevassáveis até às't3h30min. do dia 0210712020, contendo documentos e
proposta assinada por seu representante legal, no Setor de LicitaÇões da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

í. DAS CONDrÇÕeS Oe PARTICTPAÇÃO
1 . 1 . Poderão participar desta LicitaÇáo empresas:
a) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos

respectivos atos constitutivos;

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaÇam as condições deste Edital e seus
Anexos.

1.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o ob.leto deste Pregão;
b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial;

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

2. DO OBJETO

2.1. O ob.yeto da licitação é a escolha da proposta mars vantajosa para a Administração, na

Contratação de empresa especializada para aplicação de aditivo estabilizador de solo,
em diversas ruas do Município de Nova Santa Bárbara - PR, conforme especiíicações
constantes neste edital e seus anexos.

3
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3. DOTAçAO ORçAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orÇamentána:

4. DAS tMPUGNaçôes ao EDITAL
4.1 . As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até 2 (dois) dias úteis anterior à

data frxada para a realizaçáo da sessáo pública do pregão, por qualquer cidadão ou licitante.
4.1 .1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida a Pregoeira, e conter o

nome completo do responsável, indicaÇáo da modalidade e número do certame, a razão

social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereÇo eletrônico e fac-símile para contato,

devendo ser protocolada no Setor de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00

às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao@nsb.pr.qov.br
4.1 .2. Caberá a pregoeira decidir sobre a petiÇão no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.1.3. Não serão conhecidas as impugnaÇões interpostas por fax e/ou vencidos os

respectivos prazos legais.

4.1.4. Procedentes as razôes da petição de impugnação contra o ato convocatório, será
designada nova data para a realzaçáo do certame.

5. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. O envelope N" 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope N" 02 - HABILITAçÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitaçôes da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às í3h30min, do dia 0210712020, contendo no anverso
destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

5.2. Não será aceito, em qualquer hipótese, a participaçâo de licitante retardatário,
considerado este, aquele que apresentar os envelopes após o horário estabelecido
para a entreqa dos mesmos, comprovado por meio do protocolo do Setor de

4

DotaÇões

Exercício
da
despesá

Contá da
despesa

Funcional programática Fonte
de-
rêcurso

lNatureza da

fesnesa

Grupo da fonte

2020 892 05.001.1 5.451.0090.1 001 757 la a SO.Sr.OO.OO Do Exercício

ENVELOPE N'Oí . PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N' í6/2020
ENVELOPE N'02 - HABILITAÇAO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N' í6/2020

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n'222, Centro, e 43. 3266.8100, [< - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Palaná - - E-mail - lic itacao(Dsb.pr.gov.br - rvrvw.nsb.pr.qov.br
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6, DO CREDENCIAMENTO
6.1 O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulaçáo de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.

6.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por
meio de PROCURAÇÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE
CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO lX.

6.3. Na hipótese dos itens 6.1 ou 6.2, o representante deverá apresenlar o Ato /
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou consolidaçáo,
devidamente regrstrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por aÇões, acompanhado de documentos de eleiçáo de seus administradores, devidamente
autenticados para verificação dos poderes do outorgante.

6.4. Caso o Licitante tenha preenchido os reouisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidade de apÍesentar cópia do contrato social no envelooe de
HabilitaÇão.

6.5. No ato da Sessáo Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a

apresentação, a Pregoeira, de documento que comprove sua identidade, para que possibilite

a conferência dos dados com os documentos informados no documento de credenciamento.

6.6. Será admrtido apenas í (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá representer apenas uma credenciada.

6.7. Somente participará da Íase de lances verbais e demais atos relatrvos a este Pregão
Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

6.8. A não apresentação, incorreÇão do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante náo importará na desclassif icação da sua proposta no
presente certame. Contudo, verificadas as possrbilidades de saneamento pela Pregoeira, ele
não poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em nome da mesma na

sessão do pregão, inclusive interpor recursos.

6.9. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverâo entregar a Pregoeira a
Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO -V do presente Edital.

6.9.1. No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.

6.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

declaração de cumpnmento dos requisitos de habilitação, no Envelope í - Proposta de
Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

)
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6.10. Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será aplicado o
que dispõe a Lei Complementar Federal 12312006.
6.'10.1 . Caso a proponente queira usufruir dos benefíclos para I\IICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, previstos na Lei Complementar no í 23106, deve
apresentar a documentação comprobatória dessa condiçâo, através dos seguintes
documentos:

a) Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva Junta Comercial; /
b) Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, assinada pelo contador da empresa,
coníorme modelo do ANEXO Xl do presente Edital.

6.11. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessáo, deverá incluir a

documentação comprobatória da condiçáo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,

no Envelope 1 - Proposta de Preço.

7. DA PROPOSTA - ENVELOPE Oí

7.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruções para preenchimento de proposta (Anêxo lV).

7.2. O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em PEN-DRIVE, preenchido
pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruÇóes contidas no
(Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as

mesmas informaçôes constantes na proposta impressa;

7.3. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruçóes contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as mesmas
informações constantes na proposta gravada em PEN-DRlVE, constando:

a) ldentificação da empresa (Razáo Social e lnscrição no MF - CNPJ);

b) Número e moda[dade da Licitação,

c) Descrição dos serviços cotados, conforme relaÇão detalhada do objeto (Anexo l).

d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrepassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
e) PÍazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
Í) Prazo de execução de no máximo 60 (sessenta) dias, contados a partir do 10' (decimo)

dia da data da assinatura do Contrato;
g) Pruzo de pagamento em até 30 (trinta) dias após a conclusáo dos serviços e emissão da
nota fiscal;

h) Data e assinatura do proponente.

7 4. Planilha de Serviços, rmpressa sem rasura e entrelinhas, com nome do titular ou do
representante legalmente constituído com respectiva assinatura. O licitante deverá
apresentar a planilha obrigatoriamente contendo as quantidades e a descrição completa de

6
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todos os itens na forma constante na planilha de serviÇos, sob pena de desclassifrcação
(conforme modelo do anexo XVll);

7.5. Cronograma Físico-Financeiro dêvidamente preenchido constando o nome, número
do registro no CREAJCAU e assinatura do responsável técnico indicado e o nome, número
do RG e assinatura do responsável legal pela empresa (conforme modelo do anexo XVlll).

8. DA APRESENTAçÃO OOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
8.1 . No envelope lacrado No 2 - HabilitaÇão - deverá conter os documentos relacionados
para habilitaÇão (item 9), os quais serão examinados pela Comissão de Licitação.
8.1 .1 . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à veriíicação
da autenticrdade pela lnternet ou lunto ao órgão emissor.

8.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão eslar em nome do

licitante responsável pela prestação dos serviços com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
8.2 1. Se o licjtante responsável pela prestaÇão dos serviços for à matriz, todos os

documentos deverão estar em nome da matriz.

8.2.2. Se o licitante responsável pela prestaÇáo dos serviços for à filial, todos os
documenlos deverão estar em nome desta.

8.3 Prazo de validade dos documentos:
8.3 1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abeÉura
da sessão pública deste Pregão Presencial.
8.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

9. DA HABILITAÇAO:
9.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.1.1. PÍova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentaÇão de

certidáo expedida conjuntamente pela Secretana da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuiÇões sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágraío

único do artigo 1í da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiÇóes instituídas a título de

substituiÇáo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros,
9.í.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentaçáo de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

9. í 3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do MunicÍpio sede do
licitante na forma da leii

9.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentaÇão do Certiíicado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.

7
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9.1 .5. Prova de inscrrção no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a
apresentaÇão do comprovante de inscrição e de situaçâo cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
9.1 .6. Prova de inexrstência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos
termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
5.452, de 1o de maio de 1943.

9.2. DOCUMENTAÇAO COMPLEMENTAR:
9.2. í . Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do aÍ1.. 7" de
Constituição da República Federatrva do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o inciso V
do art.27 da Lei n. 8666/1993, acrescrdo pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999,
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl.

9.2.2. Documento declarando que o licitante não Íoi declarado inidôneo para licitar ou

contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO Vll.

9.2.3. Declaraçáo de rnexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida
pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser utilizado o

modelo do ANEXO Vlll.

9.2.4. Oeclaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo 

-representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

9.3. PARA COMpROVAÇÃO DA CAPACTTAÇÃO rÉCNTCA;
9.3.1 . Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA '--
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

9.3.2. Atestado de visita, (modelo do ANEXO Xll), expedido pelo licitador. A proponente,
por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREAJCAU, quando da visita ao.-/
local da obra deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informaÇão necessária
para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo telefone (43)

3266-8100/8107 com o Engenheiro, Sr. Rrcardo, ou declaração formal (modelo do ANEXO
Xlll)assinada pelo responsável técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem
pleno conhecimento das condrções e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou íinanceiras com a

contratante.

9.3.3. Atestado(s) e/ou declaração(s) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa -/-
jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitada neste edital,
em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:

DESCRTÇAO SERVrÇO QUANTIDADE MINIMA

Nova Santa Bárbara. Paraná - -E - E-mail licitacaollDnsb.pr.sor'.br - wwu.rr f
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AplicaÇão de aditivo estabilizador de solo 7.400,00 m'

OBS: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de cada um dos
serviços deverá ser atendida integralmente em um atestado ou declaração não sendo
permitida a soma das quantidades de um mesmo serviço em mais de um atestado ou
declaração.

9.3.4. Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela

execução da obra (modelo do ANEXO XIV) ate o seu recebimento definitivo pelo licitador;
9.3.4.1 . A declaração acrma exigida deverá ser acompanhada de "Ceíificado de Acervo
Técnico Profissional - CAT" do responsável (ers) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
"Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e

Urbanismo - CAU', de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexrdade
tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada;

9.3.5. Comprovação de vínculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou

contrato de prestaÇão de serviços, entre o responsável técnico pela execuçáo da obra e a
proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio

da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

9.3.5.1. Poderá demonstrar a capacidade tecnico-profissional, por meio de contrato de
prestação de serviÇos, sem vínculo trabalhista e regido pela legislaçáo civil comum, com
profissional em condições de desempenhar seus serviços quando da execução de um

eventual contrato.

9.3.6. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas,./
expedida pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60
(sessenta) dras da data marcada para início da disputa de preços.

9.4 Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no

13.726, é dispensada a exigência de:

9.4 1. Reconhecimento de firma, devendo o agente admrnrstrativo, confrontando a assinatura

com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente

e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;

9.4.2. Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a
comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade,
9.4.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituido por cópia
autenticada pelo próprio agente administrativo;

9.5. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser

firmadas por representante legal da empresa.

9.6. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresenlaÇáo em

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

9.7. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
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está apresente alguma restrição.
9.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, e emissão de eventuais certidóes negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
9.7.2. A náo-reg ulatizaçào da documentaÇáo, no prazo previsto acima, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sançôes previstas neste edital,
sendo facultado a Pregoeira convocar o autor do menor lance seguinte aos já convocados
para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem

crescente de preÇo, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de

aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatóno, ou revogar a licitação.

9.8. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vtgência do

contrato.

10. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
10.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

10.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licrtantes e demais
pessoas presentes ao ato público, a Pregoeira declarará aberta a Sessáo e anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.

10.3. Em seguida a Pregoeira passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
6 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados

na declaração de que cumprem as condições de habilitação, e após, encaminhará os

envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos lacres e protocolos.

10.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que

será procedida à veriÍicaçáo da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste

instrumento.
10 5. A desclassificaçáo da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.

10.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

10.6.1 . Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeira quaisquer erros de soma e/ou
multiplicaçáo.
10 6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencral;

10.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope n'2 - habilitação;
10.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.

10

Rua Waltiedo Bittencouft de Molaes n' 222, Centro, I 4l. 3266.8 I 00, : i - 86.250-000

rgor.br - rvu,*. n sb. ptge!-brNova Santâ Bárbara- Paraná a- E-nrail lic itacao rinsb



l[*],lr
PREFEITURA I\,1UNI CI PAL 4,6

NOVA SANTA BARBARA

10.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na
drvergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

10.7. As propostas seráo encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

10.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem valores iguais, será realizado sorteio
para determinaçáo da ordem de oferta dos lances.

10.9. No curso da Sessâo, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela poderão Íazer lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

10.10. Nâo havendo pelo menos três oÍertas nas condiçóes definidas no subitem 10.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os valores oferecidos.

10.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira,
implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenÇáo do últtmo valor
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenaÇão das propostas,

10.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

10.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

10.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o

Pregão PÍesencial apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade do melhor valor
ofertado, comparando-os com o valor estimado pela Administração.

10.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.

1 0. 16. Sendo aceitável a proposta de MENOR PREÇO, POR LOTE ofertada, a Pregoeira
procederá à abertura do envelope contendo os documentos de'HABILITAÇÃO" do licitante
que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condiçóes de

habilitação fixadas no item I - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO e item 9 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

í0.17. Obtido preço aceitável em decorrência da negociaÇão, proceder-se-á na forma do

disposto no subitem 1 0.1 6

10.18. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

II
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10.1 9. Caso não se realizem lances vêrbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor valor vier a ser desclassificada ou inabilitada, a Pregoeira restabelecerá a elapa
competitiva de lances entre os licitantes.

10.20. No caso de vício na documentação de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno pone, será declarada vencedora pela

Pregoerra, sob a condição de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 9.8 deste edital.

10.21 . Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

10.22. SeÍáo inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regular, coníorme estabelecido no item I - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO e item 9 - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

10.23. No orazo de 01 (um) dia útil contados do encerramento da sessão. a licitante

declarada vencedora. deverá aDresentar sua DroDosta com os valores devidamente
aiustallos.

10.24. Podeé a Pregoeira, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para

análise mais acurada, íicando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais

serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o

prosseguimento dos trabalhos.

'10.25. Havendo suspensâo dos trabalhos, a Pregoeira informará, com um mínimo de 02

(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,

ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por

meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se

ausentaram após abertura da sessão.

10.26. A licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenção de

recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habtlitação.

10.27. A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes No 2 - Habilitaçáo apresentados
pelos demais licitantes, até a execução definitiva dos serviços licitados. Após inutilizará os

mesmos.

10.28. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pela

Pregoeira, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

íí. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
1 1 .1 . No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO POR
LOTE, desde que atendidas às exigências de habilitaÇão e especificações constantes deste
Edital.

Nova Santa Bárbara. Paraná - .Ç - E-rnail- lic itacaoú?nsb.pr.qor'.br - tyE!.!§b.pr.gov. br
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11.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cu1a proposta for
considerada vencedora.

1 1.3. Após a declaraçáo dos classiÍicados e não havendo manifestação dos licrtantes quanto
à intenÇáo de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

11.4. No caso de interposição de recursos, depois de profenda a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para

os procedimentos de adjudicação e homologação.

í2. DOS RECURSOS ADMINISTRÂTIVOS
12.1. Ao final da sessáo, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de

recorrer, através do registro da sintese de suas razões em ata, sendo que a falta de
manifestaÇão imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pela

Pregoeira.

12.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razóes do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em rgual

número de dias, que começarão a correr do térmrno do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

12.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Pregoeira serão conhecidos nos

termos do inciso XVlll, do art. 4'da Lei n' 10.520, de 17lO7l2OO2, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de LicitaÇoes, protocoladas na sede administrativa da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@ nsb.pr.qov br e encaminhado por intermédio da Pregoeira à autoridade
competente, devidamente informado, para aprecraÇão e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
12.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
12.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônrco do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitaçôes do site
www. nsb. pr.oov. br.

í3. DO CONTRATO
13.1. Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condiçóes de habilitaçáo e apresentar o documento abaixo listado:

13.2. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura
do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificaÇão, para

celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicaÇáo das sanÇões
cabíveis.

13.3. O contrato terá vigência de até 120 (cento e vinte) dias, entrando em vigor logo após
a assinatura do contrato.

13
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í4. DO VALOR

14.1. O valor total estimado para esta licitação será de R$ íí4.996,00 (cento e quatoÍze
mil, novecentos e noventa e seis reais), conforme Anexo I - Termo de ReÍerência.

14.2. A ptoponente é obrigada a manter, durante a vigência contralual, todas as condições
de habilitaÇão e qualificação exigidas na licrtação (artigo 54, inciso Xlll da lei no 8.666/93)

í5 - DO PAGAMENTO

15.í. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços,
mediante apresentação da nota frscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente
pela Secretaria da Recerta Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradona-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas adminrstrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiÇóes

sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o

8.21211991, às contribuiçôes rnstituídas a título de substituição, e às contribuições devidas,
por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS.

í6 - DAS PENALIDADES

16.1 . Pelo inadimplemenlo das obrigações, as licitantes, conforme a infraçáo, estarão
sujeitas as seguintes penalidades:

16.'1 .í. Deixar de apresentar a documentaçáo exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;
16.1.2. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar); suspensão do

direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de 11yo sobre
o valor total do empenho),
16.1.3. Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: adveiência;
16.1.4. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou do saldo nâo
atendido) por dia de atraso na prestação dos serviços, sem prejuizo da possibilidade
de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sançôes
previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;

16.2 As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalaÇóes da contratante, pela

contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em

favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

Lft.7 da Lei Federal 10.520/2002 - Quem, convocado, dentro
do prazo de validade da sua proposta, nào celebrar o contato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, náo mantiver a prcposta, falhat ou Íraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, EsÍados, Distrito Federdl ou Municipios
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sisÍeínas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.4 desta Lei, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominaç6es /egars.
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16.3. O descumprimento parcial ou total das obrigaÇões, não será considerado como
inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

lz - otseosrçoEs F|NAS

17.1. Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administraçâo, revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade, dando
ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigação de indenizar (art.49
da Lei Federal 8666/93).
17.2. Quaisquer dúvidas, informações e esclarecimentos sobre esta lrcitação serão
prestados pela Pregoeira e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitações, sito à
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP. 86.250-000.
Fone: 43-3266-8100/8114 ou por e-mail: licitacao@nsb. or.oov. br. O horário para

atendimento é de segunda a sexta-feira das 08;00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00
h oras.

'17.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento.

17.4. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.52O1O2, subsidiariamente
nas Leis Federais 8666/93.

17.5. As instruçóes estabelecidas neste edital de licitaçáo determinam os procedimentos que

orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo contrato
administrativo. Alegaçôes de desconhecimento destas instruçoes, bem como das

disposições legais acima especificadas, náo serão aceitas como razóes válidas para

justificar quaisquer erros ou drvergências encontradas em seus documentos de habilitação

e/ou propostas.

17.6. A participaÇão do licitante neste pregáo implica na aceitação de todos os termos deste

Edital.
18. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

18.1 . ANEXO l - Termo de Referência;
18.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

18.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

18.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;

18.5. ANEXO V - Modelo de DeclaraÇão (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);

18.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor;
18.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaraçáo de ldoneidade;
18.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
18.9. ANEXO IX - Modelo de Credenciamento,
18.10. ANEXO X - Modelo Declaração de Não Parentesco;

18.1 í . ANEXO Xl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como

microempresa ou empresa de pequeno porte;

18.12. ANEXO Xll - Modelo Atestado de Visita;
18. í 3. ANEXO Xlll - Modelo Declaração Formal de Dispensa;
1 8. 14. ANEXO XIV - Modelo DeclaraÇâo de Responsabilidade Técnica,
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18.15. ANEXO XV - Minuta do Contrato,
18.16. ANEXO XVI - lvlemorial descrito;
18.17. ANEXO XVll - Planilha de Serviços;
18.18. ANEXO XVlll - Cronograma Fístco-Financeiro

í9. DO FORO
1 9. í . Fica eleito o foro de Comarca de Sáo Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas
oriundas desta licitaÇão.

Nova Santa Bárbara, 17lOGl2O2O

c Kondo
Pre o Municipal

Ê PREFEITURAIMUNICIPAL

lÍ*li ruovA sANTA BARBARA
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l

t, I

ii I t i ."tL',1 ,t-',.'J ;- .1 , t,J.-,
Cláudia Pereira da ÉÍlva'

Pregoeira
Portaria n' 00512020

51

i 'l rt/l^
ír.ll$i)

Lourival Vitor dos Santos
Secretário Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

Ricardo Takeo Hamada
Assessor Técnico de Engenharia

Nova Santa Bárbara, Paraná - E, - E-mail - licitacao@nsb.pr'.sov.br - urr.w nsb- r br
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ESTADO DO PARANA

pnecÃo PRESENcTAL No í6/2020

ANEXO I

TERMo oe RerenÊHcn

í. OO OBJETO E VALOR MAXIMO

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para
aplicação de aditivo estabilizador de solo, conforme especificaÇões e quantitativos abaixo
relacionados.

1 .2. O valor máximo global e de - R$ í í4.996,00 (cento e quatorze mil, novecentos e
noventa e seis reais).

2. ESPECTFTCAÇOES DOS PRODUTOS / PREÇO ESflMADO:

3. Do pRAzo oe execuçÃo e oo ruicro Dos sERVrÇos
3.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluído, em condiçóes de aceitação e de utilização, em até 60 (sessenta)
dias, sendo que os serviços deverão ser iniciados no máximo até o í 0' (décimo) dia da

data da assinatura do Contrato.

4. DO PRAZO DE VIGENCIA.
4.1 O Vazo de duraÇão do contrato a ser frrmado entre as partes será de í20 (cento e

vinte) dias.

5. DO LOCAL DA OBRA
5.1. Os serviços deverão ser executados na Vila Rural Sol Nascente, Rua Sebastiáo

t7

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, = - 86.250-000
Nova Santa Bárbara- Paraná - tr= - E-mail - licitacaoárnsb.or.sov.br - rvrvrv.nsb.or.gov.br

Lote. 1 - Lote 001

Item Código
do r.

produto/
serviço

Nome do prod ulo/servÇo Quantidade Unidade Preço
m-áximo-

Preço
máxime
total ':

1 8825 Aplicaçáo de aditivo estabilizador
de solo de origem químico, a base
de óleo sulfonato, sem necessidade
de reagentes químicos, solúvel em
água, não inflamável, não tóxico,
náo corrosivo, biodegradável, com
certificação ambiental, com
garanlia de aumento de no mínimo
100% do CBR do solo e que reduza
o indice de plasticidade do solo,
(aplicação na base) em ruas da
zona urbana e vila rural do
município de Nova Santa Bárbara.

7.400,00 MTS' 15,54 114.996,00

TOTAL í 14.996,00
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Prudêncio Pinheiro, Rua das Orquídeas, Rua Olivino Furquim de Camargo e Rua Mariano
Carbonera, conforme projeto anexo.

6. TNFORMAçÔES ADtCIONAtS
6.1 Do prazo, recebimento, íorma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital
de Licitação.

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-nrail - licitacao@nsb.pr.sor,.br - rvu,w.nsb t ov br'
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ANEXO II

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO 16/2020
ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PPl62020 ANEXO2 ARQUIVO OIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail - licitaea nsb r ov.br - www. n sb. pr. gov. br'

l9

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, F.l - 86.250-000
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ANEXO ilr

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 16/2020

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nomê
SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO

Nova Santa Bárbara, Paraná- -E - E-mail - lic itacao(r2nsb. pr.gov. br - rvrv rv. n s b. o r. aov . br

20

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, i.{ - 86.250-000
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N'í6/2020

ANEXO IV - INSTRUÇÔES PARA PREENCHIMENTo DE PRoPoSTA

Para as entregas de propostas pelos fornecedores for desenvolvido um programa para o
preenchrmento das mesmas. Na página oficial do Município (www.nsb.or.oov.br), clique no
link LicitaÇôes.

SEGUE AS TELAS ABAIXO COMO EXEMPLOS PARA A SEREM SEGUIDOS:

Apóscliquena@eeScolhaoprocesso/o!etopretendidoe
assim visualizar as principais informações referentes ao Edital e os arquivos que estarão
disponíveis para Download.

Alguns dos arquivos disponíveis estão compactados (arquivo ZIP) e/ou são
executáveis e não podem ser abertos pela lnternet- Orientamos aos
interessados que salvem todos os arquivos disponíveis no computador e,

após descompactáJos, utiliza-los.

Assim após este procedimento você terá salvado em seu computador um arquivo em PDF

com o

Nome Edital do Pregão Presencial n" 1612020.pdÍ, um arquivo executável com o nome
SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÂO e um arquivo digital de
proposta com o nome PP162020_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI, entre
outros que poderáo ser disponibrlizados.
Primeiramente acesse o programa o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA
MONTAR PREGÃO e será aberta uma janela como a figura abaixo:

Clique no botão no canto superior direito e localize o arquivo
PPí 62020_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI. Serão liberadas as opçóes
para cadastramento dos dados da empresas e das propostas.

I PíodutB/SêÍYçqs

rI s-
Équiplàho S,stemôr - ww,.qu'plano..om.b

J i
_l

fr,,,,,,,ir,. r

A.quMo dé PÍoposlê

S.Íta. 10 d.lrnêrro d. 2014

a5 Eóúsão dê P@pé5!.

2t

Rua Walfredo BitlencouÍ de N'loraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoúinsb.pr.cor'.br - rvrvrv.nsb.pr.gov.br

t
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Clique no botáo
janela:

@ Dados do lornecedor no canto rnferior esquerdo e abrirá a seguinte

.---i:- I i a, c-*".*- 1 uJ E-da

Após o preenchimento dos campos, lembrando que

preenchimentoobrigatório, cliquenobotão ê-JEepe§enlanto

os campos com (-) sáo de

e abrirá a janela:

l*t=:lfll
\"8'

._*. §l t""r*

Após o preenchimento dos campos, lembrando que os campos com (*) são de

preenchimento obrigatório, clique no botão fl g""t'' e voltará a tela anterior, após

clique no botão
janela:

S luadro sociaário para preenchimento dos sócios da empresa, abrirá a

S.lt., 1O d.Jà..'ro d.2014
,i

2úl3 Prêgão Prê..ncid

6) o.d@ do [ 
'.- -í, t,

Y \PP:ãOI4_ÂNÉXO2_AROUIVO OlGlÍAL OE PFOPOSÍÂ êsl

EÍANOL COMIJM

D]ESEL S]O

133 772,OO

267I59_50
ú01
atu2

003

P,.Íêrlurà Mun'c'pêl de lbipoÍã 000053

Eq!,pl.no si3r.m., - **.q"ipL"....-.u,
i:::',..,..,.,,

Nova Santa Bárbara. Paraná - .E - E-mail- ti ltac rin t' ov.br - rv*rv.nsb I' ov.br
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'-> eudE qÉr,írio

I.lêÍonê do conlôdoí

Il t""r'-

ilr'D

Númêíú' Cómoleoento

UF' CEP.

Dôta dú resistíú ' Núnêro do,êg'stlo 'Í'pô dê.àr9o ôu Íunção'

'c.mpôr ob.iqátóriôr

Preencha os dados, não esquecendo que os campos com * sáo obrigatórios. Após

i7-
preencher, clique eml para salvar. Para cadastrar os demais sócios da empresa clique

B
em Os campos ficaráo limpos para preenchimento dos novos dados

Após informado todos os sócios clique em

fl tra*'

O programa retornará para a tela abaixo para preenchimento dos produtos â serem cotados
Selecione o Lote desejado. Este procedimento deve ser repetido para cada lote deseJado.

'à tmilrâo dê

vÉÍsào: lJ.l.8Eqorplano Srrtêmôs - *ww.equiplano.(om.bÍ

U

<-
ú Êrà6r propostê

'f-
iF9 lÍ'pÍilií pícío:tàI Dàdor dolomecedor

003 D ESEL S]O

Exercícro Modaldôde,

2013 Preqão Presenciàl

Tipo da ôpuíàção

133772.00

257 163.E0

35 000,00

Y \PF,,'(|]] 4 ANEXO2 AÊQI.]]VO OIGITAL DE PÊOPOSTA ESI

Enlidêde

Preíerturà Municpôl de lbipoíã

N! Licilação

000053

Lole, Produros,r_Se.yiqos I _,
1'l! Lote Nome do Lote

I]Ú1 ETAIIOL COMUM

AA2 GASOLINA COMUM

s-t., rô u.t"r",à ui:ou

Nova Santa Bárbara, Paraná - Ç - E-rnail licitaca nsb r r'. bt' - rr'rvrv.ns!=p1491.fu
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Rua Walfredo Biftencourt de Moraes n'222, Cenrro, I 43. 1266.8100, tr - 86.250-000
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CIrque na aba Produtos/Serviços e aparecerá a tela abaixo, com a opção de cadastrar a
marca/modelo (dispensado para contratações de serviços) e o preÇo unitário de cada
produto.

iD tmirrão

Após cadastrar os valores desejados, clicar no botão Gravar proposta

Ú Êravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

Informàrioô

o píopoítô g.àv.dà êÍn Y:\PPXXDIa_ÂNtXOl-ÂRQUIVO
DIGITAL DE PROPOSÍÂ.Êrl ::l

E:J

Após o preenchimento da proposta a mesma deverá ser impressa, clique no botão

lmprimir proposta:
il9 !mprimrr proposta

Para fechar o programa, clique no botão lp sui'

ATENÇÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex:

"PPí62020-ANEXO2-ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI") no PEN DRIVE, o qual

será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contalo

com o Departamento de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Nova Sanla Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8í14 ou no e-mail licitacao(Ansb. Dr.qov.br

Pre(o Totàldo Lote

S ouao' ao 1r.,o"t", B E,rver poposta tFll lÍpíiÍÍr troÍEslô O s",

TÊÍsi, 14 dE Jànêlro de2014 Equiplàno 5i5t€mas. www.equiplarlo.com.br VÊrrào:1J38

Tipo dà apuíâção

0tde. Unid

1,OO UN

1.00 uN

Preço Un Móx Mó,cà

10.000.00

25 m0.@

0.00

: lltÍt.

Arqurvo de Propostô

Y r.Pã«014_ANEXO 2_ABQUlvo DIGITAL 0E PR0P05TA.esl

0,00

0.0ú

- 
o.io -..t

Eítidade

PÍeÍeilurd Munlc,pàl de lbpoíã

N! LEtação ExercÍc,io Modàlidàde

000053 2013 Pí6são PÍesenciôl

Lo{es Produlos/Seívços

Ns llem NomÊ

001 DTESEL S.t 0

oú2 DTESEL S.r 0

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - L,-nrail- lic ita o,'rin ov.br - rrrvrr.nsb or. uor'.bt
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, '-i - 86.250-000
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DEcLARAÇÃo oE PLENo ATENDIMENTo AoS REQUISIToS DE HABILITAçÃo

Pregão Presencial No 16/2020

Prezados Senhores.'

A empresa , inscrita no CNPJ
no or intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)

portador da RG no....... ..... e do CPF
no.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação,
conforme exrgido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no í0.520, de 17 de julho de
2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

25

RLra Waltiedo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro, 8 43. 3266.8100, 2] - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- lic itacao@nsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb.or.gov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

DEcLARAÇÃo QUANTo Ao cUMPRIMENTo AS NoRMAS RELATIVAS Ao TRABALHo
DO MENOR (ART. 7", tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial N" 16/2020

Prezados Senhores

A empresa
por intermédio de seu representante legal o(a) S(a)

Portador (a) da Carteira de ldentidade no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei
Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de

í999, que náo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze
anos, na condição de aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

inscrita no CNPJ sob no

e do CPF no

Nova Santa Bárbara, Paraná- F - E-mail - lic itaca oí)nsb. pr. qov.b t - rvrvrv.nsb.or'.gov.br

26

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n'222. Centro, 8 43. 3266.8100, :. - 86.250-000
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

DECLARAÇAO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial N" í 6/2020

A empresa estabelecida na

., no .......... . . , inscrita no

CNPJ sob n0 ..................... .., Declara, sob pena da lei, que na qualidade de

preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No í6/2020,
instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para

licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatu ra
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - F - L-rnail - li itacao:ân ov.br - tvu r''.nsb or'. br
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Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.81 00, :i - 86.250-000
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE FATOS tMPED|T|VOS

Pregão Presencial No 16/2020

A empresa estabelecida
na...................... no

inscrita no CNPJ sob no . . .. .. . . . . . . .. .. .. .. . .., Declara,
na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 16/2020, sob as penalidades legais,
quê não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente
licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-nrail- licit clía-lns r or'.br - rvrvrv. nsb. Dr.qov.br
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Rua Walfredo Bittencout de Moraes nu 222, Centro, I 43. 3266.8100, l::' - 86.250-000
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração e ser apresentada fora do envelope)

ANEXO IX

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial N' 16/2020

A empresa , com sede na _, CNPJ n.o

repreSentadape|o(a)Sr'(a)-,cREDENclAo(a)Sr'(a)-
(CARGO), portado(a) do R.G. no

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitaÇão na modalidade Pregão Presencial N" í6/2020, para contratação de empresa
especializada para aplicação de aditivo estabilizador de solo, em diversas Íuas do
Município de Nova Santa Bárbara - PR, podendo formular lances, negociar preços e
praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em

todas as íases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Obs Documentos a serem apresentados Junto com o Termo de Credenciamento
a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (Estatuto ou contrato social em vigor);
c) Documento de ldentificaÇão;

e C.P.F. no

Novâ Santa Bárbara- Paraná - 
-B- 

- E-mail - I ic itacaolZi)ns [r. pr. Êor'. br - rvrvu,. nsb. pr. gov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO X

osclenaÇÃo oe HÃo PARENTESco

Pregão Presencial No 16/2020

A empresa
no por rntermédio de geu representante legal o (a) Sr (a)

portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, DECLARA, para efeito
de particrpação no processo licitatório Pregão Presencial No í6/2020, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direçâo e de

assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Ftnanças,

Compras e Licitações do Município de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinetura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

inscrita no CNPJ sob o

Nova Santa Bárbara. Paraná - Q - E-mail lic i6cao@nsb.pr.eov.br - rvrvrv.nsb t' ov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO XI

DEcLARAÇÃo coMPRoBAToRIA DE ENQUADRAMENTo coMo MIcRoEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No í 6/2020

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de í4 de dezembro de

2006, que a empresa CNPJ
............, está enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte

ou Microempresa), bem como náo está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data, ..

Assinatura
Empresa

Representante Legal
Cargo

RG

CPF

Assinatura
Nome completo

lnscrição no CRC

Contador(a) ou técnico(a) em contabilidade responsável

Nova Sanra Bárbara, Paraná - I - E-rnail - LLcitaçap@lls!=pt gs!,br - rvwrv.ttsb. Dr- gov. br
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ANEXO Xil

ATESTADO DE VISITA

Pregão Presencial N' í 6/2020

Declaramos que o Responsável Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU no (inserir
o número) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execução da obra, objeto do Pregão Presencial em epígrafe.

Local e data,

Nome
RG n"

Assinatura do responsável pelo licitador.

Nome
NO CREA/CAU

Assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - lic itacar u lsb l' v. br - rvwrv.rrsb. Dr.gov.br
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DECLARAÇAO FORMAL DE DISPENSA

Pregão Presencial No 16/2020

O representante tecnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (lnsedr o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à

Visita Técnica aos locais e/ou instalaçóes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento
das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que náo o utilizará para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a

Contratante.

Local e data,

Nome
N" CREA/CAU

Assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-marl licitacaoía)nsb.pr.go!-U - u'rvrv.nsb.pr.gol.br
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ANEXO XtV

DECLARAÇÃO DE RESpONSABTLTDADE TECNTCA

Pregão Presencial No 16/2020

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução no 218 de 29106173

e no 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e
Agronomia, declaramos que o responsável tecnico pela obra, caso venhamos a vencer a
referida licitação, é'

N' Nome Especialidade CREA /CAU N" Assinatura do
responsável

técnico

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao

nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de servtços.

Local e data,

Assinatura
Empresa

Representante Legal
Cargo

RG

CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - Q - E-mail licitacao@lsb.pr.qo',,b! - rvrvrv.nsb r or'. br
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ANEXO XV

MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE
NovA sANTA gÁRglna E A EMpRESA
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, TENDO POR OBJETO A
corrRlreçÃo DE EMeRESA ESpEctALtzADA eARA
ApLtcAÇÃo DE ADtlvo ESTABtLtzADoR DE soLo.

Referente ao Pregão Presencial n." 1612020

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n." 16t2020, de um lado. o MUNICÍP|O DE NOVA SeNfl AÁRAaRA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede
na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, cenlÍo, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste
ato representado pelo seu Preíeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'
5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e, e a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE> doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela

Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as

seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviÇos de

aplicação de aditivo estabilizador de solo, conforme consta da proposta apresentada no

Pregão Presencial n.o í 6/2020 e especificado abaixo:

<ITENS.CONTRATO#T>

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DA OBRA

Os serviços deverão ser executados na Vila Rural Sol Nascente, Rua

Sebastião Prudéncio Pinheiro, Rua das Orquídeas, Rua Olivino Furquim de Camargo e Rua

Mariano Carbonera, conforme proleto.

cLÁusuLA TERCETRA - OO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO rNíCrO DOS SERVIçOS

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto
deste Contrato, inteiramente concluído, em condiÇóes de aceitação e de utilização, em até
60 (sessenta) dias, sendo que os servrÇos deverão ser iniciados no máximo até o '10"
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(décimo) dia da data da assinatura do Contrato

Para a prestação do objeto descrito
CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA
<vALORCONTRATO>, (<VALORCONTRATO#E>)

CLAUSULA QUARTA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregáo Presencial N.o '16/2020 - e seus anexosi
b) Proposta da CONTRATADA, datada de _

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento
que os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados
suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e
a sua perfeita execução.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre
os anexos e este contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partrr da assinatura desle contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que
vierem a ser realizados e que importem em alteraçóes de qualquer
condição contratual, desde que devidamente assinados pelos
representanles legais das partes.

CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO

na Cláusula Primeira, a
um valor total de R$

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a execução
dos serviços, medrante apresentação da nota fiscal acompanhada da certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacronal (PGFN), referente a todos os créditos Íibutários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários
relativos às contribuiçóes sociars previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do

artigo '1 í da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiÇões instituÍdas a título de substituição,
e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação
junto ao FGTS.

PARÁGRAFo ÚNtco - A CoNTRATADA se compromete a emitir a

respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula

Quarta.

CLÁUSULA SETIMA. DAS OBRIGAÇÔES OI CONTRATADA

Além das naturalmente decorrentes do presente conlrato, constituem
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obrigações da CONTRATADA.
a) Fornecer por sua exclusiva conla, todo material e máo-de-obra que

se façam necessários para a execuçâo total da obra, mesmo que
náo tenham sido incluídos nas planilhas de quantitativos pela
CONTRATANTE, porém constantes das especificações fornecidas
para a elaboração da proposta e pertinentes ao objeto contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obrigaÇões trabalhistas,
secuntárias, previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da
execução do contrato, relativos à mão-de-obra utilizada, bem como
os decorrentes de responsabilidade civil em geral;

c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuizo causado às
instalaÇões e ao pessoal da CONTRATANTE ou terceiros, por
funcionários ou pertences da CONTRATADA ou seus prepostos,
correndo por sua conta exclusiva todas as providências e despesas
decorrentes;

d) A CONTRATADA assumirá exclusiva responsabilidade por todos os
prejuízos que causar ao Município de Nova Santa Bárbara, por
inadimplemento de qualquer obrigaÇão contratual, especialmente no
que se refere ao cumprimento das especificações e prazo de
execução;

e) Efetuar às suas expensas, o transporte de pessoal e equipamentos,
até o local da obra;

f) Manter em compatibiltdade com as obrigaÇôes por ela assumidas,
todas as condiçóes de habilitação e qualificação exigidas no Edital,
durante toda a execução deste contrato.

clÁusuLA otTAvA - DAS OBRTGAÇOeS On CONTRATANTE

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem
obrigaçóes da CONTRATANTE:

a) fornecer todos os projetos e planilhas e informaçôes que se fizerem
necessárias à execução da obra, objeto deste Contrato;
b) fiscalizar a execução da obra bem como os materiais a serem
utilizados:
c) realizar os pagamentos devidos a Contratada na forma estabelecida
neste Contrato;
d) garantiÍ a Contratada o acesso aos projetos possibrlitando assim a
perferta execução da obra

CLÁUSULA NONA - DOS MATERIAIS, VEíCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Os matenais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados
nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de
primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o
emprego daqueles que julgar impróprios.

Nova Santâ Bárbara. Palaná - E - E-mail- licitaca o@nsb.pr. gov.br - u'rvrv.nsb v. br

37

Rua Walfredo Binencourl de lVloraes n" 222. Centro. Íl 41. 3266.8100. :r - 86.250-000
I'



C== PREFEITURA IúUNICIPAL

ll*lt rvovA sANTA BARBARA
- r' 'r-i 'ú- esrpoo oo prnlt,tÁ

73

ctÁusuta DEctMA - Do REcEBIMENTo Dos sERvtÇos

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

plRÁOnAfO PRIMEIRO - O recebimento definitivo do objeto deste
Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do
recebimenlo provisório, mediante comissão especificamente designada
pelo CONTRATANTE. Decorrido esse p.azo, sem qualquer
manifestaÇão do Contratante, os serviços serão consideradas como
recebidos definitivamente.

PARAGRAFO SEGUNOO - O recebimento provisório ou definitivo não
exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-
profissional pela perferta execução do Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a

execuçáo do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer
fraude fiscal, poderá ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem
prejuízo da reparaçáo dos danos a ele causados, as seguintes penalidades.

a) advertência;
b) multa de mora de O,1Yo (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o
valor da parcela recebida por dia de atraso, limilado a 90 (noventa) dias.
Após este prazo, este Termo será encaminhado para abertura de
Processo Administratrvo,
c) multa compensatóna, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida,
d) multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 1OoÂ (dez
por cento) sobre o valor do contrato;
e) suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo
que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas

seguintes hipóteses:
e.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a

assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administração;
e.2) não mantiver sua proposta,

e.3) abandonar a execução do contrato;
e 4) incorrer em inexecução contratual.
í) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administraçáo Pública
Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municrpal determinar, até no
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máximo de 5 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses:
f.1) fizer declaraÇão falsa na fase de habilitaÇão;
f.2) apresentar documento falso;
f.3) Írustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinaçáo ou qualquer outro
expediente, o procedimento;
f.4) afastar ou procurar afastar participanle, por meio de violência, grave
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagens de qualquer tipo: ou
f.5) agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento
específico,
f.6) tenha sofrido condenação judicial deíinitiva por praticar, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer Íibutos,
f 7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a

Administração, em virtude de atos ilícitos praticedos, em especial,
infrações à ordem econômica;
f.8) tenha sofrido condenaÇão definitiva por ato de improbidade
administrativa, na forma da Lei.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades de Advertência, Suspensáo
Temporária e Declaração de lnidoneidade poderão ser aplicadas
juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do
CONTRATADO.

PARÁGRAFO SEGUNOO - Sendo a licitante penalizada e incorrendo
multa, a respectiva importância será descontada do valor da garantia

contratual

PARAGRAFO TERCEIRO - Se a multa aplicada for superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administração, ou cobradas judicialmente.

PARÁGRAFO QUARTO - As penalidades previstas náo excluem a

possibilidade de rescisáo administrativa do Contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA APLICAçÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situaÇôes, que enselarem a aplicação das
penalidades previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE daÍá início a procedimento

administratrvo para apuração dos fatos e, quando for o caso, imputaÇão de penalidades,

garantindo ao CONTRATADO o exercício do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato,
independentemente de interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de

indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente
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incapacidade técnica,
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a
quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e
expressa anuência do CONTRATANTE;
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dtas por
parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;
d) quando houver inadrmplência de cláusulas ou condições contratuais
por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da
fiscalização, e

e) demars hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato, quando motivada
por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de
perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da
aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

PARAGRAFO SEGUNDO - Declarada a rescisão do contrato, que

vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga,

expressamente, a entregar o peÍcentual executado e/ou o objeto deste
contrato inteiramente desembaraÇado, não criando dificuldades de
qualquer natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os

documentos previstos na alínea "f' da Cláusula Oitava deste contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DAS ALTERAÇOES
Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,

quaisquer alteraçóes nas especificaçôes técnicas, nas quantidades, nos prazos de execução
ou nos valores, decorrentes das obrigaçóes assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAçÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes desta LicitaÇão correrão por conta da dotaÇão

orçamentária no <DOTACOES.CONTRATO#T>

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCh.

O prazo de duraÇão do contrato a ser firmado entre as partes será de
120 (cento e vinte) dias, ou se;a, até <DATAFIMVIGENCIA>.

CLAUSULA DECIMA SETIMA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a

solução das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer
outro. por mais privilegiado que seja.

E, por estarem JUStos e acertados. firmam o presente contrato, em 03
(três) vias de igual teor, na presênça de duas teslemunhas.
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Nova Santa Bárbara, aos <DATAINICIOVIGENCIA>

Prefeito Municipal - Contratante

<FORNECEDOR,CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME> - Contratada

Fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato
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ANEXO XVI

MEMORIAL DESCRITIVO

DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - PR
(Vila Rural Sol Nascente, Rua Sebastiáo Prudêncio Pinheiro, Rua das Orquídeas, Rua

Olivino Furquim de Camargo e Rua l/ariano Carbonera).

Area de Pav men cão: 7.400.00 m2.

1. DESCRTÇAO DO OBJETTVO DA OBRA:

1.1. O objetivo deste memorial é o de estabelecer normas e critérios para a execuçáo dos
servrÇos de execução de base para pavimentaÇão, com aplicaçáo de agente estabilizador de
solos.

2. DESCRTÇAO DA EXECUçAO DOS SERVIÇOS:

2.1. Os serviços consistem na recuperação das ruas com a retificação do greide,

recompondo o revestimento da plataforma e com a aplicaÇão de agente estabilizador de

solo viário sobre uma camada de solo importado (espessura 20 cm) utilizando equipamentos
apropriados nos serviços, com a finalidade de permrtir boas condiçôes de tráfego aos

veículos e caminhôes.

2.2. A rccupercção das vias com a aplicação do agente estabilizador será linearmente
executada, ou seja, será executado em determinado trecho do sistema viário. O greide da
pista no trecho será adaptado de forma a garantir uma boa drenagem das águas pluvtais e

em função das características das vias, a espessura será de 20 cm e o local de aplicação do
aditivo será definido pela CONTRATANTE

3. SERVIÇOS E FORNECIMENTOS A EXECUTAR:

3.1. Limpeza das Areas de Construção e Emprestimo. O serviÇo consiste na retirada de toda

e qualquer vegetaÇão, arbustiva ou rasteira nas laterais das vias de forma a permitir a
execução da recomposição do revestimento na plataforma da rua. Esse serviço deverá ser

executado com moto niveladora de forma a ser realizado com eficiência.

3.2. Regularização e Compactação do Subleito a 100% P.N (20,00 cm): Os trabalhos de

regularização precedem aos trabalhos de execução da base, onde em alguns trechos da via

apenas será regularizado com declividade transversal enlre 2,5o/o a 3,0o/o. Na via será

realizada uma regularização sem uma aplicação adicional de solo. A compactaÇáo do

subleito será executada a 100 % do P.N. na espessura de 20 cm, proporcionando aumento

de resistêncra e melhorando significativamente as condições de suporte do solo.

Nova Sanla Bárbara, Paraná - E' - E-mail- licitacaoíinsb.pl sov.br - rv*rr.nsb.pr.gor,.br
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3.3. Conformação Geometrica de Plataforma para Execução da Base: Os trabalhos de
regularizaÇão precedem aos trabalhos de recomposição da base, onde em alguns trechos
da via apenas será regularizado com declividade transversal ente 2,5o/o a 3,0%. Na via será
rcalizada uma regularização sem uma aplicação adicional de solo.

3.4. Base - lmportaÇão de Solo e CompacteÇão da Base com Aplicação de Agente
Estabilizador de Solo (20,00 cm): O servrço consiste na importação de solo silte argiloso
proporcionando uma camada de 20 cm de terra solta (fornecido pela CONTRATANTE). A
camada de solo para a base receberá o tratamento, ou seja, regularizaçáo e compactaçáo
de solo até a espessura de 20 centímetros compactado, uttlizando o agente estabilizador de
solo, proporcionando aumento de resistência e melhorando significativamente as condições
de suporte do solo. A compactação será realizada trabalhando a 100% do P.l.

4. ESPECTFTCAÇÕES TÉCNTCAS

4.1 . Serviços preliminares, mobihzaÇáo e desmobilizaÇáo: A CONTRATADA deverá tomar
todas as providências relativas à mobilizaçáo, de forma a poder dar início efetivo e concluir a

obra dentro do prazo contratual. No final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as
instalaçóes do canteiro de serviços, equipamentos, construçóes provisórias e detritos, de
modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

4.2. Materiais. Os materiais empregados na regularização da vra seráo os da própria via.

Caso haja necessidade de adiçáo de material, estes deverão ser provenientes de materiais
indicadas no projeto e/ou definidos pela engenharia da CONTRÂTADA.

4.3. Equipamentos: São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execuÇão da

regularizaçáo, compactação do subleito e base estabilizada:
a) Motoniveladora com escarificador;
b) Carro{anque distribuidor de água;
c) Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro (í2 toneladas), liso-vibratório ou pneumático; e

d)Trator de pneus com grade de discos.

5 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO, E BASE COM A APLICAÇÃO
DE AGENTE ESTABILIZANTE DE SOLO:

5.1 . Aplicação/UtilizaÇão do agente estabilizador de solos

a) Caracteristicas técnicas do produto: O agente estabilizador de solos para uso viário é um

derivado de óleo sulfonado, de orgem químico ionico, sem necessldade de re4entes.
b) Precauçôes durante o manuseio. Na ficha técnica do produto deverá apresentar as
precauções requisitadas durante o seu uso. O produto poderá causar irritação na pele,

enxágue bem com água potável as áreas que foram expostas ao produto durante o

manuseio. Em caso de contato com os olhos lave com água abundante
c) Trabalho preparatório Antes de aplicar o produto é recomendável que tenha sido feito um

trabalho de topografia, respeitando declividades transversais necessárias para o
43
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escoamento das águas pluviais. Recomenda-se, no mÍnimo, 2,5olo; e no máximo 3,0%.
d) Reatividade e quantidade de produto: Para determinar a dosagem (litro/m'?) de produto
necessário para aplicação em determinado solo, é realizado o teste de reatividade
(CONTRATADA). Todo o trabalho de análise de rendimento, inclusive despesas financeiras
será de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA.

5.2. Equipamentos para execução

5.2.1. Procedimentos que deverão ser seguidos:

a) Como o uso de material de regularizaçáo das vias será o exrstente nas próprias vias é
importante à construção "em flecha", com declividade de abaulamento de declividade de 3%

a 4o/o,

b) Escarificar o solo com a motoniveladora em umâ profundidade de 15 centímetros;

EQUIPAMENTOS CARACTERiSTICA UTILIZAçAO
(horas / dia)

coNsrDERAÇOES

Motoniveladora com

Escarificador
Traseiro

140 HP de
Potência Mínima de

l\iloto r

6a8
horas

Conformação da
Plataforma

Caminhão Prpa

(Fornecido pela

empresa
CONTRATADA)

Volume de 6 á 10

m3

1a2
horas

AtenÇão ao Entupimento de
Furos

Trator de Pneus conr
Grade de Discos

1a2
horas

Retirada de Pedras Maiores
que 4,70 Centímetros de

Diâmetro e Torrôes de Argila.
Homogeneização do Produto

ao Solo

Rolo Compactador
Pé de Carneiro

Vibratório

Peso Operacional
Mínimo de 12,00

Toneladas

4 horas CompactaÇão

Rolo Liso Vibratório Peso Operacional
Minimo de 12,00

Toneladas

4 horas Acabamento

Nova Santa Bárbara- Palaná - E - E-mail- licita câ nsb r or''.br - s,rvrv. nsb. pr'.gov.br
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c) Com o trator com grade de disco ou enxada rotativa, destorroar o solo e facilitar o

aparecimento de grandes pedras na pista a ser tratada;

@,es

d) Remover todas as pedras (cascalhos podem ser utilizados) com diâmetros maiores que
4,70 centímetros.

e) Após a adição do produto, com os valores de referência, transitar com o caminhão pipa

por cinco minutos, com acelerações e freadas para homogeneizaçâo do produto com a

água;

1) Aplique o produto com o caminhão pipa na superfície da via, levando em consideração:
Não aplique fora dos limites calculados da via, Cuidados com os excessos de água no

comeÇo e final da pista (controle do motorista ou manual). Caso haja excesso nestes
pontos, poderá gerar áreas enlameadas; São necessárias, no mínimo, duas passadas por

área com o caminhão; e, toda a água com produto deverá ser implantada na área calculada
independentemente do número de passagens do caminháo, sempre seguindo a mesma
sequência.

r" ":i
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i) Novamente com o trator com grade de drsco ou enxada rotativa, homogeneizar o produto

aplicado ao solo;

j) Verificação da umidade ótrma de compactação (OMC). Esta umrdade é previamente

verifrcada em laboratório, Ensaio de Proctor. A compactaçáo deverá ocorrer um pouco

acima da umidade ótima. Se a evaporação for muito rápida, devido à temperatura alta do dia
de aplicaÇão, umedecer somente com água até o percentual requerrdo;

k) Compactaçáo com rolo pé-de-carneiro. Mínimo dez "fechas" (número de passagens por

cada área);

4t)
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l) Com a motoniveladora conformar a plataíorma (tirar excessos superficiais de solo);e,

-

Camada Final - Compactar com o rolo liso para o acabamento, com no mínimo quatro
passagens

Nova Santa Bárbara. Paraná - É - E-mail licitac (L) nsbp1.gol.br - rvrvw.nsb.or.Bor.br
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Agulhamento - é necessário a aplicaÇáo de 30 kg/m2 de pedrisco para criar o atrito entre os
pneus e o pavimento, evitando que a superfície se torne lisa após a aplicação do
estabilizador de solos.

5.2.2. ConsideraÇóes lmportantes: Se chover durante a aplicaçáo e antes da compactaçáo,

simplesmente "selar" o solo com rolo liso e interditar a pista. Continuar o trabalho após as

chuvas até atingir o índice de alé 2o/o acima da umidade ótima. Para que esta umidade baixe

mais rapidamente, utilizar trator com grade de disco ou enxada rotativa, que junto com o
produto que está aplicado no solo fará a umidade baixar rapidamente. Durante construÇão e

rmedratamente após a consolidaçáo final, a via poderá ser aberta para trafegar. Qualquer
deformação deverá ser corrigida antes que o material seque completamente.

5.2.3. Cwa do Produto - 10 dias: O processo de estabilizaÇão iôntca inicia-se após a

compactação. Durante um período de até sete dias, quantidades consideráveis de água são
expulsas do solo oriundas da camada estabilzada e também das camadas abaixo. A
velocidade de secagem da pista com o produto é muito rápida e pequenas rachaduras
(retraçoes) podem surgrr pelo leito da via. Para que desacelere esse processo de expulsáo

48
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de água, é necessário umedecer a camada estabilizada pelo menos uma vez ao dia, ou se a
temperatura estiver muito alta, duas vezes.

5.2.4. Cuidados Básicos na ConstruÇão

a) O produto não deverá ser utilizado como estabilizador em areias limpes. Utilize material
argiloso ou silte argiloso para consolidação nestes casos;
t1 Quando estiver preparando e misturando, assegure que a operação fique dentro da
largura da Íaixa da construção da via;

c) Os torróes deveráo ser destorroados ou quebrados, para que possa ocorrer uma melhor
mistura do solo com o produto e a água; remova todas as pedras maiores que 4,70
centímetros durante a construção. Caso contrário, algumas pedras poderão causar buracos
posteriormente;

d) A mistura com o solo deverá ser uniforme e homogênea. Cuidado no início e fim da
seção, para controle de válvula de dispersão e para assegurar que o fluxo do produto
comece a cessar e reinicrar nos locais corretos, evitando dbsperdício;
e) Não aplique água tratada a uma umidade que cause incerteza;

D Assegure que a forma abaulada é mantida durante a construçáo e,

g) A drenagem sempre terá rmportância extrema Uma via só é boa enquanto sua drenagem
perm itir.

NoÍa. Se chover imediatamente após a compactação, a via ficará extremamente
escorregadia e formará na superfície uma crosta de lama. Esta camada não deve ser
raspada, arrancada ou reconstruída. Deixe a via secar, pois o tráfego "selará" a supeiicie
da via. lsto pode aumentar o desprendimento de pó, porém é temporário-

6. ENSAIOS PARA TERRAPLENAGEM:

6.1. Limite de Liquidez (LL): E definido como a umidade abaixo da qual o solo se comporta
como material plástico; é a umidade de transição entre os estados líquidos e
plásticos do solo. Experimentalmente corresponde ao teor de umidade com que o solo
Íecha certa ranhura sob o impacto de 25 golpes do aparelho de Casagrande. Onde são
feitas varias tentativa, com diferentes níveis de umidade, onde a ranhura se fecha com
diferentes números de golpes. Metodologia: Norma DNER-lt/E 122-94.

6.2. lndice Suporte Califórnia: A compactação é um método de estabilização de solos que se
dá por aplicação de alguma forma de energia (tmpacto, vibração, compressáo estática ou

dinâmica). Seu efeito confere ao solo um aumenlo de seu peso específrco e resistência ao

crsalhamento, e uma diminurção do índrce de vazios, permeabilidade e compressibilidade.
Através do ensaio de compactação é possível obter a correlaÇão entre o teor de umidade e

o peso específico seco de um solo quando compactado com determinada energia. O ensaio
mais comum é o de Proctor (Normal, lntermedrário ou Modificado), que é realizado através
de sucessivos impactos de um soquete padronizado na amostra. Metodologia. Norma
DNER-ME 254- 97.

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail licitacaeaúrub.pl.gor .b!' - b T o\ r
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6.3. Ensaio de Granulometria: O ensaio determina a faixa granulométrica do solo analisado,
o objetivo é conhecer o solo, possibilitando determinar as suas características físicas.
Metodologia: Norma DNER-ME 051- 94.

7. FTGURA RESUMO DAS OPERAÇOES DE SERVTÇOS:
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ANEXO XVII

PLANILHA DE SERVIÇOS

Ref. Pregâo Presencial N'í6/2020

Obra: Aplicação de aditivo estabilizador de solo

coDtGo
DO

sERVrçO
DESCRTÇÃo Do sERVrço UNIDADE DE

MEOIDA
QUANTI
DADE

CUSTO
uNrrÁRro

CUSTO
TOTAL

SUBTOTAL

1 EXECUÇÃo DE BASE NA VILA RURAL M2 3 600,00 15,54 55.944,00
59.052,00

55.944,00

2 EXECUÇAO DE BASE NO ALTO DAS PALMEIRAS M2 3 800,00 15,54 59.052,00

TOTAL í í4.996,00

ApúaÀeÃó DE ÀomVó ÉsrnerLrzADoR DE solo DE oRrcEM
ouÍttrrtco A BASE DE óLEo suLFoNATo sEM NECESSIDADE DE
REAGENTES ouÍrvrcos SoLUVEL EM AGUA NÃo trurlÁvRvel
NÃo róxtco NÁo coRRoslvo BtoDEGRAoÁvel coltt
cERTtFtcAÇÃo AMBTENTAL coM GARANTTA DE No ruÍuH,to tooy"
Do cBR Do solo E euE REDUzA o íttotce DE pLASTIctDADE
DO SOLO (APLICAÇA O NA BASE)

oo
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ANEXO XVIII

CRONOGRAIT/IA FISICO.FINANCEIRO

ReÍ. Pregão Presencial No 16/2020

Obra: Aplicação de aditivo estabilizador de solo

VALOR
DOS

sERVrÇOS
R$

RLra Waltiedo B ittencouÍ dc Moraes no 222. Centro. 8 4 3. 3266.8 1 00. L^l - 86.250-000
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@
^.I

DESCRIçAO DOS SERVIÇOS
ITEM

PESO

% MES Oí MES 02
1 BASE VILA RURAL
2 BASE ALTO DAS PALMEIRAS

55.944,00 48,65 100,00
59.052,00 51,35 100,00

TOTAL SIMPLES - % í 00,00% 48,65% 5í,35%

TOTAL SIMPLES. R$ 114.996,00 55.944,00 59 052,00

TOTAL ACUMULADO - % 100,00% 48,650/o 100,00%

TOTAL ACUMULADO - R$ 1 14.996,00 55.944,00 't í4.996,00

)l

)
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CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Bárbara, 17/0612020

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da ata de registro
de preço do Pregáo Presencial n" 1612020, cujo objeto é a contrataÇão de empresa
especializada para aplicação de aditivo estabilizador de solo, em diversas ruas do
Município de Nova Santa Bárbara - PR, em atendimento ao disposto no parágrafo
único, art. 38, da Lei n' 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cris
Set

ditk dos S ntos
or de Licitaçoes

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100 i8 - 86.250-000 - Nova Sanra Bárbara,
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Processo Ad m i n istrativo np 032 I 2O2O

Pregão Presencial e Ot6l2O2O

Objeto: Contratação de empresa especializada para aplicação de aditivo

estabilizador de solo, em ruas urbanas e em vias da Víla Rural Sol

Nascente no Município de Nova Santa Bárbara.

Origem : Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o edital do processo

licitatório Pregão Presencial ns 0L6, o qual tem por objeto contratação de

empresa especializada para aplicação de aditivo estabilizador de solo, em

ruas urbanas e em vias da Vila Rural Sol Nascente no Município de Nova

Santa Bárbara

O pregão é regido pela Lei ns 10.520/2002, o Decreto ns 3.555/2000, o

Decreto 6e 5.450/2005 [poro pregõo no formoto eletrônico] e,

subsidlariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ne 10.520/2002, que assim dispõe:

| - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusÍve com fixação dos prazos para fornecimento.
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ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,

limitem a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado

pelo órgão ou entidade promotora da lícitação, dos bens ou serviços a

serem licitados, e

lV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de

apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e

lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a

habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução dos

autos, no intuito de verifícar a regularidade jurídica do caso em exame,

ou, se for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas

pela Administração.

O processo veio a esta Procuradoria Jurídíca, devidamente autuado, em

um volume, contendo solicitação do Departamento competente,

memorial descritivo elaborado pelo engenheiro do Município Sr. Ricardo

Takeo Hamada, após o departamento de compras procedeu a pesquisa de

preços, a fim de formar diante do que determina a legislação parâmetros

para compor os preços máximos dos produtos ou serviços a serem

adquíridos e da despesa total, o setor contábil indicou dotação

orçamentária para fazer frente a despesa pretendida, a procuradoria
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jurídica emitiu parecer sobre a modalidade a ser adotada, e finalmente a

autoridade competente determinou a continuidade do processo e

elaboração do ed ita I convocatório.

Denota-se que a mínuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ns tO.52O/2002, do

Decreto ns 3.555/2000 e, subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, não se

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento,

estando o edital convocatório, bem como a minuta do contrato aprovada

por esta Procuradoria J u ríd ica.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com

seus anexos, nos termos do art. 10, § 1s, da Lei ne 10.480/2002, c/c o

parágrafo único do art. 38 da Lei ns 8.666/93. Não se incluem no âmbito

de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame,

como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá

ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente pela

Administração Direta Municipal.

É o pa recer.

Nova Santa Bárbara, 17 de junho de 2020.

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria J u ríd ica
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IMPRENSA OFICIAL -
Lei n" 660, dê 02 dê abril
ds 2013.

| . Atos do Poder Execúüvo
O E ADJUDTERM D H

PREGAO ELETR lco N. 1í12020

Aos 17 {dezessete) dias do mês dejunho (06)do ano dê dois mil

e vinte (2020), ern meu Gabinele, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no
uso de rninhas atribuiçoes legais, H0MoLoGO o procedimento da
LicilaÉo Pregão Eletrônico n.o 1íi2020, desünado à aquisiÉo de
equJqlmentos hosoitalaÍes, de nÍormálrca e outros. para a Secrelafla
lü 'pal de Saide, a favo' das eTpresas que apresentâÍam menores
preços, sendo elas: ACoMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA, CNPJ n' 03.983.321/000141 , num valoÍ de R$
í.799,96 (um mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e seis
cenlavos), CIRURGICA PLENA PR0DUTOS H0SPITALÂRES - ElRELl,
CNPJ n' 24.399.184/0001-72, num valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

lMPERlo D0 PAPEL CoMERCIo DE PAPEIS LTDA, CNPJ n'
20.081 .12410001-14, num valor de R$ 3.398,99 (três mil, trezentos e
novenla e oilo reais e novenla e nove cenlavos), LETTECH INDUSTRIA E

COMERCI0 DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ n"
'13.258.144/0001-94, num valor de RS 176,78 (cenlo e setenta e seis reais

e setenla e oito centavos), oFlClO 2 PAPELARIA LTDÂ, CNPJ n"
04.026.757/0001-05, nurn valoÍ de R$'1.400,E0 (um mil, quatrocentos reais

e oilenla centavos) e WMJ LICITACOES LToA, CNPJ n'
32.089.288/0001-09, nurn valor de RS 842,90 (oitocentos e quaíenta e dois

Íeais e noventa centavos), para que a adjudicação nele procedida pÍoduza

seus jurídicos e legais efeitos.
Dar ciência aos inleressados, observados as prescrições legais

pertinentes.

Eric Kondo

^ PreÍeito [4unicipal

DÉSPACHO OO PREFEITO MUNICIPAL

Ref: Prêgão PrêsencialN" 9/2020 - Processo AdministÍativo n" í6/2020

0 Prefeilo Municipal de Nova Santa Bárbara, no uso de suas

alíbuiçóes legais e considerando o contido nos Pareceres Juridico e Contábil
e diante de todo o lrâmitê processual, DECIDO PELO INDEFERIMENTO D0
RECURSO inlerposto pêla recorrentê PRIME CONSULTORIA E

ASSESSoRIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ n" 05.340.639/0001-30, no

Pregão Presencial n" 9/2020. mântêndo.se inteqralmêntê a dêcisão da
Preqoeira que classificou e habililquaempresa CARLETTo GE§1A0 DE

FROTAS LTDA CNPJ n" 08.469.404/0001-30

Cumpra-se na forma da legislaçâo em vigor, publique-se e

comunique as empresas inlerêssadas da presente decisão

Nova Santa 8árbara, 17 de junho de 2020.

Eric Kondo
Prefe to Muniüpal

AVTSO DE LtC|TAçÃO
PREGÃo PRESENCIAL N" í6/2020

objeto: Contratação de empresa especializada para aplicaçáo de aditivo
eslabilizador de solo, em diveÍsas ruas do Município de Nova Santa
Bárbara . PR.

Tipo MênoÍ Preço Por Lote.
Recebimenlo dos Envelopes. Até às 13h30min do dia 02107/2020
lnício do Pregão: Dia 02i07/2020, às 14h00min.
Preço máxrmo: R$ 1í1.996,00 (cento e quatorzê mil, novecentos e
noventa e seis reais),
lnfoÍmacões Complementares: poderão ser oblidas em horáÍio de
expediente na Preferlura l\.4unicipal de Nova Sanla Bárbara, sito à Rua

Walfredo Bittencourt de l\.4oraes n0 222, pelo fone: 43-3266-8100, por Email;
licitacao@nsb.or.oov.br ou pelo sile w\vYJ.nsb.or.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1710612020

Cláudia Pereira da Silva
Pregoeira

Porlaria n' 005/2020

EXTRATO R coNTRATO N'20i2020 -
N 0

CONTRÂTANTE: MUNICÍPIO DE NOVA SINTA BÁRBARA, PCSSOA
juridica de direito público inlerno, com sede à na Rua Walfredo Bittencourt de
MoÍaes, n" 222, centro, Nova Santa BáÍbara, Paraná, inscrito no CNPJ sob o
no 95.56'1.080i0001S0.

CONTRÁTADO: GRUPO EVENTUS PRO OÇÔES LTDA, inscíla no CNPJ
sob n'05.095.490/0001-70, com sede na Rua Ver. Angelino Juventino

Nunes, 154 - CEP: 86220000 - Bairro: Conj. Sol Nascente, Assai/PR.

oBJETo D0 C0NTRATO: Contratação de empresa pera lornecimento de
pessoal capacitado para prestar seÍviços na barreira sânitária, para

continuidade das medidas previstas no Plano de Contingência de Nova
Santa Báóara, nas açôes de prevenção e enÍÍentamento ao COVID.19.

MOTIVO DA REVOGAÇÃO: Tendo em vista que os serviÇos pretendidos

deveráo seÍ executados poÍ servjdores do Quadro Íuncional, a serem
requisitados pelo Senhor Preíerto Municipâl eiou pela Secretária de Saúde,
resolve-se então revogar o presente conlralo, com bâse no art.49, da Lei n'
8666/93.

Nova Sanla Bárbara, 17 de iunho de 2020

Eric Kondo
PÍeÍeito l\y'unicipal

0

ll - Atos do Poder Le lslativo
Não há publicaçoes para a presente data

lll- Publicidade
Não há publicações para a presente data

Diário OíIcial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua WalÍredo Bitlencouí dê MoÍâes n"222 - Cenúo

Fone/Faxr (43) 3266-8100
E-mail dlariooÍcral@nsD.pí gov bÍ

pmnsb@nsb or qov.bÍ

o«!l@b ass'^âdo Çôí CúÍEdo D'4,lal - Nova Sanlâ
8áôo6 PGlatía irrnEp6r 955610ú000160-áC SERÂSÂ-
S@ &6nüddado é gútulib desd6 qu6 !§ualiz8dô àvrvés do
silê@

Edição N" í743- Nova Santa BáÍbara, Paraná. QUARTAfEIRA í7 de J de
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C. Procópio, Domingo, 21 de Junho de 2020

stado do Paraná
,luôrnáção púbricá dê ruás. ôvenrdas . pÍaças dã sedê, Pal.hÔnrcs e oEtnlos do
Munic'plo ENC^MINHAMENTO OAS PROPOSÍAS]Às p.oposl,ás inioâis deverâo se.
enÉdinhadas. etcJusNámente por mêio êelÍónrcó, pa.á o seguLnle endecço:
r4t|.leEllllgovernamenrárs oov.bÍ. NOVA DATA OE RECEBIMENIO DAS
PROPOSTASjaIé ás O8h59min dodia 10/07,2020, com á ÂSERÍU RÁ OA SESSÁO às
09h0omrn do nesoo diá,.o endê..ço âciha. Pa.a lodes as.eíerénoas dê lempo
me.cloíadas ôesle edltel se.á obsê&ádo o hoÉ.io de ARASILIA

MOTIVO:apos óncl!idâs es rêlificaÉes no,êÍêÍido Éó[al, f@ 6ãr@da @a dáta
para abeíúrã. julgâmento da licibÉo em pàula oisp.nrbilidáde do EditalêAr€xG:
Exêmplâres dest€ Edii3l ê *ur anexos poderáo *íôblidos pêss@lhenle na Oús5o de
Lrcrtâçlo dá P.êleitu.â situada ã Av. Or. Oavi Xav'er da Slva, 266, Cênlro,
Co.gonhinhas.PR, no ho.áÍro normál de êxp6d'ênrê. ôu nos !il€s
ww congonhhha s.pÍ.goebr e ww.@mprásgovê..ámenra s gov.br lníormaçóes:
Dehâis inÍomações ãlravés do leleíoôe (43) 35í-1212. .o horáno nonár de
e&êdEnlê Congonhinhó. 19 de junho <le 2020.

Wáll.o J4é Tel0.ll - Prego.lro

RESULTÁOO OA vênficacào da veÍácidade dá aúlodecláráçlo de Cânddalos
AÍrodêsc4ndênles ê @$@ @m deÍcjéncia - pcd

COM SSÁO ESPECIAL OE vêníicação dâ vêràoóade da aurodeclaração de
Cándrdálos Aírodesendentes e pes$a @m derioéncia - pcd - PORTA PIÁ N' 0752020

R EÁLIZAOA NO EDIFIC IO DA PREFEIÍURÁ MUNICIPAL DE CON GON HINHAS/PR
MANHÃ- rBroô2020 (09 ooÀs 1o:3o)

Ediíicrô da PÍeíenúrá Muõicipál d€ Congonhinhas, em ! I de thho dê 2020
SILÁs REIIAN oE OLlvElRÀ - Pr.sidênre d. Coúls3ào

VAL0INEI AFARECIDO OE OLTVEIRA- Pmíêlto lvlunlclpàl

Prefeitura Municipal de
NovaSanta Bárbara - PR

LGffirÍçÁo lnrcÀo PREsENcTÁL N' 1 6nozo :
ooFlÔ cf'trsiád;;ê eôp'êsâ ê',pêoákrâdâ paãapl'cáÉo dêad ao?sLábrúdd

de solo, e6 drerss ruâsdo l',!unicipo dê Nova Sailá Báôere - PR.
Tlpo: Menor Preço Por Lole
Rêc€ú6ênlo dos Envêlopes:Alé às 1 3h3!nrn do dÉ 0?]07/2020.
!nlcio do Pregàor Oia 02/07/2020, às 1 4h00mrn
P.eço márimo RS 11.996.00 {clnto ê qúatozé mi. nove@nlos e n@enla e sê5

@es) lnÍomaçôes Cômplemêntáres poderáo se. obtdas em hdár ô dê êrpôdr6nle na
PreÍerluÉ Mun'cloál d. Nove Sentá Bá.bará, sito à Rua Wãlkedo Erltên@d de Morâês
rê 222- pêtô lo^e: 43-3266 8100, por Emarl. l!qrârr!!ubE!\ hr ou pelo siLê

\.!. '-r.!-81{ L. Ndá Sanlâ Báôára, 17106l?020.
Ctàudlá P.nh. dâ Slrva- Progoel.. -Poíãíia n'005/2020

puBLtcÂÇÁo ÍR|MESTRAL OO f:xTFtÀTO OÂÂÍÂ 0E FEG|SÍRO DE PREÇO
x.'9,U2019 - PMNSB REFERE TE AO PREGÂO PFESÉNC|ÂL N" 352019 -

PíIINSE
OBJEIO - RegEtro dê pÍ6ços perâ 6!ê.10ál úntralaÉo de êmpíesâ FE.a aventuâl

conr6raÉo de locáÉo dê Émnho dê pipo€. @Írinho dê al9ôdão do.€, 6ámá slásli.3.
orscna de bol'nh. é tolESã hflavol VALIOAOEOAAÍA Dê0X110t2019eO211012024

BEN EF IC IÁRIA DAAÍAIANTON IO AL\,ÉS DE SOUZA 120 29656879
CNPJ sobn" 24 031.374/00C1-32
Rua SuDno AnàsÉoo, 1 74 . CEF A6 330000 - galno Cenlro, Leôpol§/P R

REsPoNsÀvELJURlolco câmêncôíêzwlcken oÀ4,?Rn'22.912.
ÉSPÊCIFI'ÀCÃO-DO OB JEÍO E PFECOS REGISÍRADOS

r.õer
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98* NOVA SANTA BARBARA
t

PREGÃO PRESENCIAL NO 16/2020
Processo Admin istrativo n." 3212020

Objeto: Contratação de empresa especializada para aplicação de aditivo estabilizador
de solo, em diversas Íuas do Municipio de Nova Santa BárbaÍa - PR.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa BRUNETTI E RODRIGUES LTDA, pessoa pública de direito privado, inscrita no

CNPJ: 2ô.101.143/0001-83, com sede na Rua João Wyclif, n" 111, sala 2508, Ed. JaÍdim
Sul, Bairro Gleba Palhano, Londrina/PR, retirou este Edital de Lrcitação e deseja ser
informada de qualquer alteraçào pelo e-mail:
Pedro rodrigues'! 1@hotmari.com ou pelo tel/ fax: (43) 3354-4334

I
Lo&\AJ/Vn ,à(, 1(b rzozo,ao

Carimbo Padronizado da mpresa

r,r.r*.90,[fl llT.olit"'

^3';ilifl"'-i1"#'

[o.tot.t+3ioool-BT
t. ;I.'Jli ETTI E [cDi:icti: 3 l-'l L)^'

f.'. :..\.1 :.i:,O'rl.':'Ct.' Í, i I I' 5'' ! ) ;' j(rJ

Ll.::.'. l'À,Il/"lii :'l7 :i 'l'" '' " 'i. ] "r-'':.,,,'::" 
'' *-l

Rua Waltiedo Bitrencorrrt dc Mo|aes n"2f2, Centlo, -li. i26ó.8100. - 86.250-000
Nor l Santa Bór'bala. Parar:á - - E-rrrail - ligilrçurr íf r)\b.pr'.,ro\'.h - 15\l\.Lslr.l)i .!1!\ .bl



99
CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LItvlITADA, DENOMINADA:

BRUNETTI & RODRIGUES LTDA
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JuNrÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo Do pÀxàNÁ - SEDE
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cÊRarPrco o REGrsrRo ÊÁ a5ioi12015
165C66561 DE 01/09,/2016

116 016 8 916 9 NIRE: 4120844394!.
BRUIÍETTI & RODRIGUES LTDÀ

C8:{8 SOB li' 41208{{8989
cóD1Go DE vERr! rcÀÇÃo,

!iLert 3I Bogus
SECRETÀiTIÀ SERÀI

:URIÍÍ BÀ, ]5.,09/2]:'
rÉ er!!êsêÍa.il.pr J.v br

À val.idade dêsre docMênEo, se iEp!esso, flca sulercô à coBp!cvaÇão re sua 3!renEicidade nos respeclivos Porcals
lnfoBandô seus resPecEivos .ódrgos Ce r€r:i1có9ãu

i'



CONTRATO SOCtAL 0E S0CtEOADE EMpRESARTA Lttll|TADA, DENOMTNADA:

BRUNETTI & RODRIGUES LTDA
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JUNTÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo Do pÀ!ÀNÁ - SEDE
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CERTIFICO O ÊAGrStRo EM 05/A9/2016 a8:'18 SOB N. 41208{{8989
PROÍOCOLO: 16506656t DE 01.09.2016. CóDrGO DE WRTFTCÀÇÃOl
116 016I916 9 , NlREr {1208{48989.
BRUNETII & RODRIGUIS I,TDÀ

('Libertad Bogu6
SECRETÀR1À-GERÀL

cúRtTrBÀ,05l09l2016
w esplesafà.i 1.pr. gov.b!

À validade destê doc6eíto, sê iEpressô, fica sujeiro à coÀplovãção de 6ua auEeDEicidâde nos !espectivos po!aais
Ihfohãnalo seus !êEpectivos .ódigos de l,erificaÇão
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C0l,lTRATO S0CIAL 0E S0CIE0ADE EltlPRESARIA LlilllTA0A, DEN0tüIt{ADAT

BRUNETTI & RODRIGUES LTDA
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,ruNTÀ coMERcrÀL Do EsrÀ.Do Do !ÀRÀxÁ , stDE

CERTIEICO O REGIStRO El{ 05/A9i2016
PRoTOCOLO | 165066561 DE Ol/09/2016
116 016 8 916 9 . lalRE: 4L208{48989.
BRWETTI & RODRIGUES I,TDÀ

Lrbe!tad Bogus
SECRETÀRIÀ.GERÀ!

cuRtTIBÀ,05/09/201,6
uyw, @preaafacil . p!. gov - br

08:/18 SoB N' 41208448989
cóDrco DE vERrFrcÀÇÁo,

i-:r.i=:. -q: ;,li

À validade deste docuênEo, sê ilp!êsso, !1.â sujêito à c6p!ôvâção dê sua aulenticidade nos resp6cEivo6 porEars
Iôforendô seus lespec!ivos códigos de verificàção

'c.F
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t\ i\,r1r,..
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c:.'VEROA0EIRO es ess'ai,'as .e

:439' Cor,'ê
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08:48 sOB N 41,208.148989
cóDrco DE vEÀrFrcÀçÂo,

ríi§)
.'riÍ:,

j,.! ôá :3i:r':! ÍÊ ré". Srosl lr:r .a/Í?bÉ á

@r@.., ,L,,1 :á !.: â: !
L-i ti"'J _' '-

.,U}ITÀ COMERC]ÀL DO ESTÀ.EC I]C PÀRÀNÀ . SEDÊ

CERTIFICO O REGISTRO EM O5'C9/'2016
PROÍOCOLo: -55066563 DE 0- 09 20r6
11601689169. NrRE: 1r2084489ô9.
BRUNET'II â RODRIGUES LTDÀ

&3 é:ã: -!l

!ibertad Bogus
SECRETÀXIÀ-GERÀL

CI'RITIBÀ, O5l09 /?016
iiw - €Epresaf aciI pr.g.w.i,

ROORIGUES e PEORO Al{ÍOt{O BRUiIET
Í

OORGUE
UNETTI

À validade de6te docuênro, se iBprêEso, fica sujeiEo à co6plovacão de sua auEenticrdade nos rêspêcrivos po!tais
Infotuando seJs iespêêtiwos códigos dê iêrificeçÃo

§
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§§IEi,- -&t:.:
:lrer,ra ar aslarô.r co l-arrai.r:1

Secrelar a da M c.c o Peíl\rerra Enlp L-s,:

Jrnla Coorercia do Es:âdo do Pêrana

'" - ,ar<
:,'./' Prôroco,ô- :i::_ :-r r.i;

CERTIDAO SIMPLIFICADA

NIRE (Sede)
41208448989

CNPJ
26 101.143/0001-83

Data de Ato Constrlulavo
i5r,l9r2C16

lnício de Alividade
C5 Cg,2C16

Endêreço Completo
Rua JOAO h/YCLlF. N" 11 1. EOIF JARDII\i SUL SALA 2508. GLEBA FAZENOA PALHANO - Londnna PR ' CEP 86050.450

Nôtrr. E'npíêsrnâl BRUNEÍTl A ROORIGUES LTDA -lM

Nrtrtr.zrJurd.r a "r ,:.:rÍ,-_i:r:: rr1,:l

Cepitel Sociâl
RS a0 000,00 (quaÍenta mil reais)
Capilallntegralizado
RS 40.000.00 (quarenta mil rea s)

obielo Social
(I)ATIVIDÂDES RELÀCIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDE (II)OBRAS PORTUARJAS T,4ARITII\4AS EFLUVIAIS (III)OBRASDE
URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS (IV)CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (V)CONSTRUCAO DE BARRAGENS E
REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELEÍRICA (VI)CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELEIRICA
(VII)CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIIVENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE
IRRIGACAO (VIII) CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (IX) OBRAS DE TERRAPLENAGEIlI (X)CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS (XI) PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS (XiI)ALUGUEL DE [IAOUINAS E EOUIPAfu4ENTOS
PARA CONSIRUCAO SEI\,4 OPERADOR. EXCETO ANDAII\,IES (XIII) SERVICO DE IRÀNSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOÍVOVEIS
COIú MOTORISTA (XIV)USINAS DE COi\,lPOSTAGEM (XV)CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (XVI)ELABORACAO E EXECUCAO DE
PROJETOS DE CONSTRUCAO (XVII) SÉRVICOS DE CARTOGRAEIA E TOPOGRAFIA (XVIII) PARTICIPACAO ENI OUTRAS EI\IPRESAS E IXIX
ADI!.IINISTRACAO DE BENS LTOVEIS E lÀ.4OVElS PROPRIOS

Prazo de Duração
lndeterrn nâdo

Dados do Sócio
Nomê
PEDRO ANTONIO
BRUNETTI RODRIGUES
Nomê
IHIAGO BRUNETTI

\-. RODRIGUES

I lllll lllllllllillllfl lliilllllllil lllf,l] lillll]lflllrl lil

Término do mandato

Térmiho do mandalo

Situação
ATIVA
Status

SEI!1 STATUS

-- 4,

$i-.*.."q-

CPF/CNPJ
075.024.919-61

Participação no capital
RS 20.000,00

Espécie de sócio
Sócro S

CPF/CNPJ
056.027.079-80

Participação no câpital
RS 20.000.00

Espécie de sócio
Sócro

Administrâdor
S

Dados do Administrador
Nome
PEDRO ANTONIO BRUNETT RODRIGUES

THIAGO BRUNETTI RODRIGIJES

CPF
!75.C24.919,ô r

CPF
056.027.079-S0

TéÍmino do mandato

Término do mãndato

Ultimo Arqurvamento
Dala
05/09i2016

NúmêÍo
20165066555 315i315.ENOUADRAIV ODE

MICROE['PRESA

Esla certrdão Íor ernrt da automat camente em 25 06 2020 as 09 39 1 1 lhorár o de BrasÍlia).
Sê impressa venícar sua autentrcidade no htlps://ffi.€mpresaíacil.pr.gov.br .om o .odrgo TYTT4WVE

çr

ME (l\4icroempresa)
Poíe

PRC2002114952

LEANDRO IVARCOS RAYSEL AISCAIA
Secrelano Ge,al

1de1



)

{

{
vluoa tla rooo

o ltallÚalo N (ro 
^r1960336483

tti,líoD ft^mllclr

196033648 3

I
E

E!
Ê

§a
I
;

IE

I
T!
2

.l

F

I
Ii
!

E
?

I

,

!l
É

Ei[E
t,

q
f1

te

a

ãl

4
'i

I
E

I
c
il

r2
Ê!i

t.,

?t.

t

{

!E\)

)

\



BRUNETTI E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 26.101.143/0001-83 105

ANEXO XI

DECTARAçÃO COMPROBATóRIA DE ENqUADRAMENTO COMO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEqUENO PORTE

Pretão Presencial Ne 16l2o2o

Prezados Senhores:

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14

de dezembro de 2006, que a empresa BRUNETTI E RODRIGUES LTDA -
ME, CNPJ: 26.101.143/0001-83, está enquadrada na categoria
Microempresa, bem como não está incluída nas hipóteses do §4" do art.3"
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006

Por ser expressáo da verdade, firmamos o presen{e

Londrina, 26 de Junho de 2020

Assinatura:

Empresa: BRUNETTI E RODRIGUES LTDA

RêpÍosentante Legal: PêdÍo Antonio drunetti RodÍigues

CaÍgo: Sócio Gerente

RG: 8.961.0206 SSP/PR

CPF:075.024.91961

Assinalura:

Nomê Completo:

GELISTA

Jd. ShansÍi-lá "A' - F. 3324-4205

rnscrição no GRC: f[[ii3'íti'ii;,i?il1'illilti,l,

Contador(a) ou técnico(a) Responsável

Av. João wiclyff, 111, Ed. Jardim Sul, 2508 - Glebâ Palhano

cEP 86050-450.
Londrina / PR.

E.mail pedro_rodriguesll@hotmail-com

Telefone: (43) 3354-4334

L/L
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Situação
ATIVA
Status

SEÍ\,4 STATUS

106

§=-

CERTIDAO SIMPI-IFICADA

NIRE (Sede)
41208448989

CNPJ
26.í 01.í 43/0001-83

Oata de Ato Constitutivo
05/09/2016

lnicio de Atividade
05,09/2016

lndereço Completo
RUa JOAO WYCLIF. N" 111, EDIF JAROIIú SUL SALA 2508. GLEBA FAZENDA PALHANO ' LondT na/PR . CEP 86050.450

Nômê E'nprc,i' rl AR!NiTil a ROOii GllEs Lrt]À r,lÉ

COIú i.4OTORISTA (XlV) USINAS DE COIVPOSTAGEIJ (XV)CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIA
PROJETOS DE CONSTRUCAO (XVII)SERVICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA (XVIII)PARTICI AOE
ADI\4INISTRÀCAO DE BENS IúOVEIS E I[4OVEIS PROPR OS

Objeto Socral
(I)ATIVIDADES RELACIONADAS À ESGOTO ÉXCEiO A GESTAO DE REDE (II) OERAS PORTUARIAS IVIARITIIúAS E FLUVIAIS (III]OBRASDE
URBANIZACAO RUAS. PRÁCAS E CALCADAS (IV)CONSIRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (V)CONSTRUCAO DE BARRAGENS E

REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELEÍRICA (VI) CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES OE OISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
(VII) CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCEÍO OBRAS DE
IRRIGACAO (VIII) CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (IX)OBRAS DE TERRAPLENAGE[,4 (X) CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS (XI) PINTURA PARA SINALIZACAO EI\,I PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS (XII) ALUGUEL DE I,{AQUINAS E EQUIPAIJENTOS
PARA CONSTRUCAO SENI OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (XIII) SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS

ELABORACAO E EXECUCAO DE
UTRAS EI\IPRESAS E iXIX)

Capital Social
RS 40.000.00 (quarenla mr Íears)
Capital lntegralizado
RS 40.000.00 (quarenla nril Íeâis)

Oados do Sócro

PÉDRO ANTONIO
BRUNETT RODRICUES

^{!IAGO BRUNETTI
,ÔDRIGUÉS

1\,1E I Iurcroernpresa)
Prâzo de Duraçào

CPF/CNPJ
075.02í.-a19-61

Paíicrpação no capital
RS 20 000 00

Espécie de sócro
Sócro

Administrador
S

CPF/CNPJ
056.027.079-80

Partacipaçào no câpital
RS 20 0ú0 00

Espécie de sócio
Sócro

Administrador
S

Térmrno do lnandato

Término do mandâto

Dados do Administrador
Nome
PEDRO ANTONIO BRUNETTI RODRIGUES
Nome
THIAGO ERUNETTI RODRIGUES

CPF
075.024.S19-61
CPF
056.027.079-80

Término do mandato

Término do mandato

Ultimo Arquivamenlo
Data
05/09i2016

Número
2016s066555 315, 315 E:NOUADRAiúENTO DE

iililuuilil |l flillt ililtilI il]ltil ltillltiililt I ril

Esta ceí dáo fo emit'da automalicamenr
Se iÍnpressa, venílcaí sua autenücidade no https

lú tcR

em 25 06 2ú20 as 09 39
empresaíacil.p

!LANDAO ilARaOS RÀvSE- ÉLSCÀ Â
Se.'etaÍ o Ceral

1 tnura.ro de Brasíl|a)
.br. conr o códrgo TYTT4WVE

r-)
l,-//

PRC2AA27 7 495?
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BRUNETTI E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 26.101. 143/0001-83 10?

A emp

ANEXO V

DECLARAÇAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABtLtTAçÃO

Pregão Presencial No 16/2020

Prezados Senhores.'

resa BRUNETTI E RODRIGUES LTDA _ ME. inscrita no

CNPJ n'26.101.143/0001-83 por intermédio de seu representanle
legal o (a) Sr.(a) Pedro io Brunetti Rodrigues portador da RG

n" 8.961.020-6 e do C 75.024.919-61, declara que "Atende
Plenamente" aos requisit deH bilitaÇão, conforme exigido pelo inclso Vll,
do artigo 4" da Lei Fede no 10 20. de 17 de julho de 2002

Lond rin 26 de Junho de 2020

Assinatura:

Empresa: BRUNETTI E RODRIGUES LTDA

Representante Legal: Pedro Antonio BÍunetti Rodrigues

Cargo: Sócio Gerente

RG:8.961.020-6 SSP/PR Pedro Antonio Erunetti RodriBues

Só(io ProPrietário

CPF: 075.024.919-61
cPF 075 024.919_66

RG 8 961.020-6 s5P/PR

Do,rot,l4oloool-BT
BRUNETTI E R.ODRICUES LTDA.

ÂuA roÃo wyct-tF, 111_ sÂtÁ:5c8
I GLEBA PATHAT/O. CEP 86050-450
l- LoNDRTN^ - pR J

a'L
Av. loão Wiclyff, 111, Ed. .Jardim Sul, 2508 - Gleba Palhano

cEP 86050,4s0.
Londína,/ PR.

E-mail: pedro_rodriguesll@hotmail.coín
Telefone: (43) 3354'4334

'esssç"

t
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pREGÃO PRESENCTAT/REGtSTRO DE PREçOS Ne. 16/2020

PROPOSTA DE PREçO5

Prezados Senhores,

EMPRESA: BRUNETTI E RODRIGUES LTDA

CNPJ/ MF: 26. 101.143/0001-83

CIDADE: LONDRINA ESTADO: PARANA

E-MAIL: ped ro_rod Íiguesl L@ hotmail.com

FONE/ FAX: (43)3354-4334

Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação a nossa pÍoposta de

preços relativa ao Edital Pregão Presencial em epigrafe cujo objeto é a APLICAÇÃO DE ADITIVO

ESTABILIZADOR DE SOLO DE ORIGEM QUíMiCO A BASE DE ÓLEO SULTOruETO STV

NECESSIDADE DE REAGENTES QUÍMICOs SOLÚVEL EM AGUA NÃO INFLAMAVEL NÀO TÓXICO

NÃo coRRoSIVO BIODEGRADÁVEL COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL COM GARANTIA DE NO

MÍNIMO 1OO% DO CBR DO SOLO E QUE REDUZA O INDICE DE PLASTICIDAD€ DO SOLO (

APLICAÇÀO NA BASE), que serão utilizados de acordo com âs necessidades, através do Pregão

Presencial/Registro de Preços Ne18/2020.

ITEM:

Fornecimento e aplicação de aditivo estabilizador de solos, de origem químico/iônico,

a base de óleo sulfonado ou estabilizador de s"los de origem orgânrca, todos os

estabilizadores devem ter as segunites propriedades; solúvel ern agua. sem

necessidade de reagentes químicos, não rnflamavel, nao toxico, nào corrosrvo,

biodegradável, com Certificação Ambiental, com garantia de aumento de, no mínimo,

100% do CBR do solo e que reduza o indice de plasticidade do solo;

2. QUANTIOADE/UNIDADE

7.400 metros quadrados

1

3. MARCA:

CON-AID CBR PLUS

4. VALOR - UNIDADE

RS 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos) por nretro quadrado

5, VATOR TOTAL

Rs 114.700,00 (cento e quatorze mil e setecentos reais)

. O prazo de execução do objeto é de 60 (sessenta) dias, se houver interesse de ambas as

partes, poderá ser píorro8ado poÍ iBUalou superior período nrediante termo aditivo.
. Prazo minimo da validade da pÍoposta de preços é de 60 isessenta)dias, que será contado a

.J

êi"*-*s--

l/- 
-



10$
partir da data da entrega da proposta. Na contagenr do prazo excluir-se-á o dia de inicio e

incluir-se-á o dia do vencimento,
. O pagâmento será efetuado conforme requisrção, em ate 30 dias após a emissão da nota

fiscal, devidamente vrstada pelo órgão interessâdo.

Declaro a inda estar de acordo e ciente com todas as exi8êncras estipulada em Edital.

Atenciosa mente,

Local: londrina,0l de lunho de 2020

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E rMBO DA Etrl PRESA

Pedro Antonio Brunettr RodriSues

Sócio ProPÍietário
cPF 075.024.419 56

RG 8.961-O20-6 ssP/PR

5. i 01. 143 /
I
0001-BT

BF.U}IETTI E RL]DP.IGUES LTDÂ.

RUÂ lOÃC !..,.\a',IF, 1t I - SÀt-A 2503

! GLtgÂ F,\LHANO - CEP [605O-450

L. r-trNonrNÀ - pn J

I

,)
{

Ê.'--ç-r--
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Município de Nova Santa Bárbara

Pregã o Presencial 1612020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO OE PRODUTOS / SERVIÇOS

CtfJ: 26 101 143/0001-83 FoÍnecêdor : BRUNETTI E RODRIGUES LTDA ME E-mail: pedro_rodrquês 1 1@hotrnail com

Endereço: RUA JOÁO WíCLIF 111SALÁ 2508, GLEBA PALI-[ANO, LONDRINA/PR CEP86050'450

lnscrição Estadual: isento Contador: juliano evangelista

'-l><

TeleÍone: 43 3354 3443 Fax: 43 3354-4334 Celular:43 98823-6308

TeleÍonG contador: 43 3324-4200

Representante: pedro antonro brunettr Íodígues CPF: 075 024 919-61 RG: 89610206

EndêÍeço ÍepÍêsentante: ruá preíe(o antonio íernandes sobrinho 140 apaÍlanEnto 1002 - centro - londína/PR - CEP 86010-080

E-mâil re pÍese ntante: pedro_rodí9ues 1 1@hotrnail com

Banco: 33 - BANESPA Agôncia: 3189 - londína cenko londnna/FR Conta: 13002901-7

TeleÍone representante : 43 3354 4334

Data dê abeÍtura: 2511212017

FornecedoÍ enquadrado como microempresa ou empÍesa de pequeno poÍte (pâÍa obte, os beneÍicios da leicomplementa. n"'12312006)

Lotê | 001 Lore 001

N'ltem Osscíição do Produto / Serviço clrdê. unid Prêço Márimo Ílita.câ

001

Vahdade da proposta: 60 dras

ftêzo de entrega 60 dias

Aplrcâção de adúrvo esiabrlzâdoÍ de solo 7 400 00

deoígem quiínrco. â bâse deoleo súlíonâio sem necessrdâde de i'eageítes quimrcos soluvel
em água náo nílâmáver. náo rot,co oáo coros vo brodegradável com ceÍ1]írcâçáo ambrentâl
com garanlia de aunrento de ro m n no 100%, do CBR do soo e q're.eduÉ o indrce dê
plasricdade dosolo \aptcaçàa na base)em rlas da zonâ urbânâ e vrla ruÍa domunrcrpode
Nova Sanla Bárbarâ

MTS ]5 54 CON.AIO CBR PLUS ESTABILIZADOR DE 15 50 11á 700.00

PREÇO TOTAL OO LOTE

TOÍ4. OA PROPOSTA

114.700,00

114.700,00

BRUNETTI E RODRIGUES LTDA - ME

CNPJ 26.101 143/0001-83

Pedro Antonio Erutirti
Sócio PropÍietàíio

cPF O75.O24.1791,t,
RG 8.951 0?O 6 55''r'L

%,ior.i43/ooct-sT -^/.t."!
hiictudL

* ..r-. r ;:r, r,.::. Ul-l.i

J

f§.:\§<-

Err'Civil
I]RUNETTI E RODRICTIES LTDA.

RUA JoÃo w'/cLtr, 111 - sÂL/\ 25cg

- CLEgA PALI1ANO - CEP 36050-'150
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ANEXO XVIII

CRONOGRMA FíSICO - FINANCEIRO

Ref. Pregão Presencial Ns 16/2020

Obra: Aplicação de aditivo estabilizador de solo

DESCRTÇÀO OOS SERV|çOS VALOR
DOS

SERVIçOS
R$

55 800,00
58.900,00

PESO
ITEM

1 EASE VILA RURAL 48.65
51,35

MES 01 MÊS 02
100.00

100,002 BASE ALTO DAS PALIV]EIRAS

Londrina, 26 de Junho de 2020

ro Antonio BÍunettr hour rtur!
5ócio Propnetârio

cPF 07s_024.919-56
RG 8 961.020-5 ssP/PR

)

,,,1,i',
Mich.tlAv. loão Wiclyff, 111, Ed. Jardim Sul, 2508 - Gleba Palhano

cEP 86050 450.
Londrina / PR.

E mail: pedro_rodrrgues l l @hotmail.com
Telefone: (43) 3354-4334

'Z?r. lti l. l,{3i, :.:{,r i
8P!.Nf l i I L R(,Ui{lí,l lj) | r t).\(
F,J§ ,1O wlaltÍ I I I i 1, \.. ,r:l

| 'u:l!'Á P,l|1^ r) atp !tr,r./ t).;,,.)
L_ i,,ftI,r(|,,,\ I,j{

1A

( .íf--

(L
BRUNETTI E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 26.101..143/0001-83

TOTAL SIMPLES - % ry6oou I ca.asv" 51,35%

58 900,00TOTAL SIMPLES - R$ 114.700,00 55 800,00

100.00%TOTAL ACUMULADO . % rcoo{n 48,65%

nato/,oo 55.800,00 1 14.700,00TOTAL ACUMULADO . RS

_)

crc ?i 2l
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BRUNETTI E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 26.101.14310001-83

ANEXO XVII

PTANILHA DE SERVIçOS

Ref. Pretão Presencial NP 16/2020

Obra: Aplicação de aditivo estabilizador de solo

cóDrGo
DO

sERVIçO
DESCRTçÃO DO SERV|çO

EXECUÇAO DE BASE NA VILA RURAL

EXECUÇAO DE BASE NO ALTO DAS PALMEIRAS

TOTAL

APLICAÇAO DE ADITIVO ESTABILIZADOR DE SOLO DE ORIGEM QUIMICO A
BASE DE ÓLEO SULFONATO SEM NECESSIDADE DE REAGENTES QUIMICOS

SOLÚVEL EM ÁGUA NÂo INFLÁMAVEL NÃo TÓXICo NÃo CORROSIVO

BIODEGRADÁVEL COM CERTIFICAÇÀO AMBIENTAL COM GARANTIA DE NO

MÍNIMo 1oo% Do cBR Do solo E QUE REDUZA o íNDICE DE PLA5TICIDADE

DO SOLO (APLTCAÇÃO NA BA5E)

Iondrina,26 de Junho de 2020

UNIDADE DE

MEDIDA
QUANTI

DADE

CUSTO

UNITÁRIO

3.600,00 15,50

3.800,00 15,50

SUBTOTAT

5s.800,00 55.800,00

58.900,00 58.900,00

114.700,00

1, M2

M22

1

1

+
t

+

I

I

I

I
i

I

t

I

Pedro nio Erunettt Ílodrlgues

Sócio P.oprietárlo
cPF 07s.024.319-66

RG 8 q61 0?0-6 SsP/PB Err.'Clv
CY-E.r:lJ.lú5/l}l§.

,tklut
Av loão Wiclyff, 111, Ed. Jêrdim SLrl, 2508 - Gleba Palhano
cEP 86050 450
Londrina / PR.

E mail: pedro-rodrituesl l Côhotmail.com
Telefone: (43) 3354-4334

126,r0r.143/oool-83

BBTINETTI E RODRIGUES LTDA.
(

RUA JoÃo wYcLlt, 111 - SALA 25oB
. GLÉ84 PALHANO - CIP 86050.450

l-"*iô$nrNÀ -r'ii- -J
.<s<-

CUSTO

TOTAT

)
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FISPQ - CO N -AI D@ / C B RP I u s@

-AID
FISPQ - Ficha Oe lnro"ffiàôão de Segurança de

Produto Químico
1. Identificaca ão do Produto e do Fornecedor

Nome do prod uto:
Código do prod uto:
Uso:
Provedor:

Afrrca do Sul)
Fone emer encra

2. Com ost áo/ln red ientes
Nome químico: Derivado de óleo sulfonado. Orgánico
Fórmula química: R-SO3H; onde R e Hidrocarboneto

a) Perigos para a saúde humana: Não ingerir.
b) Perigos para o meio-ambiente: Riscos físicos e químicos: Não apresenta nenhum nsco em

particular sob condrçÕes de uso normars
c) Perigos especiais do produto e tratamento de emergência: Não apresenta nenhum risco

em particular sob condições de uso normars.

4. Medidas de Primeros Socorros
Em caso de contato acidental com o produto, proceda de acordo com as seguintes indicações:
- Contato com os olhos: Em caso de contato com os olhos, lave com água abundante.
/ Contato com a ele: Lave com abundante á ua e sabão

5. Medidas Contra Fogo

-ueiosderxtinçãoapropriados.t'lão.nu.áuàLJ-casodeincêndlogera|,seaconselhal

utilizar areia ou áq ua.

6. Medidas ara Controle de Derrames
> Medidas de emergência diante derrame: Evite contato com a pele e olhos.
> Equipamento de proteção pessoal contra emergência: Não é necessárro.
,- Precauções a tomar para evitar danos ao meio-ambiente: O produto é biodegradável
z Métodos de limpeza: Abundante á9ua.

i Recomendações técnicas: Incompatibilidade com Alcalis e Agentes oxidantes.
,. Precauções a tomar: Nenhuma
. Recomendações sobre manipulação segura, específicas: Nenhuma
. Condições de armazenamentos: Evitar lugares com elevadas temperaturas. lvlanter o

tambor fech ado en uanto estiver sem uso

8. Controle de Ex osr ão Prote ão Pessoal
- Proteção respiratória: Não se requer.
- Luvas de Proteção: Em casos de peles sensívers, ltrlrzar luvas de PVC com o produto sem

d rlu içã o.

) eroteção da vista: Não irrita os olhos, porém se recomenda o uso de óculos de segurança,

LT4

CON-AID SUPER
3402.11.90
Agente estabilizador de solos para uso viário.
CON-AID BRASIL Estabilização de Solos S.A.
(Matriz: CON-AID INTERNATIONAL - Johannesburgo
55-47 -3025 2880 / 54-tl-474786g6

3. Identifica ão de riscos

7. Mani ula ão e Armazenamento

i Outras medidas de h rote ão: Lave com a ôua corrente em a bu ndancia.

4,_-rp

1

a



FISPQ - CON -AID@/ CBRPlus@ tt5

9. Pro riedades físicas e urmtcas
> Estado físico
- Aparência e coloração
i Odor
>Ph
; Ponto de ebulição
> Ponto de Inflamação
- Peso especíÍico
z To Auto inflamação
- Pressão de Vapor
. Solubilidade - em agua

- em solvente o

Líq uido
Vermelho escu ro.
Forte
O.9+ /-O.2 (a 25o C)
1000 c
Não é a plicável
0,94+/-0.015 Kgll (a 2SoC)
Nâo e a plicável
+1
Solúvel em água como em solventes orgânrcos.

anrco

Condiçôes que devem se evitar

Incom patibilidade ( matérias-primas a

Não apresenta reações perigosas diante de
condrções normais de uso. Consulte referêncras
técn rcas.
Sa is e agentes oxidantes,

evitar

12. Informa ão Ecol tca
i O ingrediente ativo é óleo sulfonado. Segundo normas europeas EÉC a2/243,

se requer ao menos 8Oo/o de biodegradabilidade.
O óleo sulfonado excede 9oo/o de biode radabilidade.

13. Considera ões sobre Dis osr ão Final
; Métodos recomendados para destinação final:
Produto: Quantidades srgnificativas de detritos de produto residual não devem ser eliminadas
pela canalização de águas residuais, mas processadas numa estação de tratamento de efluentes
Elimine o excesso de produtos e os produtos não recrclávers através de uma empresa de
eliminação de resíduos autorizada. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto
devem obedecer as exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a
eliminação de resíduos segundo as exigências das autoídades regionais do local.
Restos de produtos: l,lanter restos de produtos em suas embalagens origrnais e devidamênte
fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto de acordo
Regulamentação Federal ou Regional.
Embalagem usada: Este produto não é passível de ser descartado em aterros sanitários,
esgotos, drenos, córregos ou rios. Resíduos de lavagem podem ser tratados em ETE biológrcas,
mantidos os lrmites recomendáveis. Evitar reutilização das embalagens vazias com produtos
d iferentes rocurar desca rtar em lu ar a ro riado e a utorizado

14. Informa ão sobre Trans orte
Regulamentações internacionais:
> Via terrestre: Ferrocarril / caminhos (RID/ADR): Não está regulacio

' Via marítima (Código IMDG): Não está regulado
Via aérea OACI -IT, IATA.DG R Não está re ulado

15. Normas Vigentes
Marca em etiqueta: Rótulo EEC: Não está regulaoo

16. Outras Informa ões
O conteúdo e formato desta FISPQ estão de acordo com a instrução 91:155:EEC da comissão

E EC.

êx..çç-

^)/., l
TV

1O. Estabilidade e Reatividade

11, Informação Toxicológica
Toxicidade aguda por ingestão: LDso >5000 m9lk9 de acordo a instrução 93/21/EEC, em
relaqlqao potencral de toxidade via oral, CON -AID@/CBRPIus@ se clasifica como não tóxico.
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123BRUNETTI E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 26.101.143/0001-83

DECLARAçÃO DE PLENO ATENOIMENTO AOS REQUISITOS OE
HABILITAçÃO

ANEXO V

Pregão Presencial No 16/2020

Prezados Senàores;

A empresa BR t,NETTI RODRI GIJ ES LTDA _ ME inscrita noF

CNPJ no 26.101.143/0001-83 por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr.(a) Pedro Antonio Brunettr Rodrigues portador da RG

no 8.961.020-6 e do CPF; 07 5.024 919-61 , declara que "Atende

Plenamente" aos requisitos de Habilitação. conforme exigido pelo inciso Vll,
do artigo 4" da Lei Federal n" 10.520, de 17 de julho de 2002.

Londrina, 26 de Junho de 2020

Assinatura:

Empresa: BRUNETTI E ROORIGUES LTDA

Representante Legal: Pe

Cargo: Sócio Gerente

RG: 8.961.020-6 SSP/PR

CPF: 075.024.919-61

dro Antonio B iR es

Pedro Antonio Brunetu Rodrigues
Só(io Proprietário

cPF 075.024 119-66
RG 8.961.020,6 SSP/PR

) i ilqE

BPI,ÀEI iI Ê R()DiICL ES L'IDT,

Rr.rÂ ioÃo wYCLIÉ, -:1 !ÁLÂ liill
ul-E1A P,1Li1ÀliC ' 

'ti' 
EÊCl'l :'. I

I l, '\:)l'l . '. . : ii

( ;^ if r':fi I
I {-1 /'-r'-'t,'l -fr,.{ 

i

Av..loão Wlcl!.ff, 111, Ed. lardim Sul, 2508 - Gleba Palhano
cEP 86050-450.
Londrina / PR.

E-mailr pedro_rodígues11@hotmail.conr

Telefone: (43) 3354-4334

I
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CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LItYlITADA, DENOMINADA:

BRUNETTI & RODRIGUES LTDA
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.,I'NTÀ COüERCIÀL DO ESTÀDO DO PÀ!ÀNÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO E A5/A9/20!6
PRoTocoLo : 15 5 0 6 6 5 6 3 DE 0t/a9/2016
11601689169. NIRE: 41208448989-
BRUNETTI & RODFIGUES LTDÀ

08:{8 SOE N" 41208448989
cóDrGo DE laBFrFlcÀçÃo :

Llbe!tad Bog!s
SECREAÀRIÀ.GERÀL

CrJ'RITIa-À, 05/09/2016
!w. eúplesafaci I .pr - gov.b!

lemÃ:*§ê

(t)
K

d\\§l$:'<<

À validade deste docuento, se iEpiesso, fica sujei!o à coEprovação de sua autenEicidadê nos tesPecEivos porcàiE
Infoaando seus leEpectivos códigos dê vêlificação
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c0NTRATO S0CtAL DE S0CtEDADE EMpRESARTA LtMtTADA, DEN0MtNADAT

BRUNETTI & RODRIGUES LTDA
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.,UN!À COMERCIÀL DO ESTÀDO DO PÀRÀNÁ - SEDE

I

CERTIFÍCO O REGISTRo Êlt 05/Ot/2AL6
PRoTocoLo | 165066563 DE 01/a9/2A76
11601689169. NlRE: 412084{8989.
BRUNETTI & RODRIGUES LTDÀ

LlberEaC Bogus
SECRETÀRIÀ-GERÀL

cuRrTÍBÀ,05/09/2016
vw. eEp!esàfac11 .pÍ. gov.b!

C8:48 SOB N' a120e4{8989
cóDÍGo DE vERrFrcÀÇÁo I u$r"s

a-
À valialaale atesrê docú6nto, sê iDpresso, ficà §ujeiEo à coEprovaçãô de sua auEentlcidàde Dos resPêclivôs Po!Eai§

rEfôEahdo seus lespectivos códigos de vê.ificaÇáo
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JUNTÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo Do !ÀRÀNÁ - SEDE

CERTIFICO o RECISTRO Eü 05/49/2A16
PFoIOCOLO: 165066561 DE O1/A9/2aL6
1!601689169 NtREr 41208448989.
BRUNETTI & RODRIGUES tTDÀ

_c,
\srÃi Ê--<s0 8:48 SOB N" ,1120€448989

cóDrco DE vERrFrcÀçÃo,
rcãr'==-'

Llbe!Eãd Bôg!s
SECRETÀÀIÀ.GER.ÀL

cuRITtBÀ,05/09/20i6
m. dpre6atacrl-pr,qov br

À validâde dêstse doc@êntô, sê ilprêsso, !icÀ sujêitô à coEprcvação de sua aurênticidÀde nos rêspêcrivcE portâis
IDforúando seu6 respecElvos códisos de veriflcaçeo
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or vERDADEIRO es ess -er--a-< .j
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j€a./;.n. iiií- r!a:4..'bl^ -_"-
i; ie.§sÊ íe r êr 1ÍÊ /ilJnarper .:r b.
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JUNTÀ COMERCIÀ! DO ESTÀ.DO ]O !ÀRÀNÀ , SEDE

cEkTrFrco o REGrsl'Ro EM 05/0t/2at6
PROTOCOLO: -5506656] DE 0l')9. 2016
116 016I916 9 - NIRE: {1208448969.
BRUNE'TTI & RODRIGUES lTDÀ

08 | 4e SOB N ,112084{8989
cóDrco DE vERrFrcÀÇÁo:

Li.bê!Ead Bogus
SECRETÀRIÀ-GEXÀL

csRrrrBÀ,05/09/2c16
-ff . dpresaf acil.pr. gov. b!

UN€TÍ| ROORIGUES e PEDRO ANTOIÍ)
THIÂ

OORIGU
'-í) dc aqo.,lo de :t 16 m4t llh

À validade deEte docEeDto, 6e iEplesso, Íica sujerEo à c@pr.vação
InfomaDdo seus : especcivôs caCigôs

de sua au!enrlcrdãde Dos !esPec Ervos PorEais
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Governc da Eslado.:jo Frraná
Saa.a:ar a Ca 

^-l 
c.c c PeílJe.? Enrp.as:

J!rtô Ccmerc a co Es:ado dc 9aíaaá
.J-iE.ffi'

CERTiDAO SIMPLIFICADA

a..'ii -.,..,

Hôme Emprrr3.rl ARLTNETI 3. RoORIGUES !ÍD^ - [!É

Nrtu.crã luÍ,ricá

Capital Social
RS 40.000.00 tquarenla mr rears)
Capital lntegralizado
RS.10.000.00 tquaíenta nr íears)

Dâdos do Sócio
Nome
PEDRO ANTONIO
BRUNETTI RODRIGUES
Nome

^iHIAGO 
BRUNETTI.ODRIGU 

ES

NIRE (Sede)
41208448989

CNPJ
26.101.143/000'1,83

oàra de Ato Constitutivo
0510912016

lnicio d€ Atividade
05/09/2016

andereço Completo
.lua JOAO WYCLIF, N" 111, EDIF JARDIÀ, SUL SALA 2508, GLEBA FAZENDA PALHANO - Londflnâ/PR - CEP 86050-450

Objeto Social
(I)ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO. EXCETOAGESTAODE REDE (II)OBRAS PORTUARIAS MARITII\IAS E FLUVIAIS (III) OBRASDE
URBANIZACAO RUAS. PRACAS E CALCADÀS (IV)CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (V)CONSTRUCAO DE BARRAGENS E
REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA lVIl CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
íVII)CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECII\IENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATÀS EXCETO OERAS DE
IRRIGACAO IVIII) CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATI.,/AS iiXI OBíiAS DE TERRAPLENAGEIT! X, CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS (XI) PINIURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS É AEROPORTOS (XII] ALL]GUEL DE IVAOUINAS E EQUIPAN4ENTOS
PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR. EXCETO ANDAII!1ES (XIII)SERVICO DE IRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOIlIOVEIS
COt\.i MOTORISTA (XlV) USINAS DE COi\4POSTAGEM (XV)CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (XVl) ELABORACAO E EXECUCAO DE
PROJETOS DE CONSTRUCAO (XVII)SERVICOS DE CARTOGRAFIA E IOPOGRAFIA (XVIII) PARTICIPACAO EI\i OUTRAS EI./PRESAS E (XIX)
ADI\,4INISTRACAO DE BENS N{OVEIS E I[,1OVEIS PROPRIOS.

ME il,{rcroempíesa)
Prazo de Duraçáo

Dados do Administrador

PEDRO ANTONIO ERUNETT] RODRIGUES

IHIAGO BRUNÊTÍI RODRIGUES

CPF
075.021 gr s-61
CPF
056.027.079,80

Término do mandato

Término do mandato

Ultimo Arqurvâmento
Oata
05/09 20í 6

Númêro
20165066555 315 3í5 ENOUADRAMENTO DE

i,4ICROEI\l PRESA

Sitúação

Status
SEM STATUS

Es€cerldãoÍo cÍrlda aLrtomat,canrenl! eír 25062020 as 09 39 1r (horarodeBíasilê1.
Se rrnpressa. veriÍlcar sua aulent cidâde no https://www.empresaÍacil,pr.gov-br .om o cód go ÍY7T4WVE

lllllllllllillll illllilllrilllllllilllllllllilllil[]llilillllllil

CPF/CNPJ
075.024.9í 9-61

Participaçáo no capital
RS 20.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

CPF/CNPJ
056.027.079-80

Participaçáo no capital
RS 20.000.00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

LÉANDRO MÂRCOS RAYSE. BISCAIA
Secretáno Geral

Término do mandato

Término do mandato

a)PRC200277 4952

ldel
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CONTRATO SOCIAL DE §OCIEDAOE EMPRESARIA LIMITADA. DENOMINADA:

BRUNETTI & RODRIGUES LTDA
l'l l)lit ) \\ l()\l( ) lll(i \t I I I li(rt)lil(,t I \

ril.,-. ll \(,ír l|il \l l l.l{)l)t{l(,ll

l{l \i )l \ I \l

lil{l \t I Il .(( I \{ \l I \ t,t \ ll( \
Ilr)irlilí,1 I\ I ll) \.

( I \t\l I \ \l (,1 \1,\

( I \l \l I \ ll llr I lli \

(l\l \tl\(.)l \l(l\ r

\(|( l( r\
l'l llii() \. liltt \l I ll li()l)ltl(,t I \
llll\(,Í| lilit \l I ll til)t)til(,1 t\
l(l l \l

il)
il,

l 0lr

JUNTÀ coy,ERarÀ-L Do asrÀ-Do !r !ÀRÀNÁ - SEDE

lt

5..,i:12C16 08 r48 soÊ N
1/Js/2016- :óDrco DE vERrFrcÀÇÃo

(.) l (ll \\
lÚ r)l)ri

:ir rll)i,
-l ll r llli I

\ \l(,1!
l,) | lrr) lt1)

lrl.rir,r,,r)ll
-lll.llIt.(l(i

,.,,.,",,,,,S**=CERÍÍEICO O REGISTRO
PRCTOCOLO:1,6506ó5ú3

Ei'1

DE
116C1ó89169. NIRE: 4120844S9S9
BRUNETTI & RODRICUES LTDÀ

Libertaa ?ogu6
SECFE'TÀÂ!À. GEFÀ!

cuRrrrBÀ,05l09/2016
u4 - er.presafacil.pr. sov br

11
À vaiidade desEe ooeuenlo, se iÀPressc, fica sujerE. à .oEFlovaçãô je sua auEênElcrdade nos !êsPectivôs po!Eó1s

InfoEêndo seus respectivos códigos de velificâção

l

l

\)

Li . .i,1,'

r'il ,..-,. .l-' l
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CONTRAT0 S0CIAL DE S0CIEDADE ElV]PRESARIA LtMtTADA, 0EN0MtNADAT

BRUNETTI & RODRTGUES LTDA
(l\l\t l\(.)t I\l\

( l. \t \l I

l {I \t ||l

Lrr t-.,.

rt, ,ii., r,.1.

.,i......

l,-

l'lr t rrgr:r1,, I rric,,

lit.'! . l r.l

l', r rt r rrlo I nir'r i!
I

( I \l \l I \ ()ll \\ \:i,

( I \l \( I \ \()\ \
lr

Lrã-- Ã---tr

llll\(,() I ,lt \t I tl

JUNTÀ COMERCIÀL DO ESTÀDC DO PÀRÀNÀ . SEDE

\ :l II\l \: \ ., ,,,r .' r! i.. .! l'l l)li() \\l()\lo
li( )l)l(!(,l l \- rrrrIir rrIrr:rIrrltrrri. .,,rr

'..1..1'.r'.tr

,í1,

CERTIFICO C REGISTLo Elí 05 a!.:2016 !8:{8 SOB N' {12C84{8989
PROTOCOLO, 16506o563 DE Ol :i 2Olo CóDIGO DE lrEnrFI-_ÀÇÃO:
1160i689169 . NrFE. 41208,1-189€9 .

BR'JNETTI & RODRIG(IES ;.TDÀ

LibêrraC Bôdus
SECRETÀFIÀ. GERÀL

cuRrfrBÀ, 05,/09/20:,6
uw. ehpresafacr 1 pr. gov . br

À validade desEe docsenlo, se iEpresso, ticê ÉujeiEo à coDprôvaçâo dê sua auEênricidade nos !espectivos po!Eàrs
IDÉomando seus respeccivos códigos Ce veri!ic.ção

-\

l'.rr.rgr:r1,, l'r-irrrt ir',r: I r
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I'lrr:r1r.rli, \rrll1(l'): \ r ,
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CONTRATO SOCIAL DE SOCIEOAOE ElvlPRESARIA LIlllITADA. DEtlOIllII,IADA:

BRUNETTI & RODRIGUES LTDA

I' r.r!r .rl I r ,ii,

( I \l \l I \ lrt( l\l\

(I

1-?r,1*, ãi:-:t-

l'.rr,r,1r.rl , I rr rio

( r \t \l I \ I)l ( l\l \ \t r,L \t, \

( I \{ \{ I \ l}l ( l\l\ 1l iir I tli \

l'l.t)li() \\ l()\l{} lil{l \l l l.i()t)l{tr,l i\

I Ill\(,() rll{t \l llll rlrl(lr,ll\

a
lt.'

JIINTÀ coMERcrÀL Do EsTÀDo Do pÀRÀNÁ - SEDE

CERTIFIco O REGISTRo EIí 05tat/2at6 08:48 soB N' {1208418989
PRoTocoLo: -650ób5à3 DE oI :'j 2ora. ::Drco DE vERrFrcaÇÃo,
116016I9169 NIRE: 412084{8989.
BRUNETTI & iODRIGUES LTDÀ

irbertai Bogus
SBCRETÀifÀ-GER]I!

CURITIBÀ, 0;/ 09/21:6
trri - enprê6á fa. i l pr . g.\ . Dr

À validade dêsEe dccwênlo, se !&p!êsso, f!.a s!lêiEo à coEp:ê,raçáo .e sua a!ienEicadàde nos respec.:vos po!cÀrs
Ihfomando sêus respeccivos:ódigos.le vêri fi caçào

$.a*.-.,--

i i.. I i.
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er r:tl 1'ar!er i:T :
:)' vERCA0EIRO e5 ess -ei--as

ê

\r ^ã :ir:,., 
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'êrâ s-.! !,'3 :a *

.w
i i /{^.!

JUIITÀ COI{ERCIÀL DO ESTÀ.DO DO PÀXÀNÁ

CERTIF.tco O REGISTRO EM A5/Ar/2Olo
PRoTOCoÍo : .I 5 5 0 6 6 5 6 I DE At A9, z0t6
116 016I916 9 . NrRE:41208448989.
BRUNET'II & RODRIGI'ES LTDÀ

- SEDE

08:18 SOB N {1208{.í8989
cóDrco DE vERrFrcÀÇÃo:

Libertad Bogus
SECRETÀRIÀ. GERÀI

cuRtTrBÀ,05/09:016
ffi .@Plesaiacil -pr - gciv br

(4t

§§*R,4*&

RUIIgIÍI ROORIGUES e PEORO ANTOI{o BRUIIEÍ
T

OORIGUÉS

À validade deste docuento, se rÀples8o, Íicá sulelto à conprcvacão de sua âu.enErcrdade nos
Infomendô sêus !especLivôs cói!gos dé verifi.açãô

!especEivos portai s

_)

F
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á,4{ÉI..r:;:{gá

cnie EÍrp.êsr..á, BRUNÊTÍÍ À ROORIGLJES LÍOÀ . rüE

1.,-. ''a- -i.' :.,:..:r-r :: r .rr.i .,

Se,-rat.r a ca I.' a'c e Faq. ! : Er ír Lrs.
.lLntâ C:)írÊrc ài cc Eslâ(l(, oc Parir;:

CERTIDAO SIMPLIFICADA

NIRE (Sede)
41208448989

CNPJ
26.101.143/0001-83

Oata de Ato Conslilutivo
05/09/2016

lnicio dê Atividade
05/09/2016

Éndereço Completo
Rua JOAO WYCLIF N" í 11 EDIF JARDjNI SUL SALA 2508. GLEBÀ FAZENDA PÂLHANO . Londrrna PR - CEP 86050-450

corv t.,toToRtsTA (xtv) usrNAs DE cor\.rPoSTAGEt\, (xv)coNSTR
PROJETOS DE CONSTRUCAO (XVII)SERVICOS DE CARÍOGRAFIA
ADMINISTRACAO DE BENS IúOVEIS E IIúOVEIS PROPRIOS.

UCAO DE RODOVIAS E F
E ÍOPOGRAFTA (XV t) P

Objeto Social
(I) AÍIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO. EXCETO A GESTAO DE REDE (II) OBRAS PORTUARIAS MARITII\4AS E FLUVIAIS (III) OBRAS DE
URBANIZACAO RUAS. PRÁCAS E CALCADAS (IV)CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (V)CONSTRUCAO DE BARRAGENS E

REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (VI) CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
(VII) CONSTRUCAO DE REOES DE ABASTECIMENÍO OE AGUA. COLEÍA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE
IRRIGACAO (VlII) CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (IX) OBRAS DE TERRAPLENAGEM (X) CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS (XI) PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS (XII)ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAI\IENTOS
PARA CONSTRUCAO SEI\,1 OPERADOR, EXCEÍO ANDAIMES (Xlll) SERVICO DÉ ÍRANSPORÍE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOI\,lOVE|S

ERROVIAS. { CAO E EXECUCAO DE
EMPRÊSAS E (XIX)

CapitalSocial
RS 40.000.00 (quarenta m( Íears)
Capitâl lntegralizado
RS 40 000.00 (quarenta mil reâis)

Dados do Sócio
Nome
PEDRO ANTONIO
BRUNETTI ROORIGLJES

HIAGO BRUNETII
RODRIGUES

Ponê
lúE (lúrcroempresê)

Prazo de DuÍação
lndelermrnado

CIPAC EM OUÍ s

inistrador Término do mandatoCPFi CNPJ
075.024.919-61

Paíicipaçáo no capital
RS 20.000 00

CPF/CNPJ
056.027 079-80

Participaçào no capilal
RS 20 000.0c

Espécie de
Sócro

tvtc

Esta cerlrdáo for emrtrda automatrcame 25i06/2020. às
Se impressa. venl"car sua autent cidade no http //www.empresôfacil

Espécre dê sócio
Sôcio

Adminislrador
S

39:11 (horáao de Brasíla).
.gov.br. com o código TY7Í,íWVE

Término do mandâto

Dados do Adminislrador

PEDRO ANTONIO BRUNETTI RODRIGUES
Nome
THIAGO BRUNETTI RODRIGUES

CPF
075.024.919-61
CPF
056.027.079-80

Término do mandato

Término do mandato

Último Arquivamento
Dâtâ
05/09 2016

Número
20165066555 315 315. ENOI]ADRAMENTO DE

Situâção
ATIVA
Stâtus

SET/ STAÍUS

r tüll ilililtililtilililtüiltilflilililliltll tf,lrfl ilil

1,
'l/

, |-',
$-.*.'*-"ç-

PRC2A0217 4952

!EANDRO JÚARCOS AAYSE. i]ISCqiÁ
5e.rei.! o Geiál

ldeT



135l:lp:,,r,.;,,, an:o'a ;aÍêa I a. co, if,s ;;.ra :-:a!:9ssi I ai

:: -.1 .. -;.- . -:1-.tJ
-:l-r[:. ', i - ]' '.. .'

: r 'i-l 1\-\

-: (l .- , :

AL 
"1'l.r. 

R r-,

Razáo Social: BR JNETTI & RODRIGUES LTrA

No nre Fa llta s ia'

CNPJr 16 101 i,13 úJ01-83

Atividades (CNAE ): 121':.-C rrlr - ajD',s -É - 1:'

:.rl: :' .-,: lrr 1l lliS ': a-: a-.11. :: a j- : -:l- :
1ir--t -'. ,-tiis: .,ira: ;ú rcCei arL ar-ii:; ,;.t .-:
-'r.ae:! ,-rDl3 5 ,lC fl Caçáo

:i a !r..

431
'/ 

11

ôc -

tl
!i-5
3-l
3-1
2-ur

l-2

i:i - a;rsr!!Çào ie roCo, es e ia-rrli ar..r

ii - Corst. üÇào de instalaçôes csi-.o .,á: a acrúal . ds
,0C - OD.as ce terraplenagem
'{l'1 - Ser'/iç.)s dc cartograí a topcgrafra e geocésra
03 - Co'rsrr uçãu ce obras-de-arle ,jspeclais

C2 - .\i.rgul I de ,t'r,',,e s [)'oLr ús
C' - lú' sl .,Çau Lrc De[raiÉns a] r r lrrÊsá r l.r" -

. l:. esi :-dr n

!2 - C- -sri ,r;ác ,-je esla(.],is : '--. ,.: ra I :: :

(..r1.1 - ,'c drr ls üe LÍrstllt Çúes !â!--Íl r-1irr,'-, :n:
00 - Oul.ar soc edaCes dc pari a p:r;ario. axcÉl
.i_l lC Se ., ç-o_s de e,.gr:rlrar,a

,a aio ij.: :i:!JiL t --r Slii,';!l(15 -,O,r'e alri-r

. -ra c Êrli e Ê el acl

i -':' . 1 ,: -lr-.-:

;2)1-9

aiirj2-C
'l, rr I -l 'rJ1(i 'tg s

Iüunicipio: L;r,,1' " Errdereço: RlÀ lllrri ,, rY'.ll ll
ÉAZ-\L)A PAr -lA\ al

CEP: :,,i.:i :i

1 rlrlF,ÀR!1írl SJ, --r,:i--.1:. r' --EE:

Area: 9!C 0l-

Local e data: ,or l"f-ra segunda 3- ae l.,t..a.a li3 . -i Ê

Va lid ad e:

i)AL LO i]ENT1)

t)
{+

C
T
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Ressalvado o drrerto de a Fazerda Nacronal cobrar e rnscrever quarsquer divdas de
responsabilrdade do sulerto passrvo ecrma denlrÍlcado que vrereÍn a seí apuíadas e certiícâdo que

uL.\
r"lw
§92

MINISTERIO DA FAZENDA
SecÍelaria da Receita Federaldo Brasil
PÍocuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSIÍIVA COM EFEITOS OE NEGATTVÂ DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERÂ|S E Â OyãÃ ÂT|VA DÁ UN|AO

Nome: BRUNETTI & ROORIGUES LTDA /
CNPJ: 26.101.í43/0001-83

constam debrlos admrnrstrados pela Secrebria da Receita Federal do Brasrl (RFB) com
exigibiljdade suspensa nos termos do arl 151 da Ler n' 5 172 de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CÍN) ou obteto de deosáo ludrcral que determina sua
desconsrderaçáo para fins de ceniÍcação da reg!laridade Íiscal ou ainda náo vencidos. e

constam nos sistemas da Procuradona'Geral da Fazenda Nec onal (PGFN) débitos inscritos
em Divrda Alrvâ da Unráo IDAU) com exrgrbr|dade suspensa nos termos do ar1. 151 do CTN
ou garantdos mediante bens ou direilos ou com embargos da Fa?enda PÚb|ca em processos

de execuÉo fiscal ou obleto de decrsão iudicral que determrna sua desconsrderação paÍa íns
de certificaÊão da Íegularidade Íiscal.

Estacenrdãoévà[daparaoeslabelecrmentomatrzesuasíliarse:toaasodeenlefederahvo para
lodos os orgãos e íundos púbIcos da admnrslraçáo drret6 a ele r nculaoos Refere-se à sttuaçào do
suleto passivo no ámbrlo da RFB e da PGFN e abrange nclusve as conlnburçóes soclas preetslas
fas alineas e a d'do paíagÍaÍo Lrn co do arl 11 da Le nJ 3 212 Je 24 detulho de 1991

A acertaÉo desle ceírdão está condrcronada a venícação de sua aulenlrcdade na lnternel nos

Coníorme d sposto nos arts.205 e 206 do CTN. esle documento tem os mesnros eíertos da cenrdáo
negalrva

endereços <h ttdb gov bÍ> ou <nttp l/www.pgfn gov br>

CerUdá
Em tid
Válda

te corn base na Ponaía Coniunta RFB/PGFN n" 1.751. de 211012014
8/10/2019 <hora e dala de Brásília>

dáo E785.BEEA.5OÂ1.Â728
nda rnvalLdará este documenlo

Codigo
Qualque ura ou

a gralurlaÍr
05 34 do dra

1510412020
conlrole da

,í/

111
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Confirmação de Autenticidade das Certidões
Resultado da ConÍirmaçáo dê Autenticidâde de Certidáo

CNPJ : 26 101 143/000í-83

Oata da Emissáo : 18/10'2019

Horâ da Emissão : 07 05 34

Código de Controle da Certidão : E785.BEEA 5DA1.4728

Tipo da Certidáo : Pos lrva com EÍertos de Negalva

Ce.tidâo Positiva com Eíeitos de Negativa emitrdâ em 18/10/2019 com validâde al
contunra RFB/PGFN no 555/2020. publicada no Diário oficialda lJnráo en24ia3i2a2

s derando prorrogaÇào de s!a va|daóe pêla Portaí a

áo 1 Págrna 33.

Página AnteÍ or

14,07t2920
Ediçáo 57
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DIÁRIO OF-TCIAL DA UNTÃo

PORTARIA CONJUNTA N" 555, DE 23 DE MARçO DE 2O2O

Drspoe soDre a pro.rogaÇao do prazo de Vatrdade dis Ce.uoceg

Negativas de Débitos relativos â Créditos Tributárros Federais e

à Divida Ativa da Uniào (CND) e Certidões Positivas corn Efê:tos

de Negativas de Débtos relativos a Creditos Tributários

Federais e à D vrcia Ativa da Unrào (CPEND) cnr decorrencia da

l)alrderr -r reiacrc:-.ada ao coroi-ravirlrs (COVID-19)

C SECRETARIO ESPECIÁL D,\ RECE!-Á FEIEr'.1 DO BRAS L E O PRaJCUkÂi)O;l ,:aiiÀ- !)Á

FAZENDA NACIONAL no uso das atnburçóes que ihes ccnferenr respectivamente o rncLso lll do ari. 327 do

Regimento lnterno da Secrelaria Especia. oa RL.certe :ecl.rr li oo 3r.as I aprovaoo peiô Pcrialla MF ni ,13C

de 9 de ouiubro de 2017. e o art 82 do Regrrefto lr.rtenrf da P.ocur adona-Geral da Fazer]da Nacionai.

aprovado pela Portarra MF n- 36 de 24 Ce jar,:i'o dc 2C1n lenc. --llr ,, sta o drsposto ro § 5" do art .+7 da

Ler n' 8 212 de 2.i de ulllo de 19-q1 r escueír

Art. i" Fica pronogêda. por 90 (noventê) d:as a vaLLciace das Certidóes Negêti\âs de Débilo:
relatrvos a Cred ios Tnllutáflos Federar5 e a Divrda At va ca Jniáo lCND) e CerL dões Pos Lrvas ccir Eíertos

de Neqatrva de Deb tos retativos a Creditos Tributários Federais e a Divida At va da Uniôo {CPEND) vaiidas

na data da pubiicaçáo desta Portaria Cor.r.Jur.rta

Art.2o Ficanr n]antidas as de[nais dispcsicóes d.1 Portar.ia Conjunta RFB,/PGFN nô 1.751. de 2 de

outlrbro de 2O14

Art.3" Esra Portafla enlra er.r-r vigor na data de 5LL,i putrlicacào nc D ário Of cral da únrao

JOS E BARROSO TOSTES NETO
SecrLta o L,pecr.rr C.t Rccertit Fcderli clc tsr:isr:

JOSE LEVI MELLO DO AMARAL -JUNIOR
i'a:r-, air.c ',,a,:. C.r r::a ralã \Jc one(

)L
I

,- |r
'-\
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 022159762-35

140
.:9 tça
q,

ir.
]f*.

Certidão fornecida para o CNPJ/N/F: 26.'l.01.'l43lO0P1 -83
Nome: BRUNETTI & RODRIGUES LTDA ME ---'-
Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o drrerto da F azenda Pública Estadual inscrever e cobrar débrtos ainda não
regrstrados ou que venham a sêr apuÍados. certificamos que, verificando os registros da SecretaÍia de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identrficado.
nesta data.

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

Válida at t10t2020 - F rnecimento Gratuito2

A autenticrdade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
v{ww.fazenda.or.qov br

)
't,

ç



: PREFEITURA DO MUNICíPIO DE LONDRINA 14r
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTID EGATI UNIFICADA

N' 1499389 /
Válida por 1 contar da data da expedição

Certficamos que náo existe débito vencrdo correspondente a lmpostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e lmobiliário,
bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido

BRUNETTI & RODRIGUES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 26.1 01.143/0001-83

Fica Íeservado ao l\,4unicípio o direito de cobrar déb los que porventura venham a ser
constatados ern buscas. assim como de eÍetuar ou rever lanÇamentos sobre fatos
geradores iá ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, lncentivo à Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, lnventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 30 de junho de 2020

A aceúaçâo desta certidão está cond cionada à veriíicação de sua autenticidade na lnlernet,
no endereço <hitp://www.londnna.pr.gov.bP.

Dispensados canmbo e assinatura , coníorme art. 3" do Decreto N' 640/2015.

Código Validador
9Plr2ed&tf40Yx

l,4odelo apÍovado pela Portaria N" 002/2015IGAB/SUF

(cênto e vinte) dia
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CeraiÍicado de Regularidadc do t-G'fS -
CRF

Inscriçáo:
Razáo Social:
Endereço:

contriburç

Validadet22/06/2A20

Certificação Número

O presente Certrfrcado nã
ões e/ou enca s dev dos, d

26.i01.I43l0001 A3

BRUNETT] E RODRIGUES LÍDA I'IE

2t/ 07 /2020

R IOAO WYCLIF 111 / GLEBA FAZ PALHANO / LONDR]NA / PR 1 86050,450

A Carxà Econômlca Federal, no uso da alribu ção que he coníere o Art 7, da Ler 8.036, de 11 de
malo de 1990, certif ca que, nesta data, a empresa acrma rdentifcada enconfra-se em srluação
regu ar perante o Fundo de Garantia do Tempo de Scrv ao - FGTS.

rova contra cobrança de quarsquer debrtos referentes a

entes das obngações corn o FGTS

2020062202370309505549

InFormdÇào obtida ern 25106/2020 10 05:55

A utrlrzação deste Certificado para os fins prevrstos em Ler esta condicronadà a veflflcação de
autentrcrdade no site da Caixa: www.câixa.gov.br

it
a



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL OA PESSOA JURIDICA

26.101_í43/0001-83 lcoMpRovaNTE DE rNscRrçÀo E DE srruaçÀoL caDÂsrRÂLt./
05/09/20i6

BRUNEÍÍI & RODRIGUES LTDA

6.1.63.3-00. Outras sociedâdeÊ de panicrpãçào, êxcêto hordings

Drs À-,, DAlrsEccNÓ{r.Ás s-.u\r4 is
64,62{.00
66.10.2.02
a2,11.1.01
42.99-5.0í
42.13{.00
12.22.1.01

43.13-4-00
42.21.9.01
42.2',t-9.02

9-7.01
2.0.00
2.0-00

12,91{-00
37_02.9.00

- Boldings d. inslituiçóos nàoÍinanc.iras
- Aluguel de ióóvêis própnos
. Construção de rodovias ê lêrroyias
- Coístruçáo dê iísral.çóês .sponiv.s e r€.rê.tivàs
- Obras dê urbanizaçáo - ruas, praças ê calçadas
. ConsÍoção de rêdês de abaslêcrmento de agua, coletâ de êsgoto e constr!çóes corr.latas exceto obras de

- Obras dê reraplenagem
. Construçao de bâragens e rep.esâs pâra gêÍaçào de €nêrgia elélÍi.ã
- Construçâo d€ estaçóes 6 r.dês de dlsftibuiçáo dê ênergia elétricã
. Seryrços dê canogralia, topografia e geodésra
. Construçáo de obÍas de ane espec'ais
- S.ruiços de ehgenharia
- Obras poíuárias mãritimâs ê íluviâis
. At,vrdádes relacronadas a esgoto, exceto a gestão de.edes

206.2 - Sociêdâde Eôpresánâ Lrmitadâ

EOIF JAROIM SIJL SALA 2508

86.050-,r50 GLEEA FAZENOA PALHANO LONORINA

PEORO_ROORtGUE§11@HOTMAtL.COM (43) EE2l-6308

05/09/2016

Pag nã 1/1

ÀpÍovado pela lnslrLrÇâo Norínat va RFB n" 1.863 de 27 de oezembro de 20í E

Emrtdo fo dra 25106/2020 às 09:52:28 (data e hora de BÍasila)

q/
-r(,
\s§'q-\<<-

a
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CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBTTOS TRJÀBÀLHISTÀS

Nome: BRUNETTI & RODRIGUES LTDA (MÀTRIZ E FILIÀIS)
CNPJ : 2 6 . 1 0 1 . i 4 3 / 0 0 0 1 - I 3

CerLrdão n' | :4'1417'l'l ,/2a2a
Expedrção
Val r iade :

de sua ex

às iC: C2:5i
18C (cen:a € orLe:ta) dias, contados da data

4,/

CeTtifiCa-se que BRUNETTI & RODRIGUES LTDÀ (MÀTRIZ E FILIÀIS),
inscrrto(a) no CNPJ sob a n" 26.101.143/oOo1-83, NÃo coNsTÀ do Banco
Nacronal de Dewedor:es Trabafhistas.
Certidão emitida com base n. art . 642-A da ConsolidaÇão das Lers do
Trabalho, acrescentado pela Ler n' !2.44A, de 7 de julho de 2011, e

na ResoluÇão Àdministrativa n' l47a/2AL7 do Tribunai Supericr dc
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os daics constantes d.esta Certidãc são de respc::sabilidade dcs
Trrbunais do Trabalho e estão atual i zados até 2 (dois) dias
anceriores à dara da sua excei ção.
No caso de pessoa ;;::Ídica, a Cer:rcão a--es-,-a e emprêsa eni reiaçàc
a Lodos os seus esLacelecrl:lenttr-:, agêr:las c* frlia-s.
A ace i t aÇão desta cerLidão :ondiciona- se à veri f r cação de sua
aur-enticidade no portal do Trlbunar Superior do Trabalhc na
lnterneL (ht -up : i /www. tst. jus.br
Ce r t- :- dào emitida graLu:Lamence.

rNFOR!.Í.ÀçÀO TMPORTÀNTE

Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas constam os dadcs
necessários à identi f icação das pessoas nat.urais e j urÍdicas
inadimplences peranLe a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatórra transitada em juigado ou em
acordos j udicials trabalhistas, inc Lus ive nc concernente aos
:=c:.h..e:LS.Lrj..'.,i.n^:ir:::1:.:.:;}
emolumentos ou a recolhlmen[os determinados em iei; ou iecorrentes
de execução de acordos f irracics perance o I{1:.rstérrc Públtctr io
TrabaLho ou Comissão de ConcrliaÇão Prév:-a.

-\-l
r

242
2t/!2/2A2A

di- ção



r4,4BRUNETTI E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 26.101.143/0001-83

ANEXO VI

DECI.ARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RETATIVAS AO TRABALHO

DO MENOR (ART. 7e, tNC. XXX T DA CF)

Pregão Presencial Ne 1612020

Prezados Senhores

resa BRUNETTI E RODRIGUES LTDA - ME. inscrila no

CNPJ no 26.101.'14310001-83 por rntermédio de seu representante
legal o (a) Sr.(a) Pedro Antonio Brunetti Rodrigues portador da RG

no 8.961.020-6 e do CPF: 075.024.919-61, DECLARA, para Íins do disposto
no inciso V, do art. 27 da Lei F al n" 8.666, de 21 de lunho de 1993,

e outubro de 1999, que não emprega
noturno, perigoso ou insalubre e não

A emp

acrescido pela Lei no 9.854, d

menor de dezoito anos em abal

Cargo: Sócio Gerente

RG: 8.961.020-5 SSP/PR

CPF: 075.024.919-61

7

emprega menoÍ de dezes rs ano$ Ressalva: emprega menor, a partir de
quatorze anos, na con ção de áprendiz.

Lond e Junho de 2020Íin/,26 d

l^r
Assinatura:

Empresa: BRUNETTI E RODRIGUES LTDA

Representante Legal: Pedro Antonio Brunetti Rodrigues

To.tor,143/oool-83
BP.UNETTI E RODRIGUES LTDA.

RUA JoÃo wycuF, 111 - sAtÂ 2so8
. GLTEA PALHANO - CEP 86050.4SO

L I-oNoirNÀ--pn -J
Pedm Antonio Brunettr Rodrigues

sócio ProPrietâno
.oF o75.024.919_56

nã a.sst.ozo-o ssP/Pn

Av. João Wiclyff, 111, Ed. Jardim Sul, 2508 - Gleba Palhano
cEP 86050-450.
Londrina / PR.

E mail pedro_rodriBUesll@hotmail.com

Telefone: (43) 3354-4334

Ç,t

o
J



BRUNETTI E RODRIG U ES LTDA

CNPJ: 26. 101. 14310001-83
145

A emp

ANEXgJI

DECLARAçÂO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial Ne 16/2020

Prezados Senhores

resa BRUNETTI E RODRIGUES LTDA - I\4E, inscrita no CNPJ nO

26.101.143/0001-83 por intermédio de seu representante legal o (a)

Sr.(a) Pedro Antonio Brunetti Rodrigues portador da RG n" 8.961 020-6 e do

CPF. 075.024.919-61, Declara, sob pena da Iei, que na qualidade de preponente

do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial N' 16/2020,

instaurado pelo Município de Nova ta Bárbara, que não fomos declarados
o poder público. em qualquer de suasinidôneos para licitar ou contra co

esferas

PoÍ ser expres odav ade. Íirmamos o presente

ndrina,2 de Junho de 2020

Assinatura

Empresa: BRUNETTI E RODRIGUES LTDA

Representante Legal: Pedro Antonio Brunetti Rodrigues

Caroo: Sócio Gerente
Pedro Antonio Brunettl Rodí8ues

5ócao ProPrietáÍio
RG:8.e61.020-6ssP/PR 

_3'Í3Ji""#âl?;i3-

CPF: 075.024.919-61

rzo.tot.t+3/oool-87

ENI]NETTI E RODR1GUES 
LTDA'

u*"rytttl*l:l'Fü

Av. loâo Wicltff, 111, Ed. lardim Sul, 2508 - Gleba Palhano

cEP 86050-450.
Londrina / PR.

E-mail: pedro rodriguesll@ hotrnai .com

Telefone: (43) 3354 4334

Ç.,
>r

^sYr **q-

(--'



BRU NEITI E RODRIGUES LTDA

CNPI: 26. 101. 143/0001-83 146

A emp

ANEXO VIII

DECTARAçÂO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial Ne L612020

Prezados Senhores

rESA BRUNETTI E RODRIGUES LTDA _ ME inscÍita no CNPJ n"
26.101 .143/0001-83 por rnteÍmédro de seu repÍesentante legal o (a)

Sr.(a) Pedro Antonio Brunetti Rodrrgues portador da RG n" 8.961.020-6 e do
CPF: 075.024.919-61, Declara nd qualidade de PROPONENTE da Licitação
inslaurada pela Preíeitura Municipa/de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão
Presencial N' 16/2020, .sob aí penalidades legars, que não ocorreu Íato
superveniente impeditivo dê habilifar-nos para a presente licitaÇão.

Por ser exEêssão # verdade firmamos o presente.

inq,26

L-
Londr de Junho de 2020

Empresa: BRUNETTI E RODRIGUES LTDA

Representante Legal: Pedro Antonio Brunetti Rodrigues

cargo: sócio Gerente 
PEdro Antonio Blunettl R.dÍ,tues

Sócio ProPrr€tano
RG:8.s61.020-6 ssP/PR 

_3T1J,1..i#i3;ii^

CPF: 075.024.919-61

/
Assinatura:,//

rzo.tot,t+3/ooo1-87

BRUNETTI E RODRICUES LTDA.

.11ii^X?ffi'-1i: lll ;?â$ 11?i,
L- LoNDRINA - PR 

-r

Av loão Wiclyfí, 111, Ed. Jardrm Sul, 2508 - Gleba Palhano
cEP 86050 450
Londrina / PR.

E mail: pedro_rodriguesl l@hotmail com

Telefone: (43) 3354-4334

tr/
{'<1>-
_)



BRUNETTI E RODRIGUES LTDA-
CNP-l: 26.101.143/0001-83

t[?

ANEXO X

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pretão Presencial Ne 16/2020

Prezados Senhores

A empresa BRUNETTI E RODRIGUES LTDA - I\ilE, inscrita no

CNPJ no 26.101.143/0001-83 por intermédio de seu repÍesentante
legal o (a) SÍ.(a) Pedro Antonio Brunetti Rodrigues portador da RG

no 8.961 .020-6 e do CPF: 075 024.919-61 , DECLARA, para efeito de
paíicipação no processo lrcrtatório Pregão Presencial N" 15/2020, da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que não manlém em seu quadro

societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta,

colateral ou por aíinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de
cargo em confianÇa ou estatutário, de direção e de assessoramento, de
membros ou servidores vinculados ao partamento de Finanças, Compras
e LicitaÇões do Município de Nova S rbaraa

Por ser expressão verd de. firmamos o presente

Lonúina,26 e Junho de 2020

Assinatura

Empresa: BRUNETTI E RODRIGUES LTDA

Representante Legal: Pedro Antonio Brunetti Rodrigues

Cargo: Sócio Gerente
Pedro Antonio Brunetti Rodíi8ues

RG:8.e61.020-6sSP/PR .;?1?ll;i;l3i'1:.
RG a.961-020 6 SSP/PR

CPF: 075.024.919-61

[o.tot,i+3/oool-ti$
BRUNETTI E RODRIGUES ITDA'

* ;"3"^ 
gilJ : lli 

".âS 

11'J

É"*JàI;'irN'Ã--Pn )
Av João Wicl!.ff, 111, Ed. lêrdim Sul, 2508 - Gleba Pa hano
cEP 860s0,450
Londrina / PR.

E-mail: pedro_rodriguesll@hotmarl com

Telefone: (43) 3354-4334

/1
: ,1/

/-)
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149BRUNETTI E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 26.101. 143/0001-83

ANEXO Xilt

DECLARAçAO FORMAL DE DISPENSA

Pregão Presencial N' 16/2020

O represenlante técnico da BRUNETTI E RODRIGUES LTDA, Sr. (a)

Michael Teodor Lundgren Rodrigues, devidamente habilitado junlo ao
CREAJPR n" 23.165/D, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais
e/ou instalaÇÕes do objeto Iicitado. de que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natuíeza dos trabalhos, assumindo
total responsabilidade poÍ esse fato e iníormando que não o utilizará para

quaisquer questionamentos futuros que ense]em avenÇas técnicas e/ou

financeira para com a Contratante.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Londnna, 26 de Junho de 2020

Nome: Michael T. L. Rodrigues

N'CREÂJPR: 23.155/D

Assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente

ryu
Pú.'

CIEÂ,J. lat

Assinatura:

Empresa: BRUNETTI E RODRIGUES LTDA

Representante Legal: Pedro Antonio Brunetti Rodrigues

::.;,il,',.,":"#_ To. rot. r+r/ooor-BT

cpF: 075.024.e1e-61 BR[niETTI E R0DRIGUES LTDA.

ÂuÂ JoÃo wYcut, 111 : sALÂ 2so8
. GLEBA PAI.HANO. CEP 85050.450

[-.-- LósoHrxi--rn 
- --l

PedÍo Antonio Brunettl RodÍituci

Sócro ProPÍietâÍ'o-
.oE Í)75.024.!19-bb

nà 4.óor.ozes sss/Pa

Av. João Wicl!4f, 111, Ed. Jardim Sul, 2508 Gleba Palhano
cEP 86050,450.
Londrina / PR.

E-mail: pedro rodriguesl l @hotÍnail.coÍn
Telefone: (43) 3354-4334

a
*3=
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009

Certidáo de Acervo
Técnico com

Atestado

cons€lho Resionàt de Ensenharia e Asronomia do paraná 458912079
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumpÍimento ao disposto na Resoiução n' 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o AÇervo Técnico do proflssional MICHAEL TÉODOR LUNDGREN
RODRIGUES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Proíssional: MICHAEL TEODOR LUNDGREN RODRIGUES
Req sÍo: PR-23í65/D
Titulo proÍlssional ENGENHElRO CIVIL

I ta,r. i. i:r -.:. rrt..,

RNP 170í425360

Número da ART] 20173469487 Siruação da ART BATXA POR COtiCLUSÁO DE OBRÁ]'SERVtÇO
TrpodeART ART de Obra ou Serviço Regstradaem: 10/08/2017 Barxadaem 1510812017 F ot.na óe teqrstro: Iniciâl
PârlicipaÇáo técnica: lndividual

Empresâ conrratada' BRUNEÍTl & RODRTGUES LTDA - t\rtE

Contratante PREFE|TURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES - PR

Rua RUA JORGE FERREIRA N": 627

Complemento' Bairro:CENTRO

Cidade: FRANCISCO ALVES UF PR CEP 8757O,OOO

Contralo celebrado em 30/07i2017

Valor do contÍato: R$ 150.374 12 Íipo de contratanie: Não informâdo

Dimensáo: 10.000,00 Unidade de I\4edidâ. lú2

CNPJ 77.356.665i 000í-67

AÇão lnst tucional

EndeÍeço da obra/serviço: ESTRADA XU)(A

Barrro: AAIRRO CAiARINENSE

CidaCe: FRANCISCO ALVES

Dala de Lnicror 30/C7/2017 Conclusáo efetiva

Finaldade: Outro

Proprietário:

N" S/N

15tO812011 Coordenadas Geográícas

CEP:87570-000

CPF

Auvidade Técnica: Tipo de Contraro: PRESTAçÃo DE SERVTÇoS Arividade Técnica: SUPERVTSÀO DE OBRÁ oU
SERVIÇO TECNICO, Areê de Competên_cia. PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS, Tipo de Obra/ServrÇo OBRAS
DE TERRAPLANAGEM(MOVI[IENTAçAO DE TERRA), ServiÇo Contratado: ExECLJçAO

ObserYaçôes:
PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAlVENTO COIú AGENTE ESTABILIZADOR OE SOLO CO]V REGULARIZAÇÁO E
COT,4PACTAÇÃO DO SUBLEITO A lOO% DO PROCTOR NORIi,IAL, ENSA OS DE GRANULOI\4ETRIA OE SOLOS.
DETERIÚINAÇÃO DE LII\1TE DE LIOUIDEZ, LIN,IITE DE PLAST CIDADE, DENSIDADE REAL DE SOLCS. IEOR DE
UMIDADE, INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA,
FORNECII\,4ENTO E APL]CAÇÃO DE ADITIVO ESTABILIZADOR DE SOLOS REGULARIZAÇÀO E COI,IPACTAçÃO OE
BASE ESPESSURA ESPESSURÀ 15 CI\.4 A lOO% DO PROCTOR INTERÀ'EDIÁRIO, CONTROLE TECNOLÓGICO DIÁRIO
PARA D-ETERMINAÇÀO DE,LII\,IITE DE LIOUJDEZ, LII\{ITE DE PLÂSTICIDADE E O iNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA COM
A ADIÇAO DO ADITIVO OUII\,4ICO DE ESTABILIZAÇAO DE SOLOS,

Observações da certidão:
No atestado apÍesentado não consla o número do CPF da represenlante do contratante, mas foi possivel a verificaÇáo no
cadastro do Crea-PR.

CERTIFICAIVIOS, Ílnalmente, que se enconka vnculado à presente Cenidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informaçóes nele constantes.

Cêrtidão de Acervo Técnico n'4589/20í9
2710612020 09133

GREA.PRConselho Regrohal de Engenhaíá ê Agronomra do Paraná

0800 041 00ô7

wwu.c.ea.p..org.b. ffi
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Certidáo de Âcervo Técnico - C^T
Resolução no 1.025, de 30 de outubro dê 2009

A CAT à qual o atestado está vrncL,lado e o documento que
comprova o regrslío do atestado no crea

Conselho Regional de Engenharia e Agronomaa do Paraná

Cenidão de Acervo
Técnico com

Atestado

4sB9l20t9
Ativrdade concluÍda

A CAT peÍderá a validadê no caso de modiÍlcaçáo dos
dados técn,cos qualitatrvos ou quantrtativos nela contidos
em razão ce substrlu çáo ou ánulaÉo de ART

A CAT à qual o ãteslado está vrnculacio conslLlu íá prova da
capac dade técnrco-prol'ssronal da pessoa luridrca sonrenle
se o responsável tecnico rndicado estiver ou venha a seí
ntegíado ao seu quadro Iécnico poí meio de declaÍação
entregue no momento da habÍiLação ou da entrega das

A autencdade e a !ârdade desta cenidão deve ser
co.Íímada no s le do Crea'PR. no endereÇo
httos //wv/w.crea-pÍ.oÍg.br rnÍormando o número do
pÍotocolo 309386/201 9.

A falsrÍcâção desie documento conslitu cÍme prevrslo no
Códrgo Penal Brasrlerro sujejtando o âutor à respectiva
âÇáo penal.

A CAT é válida em lodo terntóÍ o nacronal

Fl$ 
GREA-P_R

(-)
v'

Conselho Regionalde Engenhàia e AgÍôíomra do Paraná

0800 041 0067

wBR crea-pr.or9.br
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BRUNETTI E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 26. 101. 143/0001-83
153

ANEXO XIV

DECLARAÇÂO OE RESPONSABILIDADE TECNICA

Pregão Presencial No 16/2020

ConÍorme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resoluçáo no

218 de 29106173 e no 317, de 3í110/86, do CONFEA - Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico
pela obra, caso venhamos a venceÍ a íeÍerida licitaçâo, é:

PavimentaÇão

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado
pertence ao nosso quadro técnico de proíissionais/ contrato de
prestação de serviÇos.

Por ser expressão da verdade, fiÍmamos o presente.

Londrina, 26 de Junho de 2020

Nome: Michael T. L. Rodrigues *;
.}

N" CREAJPR: 23.165/D
ciEA Pi 23.r65/D

Assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente

Assinetura:

Empresa: BRUNETTI E RODRIGUES LTDA ,t

Representante Legal: Pedro Antonio Brunetti Rodrigue§/
/

Cargo: Sócio Gerente
pedro 

Antonio grunetti 
Rodíipues

RG: 8.961.020-6 SSp/pR - CpF: 075.024.919-61 .tt.J"ri;T;'3lrr'.,& 
-

RG 8.961.020_6 S5P/PR

Av. loão Wiclyff, 111, Ed lardim Su1,2508 Gleba Palhano
cEP 86050-450.
Londrina / PR.

E mail: pedro rodriguesll @hotmail.cum
Telefone: (43) 3354-4334

r2o.tot,t+3/oool-m

BRUNETTI E RODRIGUES LTDA.

RUA ioÃo wYctlt, 111 - SALA 25oB

álral palHlHo - cEP 86050-450 r

L Lo,r-DRINA ' PR 
-r

N Nome Especialidade CREA /CAU N" Assinatura do
responsável

técnrco

01 lvlichael TeodoÍ Lundgren
Rodrigues

23 156/D

,l
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E AGRONOT,IIA OO PÂFANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Positiva de Débitos

O Conselho Reqional de Engenharia e Agronomrê do Paraná-CREA-PR, certrfrca que
o(a) profissronal abarxo encontra-se regularmente reqistrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.L94/66 possrbrllando-o(a) a exerceT sua profrssão no Estado do Paraná, crr
à(s) atribuição(ões) constantes de seu reglstro

Certidão no: 76569 / 2O2O

Nome Civil: MICHAEL IEODOR LUNDGREN RODRIGUES
Côrterra - CREA-PR No :PR-23165/D
Req stro Naoonal ' 1701,r25160
Re9 srràdô(à) desde . 15,/05/r991

F I acáô ELPIDIO GOMES ROORIGTIES
IOSTTA LUNOGREN RODRIGlJES

Dàrà de Nêsc menro 14/09/]961
Carte'rà de Ident dôde : 3.1345821
Natura[dade : LONoRINA/PR

Valrdad 2f/07/2O2O

CPF:5rlll2699a9

Título: ENGEN HEIRO C1VIL
UN]VERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data da Colação de Grau : 28/01/1989 Diplcmação : 2A/A1/19A9
S iuação . Regular
Atribuições profissronars:

Ler Federal N.o 5.194/1966 - Art. 70 de 24/12t1966
Observações: Posslr competêncra profssional para as atividades do art. 70 da Ler Federal
N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e

do aft. 70 dà Resoluçâo do Confeà N.o 21A/1973.
Resolução do Conrea N.o 218/r973 - Atr 70 de 29/0611973 do CONFEA.
Decreto Federal N.o 23.569/1933 Art. 280 de 11/12/7933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
62134 - BRUNETTI & RODRIGUES LTDA ME

Desde: 08/11/2016 Carga Horária 4 Horas Unioade: HORA/DIA

Possur debitos de anuidade parcelado
Não possui débrto(s) reíerente a processo(s) oe fscôlização e/ou divida ativa ate a
presente data.

Para Íns de: LICITAÇOES

A autentrcrdade desta certrdão poderá ser confirmada na pá9lna do CREA-PR
(httpr//www.crea-pr.or9.br), através do protoco o n.Õ 17A992/2O2O.

Emrtrda vrâ Internet em 27/06/202A 09:34 44

Drspensà-se a ass nat!ra neste doc!mento, .ônfôrme Instr!ção de Seru ço No oo2l201,1.
A râ srfi.àçõo desre dccumenro.ô.stt! se em crme prevrsro n. Códgo pena Bràs te,ro, sutertândo o â!ro. à
respecl va açáo penal.

tr;
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Cêrtidão de Ace.Yo Técnico - CAT
Resolução no 1.025, de 30 de outubro dê 2009

.''.:t'i! Ja Ê!.-. ':-1- .ri, lt' F.. Certidão de Acervo
Técnico com

At6stado

ProÍssional MICHAELTEODOR LUNDGREN RODRIGUES

Regrsko PR-23165/D

Títu o profissional ÉNGENHEIRO C VIL

conselho Resional de Engenharia e asronomia do Paraná 458912019
Atividade concluÍda

CERTIFICA[4OS, em cumprimento ao dlsposto na ResoluÇáo n" 1.025. de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do proÍissional MICHAEL TEODOR LUNDGREN
RODRIGUES referente à(s) AnotaÇáo(óes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
d iscrim inada(s):

Núínero da ART 20173469487 SituaÇào da ART: BAlvú POR CONCLUSÁO DE OBR,JSERVIÇO
Tipo de ART ART de Obra ou Serviço Regrstrada em' 10/08/2017 Baixada em 1510812017 Forrna de regislro
Parlicipaçáo técnicai Indivrdual

Empíesa contrelada: BRUNETTI & RODRIGUES LTDA - ME

RNP 1701425360

CNPJ 77.356.665/0001-67

lniciai

Contralante PREFEITURA MUXICIPAL DE FRANCISCO ALVES - PR

Rua RUA JORGE FERREIRA N" 627

CompleÍnento AarrroCENTRO

Cidade: FRANCISCO ALVES UF PR CEP 87570-000

Contrato celebrado em 30/07/2017

Valor do contrato RS 150.374.12 Trpo de contratante: Não rnÍonnado

Drrnensào: 10.000.00 Unidade de lvedr.ia: M2

Açáo lnstil!cronal:

I-',óêrêço od oorà se,! ço ESTRAOA "L 
(Á.

Aa í() BAIRRO CATARINENSE

Crdaoe FRANCISCo ALVES

Datâ de rnicro 30/07/2017 Conclusão eÍetiva

Flnalidade: Oulro

Propnetário:

N'S'N

UF PR

1 5/08/20'l 7 Coordenadas Geografi cas

cEP 87570-000

CPF

Arrvrdade Técnica'Tipo de ContÍato PRESTAçÁO DE sERVIçOS, Atrvrdade Tecnica: SUPERVISÃO DE OBRÁ oU
SERVIçO TÉCNlco Área de Competêncrâ. PISTAS OE ROLAMENTO E AEROPORTOS, Tipo de Obrâ/SeryrÇo: oBRAS
DE TERRAPLÁNAGEM(MOVIMENTAÇÃO DE TERRÂ), SeÍv'ço ConITaIâoo EXECUçÀO

ObseívàÇóes
PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAIúENTO COIV AGENTE EST^BILIZAOOR DE SOLO COI\,{ REGULARIZÁÇAO E

COI']|PACTAÇÃO DO SUELEITO A ] OO% DO PROCTOR NORIüAL ENSAIOS DE GRANULOI.,4ETRlA DE SOLOS,
DETERIVINAÇÃO DE LIIúITE DE LIOUIDEZ LIMITE DE PLASTLCIDADE. DENSIDADE REAL DE SOLOS, TEOR DE
UI\,IIDADE. INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
FORNECIÀ4ENÍO E APLICAÇÀO DE AD}TIVO ESTABILIZAOOR DE SOLOS, REGULARIZÁÇÃO E COI\,IPACTAÇÃO DE
BASE ESPESSIJRA ESPESSURA 15 CIV A lOOOO OO DROCTOR I\TERVEDIARIO, CONTROI F TECNOI ÓGICO DIÀRIO
PARA DETERMINAÇÃO DE-LII\,4ITE DE LIOUIDEZ. LII',tITE DE PLASTICIDADE E O iNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA COM
A ADrÇAO DO ÀDrTrVO OUIMTCO DE ESTABTLTZAÇAO DE SOLOS.

Observações da cêrtidão:
No atestado apresentado nào consla o número do CPF da repres-.nlafte do contíatanle mês Ío possi!e a veril'caÇáo no

cadastro do Creâ-PR.

CERTIFICA[,4OS, frnalmente. que se encontra vinculado à presente Certldão de Acervo Técnco _ CAT o
atestado conlendo 1 folha(s) expedldo pelo contralante da obra/serviço. a quem cabe a responsabtltdade
pela veracrdade e exalidão das informaçóes nele constantes.

Certidáo de Acêrvo Técnrco no /Í589/20'19

27 10612020 09:33

CREA.PR .I;

-s
;í'

Conselho Regronalde Engênh.nâ ê Âgronomrâ do Paraná

0800 041 0067

w.cíea-pr.org.bí ffi

155

.§Js§r-
_-) -)

ô>

á."

9ô q
9o;
ã^^

Hqú

;s,
:1õ':

€

â
-It
P!t

ii



à

/ 1, ud-vlu, ffi
rq'6ro-rd-e.D ÀÀí

1900 tt0 0080

Pue,ed oP eruoúorov â euÉquâEu3 aP teuo'6eu oqtêsuoJ

'teued oeSe
E^[3âdSâ] e rolne o opuelrâÍns orêlrseiE leuãd o6rpca
ou otsr^ârd euru3 rntrtsuoe otusuncop etsap ogSe.urstel v

op orêurnu o opueuirolLl
oJerapua ou Ud-ear3 op

.6!02/98C60Ê',otoeoroJd

rq 6ro'rd-ear.,$Àr' r'sdüq
atrs ou Epeur4l,os

e 3 opepralret.e Y

tEUo.eu ou9turâl opot urâ eprte^ ? lvc v

ras a^3p oepuar Ptsap âpepLteÂ

sep e6a4ua ep no o?áelrtrqpq Ep otuêLUour ou ên6êrruê
oçaerelaêp êp orau rod oarucqt orpenb nes oe operoâtLJ
ras E equê^ no rê^rtse opecrpur oarucet tê^Esuodsêr o as
etuaúos ea prriÍ eossâd ep leuorsslloid-o:r ulat apepr.edec
ep e^ord erntQsuoo opetnrur^ elsa opetsale o enb e 1v3 v

'ear3 ou opelselE op orts16êr o e^orduros
anb otuaurnsop o a opetnrur^ qsa opetsate o lenb e IVO V

'1UV ep Oq5elnue no ocÓrntrlsqns âp oPzer ue
soprtuos elêu so^neuuenb no so^rletrlenb so:l u.al sopep
sop o9óecurporlr ep osef, oLr apeprle^ e grâprad 1v3 v

eprnlcuoc êpepr^[v

6T0Zl6qsb gUeied oP elruouor6v e elieque6uf eP leuo!6et oqPsuof,

0l
À

lI
ÉI

ç

o

::

!E

isô

!i;
n g,õ

oE

<e

9gI
opelsôlv

uroa oalua9I
o^ra9v ôp o9pru33 50oz ep orqnlno âp 0€ âp /920'I ou o_e5nto'êü

M - ol!ulal o^rãlv ap ogpryãf,



L9I

oovl.s3rv

ô

./
C/4çZ rg i i-d-!'ilc3

lr^ 3 glaqt,ar!:

ir.rrr' i tr.tj,i.,-1iJ fri úil:riiIi
QtLgZLç L ,.U Ed- V=EC

lll ?rr.:-ia5-=
S]LJ]N 1] VtiIJ tJE ] ] VIUCNVNVIS

I i0z iJc olso6v ap q L sa^ v o3s.Lle. I

so-1os fc cvcvzr-lrEV-LS= rc c3r!',Jlno o^lr-lcv o,- ,JY:llcv
v r,\oc vrNuolnvc ltEodns l3ONr o r fcvcrctlsvrd fc l_Llr^r-l'zfctnoil fc lt-rr!ll fc ov5vNlt\ESrfcl vuvd orEyrc o3rcÇtoN3f1
IIOEINOS OlEVlCf í\Uf -tNi UOl3OUd OC %00 L V r\l3 ç t
VUNSS]dSf VUNSS:dS] ]SVE ]C OYÔYICVdI\O3 : OVfVZIsVINg]TI
sotos lc uocvzlt8vls-r o^lltcv:c ov3v3!-'rdv f oJ.Nlir, lf Nrol

\/tN !o I |v3
_-r'dodÍ rS lc f llcN :CVCinn lil EClr s() cs :lc rv:5 icvfl sr\ric
tcviriStrsvrd lc l|r,1fl z=cnc,r lc l-L[,'il] fc ovivNl.riEfr]c
SO'IOS ]C VIUI]I,^JOI'NYUC fC SC]VSN: -IVL\EON EO1SOEd OC
.,,:00r v or:tBns ca oYÔvl3vdNoc f oY5vzlE\tnc3u y,Jo3 oros
fc uocvzllr8vrs: l-LNf cv noc o.LNStlvnuuv 30 ovÔvlNlt^tr^V.i

có 1,JaS ap cdLl

.tAziei;a; c r1-Li 3I
I i,0zi 10/0e . crsru I

zt^J 0lla !; o?s!i?rr a
Ud,rsêrlV f,rsrcueJj êsuêur.rele3 crreg NrS VXnX VCVE-LSl tleOOl

á33:.?i:il9íJ*:
e auoqesêp ênb soLuêl epeu elep aluasêrd e ale anb opuas opeurul.l3srp
ox eqe có 

^r3s 
o rcrnlaxa c/ç9 t 3z EdtvlE3 | ^ 3 or êquaoul s:lncluoou

NTUCANnI UOOOII lSVHCltl I 
^r-l 

c-r3r.'L;õLrl ap e: Lraj allPp llqesLiodssi
e qcs e 9LiPred eur.rpuc- oueLiled e0a 3 ol.rleE c9t-0s098 df 3 lns L Drel
pf B09z ees ;Lf.u ] 13ÁÀ ogol erlu eu apas Lr]o3 98-t000/trL',0,. ta
ldNS ou elLrcsur ope^ rd clralrp ap e3rp rnÍ eossêd vcl-l sSngluoou
f lltSNnua esêrdLUê e ênb suri sopr^ap so ered vlsffv slurN
o vE f uuf I vtECNVnvlS oíLç219, u Y:81 t^'3 elauuaôuf (e)Js

e ad opeluasêidê.r ole alsau ELrerEd op opelsl sê^lV cJsrcue.rl ap ordrc ur.rF!

.r. i)Oc-c.y.ti d j'J .rtu3:, _d9 .r Pl er,êl aôroi en! eú êoas Lirc3

19-L0il0i 999 9Çg 11 ju . qos I|]J/fdNc oLr elussur ôcrlqnd o] êr p 3p ecrp r'rí
eossêc ud - s:l^-tv of,stSNvuJ lc -lvdtctNnl/\,t vunltfJfud v

0É
À
f

ga
É
1'

E

O

E

!

:

E

i
í3
!i
EH

:E

ào
E

t
:
9
t

E



CoNTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS

CONTRATANTE: BRUNETTI RODRIGUES LTDA, firma estabelecida

na Avenida João Wyclif, n. 111, sala 2508, Gleba Palhano, na

cidade de Londrina /PR, inscrita no CNPJ sob o n. 26.101.14310001-

83, doravante denominada como CONTRATANTE, neste ato

representado pelo seu sócio administrador Thiago Brunetti

Rodrigues, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula

de Identidade n. 8.687.135-1 SSP/PR, inscrita no CPF n.

056.027.079-80, residente e domiciliado na Rua Prefeito Antonio

Fernandes Sobrinho, n, 140, apto 1002, Centro, na cidade de

Londrina/PR.

158
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CONTR.ATADO: MICHAEL TEODOR. LUNDGREN RODRIGUES,

brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira profissional

do CREA n. PR 23165/D, inscrito no CPF n.543.3L2.699-49,
portador da cédula de identidade n. 3.434.582-1 , residente e

domiciliado na Rua Pref. Antonio Fernandes Sobrinho, 140, apto.

1001, centro, Lo nd rina/PR.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

cúUsULA PR.IMEIRA: Do oBJETo

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais
pelo CONTRATADO, na área de Engenharia Civil, na qualidade de

Responsável Técnico pelas atividades desenvolvidas pelo

CONTRATANTE, conforme previsto na legislação vigente.

CúUSULA SEGUNDA: DA REHUNERAçÃo E cARGA HoRÁRIA

'#*'Ís-r;
,r.i.-.-.
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O CONTRATADO receberá do CONTRATANTE o equivalente a 06

(seis) salários mínimos vigentes, para uma jornada diária de

trabalho não superior a 04 (quatro) horas, de segunda a sexta

feira, das 08:00 ás 12:00 horas, conforme estabelecido na Lei

Federal 4.950-A/66.

CúUSULA TERCEIRA: DO PRÂZO

O prazo de validade deste contrato é de 04 (quatro) anos, podendo

ser renovado por períodos sucessivos de até 04 (quatro) anos,

conforme estabelece a Lei 10.406/02, aft. 598, CCB, podendo ser

rescindido a qualquer tempo por uma das partes, desde

comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

GúUSULA QUARTA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Londrina/PR. Para dirimir as questões

decorrentes deste contrato.

Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em

03 (tês) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Londrina,05 de setembro de 2.016.

Thi o Brun drigues ichael dgren Rodrigues.

Testemunhas:

d.^-

RG: o-qGo-688 -t 6Ê?frB RG: st^ 5-
cPF: 91q.32q.32c-n1

L.* B*u"\$ ?e
cPF: É?.Xtr)l f7l - r' Y

/:'/)
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PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCADE LONDRINA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Titular

Empregados Juramentados

Ána Paula Ttistao
Lourival Dánelutti

Edenilson Donis€te Macri
Iw€rlei Bueno MoÍa€§

Oz@s PiDÀeiro de Goes

Mârta Reh.

CERTIDÃO
Ft.001/001

CertiÍico a pedido verbal de pessoa interessada que,
revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles
NÃO CONSTA ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, açáo
alguma de FALÉNCIA, C RDATA,.,I RÂÇÃO JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL em f

BRI'NETEI E ME, CNP.' 26. 101 .

cusTAS R$ 33,66 . ;;" ,

Ler20 113/19 - Tab §1'' àirll.c íháq ,
i . '1..1 

".

0

Busca referente aos ri['irnóí-zO lrnos,

exclusivamente sobre g iiEág;êçra citada..::,.,..;

O referido e dou fé.

Londri 2ôdc'Junho de 2020.

oraes
Brpregado JuraÍrEntado

Av. llradenles,l575 - Jd. Shangri-lá CEP 86070-545 - Londrina - Pr

1
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ÁTÁ DE REUNUO DE RECEBIMENTO E ABERTURÁ DOS ENWLOPES N" 1 E N'2

REF EDITAL DE PREGÃO PRESENCIÁL N'16/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
32/2020

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no I e

no 2, contendo a proposta e a documentação, em atendimento

ao edital de Pregão Presencial n' 1612020 - (PMNSB) -
Contrâtação de empresa especializada para aplicação de
aditivo estabilizador de solo, em diversas ruas do

Município de Nova Santa Bárbara - PR.

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, as quatoÍze horas, no prédio da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Barbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Bairro Centro,

Nova Santa Brírbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência da Pregoeira Sra.

Mônica Maria Proença Martins da Conceição, RG n" 10.450.207-5 SSP/PR, e o membro da equipe

de apoio, Sra. Polliny Simere Sotto, RG n" 9.257.282-0 SSP/PR, designadas pela Portaria,n'
00512020 e o Sr. fucardo Takeo Hamada, Assessor Técnico de Engeúaria do Municípi9, para

proceder a abertura e julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pela proponente interessadp na

execução do objeto do PregÍIo Presencial n' 1612020 - destinado a contratação de empresa

especializada para aplicação de aditivo estabilizador de solo, em diversas ruas do Município de

Nova Santa Bárbara - PR. Aberta a sessão, a pregoeira informou que protocolou os envelopes no 1

e no 2 a seguinte empresa: BRT NETTI & RODRIGUES LTDA, CNPJ no 26.101.143/0001-83,

representada pelo Sr. Pedro Antônio Brunetti Rodrigues, RG n' 8961020-6 SEP/PR. A pregoeira

resolveu dar continuidade ao pÍegão solicitando que o representante da empresa presente

apresentasse os documentos para credenciamento exigidos no edital convocatório. Após o

credenciamento, a pregoeira iniciou a sessão com a análise do envelope contendo a proposfg de

preços. Ato contínuo, a Pregoeira convidou o representante da licitante à negociação .dirgta,
visando à obtenção da oferta mais vantajosa para a administração, porém a emp.resa mantEye a

proposta apresentada que foi de R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos) o m2. Em spgli$a,
procedeu-se à análise dos documentos da empresa BRUNETTI & RODRIGUES LTDA, CNPJ no

26.101.143/0001-83, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar e observou-se que a mesma

atendeu aos requisitos editalícios, sendo, portanto declarada habilitada. Foi então concedido pela

Pregoeira, o prazo de 10 (dez) minutos para a manifestação de possível interposição de recursos.

Decorrido o prazo, sem manifestação de intenção de interpor recurso, a Pregoeira deçlara
vencedora à empresa habilitada. O processo será encamiúado à Autoridade Superior para decidir
sobre a sua Homologação. Nada mais a ÍÍaÍar, a sessão foi encerrada, eu, Polliny Simere §gtto,
lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pela pregoeira e megrlro
da equipe de apoio e demais presentes que assim desejaram. \

Rua Watfredo Bitlencoud de Moraes,222 - E(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001{0
E-mail: !qlêçegí2!s!.p!ggyI Nova Santa Bárbaía - Paraná

r
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

roença da Conceição
Pregoeira

§
Mônica Mane P

Pollin re Sotto
Equipe de apoio

Ricardo Takeo Ha a

Assessor Técnico de

Pe tônio Brunetti Rodrigues
Representante da empresa Brunetti & Rodrigues Ltda

Rue WalíÍedo Bitt€ncourt de Moraes, 222 - E(0xx43) 326Ê8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001{0
E-mail: lgiEçAgíeDlsljIlafu Nova Santa BárbaÍa - Paraná

a
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REFEITURA MUNICIPAL

Mônica Maria P roen a da Conceição

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÁNA

RESULTADO DE LTCTTAçÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 16/2020 . SRP

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 02 de julho de 2020, às 14h00min, no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n'

222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se a abertura

e julgamento das propostas apresentadas na licitação modalidade Pregão Presencial

no 1612020, destinada a contrataçáo de empresa especializada para aplicação de aditivo

estabilizador de solo, em diversas ruas do Município de Nova Santa Bárbara - PR.

Protocolou os envelopes n' í e n' 2, a seguinte empresa: BRUNETTI &

RODRIGUES LTDA, CNPJ n" 26.101.143/0001-83.

Após abertura dos envelopes de propostas, tentativa de negociaçáo dos

preços e análise dos documentos de habilitação, a pregoeira declarou como vencedorâ

a emprêsa BRUNETTI & RODRIGUES LTDA, CNPJ n" 26.101.14310001-83, num valor

total de R$ í 14.700,00 (cento e quatorze mil e setecentos reais). I ral

lnformo que, esta Comissâo consultou os sites do TCE Paraná ê do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar

se a empresa habilitada não está declarada inidônea para participar de certames

licitatórios, conforme comprovantes anexos.

Resolve-se encaminhar ao Departamento J urídico para obter o parecer,

e após enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias. i ,:il

Nova Santa Bárbara, 021071?,02ü.

rr ql'r

I :b,

Pregoeira
Portaria n" 005/2020

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes no 222, Ce Ío,3 43. 3266.E 100, X - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@n sb.or.eov.br - www.nsb .pr.gov.br



02107 t2020 Cadasúo lmpedidos Licitar e Contratar

TCEPR
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Consulta de lmpedidos de Licitar

,.rqúlrr thp.dlóor dê Lrctt.r

'lipo documento CNPJ Númerodocumento 2610l143OOOl83

Nome

Período publicação : de

Data de Início Imp€dimento: de

Dâta de Fim Imp€dimento: dê

IEHUI{ tTtM ENC0NfiAD0 PARA 0 CNPJ: 26101143000183!

até

até

até

h(ps://servicos.tce.pr.govbr/tc€pr/municipaUaiUConsuttarimpedidosweb.aspx 1t1



FILTROS APLICADOS:

cPF / CNP,: 26.101.143/0001-83

Data da consulta: 02lO7l2O2O 14:49'.25

Data da últlma atualizaçáoi 011o712020 06:30:14

OEIAIHái

Nenhum Íegistro encontrado
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NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 07 de julho de 2020.

Processo Administrativ o ns 032/ 2O2O

Pregão Presencial ns 016/2020

Objeto: Contratação de Empresa Especlalizada para Aplicação de Aditivo
Estabilizador de Solo, em diversas ruas do Município de Nova Santa Bárbara

- PR.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDtCO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo licitatório

Pregão Presencial ns 016/2020, o qual tem por objeto Contratação de

Empresa Especializada para Aplicação de Aditivo Estabilizador de Solo, em

diversas ruas do Município de Nova Santa Bárbara - PR.

O pregão é regido pela Lei ne 10.520/2002, o Decreto ne 3.555/2000, o

Decreto 1e 5.450/2005 [paro pregão no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3s da Lei ne 70.52012002, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quãnto à

necessidade de contratação e definição do objeto do certame, foram

juntadas as cotações de preço do ltem pretendido, como forma de fixar o

preço médio a ser licitado.
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O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação

do objeto do certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procuradoria jurídica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame (Art. as incisos I a lV da Lei ne tO.52OlO2)e providenciori

a publicação do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas

propostas. Saliente-se que entre a publicação e a abertura das propostas

fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. +s, V da Lei ne

70.szl/02).

Na data em edital, houve o recebimento das propostas, abertura das

mesmas e procedeu-se a sessão de disputa por lances, nos termos

previstos.

Observa-se que apenas 01 (uma) empresa se interessou em se

credenciaram para disputa por lances, apresentando a documentação

pertinente, da empresa e do seu representante para esta fase do

procedimento. Ato contínuo o pregoeiro partiu para negociação direta com



PREFEITURA MUNICIPAL 1?0
NOVA SANTA BARBARA

a única empresa interessada e classificada, visando obtenção de proposta

mais vantajosa para a Administração.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas,

procedeu-se a análise dos documentos de habilitação jurídica da empresa

partícipante, estando a mesma habilitada, lavrou-se mapa final de

classificação da empresa vencedora, juntou-se consulta no cadastro de

inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Estado do

Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS.

Foi constatado que a referida empresa não constava no cadastro como

inidônea para participar de certames licitatórios.

Abriu-se prazo para manifestação de interesse a interposição de recursos.

Transcorrido o prazo legal, e não tendo havido qualquer intenção de

recurso quanto as fases do processo licitatório Pregão Presencial ne

Ot6/2020, tendo vindo desta forma descrita acima, instruído o processo

para análise final desta procuradoria jurídica.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, estando

o processo devidamente instruÍdo, não se observa ilegalidade ou

irregularidade no procedimento, estando apto para encaminhamento a

autoridade superior para continuidade da contratação pretendida.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ne tO '520/2002, clc a

Lei ns 8.666/93.
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Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

parecer.

á_
Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria J u ríd ica

(\ ---'
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, . encaminhamos a Vossa

Excelência o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO PRESENCIÂL"

n." 16120120, para que se manifeste sobre à HOMOLOGÂÇÃO ou náo deste

processo licitatório.

Nova Santa Bárbara, 10l07 l2O2O.

Mônica Maria Proença da Conceição
Pregoeira - Portaria n" OO5l2O2O

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, M - E6.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pl4Qtlbl
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE HoMoLocaçÃo n eouuorca,çÃo
pnpcÁo PRESENcTÂL N" t6l2o2o

Aos 10 (dez) dias do mês de julho (O7) do ano de dois mil

e vinte (2O2O), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso

de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçào

Pregáo Presencial o," L6|2O2O, destinado a contrataÇáo de empresa

especializada para aplicaçáo de aditivo estabilizador de solo, em diversas ruas

do Município de Nova Santa Bárbara - PR, a favor da empresa que

âpresentou menor proposta, sendo ela: BRUNETTI & RODRIGUES LTDA,

CNPJ n' 26.101.143/0001-83, num valor total de R$ 114.7OO,OO (cento e

quatorze mii e setecentos reais).

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

Kondo
Municipal

Rua Walliedo Bitrencourt de Moraes n'222. Centro, I 43. i266.8100, >1] - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - iicitacao@nsb.or.gov.br- www.nsb.or.sov br
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EXTRÁTO OO CONTRATO N" 33i2o2l)

REF.: Pregão Presencial n." 9/2020
CONTRÂTANTE: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa luridica de direito
publico interna, inscrila no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001S0, com sede

adrninistrativa na Rua WalÍíedo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato
representado pelo seu Prefeilo Municipal, Sr. Eric Kondo.

COIIIIATADA: CARLETTO GÊSTAo DE FRoÍAS LÍDA, rnscrila no CNPJ
soi 08.469.404/0001-30, com sede na Rua Brigadeiro Arlhur Carlos Peralta,

277 - Sala 05 ' CEP: 83025200 - Balrro: Bom Jesus. São José dos Pinhais/PR.

OBJEÍ0: Conlratação de empresa especializada para implantação e

operação de sistema inÍoÍmatizado e integÍado de gerenciamento de

manutenção pÍeventiva e correliva dos veiculos e máquinas pertencentes a

Írola do município de Nova Santa Bárbara - PR.

T G ADMIItISTRAÍIVA: .24,9% (menos vinle e quatro virgula nove por cento).

VÂLoR MAXIMo ESÍ|MÂDo: R§ 839.181,00 (oilocenlos e trinla e nove mil,

cento e oitenta e um reais).

PRÁZO DE vlcÊNCÁ: 12 (doze) meses, contados a parlir de sua assinatura do

contieto, ou seja, âté 09/07/2021.

SECRETARIA: SecretaÍias Municipais.

RECURSOS: Secretarjas Municipais.

RESPONSÁVEL JURiOICO: Carmen Corlez Wilcken, OA8/PR n' 22.932.

FORO: Comerca de Sáo JeÍônrmo da Sena, Estado do Parâná.

DATA DE ASSINATURA CONTRÁTO: '10i07l2020.

Poder
Executivo

Ano Vll

IMPRENSA OFICIAL -
L€i n' 560, do 02 dê abril
dê.2013;

Aos 10 (dez) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vrnle

(2020), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, PÍefeilo [,4unicrpal, no uso de minhas

atribuiçóes legais, HOMOLOGO o procedrmento da Licilação Pregáo PÍesencial

n.o 16i2020, destinâdo a contralaçáo de empresa especializada para aplicaçâo de

aditivo estabilizador de solo, em diversas ruas do i.4unicipio de Nova Santa

Bárbara - PR, a favoÍ da empÍesa que apresentou menor proposla, sendo ela:

BRUNETTI & R0DRIGUES LTDÂ, CNPJ n'26.101.143i0001-83, num valor total

de R$ 111.700,00 (cento e quatoze m I e selecenlos reais).

Dar ciência aos interessâdos, observados as prescriçôes legais

Oertrnenles.

Eric Kondo
Prefeito Municipal

Ediçáo N' 1760 - Nova Santa BátbaÍa, Panná. SEXTA-FEIRÂ, 10 dô J L

l - Ato6 do Poder

PREGÀO PRESENCIAL N" 16/2020

ll - Atos do Podcr islatlvo
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Edição: 1890

SÚMULA oE REcEBIMENTO DE RENovAÇÃO LICENçA
DE OPERAçÃO (MADEIíEIRAi

A MADEIREIRA I4OLONHA LTDA TORNA PUBLICO OUE
RECEBEU DO IAP, A RENOVAÇÁO DE LICENÇA DE OPEFÁÇÂO
PARA BE I'{EFÍC'AIUEIITO DE IüADE IRÂ (MADEI RAS
SÉRRADÀS. TABUAS, VIGAS, RIPÀS E TEC), A LICENÇA DE
opERAÇÁO N' 12!rs17-R1 COM VALTDADE ATÉ 29.',C8/2020.
LOCÀLIZÁDO AS IúARGENS DA RODOVI,\ FR16C Kt',' 96 S/i.J.
I.Io I..UNICioi2 c: Co.JGoNI\HAS ESTÀDc Do PÀPá\A
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Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

EXTRATO DO COtÍRATO N'33/2020
REF.: Pregâo Presencialn "9/2020
CONTRÁTANTE: Muôicípio de Nova Sanlâ BàrbaÍa. pessoa juÍidrca de

diro,ro Dublico inteína, inscntâ no CNPJ sob o n' 95 5ô1 0S0i0001-60 corn
sede âdministrâtiva na Ruâ Wãlíí€do B iêfcoun le r,,lora€s.222 neste alo
íêpresentàdopêloseuPÍêtertolvluÍrci9ál Sí EÍrcKorCo

CONTRÂTADA: CARLETTO GESTAO DE FROTÀS LTDA, IoScnIa no
CNPJ sob n'08.469.404/0001'30. com sede .a Ruâ Bírgadeiro AíhLjr
Canos Peralti.277 - Sala 05- CEP: 83025200 ' Barno- Bom Jesus. São José

OBJETO ConúatãÉo de empíesâ espe.ralzâda parâ lmplanlaçáo e
operáção de srslema inÍoÍnalzâdo o rnlegrsdo de gerenciamênto de
ma.utenÉo preventiva e roÍerira dos vêicuios É máqurnas pertencenles â
írolâ do município de Novã Sênlâ Bárbâía - PR.

TAXAADMINISTRÁTlVÂ -2,1.99; (menos v,nle e quatro viÍgula nove D.r

vALOR MAxltüO ESTIMÂDOr RS 839.181,00 (o to.entos e triniâ e nove
mil. cenlo e oitenta e um Íeais).

PRAZO DE V]GÊNCIA: 12 (doze) meses. rantâCcs â padií de sua
assrnrtuíâ do contíâlo. ou seta. alé 09rC7;2021.

SÉCREÍARIA: Secretanas I'lun cipars.
RECURSOS: Sêcretanas Munrcrpârs.
RÉSPoNSAvEL JURiDtco' cárhen coíezvJIcken, oABiPR n' 22.932
FOROI Comârca de SãoJerôniÍno da Sená. Eslêdo Co Parâná
DATA DE ASSINATURA CONÍRATO: 1O/07/2020

htstÉ6Ê ioMor.ocaêÃo ÉaDJUorcaÇÀo
- -pR ÊôÀo p,REsEtÍcral rê i 6f2o20

Acs 10 (dez)diâs'do més de iülho (07) do âÁo de dois mir e vinte (2020).
eÍn meu Gâbinete, eu Enc Kondo, PreÍeilo l'4unicjpal, no uso de minhàs
atribuiçÕes legais. HOMOLOGO o procedrmenlo da LicilaÉo Pregàc
PÍesencial n." 16/2020, destrnado ã conlralaçãc de emprêsa especializadâ
paÍa âplicaÇáo de aditivo eslâbirzedoÍ de solo, ern diversas ruas óo
Munrcipicde Nova Sánlã 8árbarâ. PR. a Íavoroa emprese que apresentou
menor proposta, sendo ela. BRUtIEITI & RODRIGUES LÍDA. CNPJ n'
26 101.143/c001-83, num vâlor lotêlde RS 114 ;00.0C {cei:to ê qr.raloÍzê mti
e sêlece ntos Íeais ).

DaÍ ciéncia aos interêssados. obseNados as p.escriÇóes 
. egê s

Eric Kondo . ProÍoito Iúunicipâl
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

oRDEM DE CONTRATAçAO

Pela presente ordem, ÂUTORIZO a contratação da empresa

BRUNETTI & RODRIGUES LTDA, CNPJ n" 26.101.143/00O1-83, num valor

total de R$ 114.7OO,OO (cento e quatorze mil e setecentos reais). Tudo de

conformidade com a presente Licitação na modalidade Pregâo Presencial n."

L6l2O2O.

Nova Sarrta Bárbara, 13/07 l2O2O

Kondo
Municipal

Rua walfredo Bittencouí de Moraes n' f22, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails IrcitacaoLa n§b.pl,gov.bt'- wrvrv.nsb.plpy-Ú
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NOVA SANTA BARBARA
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Nova Santa Bárbara, 13 de julho de 2.020.

PARECER TÉCNICO

À Secretaria de Administração.

lnformamos que a aplicação de Aditivo Estabilizador de Solo de origem químico à

base de óleo sulfonato sem reagentes químicos, solúvel em água, não inflamável, não

tóxico, não corrosivo, biodegradável, com certificação ambiental, com aumento de no

mínimo 100% do CBR do solo e que reduza o índice de plasticidade do solo (aplicação na

base) em ruas da zona rural e urbana e vila rural do município de Nova Santa Bárbara,

Objeto do processo Administrativo ns32l202O e pregão presencial ne 16/2020, é por conta

da contratada o fornecimento do Caminhão PIPA para a aplicação do ADlTlvO, os demais

equipamentos e maquinas são por conta do Município.

Atenciosamente,
r( liô

í. .,,1.à

r
\ '.-'(-'/- -' '

Ricardo Takeo Hamada

Engenheiro Civil

pll
11

.,..2 
")LU

Rua Walfredo Bitlencourt de MoÍaes, no 222 - Cenlro - Cep. 86250-000 - FonelFax (043) 266.1222
c.N.P.J. N.o 95.561.080/000í €0

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: pmnsb@nsb.pr.oov.br - Nova Santa Baóa.a - PaÍaná
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Contrato no 3412020

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA

aÁnenRA E A EI/pRESA BRUNETTT E RoDRIGUES LTDA, TENDo poR

oBJETo A c0NTRATAÇÃo DE EMPRESA ESpEctALTzADA PARA

ApLtcAçÃo DE ADrlvo ESTABILtzADoR DE soLo.

Referente ao Pregão Presencial n.0 '16/2020

Pelo presente inskumento particular de contrato, vinculado ao Pregão

Presencial n.o 1612020, de um lado, o MUNICÍP|O OE NOVA SANfl eÁnalRA, pessoa juridica de

direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walhedo

Bittencourt de Moraes, n" 222, cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu

Prefeito lt/unicipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF

sob. o no 018.008.959-50, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado

CONTRATANTE, e a empresa BRUNETTI E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob n"

26.101.143/0001-83, com sede na Rua João Wyclif, 111 Sala 2508 - CEP: 8ô050450 - Bairro: Gleba

Palhano, Londrina/PR, neste ato representado pelo Sr. Pedro Antônio Brunetti Rodrigues, inscrito no

CPF n' 075.024.919-6'1, RG n" 89ô'1020-6 SESP/PR, doravante denominada CONTRATADA, em

contormidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores,

ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condições a seguir

estabelecidas e enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA . OO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviços de aplrcaÇâo

de aditivo estabilizador de solo, conforme consta da proposta apresentada no Pregáo Presencial n.o

1612020 e especiÍicado abaixo:

t

ITENS

Lote Item Códígo
do
produto/

serviço

Descrição do
produto/serviço

Marca do
produto'

Unidade

de

medÍda

Quantidade Preço
unitário

Preço total

Lote

001

1 8825 Aplicação de aditivo

estabilizador de solo de

origem quimico, a base de

óleo sulfonato. sem

necessidade de reagentes
quimicos, solúvel em

água, não inflamável, não

tóxico, não corrosivo,
biodegradável, com

certiÍicação ambienlal,

com garantia de aumento
de no mínimo 100% do

CBR do solo e que reduza

CON-AID

CBR

PLUS

IVTS 7.400,00 15,50 114.700,00

Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro, I 43. 3266.8100, F< - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacaorÍ)nsb.pr.eor'.hr - rvrvrv.ns ovt' t
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NOVA SANTA BARBARA
esrpo o oo panaruÁ

o indice de plasticidade do

solo, (aplicação na base)

em ruas da zona urbana e
vila rural do município de
Nova Santa Bárbara.

TOTAL 114.700,00

CúUSULA SEGUNDA - Do LocAL DA oBRA
Os serviços deverão ser executados na Vila Rural Sol Nascente, Rua Sebastião

Prudêncio Pinheiro, Rua das Orquídeas, Rua Olivino Furquim de Camargo e Rua Mariano Carbonera,

conforme projeto.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUçÃO E DO IN|CIO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste

Contrato, inteiramente concluido, em condições de aceitação e de utilização, em até 60 (sessenta)

dias, sendo que os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 10'(décimo) dia da data da

assinatura do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos

a) Pregão Presencial N.'16/2020 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 27 de junho de 2020.

PAúGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para,

em conjunto com este contrato, deflnirem seu objeto e a sua peíeita execução.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os

anexos e este contrato, vale o conkato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam

a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser

realizados e que importem em alterações de qualquer condição contratual, desde

que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

cLÁusuLA QUTNTA. DO PREÇo

Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se

obriga a pagar à CONTRATADA um valor total de R$ 114.700,00 (cento e quatone mil e setecentos

reais).

CLÁUSULA SEXTA . DO PAGAMENTO

0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a execuçâo dos

serviços, mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, I 43. 326ó.8100, :< - 86.250-000
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(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçoes sociais previstas nas alineas
"a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.0 8.2121991 , às contribuições instituidas

a titulo de substituiçã0, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de

Situação lunto ao FGTS.

PAúGRAFo ÚrutCO - n CoNTRATADA se compromete a emitir a respectiva

Nota Fiscal no valor conespondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

cLÁusuLA sÉTrMA - DAS 0BRTGAÇÔES DA CONTRATADA

Alem das naturalmente deconentes do presente contrato, constituem obrigações

da C0NTRATADA

a) Fornecer por sua exclusiva conta, todo material e máo-de-obra que se

façam necessários para a execução total da obra, mesmo que não tenham

sido incluídos nas planilhas de quantitativos pela CONTRATANTE, porem

constantes das especificaçoes fornecidas para a elaboração da proposta e

pertinentes ao objeto contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obrigaçÕes trabalhistas, securitárias,

previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato,

relativos à mão-de-obra utilizada, bem como os deconentes de

responsabilidade civil em geral;

c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado às instalaçóes e

ao pessoal da CONTRATANTE ou terceiros, por funcionários ou pertences

da CONTRATADA ou seus prepostos, conendo por sua conta exclusiva

todas as providências e despesas decorrentes;

d) A C0NTRATADA assumirá exclusiva responsabilidade por todos os

prejuizos que causar ao l\,4unicípio de Nova Santa Bárbara, por

inadimplemento de qualquer obrigaÇão contratual, especialmente no que se

refere ao cumprimento das especificaçÕes e prazo de execução;

e1 Efetuar às suas expensas, o transporle de pessoal e equipamentos, até o

local da obra;

Í) lilanter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as

condições de habilitaçào e qualificação exigidas no Edital, durante toda a

execução deste contrato.

cúusuLA oTTAVA - DAS OBRTGAçÔES DA CONTRATANTE

Além das naturalmente decorrentes do presente conkato, constituem obrigaçoes

da C0NTRATANTE

a) fornecer todos os projetos e planilhas e informaçoes que se fizerem

necessárias à execução da obra, objeto deste Contrato;

b) Ílscalizar a execução da obra bem como os materiais a serem utilizados; .

c) realizar os pagamentos devidos a Contratada na forma estabelecida neste

Contrato,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222. Centro. t 43. 3266.8100. >i - 86.250-000 //
- wrvrv.nsb.or. gov. brNova Santa Bárbara. Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eol'.br

)



PREFEITL]RA IúUI"]]CI PAL ,
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARAI,.]Á

d) garantir a Conkatada o acesso aos projetos possibilitando assim a perfeita

execução da obra.

CLÁUSULA NoNA - DoS MATERIAIS, VEíCULos, MÁQUINAS E EQUIPAMENToS

Os materiais, veiculos, máquinas e equipamentos a seÍem empregados nos

serviços decorrentes deste Contrato serão fomecidos pela CONTRATADA e serão de primeira

qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizaçã0, impedir o emprego daqueles

que julgar impróprios.

cLAUSULA DECtMA. 0O RECEBTMENTO DOS SERVTçOS

0 obleto deste Conkato será recebido provisoriamente, em no máximo 15

(quinze) dias, após a comunrcação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela

CONTRATADA, ficando está responsável pelo bom funcronamento dos serviços executados até o seu

recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A

aceitação pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da

CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRo - 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato

deverá estar formalizado até ô0 (sessenta) dias do recebimento provisório,

mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido

esse prazo, sem qualquer manifestaçáo do Contratante, os serviços serão

consideradas como recebidos deflnitivamente.

PARAGRÂFO SEGUNDO - O recebimento provisório ou deÍlnitivo não exclui a

responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela

perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução

do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal, poderá ser

aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuizo da reparação dos danos a ele

causados, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de mora de 0,1% (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da

parcela recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este pÍazo,

este Termo será encaminhado para abertura de Processo Administrativo;

c) multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por

cento) sobre o valor da parcela inadimplida;

d) multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento)

sobre o valor do contrato,

e) suspensão do direito de licitar junto ao C0NTRATANTE, pelo prazo que o

Prefeito l/unicipal determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas seguintes

hipóteses:

1,ri

t

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, I 41. 3266.8100, I! - 86.250-000
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e.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar

o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo

estabelecrdo pela Administração;

e.2) não mantiveÍ sua proposta,

e.3) abandonar a execução do contrato;

e 4) incorrer em inexecução contratual.

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública

lVunicipal, pelo prazo que o PreÍeito Municipal determinar, até no máximo de 5
(cinco) anos, nas seguintes hipóteses:

f.1) fizer declaração falsa na fase de habilitaÇão;

f.2) apresentar documento falso;

f.3) frustrar ou Íraudar, mediante ajuste, combinaÇão ou qualquer outro

expedrente, o procedimento;

f,4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça,

fraude ou oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou

f.5) agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento

especifico;

f.6) tenha sokido condenaÇão judicial deÍlnitiva por praticar, por meios dolosos,

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

f.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administraçã0, em

virtude de atos ilícitos praticados, em especial, infraçóes à ordem econômica;

Í.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na

Íorma da Lei.

PARÂGRAFO PRIMEIR0 - As penalidades de Advertência, Suspensão

Temporária e Declaração de Inidonerdade poderão ser aplicadas juntamente

com as penalidades de multa, Íacultada a defesa prévia do CONTRATADO.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sendo a licitante penalizada e rncorrendo multa, a

respectiva importância será descontada do valor da garantia contratual,

PARAGRAFO TERCEIRO - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia

prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença,

que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

Administraçã0, ou cobradas judicialmente.

PARAGRAFO QUARTO - As penalidades previstas não excluem a possibilidade

de rescisão administrativa do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA APLICAçAO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades

previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início a procedimento administrativo para

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no222. Centro, 8 4i.3266.8100, :'- - 86.250-000

t

ltNova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail lici a r - wrvu.rtsb ov.br
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apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de penalidades, garantindo ao CONTRATADO o

exercício do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva ao . direito de rescindir o Contrato,

independentemente de interpelaçào judicial, sem que à CONTRATADA 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 transferir, no todo ou em parte, o Contrato a
quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa

anuência do C0NTRATANTE;

c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da

C0NTRATADA sem justificativa aceita pelo C0NTRATANTE;

d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condiçôes contratuais por parte

da C0NTRATADA e desobediência da determinaçâo da Íiscalização, e

e) demais hipóteses mencionadas no Art, 78 da Lei 8.66ô/1993

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato, quando motivada por

qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos,

a perda da garantia de execuçáo, sem embargos da aplicação das demais

penalidades legais cabiveis.

PAúGRAFO SEGUNDO . Declarada a rescisão do contrato, que vrgorará a

partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a

entregar o percentual executado e/ou o objeto deste contrato intejramente

desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, devendo,

obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alínea "f'da Cláusula

0itava deste contrato.

cúUSULA DÉCIMA QUARTA. DAS ALTERAÇÔES

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer

alteraÇoes nas especiÍicaçoes técnicas, nas quantidades, nos prazos de execução ou nos valores,

decorrentes das obngaçoes assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA. DA DOTAÇÃO ORçAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotação

orçamentária no

DOTAÇÕES

Conta da
despesa

Funcional programática
lfonte de 

lNatureza 
da despesa

[ecurso I

Gm-po da íonte

892 05 001 15 451 0090 1001 1757 l+.+.SO Sr.OO.OO Do Exercicio

Nova Santa Bárbara. Paraná - ã - E-mail - li itacaor?nsb
Rua Walfredo Bittencôuft de Moraes rf 222, Cenrro. I 43. 3266.8100, i.l - 86.250-000

or.br - rvrr rv.nsb.Dr.gor'.br
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ct-Áusur-l oÉctMA sExTA - Do pRAzo oe vte Êrucn.
0 prazo de duração do contrato a ser firmado enke as partes será de í20 (cento

e vinte) dias, ou seja, até 0911'112020.

CúUSULA DÉCIMA SÉTMA. Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução

das questôes oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, Ílrmam o presente contrato, em 03 (três) vias

de igual teor, na presença de duas testemunhas,

Nova Santa Bárbxa, 1310712020

Kondo

Prefeito [,1 untc | - Contratante

Pedro Aptônio Brunetti Rodrigues

Brunetti e Rodrigues Ltda - Conkatada

t\,
\

J
*, Í,LL

Ricardo Takeo Hamada

Assessor Técnico de Engenharia - Fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfredo Bittencoun de Mor-aes no 222, Centro, 51 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara- Paraná - tr - E-mail - licitacaoúDnsb.pr.eqv.br - rvwlv. ns b r v. br

I
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REF.: Pregão Presên cial n." 1612020

C0NTRATANTE: Município dê Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de direito publico inlerna, inscrita no CNPJ sob o n0 95.561 .080/0001{0, mm
sede adminiskahva na Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes,222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo.

cilmrlol: BRUNETTI E RODRIGUES LTOA, inscrita no CNPJ sob n'26.101.143/0001-83, com sede na Rua Joáo WycliÍ, '111 Sala 2508 -
CEP: 86050450 - Bairro: Gleba Palhano, Londrina/PR.

OBJETO: Conkatação de empresa especializada para aplicaçâo dê aditivo estabilizador de solo, em divêrsas ruas do Município de Nova
Santa Bárbâra - PR.

VALOR: R$ 114.700,00 (cênto e quatoze mil ê setecentos rêais).

PRÂZO DE VIGÊNCIA: 120 (cênto e vintê) diâs, ou seja, até 09/11/2020.
PRAZO DE EXECUÇAO:60 (sessênta) dias, conlados a partir da assinatura do contrato

SECRETARIA: Secretaria de Obras, do Trabalho e Gêração de Empregos.
RECURSOS: SecretaÍia de 0bÍas, do Trabalho e Geração de Empregos.
RESPONSÁVEL JURíDICO: Carmen Cortez Wilcken, oAB/PR no 22.932.

FORO: Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná.
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 1310712020.

o N" 1761 -Nova Santa Bárbata, Paraná.Edi SEGUNDAfE tRA, .t3 arê J

EXTRATO DO CONTRÁT " 34t2020

AV|SO DE LTCTTAçÃO

PREGAO PRESENCIAL NO 19/2020

ObiA: Contratação de êmprêsa êspecializadâ pâra execução de calçada êcológicâ de bloco intertÍavado de concrêto.

Tipo: Menor Preço, Por Lote.
Recebimento dos Envelopes:Até às í3h30min do dia 28/07/2020.
lnício do Pregão: Oia 2810712020, às 'l4h00min.

Preço máximo: R$ 77.947,79 (sêtênta ê sêtê mil, novecentos e quarenta e sete reais e sêtenta ê novê centavos).
lnformacôes comDlcmútarcs poderão sêr obtidas em horário de expediente na Prefeitura lrunicipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo
Bittencourt de i/oraes n" 222, pelo fone: 43-3266-8'100, por Email: licitacao@nsb.or.oov.br ou.pelo site www.nsb.0r.oov.br

Nova Santa Bárbara, 1310712020

Mônica Maria Proença Martins da Conceição
Pregoeira

Portaria n' 005/2020

ll-Alos do Podêr islativo
Não há publicaçoes para a presente data

lll- Publicidadê
Não há publicaçóes paÍa a presente data

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Walfredo Bittencourt de MoÍaes n'222 - Centro

Fonê/Fâx: (43) 32664100
E-mail: diariooÍiciâl@nsb.pr.gov.bí

pmnsb@nsb.pÍ.gov.br

D@msro a$'nado po. caÍtÍc2do Dlg,Er - Nda Sanra
BárEÉ PÉí6rhiÉ úr.orál 955610800mr60-^C SEFÀS^-
Sua turóucuEdê é qô6nld! d€sdô qle v's@lLzado aúavés ib
sil!- hnó11{I*iô.ôÍ r! b/ooírá/oúbíá!+/!Mt!.IqiLqâ!í!
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ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊNcta truteRrua

Nova Santa Bárbara, 1410712020

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Ricardo Takeo Hamada - Assessor Técnico de Engenharia - Fiscal do
contrato n" 3412020

Prezado Senhor,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do
contrato n" 3412020, decorrente do Pregão Presencial n.o 1612020, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para aplicaçào de aditivo estabilizador de
solo, em diversas ruas do Município de Nova Santa Bárbara - PR, a fim de que o
mesmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigaçôes
contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elain Cristina Lu Santos
or de Licitaçõe

tu, '

Aar".'lí
!-

d

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - Iicitacao@nsLr.pr.sov.br - rvwrv.nsb.Dr.gol .br

\e

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n' 222, Centro, 8 43. 3266.8 I 00, i< - 86.250-000
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S ECRETARIA: SecÍelaÍia de Obras doTrabàlho e Gehçaode Empresos

OBJETO: Conlratação de empresa especiâlrzada para aplicaçào de
ãditlvo êsiâbilizãdor dé solo em diversas ruas do Municipio dê Nova
SantaBárbara-PR.

VALORT RS 114.700,00 (cento e quatorze mile setccentos reâis)

PRAZO DE vlcÊNclA: 120 (cênro e vinte) diâs oLrselr..le09/1112020.
PRAZO DE EXECUÇÁO: 60 (sessenta) dias coÍrL.dos á pãntr da
ass nâlura docontrâlo.

Nova Santa Bárbara- PR
Erao qq cpftÉino N'34i2o2o

REF.: Pregão Prdlibnclâl í.' l6/2020-

CONTRATANTE: Munlcipio de Nová Santa 8árbara. pe!sca t!ridica de
d!re(o publico rnlernâ, ins.r lâ no CNPJ sob o n" 95.561 08!,0001-60 conr
sede a.lmrôrslraliva na RuaWalÍredo B Ltencouride N1oÍâe:.222. neste alo
reDresênLadope oseuPreÍe lofvlun c oal. Sr.EricKondc.

CONÍRAÍADA: BRUNETTI E ROORIGUES LÍOA. r.scíla no CNPJ sDt
n'26.101.143r0C01-83 com sêde na Ru. João Wv.l í 111 Sara2508,CEP
86050450 - Ba Íro:Glebà Palhaio Londr nalPR.

t70 1

Iov.b

lov b
RECURSOS:Secretana de Obras doÍrêba ho -- Gera!a( Ce EmpíeSos.
RESPONSÁVEL JURiDICO: Cârmen Co(ez Wrrcken. Or\B/Ptt i'22 9:r2
FORO:ComarcadêSáoJerônmodaSeÍa EstaaoCcParanâ
oaÍa oE ÂSSTNATURA coNT âÂTo, 13/07/2020.

PORTARTA No 056/2020
O PreÍe to lúunrcrpâ de Nova Sanlâ EáÍbarâ. ôo uso de suas

atr bu çôes egârs e regirnenlâ s. e conÍornrê drsposto nã leq s ê.àc desle

UOILEAE
Arl. 1ô- Flca Nomeâdo o Íuncrofano aba xc íc ãc on.,lo dc CâÍgo de

Conílança, abêixo definido con remuneraçáo estaberer.aâ Fo a-,rrovldo
plancdeCaígoseCaÍre ra

r123.

Ut

urstç
:STR
)N ÀI
_.gao

_F
L

!oIo

I

None R.G

WTSON ROORIGIJES

DACRUZ
5.590.02t6 Geslor CadaslÍo Uoico e do

Proqrema Bolsa temilie
FGB

Cargo Simbolo

A.t. 2Ô - Esta porlana entra eni 01 rurho de 2020, revogadás as d,spos ções

Re!Jrstre-se. pubIque-se e c!mpía-se
Nova Sânlâ Barbara 14 de t!lrro de 2020

Eric Kondo - Prereib nlunüDat

rto Antonio do Paraiso PR
EXTRATO OO CONTRATO N'143/2020
PREGÀo ELEÍRóNtco N" 031/2ozo
PROCESSO AOMtNtSÍRATtVO N' 044/2020
CONÍRATANTE: PREf EITURA MUNICIPAL OE SANÍO ANTÓNIO OO PÁRAISO
oêssoalu.d'cá de drerlôpúbÍo Lnl':Ír!^ côr s€ae nà.l2dede SanlcÀ.io.rodo
Pê,aiso, Estado dô páÍâná nã Av.r'aâ DeD!lêdc N son Rrbâs. fo 886 Cen:ro

'.scrrã .ô cNPi sob i' 75 8321ra',aar ll nêsr. aoreÊreseni2d.ÊeiôrÍêÍerê
M!n crpal Senh.TVJANDERLEY MARTINS FERREIRÂ.
PROPONENÍE ALEXÂNORE SEXTAK BAÍISÍELA JUNIOR COMERCIAL OE
ALIMENTOS E MAÍERIAL DE LIMPEZA - EIRELI pessoa r! li.â,-le dúeL.
prvadô. ôs.írá ôô Ç FJrNlÊ sô5 ôr 6 sig r,'rioocl'g.J con\ s--de i, .:i.dê de
.Jalaizhho. Estãdo do Pêrâ.â nê Alen a. B.1.rrn G aLarnâ n'10!)r Ce.ta
cEP 86210-000, neste ato rcDrcsenado 1.i oor aLExaNoRE sExÍÁK
BATISTELAJUNIOR.
OBJEÍO:.CONÍRÂÍAçÀO OE EMPRESA PARA FORNECIIúENÍO DE GENEROS
ALIMENÍICIO§ E MAÍERIAIS OE HIGIENE E LIMPEZA PARÂ DISIRIBUICAO ÁS
FAMiLtas EM stÍuaÇÀo oE.vuLNERÂalLtoaoE socrÁL No MUNrctpro oE
saNTo aNToNto oo pÀRAiso/pR. coNFoRME DEscRtçÃo EM EolrÀL.
FÀZENDO OELEPARÍE INIEGRANÍE PÀRA'IOOOS ÊINS E ÊFEITOS
VALOF RS 77 812 00 (SETENÍA ESETE [1lL E O IOCEr!ÍOS E DOZE REÀiSl
vlGÊNCIA:Aco.tíalâção lera vr!érôà aLe 1nloi 2O2 r corrêdcs â Daí,ai.ràr.r írp
ãssrnãlú6 docônlralô
FORO: ConàíÉ d e Co.gc nh úas,PR

)

[0
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CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

1 ; elernôNrco k) PRESENcIAL

N" lb I 4o{)

NO ESPECIFICA o

11

14 Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/
Diário Oficial Eletrônico/ Em al uns casos: Diário da União

Iiua WalÍiedo Bittcncoun de Moraes n" 222. Centro. Fonc ,13. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa

22
23

26
27

DOC oBs.
1 Ca ado rocesso Ar
2 OÍício da secretaria solicitando CK
J Prefeito pedindo abertura Co processo rÁ
4. I Orçamentos (estimativa de preços) 0(
5. i Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) CV
6 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação) (rK

Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) OK
Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) ÜK

I Autorização do Prefeito para abertura 0(
10 Resumo do Edital ()t

Edital completo u
tt Pedido de Parecer Jurídico do edital 0i(
13 Parecer Jurídico (Edital) OK

0r,
15 Publicação Mural de Licitação (TCE) CK
16 Documentos de Credenciamento AK
17 Propostas de Preço CK
1B Documentos de habilitação OK
'l I Ata de abertura e iulgamento 0 í..
20 Proposta final das empresas vencedoras (,K
21 Licitação ao Jurídico (Resultado da LicitaÇão) AK

Parecer J u ríd ico (Julgamento) ak-
Licitação ao Prefeito (Homologação) OK
HomologaÇâo do Prefeito ,óK24
Publicaçáo da Homologação (JornalA Cidade Regional/ Diário
Oficial Eletrônico) ÜK

25

Ordem de contrata ão
Contrato at(

28 Publicaçáo do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regionali
Diário Oficial Eletrônico) Ll/,

29 Licitação ao Fiscal do contrato encaminhado cópia assinada dK
Se houver aditivo

30. I Ofício da secretaria solicitando aditivo
Se o aditivo for de preço:

31 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação)
32 Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotaÇão)
33 Termo aditivo
34 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município)

Bárbara. Paraná t-mail licitacao:zr osb.pr.ro\ br

L»|
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ESÍÁDÔ DO PARANA

TERMo DE ENCERRAMENTo DE pRocnsso r,rcrraróRro
pnpcÁo PRESENCIAL N" 1612020

Aos 16 dias do mês de julho de 2020,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório de Pregão Presencial n" 1612020, registrado em 1710612020,

que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas

do n" 001 ao no 189, que corresponde a este termo.

Etainc f,os

Responsável pelo Setor de Lic açoes

Rua Wal[redo l]irtencouí de Moraes n'222. Cenrro, Fone 43. 326ó.11100, CEP - 86.250-000 1.\ova Sanla Bárbar4 P.uaná

- D-mail licrtacao,irlnsb.pr.Rov.br - \v\!lr,-nsb-rir.tov.br
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CORRESPOI,IOÊNCIE INTERNA

DE: Secretaria de obras

No 072t2020

Data:
17t07t2020

PARA: Setor de Licitação

Venho por meio desta solicitar o aditivo do contrato 3412020 da
empresa BRUNETI E RODRIGUES LTDA, CNPJ 26 101.14310001-83 situado na
Rua João Wyclif no 111, Edifício Jardim Sul, sala 2508, Gleba Fazenda Palhano
Londrina-PR, para aumento de meta física dos serviços em 1.850,00m'
totalizando um acréscimo de R$ 28.675,00 (Vinte e oito mil seiscentos e setenta
e cinco reais) pois a Rua Benedito Braz, situada no conjunto Alto das Palmeiras
não foi incluída no orçamento inicial.

Segue planilha e justiÍicativa do engenheiro em anexo.

Atenciosamente

-_)'Jt),t j
Lourival Vitor dos Santos

SecÍetário de obÍas, trabalho e geraçáo de empregos

trltêtc]i
u

Recebido por
Nome

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, Ê 43 . 3266.8100,8 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacaolônsb.pr. sov.br - wr,'u'.nsb.Dr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 16 de julho de2O2O.

CEI:0í6/2020

Á SEcRETARIA DE
EMPREGOS.

OBRAS, TRABALHO E GERAçÃO DE

Venho por meio de este solicitar o aditivo do contrato 34l2O2O

da empresa BRUNETI E RODRIGUES LTDA, CNPJ 26.101.143/000'l-

83 sito a Rua João Wyclif no 111 Edifício Jardim Sul sala 2508 Gleba

Fazenda Palhano Londrina Paraná para aumento de meta física dos

serviços em 1.850,00 m2 totalizando um acréscimo de R$ 28.675,00

(vinte e olto mil seiscentos e setenta e cinco reais). : ' )E

JUSTTFICATIVA TÉCNICA: Foi necessário o rebaixamento

das ruas contratadas, pois o greide das ruas estava superior a tJas

moradias, e a águas pluviais invadiam dentro dos terrenos quanio

ocorria fortes precipitações, consequentemente a necessidade' dô

rebaixamento da Rua Benedito Braz para acompanhar o greide UâE

demais ruas, para escoamento das águas pluviais oriundasl aas luâtJ

situadas a montante.

Segue planilha anexa.

.//
/'.

Ricardo Takeo Hamada

Engenheiro Civil

JÚ

Rua Watfredo Bittencouí de Moraes, no 222 - Centro - Cep.8625G000 - FonelFax (0/.3\ 266.1222
c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001 €0

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: pmnsb(ônsb.or.gov.br - Nova Santa Baóara - Paraná
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PÁGINA: 1DE 1

PLANILHA DE SERVIçOS SINTÉTICA DESONERADA

OBRA: EXECUçÃO DE BASE (ADITIVO)

IÍEM
cÓDtco oo

SERVtçO
DESCRTçÃO OO SERV|çO

UNIOADE

OE MEDIOA

QUANTI

DAOE
R5/KM TRAN5P

CUÍO
UNITÁRIO

CUÍO TOTAI- SUETOTAI

1 EXECUçÃO OE SASE NO ALTO OAS PALMEIRAS

RUA BENEDITO BRAZ

IOIÂL

APLICAçÃO DE ADITIVO ESTAEILIZAOOR D€ SOTODE ORIGEM QUíMICO A BASE DEÓLEO

SUTFONAIO 5EM NECESSIDAOE DE REAGENTES QUíMICOS SOLÚVEL EM ÁGUA NÃO

INFLAMAVEL NÀO TÔXICO NÃO CORROSIVO BIODEGRADAVEL COM CERTIFICAçÃO

AMBIENTAL COM GARÂNTIA DE NO.I,4INIMO iOO% OO CBR DO SOLO E QUE REDUZA O

ÍNDrcE o€ pLAsÍrcrDADE Do soLo ( ApLrcAçÃo NA BAsE)

iusTrFrcÂTtvA
O85' IN.LUSÁO DÁ RUA EENEOITO 8ÂAZ PARA CoMPIETAR o CoNJUNTo ALTo oAS

PALMEIRÂS

M2 1.850,00 15,50 28.675,00

0,00

28.67s,00

28.675,00

(

. Éaflada

*,€Só;l$'
CRÉÀ'o'

Carimbo e Assinatura

Respon5ávelTecnico
Carimbo e A5ginatuÍã

Responsável pelâ Veriícação
Carimbo e Assinatura

Responsável pela ApÍovação

c.o
t \.,
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SOLICITAÇÃO DE PAREGER JURÍDICO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 34/2020
REF: PREGÃO PRESENCIAL N." 16/2020

Prezada Senhora,

Solicito análise 1urídica acerca da possibilidade de aditamento
ao contrato n" 3412020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para
aplicação de aditivo estabilizador de solo, em diversas ruas do Município de Nova
Santa Bárbara - PR, firmado com a empresa BRUNETTI E RODRIGUES LTDA,
inscrita no CNPJ sob n" 26.101 .143i0001-83, para acréscimo de 25ok ao valor
original, ou seja, em R$ 28.675,00 (vinte e oito mil, seiscentos e setenta e cinco
reais), conforme solicitaçáo da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos e justificativa técnica do Sr. Ricardo Takeo Hamada, Engenheiro Civil.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 17 de julho de2020

Atenciosamente,

Elaine Cri tina Ludi os San s

Set tcrtaçoes

Rua Walfiedo Birtcncouí de Moraes.222 - Cep.86250-000 - l-one/ Fa\ (0.13)3266.8100 - C N.P.J. N." 9i.i6l .080/0001 -60
E-mail: Iicilacâo ( nsb.nÍ.po\'.br - No\ a Sanla BaÍbaÍa - Paíaná
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PARECER JURIDICO o o87 / 2o2o

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO No o34l2o2o

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor de

Licitações, quanto à possibilidade legal de aditamento para ampliação de meta

física do contrato administratir.o no o34fzozo, que tem por objeto a contratação

de empresa especializada para aplicação de aditivo estabilizador de solo, em

diversas ruas do Município de Nova Santa Bárbara, firmado entre o Município de

Nova Santa Bárbara e a Empresa BRUNETTI E RODRIGUES LTDÂ.

O setor de engenharia desta Prefeitura Municipal, justifica a necessidade de

aditamento do contrato, tendo emvista que ocorreram problemas com a execução

da obra, sendo necessário o rebaixamento das ruas contratadas, pois o grade das

ruas estava superior à das moradias, o que pode causar alagamento nos terrenos

que ladeiam as 'r'ias públicas.

Feita tais considerações pâssemos a análise de legalidade do aditamento

contratual:

Quanto a ampliação de meta física, tempos que, a alteração quantitativa do objeto

inicialmente contratado pela Administração, assim como as demais hipóteses de

alterações contratuais autorizadas pelo Estatuto das Licitações e Contrâtos (4ft.

65), é decorrência lógica da constante mutabilidade do interesse público primário

o qual se busca tutelar no contrato. Dessa forma, é inerente ao regime

lurídico dos contratos administrativos a possibilidade de modificá-los,

respeitando os direitos do contratado, para melhor adequá-lo ao interesse público

pretendido.

As alterações unilaterais dos contratos públicos podem ser de ordem qualitativa

ou quantitativa. As primeiras dizem respeito ao regime de execução do sen'iço ou

forma do fornecimento do objeto. Estão ligadas, assim, com o meio/forma de se

chegar ao objeto contratado, não guardando relação direta com esse último, mas
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sim mediata. As alterações quantitativas, por sua vez, guardam relação direta com

a dimensão de objeto contratado, seja ele bem, serviço ou obra.

A Lei 8.666193 em se art. 65, § ro e seguintes, trouxe limitações objetivas à

alteração da dimensão do objeto do contrato, tanto para acrescer quanto para

suprimir, r.erbis: "§ 10 O contratado fica obrigado a aceitar , nas mesmas

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,

sen'iços ou compras, até z5% (\r'inte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

do contrato.

O TCU há algum tempo adota esta última posição, admitindo, contudo, de forma

excepcional, que os limites previstos no §ro do art. 65 sejam ultrapassados, desde

que presentes cumulatiramente os seguintes requisitos: a) as alterações devem

ser consensuais; b) que a aiteração contratual não acarrete para a Administração

encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual rescisão

contratual por interesse público mais os custos da elaboração de um novo

procedimento licitatório; c) não possibilitar a inexecução contratual, à vista do

nível de capacidade técnica e econômico-financeira do contratado; d) a alteração

decorra de fatos supervenientes que impliquem dificuldades não previstas ou

impreüsíveis por ocasião da contratação inicial; e) não ocasionar a transfiguração

do objeto originalmente contratado em outro cle natureza e propósito diversos; Í)

ser necessárias à completa execução do objeto original do contrato, à otimização

do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos

decorrentes; g) demonstrar-se que as conseqüências da rescisão contratual

seguida de nova contratação importa sacrifício insuportável ao interesse público

primário a ser atendido pelo obra ou serviço.

Toda prorrogação de prazo, bem como alteração quantitativa do contrato, deverá

ser justificada por escrito e preriamente autorizada pela autoridade competente

para celebrar o contrato.

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado

busca a ampliação de meta física no montante de z5% (r.inte e cinco por cento)

do valor contratado com a concordância da Empresa contratada, junta parâ tanto

parecer técnico do Engenheiro Ricardo Taleo Hamada, cuja as miúcias e
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especificidades refogem ao conhecimento deste setor jurídico, e ao qual não nos

cabe adentrar, igualmente se informa que não acarretará qualquer prejuízo à

Administração, bem com o para o contratado.

Em sendo assim, atendendo ao solicitado, bem como observando-se as

peculiaridades do objeto e da legislação em ügor, em especial quanto aos

documentos reguladores fiscais da empresa, e a j Lrstificativa apresentada,

exponho que a realização do aditivo requerido, pode encontrar suporte nos

termos do artigo 65 e respectivos parágrafos da Lei 8.666/93.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade

superior.

E o parecer

Nova Santa Bárbara, zo de julho de zozo.

Carmeh Cortez Wil
"V.r,

Procuradora Jurídica
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Rua Walfredo BittencouÉ de Moraes, no 222, A@l 3266-8100,
CNPJ no 95.561.080/0001-60,

CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

PARECER TECNICO

Para a execuÇão da Base para PavimentaÇão nas ruas da Vila Rural e no

Coniunto Alto das Palmeiras foi anaftsado o custo dos serviÇos e dos materiais conforme

tabela DER-PR com data base em 2010812018 com desoneracão, isto é sem o BDI

(Benefício de Despesas lndiretas) que normalmente em obras de pavimentaÇão qira em

torno de 35% (trinta e cinco Por cento).

No caso da Base em Brita Graduada com espessura de 20 cm. material

atualmente utilizado o custo seria de R$ 27,73 (vinte se sete reais e setenta e três

centavos) por metro quadrado. Conforme tabela do DER-Pr. Com data Base em

201061208. (em anexo)

E com uso do Aditivo Estabilizador de solo com 20 cm de espessura o custo

por metro quadrado de R$í0,50 (dez reais e cinquenta centavos) por metro quadrado.

Por razáo do custo foi optado pelo uso do Adtivo estabilizador do Solo

lnformo ainda que esse serviÇo executado foi exigido ART do responsável

Técnico e ensaios em laboratório de acordo com as normas técnicas do DER-PR.

Nova Santa Bárbara, 20 de julho de2020

Ricardo Takeo Hamada
Engenheiro Civil

CREA SP _ 124.5621D
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DERPR - Departamenlo de Estradas de Rodagem do Paraná
Drretoria Técnica - Coordenadoria de Cuslo e Orçamento
Relatório de Comoosrcão do Servico

13/08/2018 - 18:55

Página: 74 de 608

Data Base: 2010612018 (Com desoneração)

Serviço: 531000 Bnta graduada 100% Pl

Valores expressos em Reais (R$)

Unidade: m3

(A)Equipamento Códiqo Quantidadêl Ut. Prl ut. tmpr Vl. Hr. Prod vl. HÍ, lmp Custo HoÍário
Caminhão rrriaador 6000 I 346060 1 000 0 8600 0 1400

1,000 0 3000 0 7000
1 000 0 4300 0 5700

119,65 36,15 107,95
311400 230,91 79,81 125.13
340270 161,64 62.81 105.30
340250 r ooool 0,0000 142.97 52.30 142.97

481 35

Motonrveladora d escarificador 140-K leve
Rolo neus au Ío eljdo 27 I
'Rolo vrbralóío lrso au ul1 0000

(A)Total

(B)Mãone.obra Códlqo Eq, Salari8l E ncarqos(7o1 SaUHora Consumo Custo Horário
Apontador lzooozo 108.92 20.38 1.0000 20,38
Encarreqado de Servico 210060 6,00 108,S2 54,35 1,0000 54.35
Servente 200130 2,20 108,92 19 93 6,0000 119,58

194 3l(BlTotal

c Itens ds lncidància M.O
(ClTotal

Equip, Mat. Custo
0.00

675,66
(D) Produção da Equlpg 87,30

(E) Custo UnitáÍio da Execuçào [(Al+ (B) + (C]l / (D) 7,73

Custo Horárao da Exêcu B + c

(F)Materiais Códico Unid Cuío Unitáriol Consumo Custo Unitário
0,00(F)Total:

(G)SerYicos Códiqo Unid Custo UniÉrio Consumo Custo lJnitárlo
Brita graduada na usina m3 51,96 1,6000 83.13

83,13(G)Total

(H)ltens ds Transpo.te lcooiqo Unid- FóÍmula xí x2 Custo consumolcusto Unit
0.00 2 4000 0.00

00

Massa (Bnta graduada) 19980 0 49x1 + 56x2
0,49x1 + 0,58x2 +'1,22

(H)Total

Custo Dirêto Total + G + H I 86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR

ffiI
Hfl

lcódtoo

531200
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DERPR - Departamento de EstÍadas de Rodagem do Paraná
Diretoria Tecnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Comoosicáo do Servico

13/08/2018 - 18:55

Páqina: 97 de 608

Data Base: 20106120'18 (Com desoneraçáo)

Serviço: 500000 Escariflcaçáo, regularização compac. subleito

ValoÍes expressos em Reais (R$)

Unrdade: m2

(A)Equlpamênto Códiqo Ouanüdade Ut. Pr Ut. lmpr Vl. Hr, PÍod Vl. Hr. lmp Custo HoÉrio
346060 2 0000 0 8000 0 2000 119 65 36,151 205,90

GÍade cÍe discos 300240 1,0000 0,1300 0,8700 368 2,57 2.70
ÀIotoniveladora d escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 260,17 89,82 142.62
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0 1800 0,8200 161,64 62.81 80 59
Rolo vibratórao corruq. autopr. CP-54 I 341840 1.0000 1 0000

0,1300
0,0000 156,87 61

37.75
156.87

Trator aqíícola BH-165 4x4 341 '100 1,0000 0,8700 114,55 47.73
636 41

Camrnháo rr ador 6000 I

(A)Total

(BlMãcdeObra Códlqo Eq. Salarial Encarqos(%) SalrHora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 l. 108,92 20,38 1 ,0000 20,38

210060 i 6.OOl 108,92 54,35 0,1000
200130 2.20 108,921 19,93 4.0000

't 05 53

Enca ado de Servi 5 43
Servente

(B)Total

(Clltens de lncidôncia Códloo ./, M.O EoulD, Mat. Custo
0,00(C)Total

Custo Horário da Exec o B + c 741,94
312,97

(E) Custo Ljnitário da Execução [(A) + (B) + (C)l / (D) 2,37
o Produ ão da

(F)MateÍiais Códioo Unid. Custo Unltárlo Consumol custo unltário
0,00(F)Total

(G)serviÇos Códiqo Unid. Custo Unltário consumol Custo UnitáÍio
0,00(G)Total

lH)ltens de TransDorte Unid. Fórmula xí ve custolconsumo Custo Unit-
0 0(H)Total

3Custo Diroto Total E + F + G + H

SCONet - Sistema de Custos e Orçamenlos DERPR

mlDErl

lcóaiqo
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Nova Santa Bárbara, 20/07 /2O2O.

De: Setor de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato n' 3412O2O.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitaÇão da Secretaria de Obras,
do Trabalho e Geraçáo de Empregos e justificativa técnica do Sr. Ricardo
Takeo Hamada, Engenheiro Civi1, solicito a Vossa Senhoria previsâo
orçamentária para que seja aditado o contrato n" 3al2O2O, decorrente do
Pregáo Presencial n." 1612020, firmado com a empresa BRUNETTI E
RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 26.10I.143/0001-83, cujo
objeto é a contrataçâo de empresa especializada para aplicação de aditivo
estabilizador de solo, em diversas ruas do Município de Nova Santa Bárbara
- PR. O aditivo acarretará custos adicionais para Administração num valor
de R$ 28.675,OO (vinte e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Ehint L dos tos
S icitaÇões

Rua walliedo Bi(encourt de Moraes, 0'222. CcDtro. E .13. 326ó.8100, E - 86.250-000 Nova Sitnla DárbaÍa - l)araná
I - Site \\\\\\ nsh.pr-go\.bÍ Í
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Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Senhoria em data de
2010'712020, informamos a existência de previsão para recursos orçamentários para que seja
aditado em R$ 28.675,00 (vinte e oito mil. seiscentos e setenta e cinco reais), o contrato no

3412020, decorrente do Pregão Presencial n.' 1612020, firmado com a empresa BRUNETTI
E RODRJGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 26.101.14310001-83, cujo objeto é a

contratação de empresa especializada para aplicação de aditivo estabilizador de solo, em
diversas ruas do Município de Nova Santa Bárbara - PR.

Outrossim, informo que a Dotação OrçamentiíLria é

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
'15.451.0090.1001 - Pavimentação de Vias Púb, Const. Meio Fio, Sarj e Gal Aguas Pluviais;
4.4.90.51.00.00 - Obras e lnstalações; 890.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente.

Nova Santa Brfbara. I I /0812020

í.

Laurita de
Contador

íJ,-.h0", Armeida
a/CRC 045p96/0-4

Iiua \\'allredo Bitlencoun de Momes- n'222. Cenrro. 8 41. 3266.8100, E - 86 250-000 Nova Santa Bárbara ' Paraná
q - Site \r\\\\.nsb.DI.gav br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretaria da Receita Fêderal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBIOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nomê: BRUNETTI & RODRIGUES LTDA
CNPJ: 26.1 01.143/0001 -83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
rêsponsabilidade do sujeito passivo acima identiÍlcado que vierem a ser apuradas, é certlflcado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 15'l da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que determina sua
desconsideração para fins de certiÍicação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos
em DÍvida Ativa da Uniáo (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garântidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos dê
execução fiscal, ou ob.jeto de decisáo judicial que determina sua desconsidêração para fins de
certificação da regularidade Íscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
lodos os órgãos e fundos públicos da administraÇão direta a ele vinculados- Refere-se à situação do
su]eito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 í da Lei no 8.212, de 24 de .iulho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionâda à veriíicaÇão de sua autênticidade na lnlernet, nos
endereços <h lhlb gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>

Certidão emitidâ gratu mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2l1Ol2O14
Emitida 10:44:09 do ia 2210712020 <hora e dala de Brasilia>.
Válida 1810112021
Código controle rtidão: 8F02.0C7F.09F8.885E
Qual quer ras ou emen da invalidará este documenlo
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CAIXA ECONôMiCÁ FEÕERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 26.101.143/ooo1-83
RAzão SoCiAI:BRUNETTI E RODRIGUES LTDA ME

EndeTeço: R ]OAO WYCLIF 111 / GLEBA FAZ PALHANO / LONDRINA / PR / 86050.
450

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

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

Validade:30/07 /2020 a 08/2020

Certíficação Número: 202 45644378037 t6

Informação obtida em 77/OA/202O 10:41:20

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

https://consulta'cí.caixa.gov.br/consultacÍf/pageíconsultaEmpíegador.jsf 1t1



Z0r

l*, PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

1' TERMo ADtlvo Ao coNTRATo oe enesraçÃo
DE sERVtÇos N' 34/2020, euE ENTRE sr CELEBRARAM o MuNtcípto oe

NovA SANTA eÁngenn E A EMpRESA BRUNETTT E RoDRtcuES LTDA.

O Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95 561 .080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado,

residente e domiciliado nesta cidade. doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa BRUNETTI E RODRIGUES LTDA,

inscrita no CNPJ sob n" 26.101.'14310001-83, com sede na Rua João Wyclií, '1 11

Sala 2508 - CEP: 86050450 - Bairro: Gleba Palhano, Londrina/PR, neste ato

representado pelo Sr. Pedro Antônio Brunetti Rodrigues, inscrito no CPF n'

075.024.919-61, RG n" 8961020-6 SESP/PR. resolvem aditar o contrato n.o 3412020,

cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aplicação de aditivo

estabilizador de solo, em diversas ruas do Munrcipio de Nova Santa Bárbara - PR,

firmado entre ambos em 1310712020, com vigência por de 120 (cento e vinte) dias,

referente ao Pregão Presencial n.' 1612020. medianle as seguintes cláusulas e

condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, o acréscimo de 25%

(vinte e cinco por cento), ao valor original do contrato, conforme solicitação da

Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos e lustificativa técnica do

Setor de Engenharia e planilha anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente aditivo acarretará custos adicionais para

Administração, no valor de R$ 28.675,00 (vinte e oito mil, seiscentos e setenta e

cinco reais).

CLÁUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta

da dotação orçamentária havida pela conta no 05 - Secretaria Municipal de Obras,

do Trabalho e Geração de Emprego, 001 - Secretaria Municipal de Obras, /o
ô.31!0 ( l:l'- 86.150'000 No\â s1lrtu t]ârhnftI(ua \\'rLl'rcdo Bittcncoun de \{oraes n" lll- (entro. lore ll .llô

L-ntlttl r. i.r;.tr,,, r 'h rrr :Lrr l'r lhr
;TZ*ú

v,*,
-,,., .l ,r
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Trabalho e Geração de Emprego; 15.451.0090.100í - Pavimentação de Vias Púb,

Const. Meio Fio. Sarj e Gal Aguas Pluviais. 4.4.90.51.00.00 - Obras e lnstalaçoes:

890.

clÁusule eUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estrpuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas lodas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que for

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 1'1 de agosto de 2020

\

\
Kondo

Prefeito Mun al - ContÍ*Tt"

í
' 1(?i u'-r"''<-' '--'-

Ricardo Takeo Hamada

Assessor Técnico de Engenharia - Fiscal responsável pelo acompanhamento do

Pedro A ônio Brunetti Rodrigues

Brunetti. Rod rigues Ltda - Contratada

contrato

Rua \\ alliedo BirÍcDcouí dc \lorecs rr'' ll2- (cnlro. Fone +-'l .il6b3lílll.CL P - 86.1i0-000 \ot a Sant llí.bara- l)araox

d - .1!!,-51,r,r r,».blE-nrrrl i.rtu.a,,,i rr'h ,r.qr,
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Poder
Executivo

Ano VII

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n' 660, de 02 dê abÍil
de 2013,

| - Atos do PodeÍ Execulivo
TERMO DE HOMO O E ADJUDICA

PREGAO ELETRONICO N",I 7/2020

Aos 11 (onze) dias do mês de agoslo (08) do ano de dois mil e
vinte (2020), em meu Gabinele, eu Eric Kondo, Preíeito Municipal, no uso
de minhas atribuições lêgais, HOir0LOG0 o procedimenlo da Licitação
PEIáo Eleüónico n.' 1712020, destinado à aquisição de equrpâmenlos: lalares. de ,rfo.Ínática e oulros, para a Secrelaíia l\.4Lnrcipal de

Saude, a Íavor das ernpresas que apresentaram menores preços, sendo
elas: K.C,R.S. COMERCIo DE EQUIPAMENToS ElRELl, CNPJ n'
21.971 041/0001-03, num valor de R$ 2.700,00 (dois mil e selecentos
reais), L. A. FERREIRA SOUZÁ. MAQUINAS, CNPJ n' 14.693.114i0001-
79, num valor de R$ í3.898,00 (treze mil, oilocentos e novenla e orlo

reais), LETTECH INDUSTRIA E COMERCIo DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA LTDA., CNPJ n' 13.258.144/0001-94, num valor de Rg
'1,164,91 (um mil, cento e sessenta e quatro reais e novenla e um
centavos) e MUNIZ t ROCHA LÍDA, CNPJ n'03.9'19.9320001-20, num
valor de R$ 1.444,29 (um mil, qualrocentos e quarenta e quatro reais e
vinte e nove centavos), para que a adjudicaÉo nele procêdida produza

seus juridicos e legais eÍeitos
Dar ciência aos interessados, observados as prescriçoes lêgais

pe(inenles.

Eric Kondo
PreÍeito l\4unicipal

PUBLICA 0Í

Refêrente ao Conlralo n" 3412020.

REF.: Pregão Presencial n." 16/2020

PARTES: Município de Nova Santa BárbaÍa, pessoa juridica de direilo
publico inlerna, inscrila no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001-60, com sede
administraliva na Rua Walfredo Brtlencourl de l\4oraes,222, neste ato
representado pelo Senhor Preíerto Municrpal Eic Kondo, e a empresa
BRUNETÍ| E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob n'
26.101.143/0001-83, ccm sede na Rua João WycliÍ, 111 Sala 2508 - CEP
86050450 - Bairro: Gleba Palhano, Londrina/PR.

OBJETo: ContÍataçâo de empÍesa espêciali2ada para aplicação de
aditivo estabilizador de solo, em diversas Íuas do Município de Nova
Santa BárbâÍa - PR.

VALOR D0 AD|T|VO: R$ 28.675,00 (vinte e oito mil, seiscentos e sêtenta
e cinco reais).

SECRETARIA: Secretafla de Obras, do Trabalho e Geraçâo de EmpÍeoos
RECURSOS: Secrelaria de 0bras, do TÍabalho e Geração de Empregos.
RESPONSÁVEL JURíOICO: CaÍmen CoÍtez Wilcken, OAB/PR n" 22.932.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE A0lTlVO: 'í1i08/2020.

PRE N o 95/201 - PMNSB -T T

REFERENÍE AO PREGÃO ELETR rc0

OFr€TO - Registro dê preços para eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, êletÍoeletÍônicos, equipamentos de inÍormática,

ir, .rmentos musicais ê outros.

VALIDADE DA ATA: Oe 2111012019 a2011012020.

BENEFICÁRlA OA ATA: E ÍODAO GONCALVES EIRELI

CNPJ sob n". 30.747.960i0001-80
A'/eTrda Gerúlio VaÍgas, 5225 - CEP: 87502020 - Baiío: Zona 3, Umuarana/PR

RESPONSÁVEL JURíDICO: Carrel Conez wilcker, OAB/PR n'22.932.

TO 1' TERMO DE ADITIVO

ESPECIFI ÃO Do oBJETo E PRE OS REGISTRADOS

DiáÍio OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo Ertlencourl de MoÍaes n'222 - Cenlío

Fone/Fax (a3)3266€100
Ê.rnail dianooÍicral@nsb pÍ gov.br

Pmnsb@nsb.Pr'gov bÍ

IÍENS
Preç9

unl
MaÍca dE'
'pÍoduto.l:

Lote Item Codigodo

8,00 93,00 7 44,00Power Pack

K225
UNrelho DVo com Íunção de karaokê, Enkada |JSB, Filmes

, OVD+R/RW, DVD-RIRW,VCD e SVCD.Música : CD,CD

RW e CD-[,lP3.Fotos CD (jpeg). Desempenho de Video,

ressive Scan, DecodiÍicador de Vídeo: [,,IPEG-2, [r?EG-
l.Formato do Vídeo:4 3 / 169 srstema de vldeo:PAUNTSC,

versor À de vídeo: 12 bits / 108 MHz. Desempenho de Audio,

versor DA de Áudro.24 bits / 96 kHz. Funçóes de folo CD&

MP3 CD, Íeproduz íolos, umâ a uÍra, automâlicamente.Zoom na

imagem, permite giÍar a Lmagem, lnveÍter â lmagem

imentaçáoi'12o - 240 v,50 / 60 Hz (BIVOLI). Ammpanha

bos, manualde inslÍuÉo e garantia de 1 ano

1 4964LorE. 001 ,

Lote 001

4.150,00 4.150,00UN 1,00LassaneNCADERNADORA ELETRICA ESPIRAL SEMI.INDUTRIAL8682LOÍE: 029 - 1

D@!môn!, ase^sdo por Cêííicado D'grlál - NoYe Sanla

Báíbâr. P€ÍaM It uoopat 955ôl080dxl16o âC SER SÀ
su. arsr}cirdê é gàútdá ó6d€ qú vÉÉli--ô.lrâ!és 6
§lê. hn. //*ww nlb 5í eÕv h./drr/uuÍrrac1li!!ÉtctPxúnà

Edição N' '1782 - Nova Santa Bárbara, Paraná. TERçA-FEIRA, lí de AGOSTO dê

;

l

)

i

;
:
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a:,

lohl., 
- DescriÉo do produto/sêrviç!
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Prefeitura Municipal de
Santa Gecília do Pavão - PR

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR
ftr'rnlrOirLúo oE ÂDtÍryo RE eÍênre ao coít-â[o E 3412020.
REF.. PressoPreit\iâr n." 16|2ô20
PARTES: Municiglo de Nôva Sanla BáÍbala, pessoâluridicã de direlto Publrco

intêmâ, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60. com sede âdministíaliva
nâ Ruâ WalÍredo Btlencouí dê Morâes,222, n€sle alo repEsentado pelo Senhor
PÍefeno Municipâl Enc Kondo. e a emprêsa BRUNETTI E ROORIGUES LTOA,
inscrita no CNPJ sob n' 26.101.143/0001-83, com sede na Rua João Wyclit, 111

Sala 2508 - CEP. 86050450 - Bair,o: Grebã Pâ hâfl o, LondnnalPR
OBIETO: Conlratação de empcsa êspecializadã parã ãpllcáÉo de adÍiv.

êstebilizâdordesolo.emdiversasruasdolVunrclDiodeNovaSânLaBáÍbara'PR.
VALOR DO ADITIVO: R$ 28.675,00 (ütrle ê oito mli, seis@ntos e sêlênla e

SEcàETARIA: Sec.elanâ de obras, do Trâbalho e Geração de Ernpregos.
REcURSOS'SecetaÉâdêobías,doTrabalhoêGeraÉodeEmprc9os.
RESPONSÀVEL JURlolCOi Camen cortêz Wilcken. oABIPR n' 22.932.
DATAOEASSINATURAOO TERMO DEADITIVO' I1 IO6/2020.
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o Setor de Lici oes

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE JUNTADÀ DE FOLHÂ NO PROCESSO LICITÀTORIO DE
pnrcÃo PRESENCIAL N' 16/2020

Aos 17 dias do mês de agosto de 2020, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de Pregão Presencial n" 1612020, numeradas do n"
190 ao no 208, que corresponde a este termo.

ave pe

Rua Walfredo Binencouí de Moraes n'222, Ccntro, ['one 4 3. 1266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Sarta BárbarE Parará

E-mail - licilacaoaonsb.pr.eov.br - rv$rv.nsb.or.gov.br


