
PREFEITURA MUNICIPAL ii'11

NOVA SANTA BARBARA

de Pmeç@ m.@
Processo Administrativo n" 231201

OBJETO: Contratação de empresa para execução de
Recapeamento Asfáltico e Recomposição de Pavimentação
Asfáltica em vias urbanas com serviços de
complementação de rede de drenagem de águas pluviais:
escavação e reaterro de valas, corpo de BSTC, bocas de
lobo, caixas de ligação, poços de visita e dissipador de
energia; recomposição do pavimento na área das galerias:
base em brita graduada, imprimação, revestimento em
CBUQ; recapamento: limpeza e lavagem da pista, pintura
de ligação, reperfilamento em CBUQ, revestimento em
CBUQ; implantação de canteiros centrais e urbanização de
passeios: meio-fio com sarjeta, construção de calçadas e
rampas de acessibilidade universal, plantio de grama;
sinalização horizontal e vertical de trânsito e placa de obra,
com recursos do Sistema de financiamento de Ações nos
Municípios do Estado do Paraná - SFM, Projeto no í6.

DATA DA ABERTURA: 23/0512016, às í4:00 horas.

DOrAÇÃO:

VALOR MAXIMO: R$ 607.381,23 (Seiscentos e sete mil,
trezentos e oitenta e um reais e vinte três centavos).

VOLUME I

Rua WalÍredo Bittencourl de Moraes, 222, % 4332663100 C.N.P.J. N.o 95.56í .OBO/OOO1-60

E-mail: licitacao@nsb.or.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

DoTAÇÔES

&ÉiÉÉ:i !
2016 l+.+.so.sr .oo.ooB9z lor.oor.rs.asr.orzo.rooz lo Do Exercício
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2710412016

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitaçáo às correspondências
expedidas pelo Sr. lvan Satihiro Tagami, Engenheiro Civil do Município, solicitando a
ContrataÉo de empresa para execução de Recapeamento Asfáltico e
Recomposição de Pavimentação Asfáltica em vias urbanas, com recursos do
Sistema de Íinanciamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná -
SFM, Projeto no 16, para que sejam tomadas todas as providências necessárias
para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Érto
icipal

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Biírbara, Paraná
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Sistento de Acompo n ho nte n t o

e illon itorontento de proletos

Autorização para Licitação
PaRa ài:i.r1]

Município No!a Sanru Bárhara
RS 607 ltt t.2i

N" Projêto : 16 Lotê. I

AutoÍrzo o início dos procedimentos licitatórios do Proleto de acordo com
as

caracteristrcâs acima descritas.
Os Procedimentos licitatórios ora autorizados, bem como todas as ahvrdades

lrgadas à côntratâçáô, execuçâo, fiscalrzaÇão e recebLmento do PÍojeto em questáo
deveráo seguir as normas e onentaçóes prescfltas na legrslaçáo v gente

AleÍtamos que :

a ) Deverá ser observado o contido na Ler Complementar no 101 de 4 de maro de
2000 ( Lei de Responsabrlrdade Fiscal ) para eÍe:rvaçáo dos atos oÍa autor zados e
também, que este k)te tem um valor total viab ltzado de RS607.381 23 coín a segurnle
composrçáo financ6ira: ValoÍ Frnancrável RS607 381.23
b )Para a publicação do edital deverá ser obedêcida a lnstruçáo Normativa
no 002/201í do PAIIANACIDADE de 04/04i2011, em anexo-

A publicação deverá ser ferta rmediatamente

Curitrba 19/04/20'1ô

t
Carlos Alberto Richa

covernador do Êsrado do jg-a_qai
<-a--"

-,:-2
.'l' '
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Carlos,fioberlo Massa Junioí - Ratinho Jr
Seêretáflo de Eslado do lesenvolvrmenlo Urbanc
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fl#,ti, SAM
Sisterno de Acontpa nhante n to
e Monitoromento de proletos

Autorização para Licitação
PaRaNa(l:i:Dt

Município:
Âssociação:

Nova Sanla []àrbara
AMUNOP al : l:scniório

Etapa : {x)(l1 l6
I{. oionâl dt l(,r)JflnI

No Projeto
Descriçào

Escritóri
to
l-ote l - R!-cÀpearncnto 

^slãltr(r' 
(irrc.r de lO l2? il nrr) L r.,onrf,'.rçiir, Je I)i)\rrlc rL.,\ r,

^:iállrca 
(i70.0i nTr) cnr r ias LrrbIrr.r: L,,rir .er\ \\,. J( (orrt)lünr(nr.r\ii,, Ll. r.!l( .1.

drenapcmdcáBUirsnlurrui: c:rrrirrrlotrr.rtcÍtu,tj.\irltL:.J,,f,,Jell\l( i.1i,l r.i ,..:r
-Í0cDrc60c:nl.hoe.l.Jcloh,,..[\.,'1.]rg.r|1,, t,'ç(1\,r(\'\r rf.r,-.rt.r,1.. ...,,.,!,
rccornposiçào do p'J\!rncrrto ra.lru,r .l.r' 3.r era. h.rrr crrr hLrt,, rr.r.l r.r(tir rrt,r'Lrr.Lç r'

rcreslimcnto unr ( llt;Q. rcr.rt)Llrn.nl(' lIrÍr!,,.r. ar.rS(rI .l.r |\rJ l,rrrL,r.r \r., r.,\ I

ícp€rillamcnto em CBLIQ- rc\ (siinrcrrt rrn l lll ;Q: rmf ldnt.,ç,i,' (l( ü.rrt(1r,,\ csn rrl r. .
urbanizaçào de passeios: nrcro'íio eorrr rrrtcta- conrLruç.lo tic !.rlçnJ.rs. rtuxprs.lc
acessibilidade unívcrsal. planrio de grannL. iinrli/àçào hofl/onlal c !.nrcr Jc rriir\ r() r
placa dc obra.

Modalidade : Í-omada de Prcços

No do Convénio : 05.oo.2oo5.0006

ValoÍ Viabilizado : R$ t,ttr rx t 'r

Local do Obieto Lot. l:>Á\.\\'alrcrCuinr.,íi.s(lJCosra(enlrcll /.acarra:l.crncr(,orçal\.\L:Lrir r.
da àixa de dominio dr l'R 090):
Il.AugusloPcrcirad.Quadk,rcxtíc/\\.lr)roÍ\cnl(rr\1rn.)c, ltLbrs.l( ll.rcrl r(,su.í,'
de Carvalho)i
R. Anronio Rosà Almeida (cntía R 

^ugusroPercirad(QuaJr()rl{.\n(ôni.:\lcrr.ir.irIndicadores : Lore : I ::> Área Pâvirncnrdda .170.05 rnr - (iülcrià5 5lr.(10 nr ( dlçr(lrb
261-54 ri . Llcio Íio ll8 09 m - Árra,Jc Rce.rpc lr)lll.5l n:

Objeto Lote : I ::> 
^v. 

waltcr Cuimaràes dà Cosla lcnlrc R. ZacaÍias l-crnc: Conçal\cs c I rnrr§

da fai\a dc dominio da PR 090) * R Au!(rilo Pcrcirâ dc Qurdro (crtr{ .\r lnL..!crilor
\'Íanoel RibiseR.BencditoSucrodcCar\alho) 'R 

^nlor)io 
Rr,:ii Alrrei!l r(nrrcl{

Augusto Pcreira de Quadro e R Ânlônro I arrerrr) '
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PLANILHA DE SERVI OS. PAVIMENTA AO
Município NOVA SANTA BARBARÁ í6SAi/t

RECAPEÁMENTO ASFALTICOPÍojeto LOTE n" 01

PREÇO (R$)coDtGo oEscRrçÃo Dos sERvrços UNID QUANT
(a) unitário

(b)
parciâl

(c=a.b)
subtotal

3íí.0'l sERVrçOS PREUMTNARES

3lí.01.01 PLACAS
311.01.01.002 Plâcâ de obra - (4,00 x 2,00m) Ud 1,00
3t 1.0í.04 DEMOLIÇÕES
311.01.M 002 Demoliçào Mecánica do Pavimento í í 7.68
3íí.02 TERRAPLENAGEM

311.02.01 OESMATAMENTO E LIMPEZA
311 02.01.001 Desmalamento, Desloque e Limpeza 219,19

3'tí.03 DRENAGEM

311.03.01 sERVtçOS rNtCrAtS
311.03.01.013 EscavaÇáo Mecánica de Valas - 1'Cat. 831,24

Realeno com ADiloamento 698,59311.03.01.021
3,t í.03.02 GALERIA OE AGUAS PLUVIAIS

corDo de BSÍC s 0,40 armaÇão simples sem BerÇo m 331.0031 1.03.02.021
186.0031í.03.02.023 Corpo de BSTC o 0,60 armaçáo simples serh Berço m

3rí.03.03 cAtxas , PoÇos
Ud 2,00311.03.03.002 Caixa de LigaÇáo/Oueda 0,60

26,00311.03.03 032 Boca de Lobo Simples ud
ud 6,00311.03.03.052 Poço de Msita/Oueda - 0,60

311.03.05 DISSIPADOR
Ud í,00311.03.05.002 Dissipador de EneÍgia 0,60

BASE / SUB.BASE3í1.04
311.04.03 BASE

59.2'l311.04.03.005 Base de Brita Graduada
MEIO.FIO E SARJETA31í.05
MEIO-FIO E SARJETA3í1.05.02

m 12E,09311 05.02.021 Meio.Fio Moldado " in loco "

3íí.06 REVESNMENTO

311.06.0í sERVrçOS tNtCtArS
10.427.51LimDeza e Lavaqem da Pista31 1.06.01.001

lon 44,6131 1.06.01.003 Tapa Euracos ( CBUQ )

3í í.06.02 PINTURA
21.225.07Pintura de Lliaacão com Emulsão311.06.02.001

370,05311 06.02.006 lmprimaçáo - CM-30

3íí.06.06 USINADO
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) ton 819.07311.06 06 005

ton 260,68311.06.06.008 Reperfilamento em CBUQ

311.07 PAISAGISMO / URBANISi,IO
311.07.01 sERV|çOS tNtCtArS

4.69DemoliÇào de Calcada em Concreto31'1.07.01.015
248.0431 1.07 01 040 RegularÉaÇão e CompaclaÇáo de Passeio

3í í.07.02 CALÇADA
CâlÇada em Concrelo 267,U3Í1.07.02.001

Ud 10,00311.07.02.030 Rampa de Acesso p/ Defcientes
3íí.07.03 LASTRO
311 07 03 003 Lastro de Brita
311.07.0i1 O VEGETALPR

197,71311.07.04.001 Plantio de Grama em Placas
srNALlzaçÃo oE TRÃNsrTo311.08

3íí.08.0í O VERTICALSINAL
311.08.01.001 Placa de Requlâmentacáo - Ckculo Ud 8.00

Ud 3,00311.08 01.003 Placa de RequlamêntaÇão - Triângulo
3íí.08.02 stNALlzÂÇÃo HoRTzoNTAL

Pintura de Faixas - Brancas 537.33311 08 02 001

311.08.02.005 Pinlura de Faixas - Amarelas 77.87
3.77311.08.02.01 1 Pinluía de "SETAS DIRECIONAIS"

311.08.02.033 Tacha Eidirecional ud 104.00

-
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PREçO GLOBAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARÂgl
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I.! PREFEITURA UNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

DA CO!ÍÀ RUA AUoUSTO tEiEtiA O€
OUAORO I RUA ANIOI{'O ROIA ALTEDA
RECAPE IIA AV. WALTER
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ríT PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARAv
RÉCAPE NA AV. WALTER GUIíARÃES OA COSIA, RUA AUGUSTO PEREIRA OE
qu Dao E Ru^^iro o F(,s^ AtrEroA

oRENAoEit DE ÁGUAS pLuvt^ts. DE oucÁo E REcoMp.

D04

LEGENDA:

I PAV| ENTO A DE OLTB (587,78d)

I CALçADA A DEiIOLIR (46,04m,)

I PAVlltEilTO A RECO POB (370,05m,)

I CALçAoAA FECO POB (19,50ír!,)

A RAf,PA DÉ  CESS|BIUOADE

I BOCA DE LOBO
. POçO OE V|SÍTÂ

sERvrÇo

DISS PADOR

PLANTA BAIXA. DEMOLTçÃO
escala l:í.m0

tuso 0E coNcRE,o oN@ (D)

ruEo 0r coxcRoo oN.00 (F)

eoÇo or vsí^ o1,20o (u^ )

2

FEÀrtReo .ono' I co*q (4,)

QUANTIDADES A EXECUTAR
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PREF'EITURA MT]NICIPAL DE NOVA SAI\ITA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, |(431 3266-8í 00,

CNPJ no 95.561.080/000í -60,
CEP 86250{00 - Nova Santa Bárbara - Paraná

MEMORIAL DESCRITIVO - RECAPE ÀSFÁLTICO
AVENIDA WALTER GUIMARÁES DA COSTA, RUA AUGUSTO PEREIRA DE

QUADRO E RUAA}TTÔNIO ROSAALMEIDA
NOVA SANTA BIINN,qRA -PN

01 - FINALIDADE

O presente memorial tem por objetivo a fixação das características gerais da obra, dos materiais e

a maneira geral da execução da obra.

02. DISPOSIÇÔES GERAIS

A execução da obra obedecerá rigorosamente às normas e especificações contidas neste

memorial. Todos os materiais a serem empregados na obra serão de primeira qualidade e

enquadrando rigorosamente nas Normas Brasíleiras.

Os materiais que não satisfazerem as especificações ou forem julgados inadequados, serão

removidos do serviço-

Os serviços não aprovados pela Fiscalizâção ou que apresentarem defeitos de execução, serão

demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da Contratada.

Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento por escrito da Prefeitura

Municipal, mesmo que tal modificação possa inÍluir ou não no valor da construção.

03. CARACTEÚSTTCAS DA OBRAE DO LOCAL

A obra trata-se da execução de 10.797,56 m2 de recape asfáltico com CBUQ na Av. Walter

Guimarães da Costa, Rua Augusto Pereira de Quadro e Rua Antônio Rosa Almeida. Esta obra prevê

ainda a execução de galerias de águas pluviais, incluindo bocas de lobo, poços de visita e caixas de

ligação, conforme projeto específico. Nos locais em que houver remoção da pavimentação

existente para a execução da rede de drenagem, haverá a recomposição total do pavimento,

conforme projeto, para execução de reperfilamento e recape.

Nota: Quantitatiyos e dados complementares - vide planilhas orçamentárias e projetos.
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CNPJ no 95.561.080/0001-60,

CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

04 - INSTALAÇAO DA OBRA:

Ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA as providências e despesas correspondentes as

instalações provisórias da obra, compreendendo os equipamentos e ferrementas utilizadas na

execução dos serviços, compreendendo escavações e remoções.

A CONTRATADA deverá instalar em local visível a placa do programa.

Os serviços de escavação, terraplanagem, aterro, reaterro, compactação, preparo da base em

brita graduada (quando necessário), imprimação, pintura (quando necessário), aplicação das

etapas do CBUQ,

Feita a movimentação de terra (quando necessário) que proporcione condições de locação da

obra será procedida pela CONTRATADA os serviços, que deverão obedecer rigorosamente às

especificações do projeto. A CONTRATADA será responsável por qualquer erro de alinhamento e

ou nivelamento.

0s -REABTLTTAÇÔES DO PAVTMENTO ASFÁLTTCO COM RECAPE

Os pavimentos são concebidos para durarem um determinado tempo. As vias públicas

selecionadas para a execução da reabilitação do pavimento asfáltíco, de modo geral, apresentam

as mesmas características quanto ao desempenho funcional e desempenho estrutural

devidamente constatado através de teste de carga.

Conforme avaliação detalhada das vias que receberão recape asfáltico, verificaram-se os seguintes

defeitos de superfícies:

Trincas lsoladas: provocadas principalmente pelo ingresso de água nos seus vazios e a

própria ação das cargas de tráfego. Com direção preponderantemente longitudinal e em
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PREFEITTJRA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
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CNPJ no 95.561.080/0001 -60,
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determinados locais, com direção também no sentido transversal, caracterizando o
envelhecimento do ligante;

Trincas interligadas: Estágio posterior à situação anteriormente descrita e início das
"panelas", ou seja, cavidades formadas inicialmente no revestimento, possuindo
dimensões e profundidades variadas. Trata-se do estágio terminal do trincamento e por
uma completa desintegração localizada na superfície do pavimento.

Nota: nos locais em que há a ocorrência das panelas, deverá ser recortado o pavimento na

forma de figura geométrica com ângulos retos, recuperação da base conforme descrição

deste memorial descritivo e posterior execução da camada de rolamento.

Desgaste: há locais com a perda de agregados e massa do revestimento, caracterizando
uma aspereza anormal. Pera estes locais, será realizado o recepe normal, pois a superfície
está sem afundamentos por consolidação (tráfego);

Afundamento por consolidação e plásticos não foram detectados na avaliação técnica
conforme o teste de carga realizado.

06-BASES DE BRITA GRADUADA.

6.1 - TNTRODUÇÁO

Nos locais onde haverá recorte do pavimento existente a recomposição do pavimento será

realizada através de compactação mecanizada do subleito e nos locais onde haverá recuperação

de base posterior execução da camada de brita graduada que será imprimada com emulsão CM-

30.

Brita graduada é a camada de base composta por mistura em usina de produtos de britagem,

apresentando granulometria contínua, cuja estabilização é obtida pela ação mecânica do

equipamento de compactação.

6.2 - MATERIAIS

A camada de base de brita graduada será executada com materiais que atendam aos seguintes

requisitos:
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CEP 86250{00 - Nova Santa Bárbara - Paraná

a) Os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem e classificação de rocha sã, deverão
ser constituídos por fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excesso de partículas

lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração, e de outras substâncias ou
contaminações prejudiciais.

b) Quando submetidos à avaliação da durabilidade com solução de sulfato de sódio, em cinco
ciclos, pelo método DNER-ME 89-54, os agregados utilizados deverão apresentar perdas

inferiores aos seguintes limites:
- Agregados graúdos................... 75%
- Agregados miúdos............... L8%

c) Para o agregado retido na peneira n.9 10, e percentagem de desgaste no ensaio de abrasão
Los Angeles (DNER-ME 35-64) não deverá ser superior a 50%.

d) A composição granulométrica da brita graduada poderá estar enquadrada em uma das

seguintes faixas:

PENEIRAS % PASSANDO, EM PESO.

ASTM Mm I il
2 50,8 100

L%" 38,1 90 - 100 100
19,0 50-85 60-95

' 1"" 9,5 35-65 40-75
n.e 4 4,8 25-45 25-60

n.e 10 2,O 18-35 15-45
n.s 40 0,42 8-22 8-25

n.e 200 0,o74 3-9 2-10

e) A percentagem de material que passa na peneira n.e 2OO não deverá ultrapass ar a 'f1 da
percentagem que passa na penelra n.e 40.

f) Para camadas de base, a percentagem passante na peneira n.e 40 não deverá ser inferior a
72Yo.

g) A diferença entre as percentagens passantes nas peneiras n.e 4 e n.e 40 deverá estar
compreendlda entre 20 e 30 %.

h) A fração passante na peneira n.e 4 deverá apresentar o equivelente de areia, determinado
pelo método DNER-ME 54-63, superior a 40%.

i) A percentagem de grãos de forma defeituosa, obtida no ensaio de lamelaridade, não

deverá ser superioí a 2o%.
j) O índice de suporte Califórnia, obtido através do ensaio DNER-ME 49-74, com a energia

modificada, não deverá ser inferior a 100%.

6.3 - EqUIPAMENTOS

O equipamento básico para a execução da brita graduada compreende as seguintes unidades
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GNPJ no 95.56í.080/0001-60,
CEP 86250{00 - Nova Santa Bárbara - Paraná

Aquisição de instalações existentes ou lnstalação de britagem, adequadamente projetada
de forma a produzir bitolas que permitam a obtenção da granulometria pretendida para a

brita graduada, atendendo aos cronogramas previstos para a obra;
Pá-carregadeira;
Central de mistura dotada de unidade dosadora com, no mínimo, três silos dispositivo de
adição de água com controle de vazão e misturador do tipo "pugmill" - quando for o caso

face ao volume a ser executado;
Caminhões basculantes;
Caminhão-tanque irrigador;
Motoniveladora pesada;

Distribuidor de agregados autopropulsionado;
Rolos compactadores do tipo liso vibratório;
Rolos compactadores pneumáticos de pressão regulável;
Compactadores portáteis, manuais ou mecánicos - para pequenas áreas;

Ferra mentas manuais diversas.

5.4 - EXECUçÃO

PREPARO DA SUPERFíCIE

A superfície a receber a camada de base de brita graduada deverá estar perfeitamente limpa e
desempenada. Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da

distribuição da brita Braduada. A fiscalização deverá ser notificada antes da execução da camada

de revestimento.

PRODUçÃO DA BRITA GRADUADA

A rocha sã extreída da pedreira indicada será previamente britada e classificada em bitolas, a

serem definidas em função da granulometria objetivada para a mistura. A usina deverá ser

calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtenção das características desejadas para a

mistura. As bitolas obtidas, acumuladas nos silos da central de mistura, serão combinadas no

misturador, acrescentando-se ainda a água necessáría à condução da mistura de agregados à

respectiva umidade, ótima, mais o acréscimo destinado a fazer frente às perdas verificadas nas

operações construtivas subseqüentes. Deverá ser previsto o eficiente abastecimento, de modo a

evitar a interrupção da produção.

TRANSPORTE DA ERITA GRADUADA
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A brita graduada produzida na central será descarregada diretamente sobre caminhões

basculantes e em seguida transportada para a pista.

Não será permitida a estocagem do material usinado

Não será permitido o transporte da brita graduada para a pista, quando o subleito ou camada

subjacente estiver molhado, não sendo capaz de suportar, sem se deformar, a movimentação do

equipamento.

DISTRIBUIçÃO DA MISTURA

A definição da espessura do colchão de material solto que, após compressão, permitâ a obtenção

da espessura de projeto e sua conformação adequada, deverá ser obtida a partir da criteriosa

observação de panos experimentais previamente executados.

A distribuição da mistura, sobre a camada anterior, será realizada com distribuidor de agregados,

capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem produzir segregação.

Opcionalmente, a distribuição da brita graduada poderá ser procedida pela ação de

motoniveladora. Neste caso, a brita graduada será descarregada dos basculantes em leiras, sobre

a camada anterior liberada pela Fiscalização, devendo ser estabelecidos critérios de trabalho que

assegurem a qualidade do serviço.

Será vedado o uso, no espalhamento, de equipamentos ou processos que causem segregação do

material.

A espessura da camada acabada deverá ser de 16,00 cm. Portanto, os serviços deverão ser

executados em duas de uma camadas de 8cm cada.

A distribuição da mistura deverá ser procedida de forma a evitar conformação adicional da

camada. caso, no entanto, isto seja necessário, admite-se conformação pela atuação da

motoniveladora, exclusivamente por ação de corte, previamente ao início da compactação.

COMPRESSÃO

Tendo em vista a importância das condições de densidade da bríta graduada, recomenda-se a

execução de panos experimentais, com a finalidade de definir os tipos de equipamentos de

compressão e as seqüências executivas mais apropriadas, objetivando alcançar, da forma mais

eficaz, o grau de compactação especificado.
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A energia de compactação a ser adotada como referência para a execução da brita graduada será

a modificada. Admite-se, excepcionalmente, a compactação na energia intermediária (DNER-ME

48-641.

O teor de umidade da mistura, por ocasião da compactação, deverá estar compreendido no

intervalo de + 2%, em relação à umidade ótima no ensaio de compactação DNER-ME 48-64,

executado com energia especificada.

A compactação da brita graduada será executada mediante o emprego de rolos vibratórios lisos, e

de rolos pneumáticos de pressão regulável.

Nos trechos em tangente, a compactação deverá evoluir partindo dos bordos para o eixo, e nas

curvas, partindo do bordo interno para o bordo externo. Em cada passada, o equipamento

utilizado deverá recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente comprimida.

Durante a compactação, se necessário, poderá ser promovido o umedecimento da superfície da

camada, mediante emprego do caminhão-tanque irrigador.

Eventuais manobras do equipamento de compactação que implique em variações direcionais

preiudiciais, deverão se processar fora da área de compressão.

A compactação deverá evoluir até que se obtenha o grau de compactação mínimo de I0O%, em

relação à massa específica aparente seca máxima obtida no ensaio DNER-ME 48-64, executado

com a energia especificada. O número de passadas do equipamento compactador, necessário para

a obtenção das condições de densificação especificadas, será definido em função dos panos

experimentais executados.

Para a execução de áreas pequenas em lugares inacessíveis ao equipamento de compressão, ou

onde seu emprego não for recomendável, a compactação, requerida será feita à custa de

compactadores portáteis, manuais ou mecânicos.

OBSERVAçÔES GERAIS

A base de brita graduada não deverá ser submetida à ação direta do tráfego. Quando for prevista

a imprimação da camada de brita graduadâ, a mesma deverá ser realizada após a conclusão da

compactação, tão logo se constate a evaporação do excesso de umidade superficial. Antes da

aplicação da pintura betuminosa, a superfície deverá ser perfeitamente limpa, mediante emprego

de processo e equipamentos adequados. - compressor de ar.
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6.5 ENSAIOS

Sub-base e base:

Análise granulométrica dos agregados para bases com agregados de pedre - DNIT (ME-083/98) -
mínimo 1 ensaio por rua;

Grau de compactação para bases com solos estabilizados - DNIT (ME/051/94) - mínimo 1 ensaio a

cada 100 m;

CBR do material compactado na pista para ambas as bases - DNIT (ME-049/94) - mínimo 1 ensaio

por rua;

07 TMPRTMAÇÃO

7.I GENERÀLIDADES

lmprimação é uma pinture de material betuminoso, CM-30, aplicada sobre a superfície da base

concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, a qual deve atender as

especificações da ABNT, objetivando:

a) aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso empregado;

b) promover condições de aderência entre a base e o revestimento;

c) impermeabilizar a base.

Primeiramente deverá ser procedida a limpeza adequada da base através de varredura e, logo

após, executado o espalhamento do ligante asfáltico (CM-30) com equipamento adequado.

7.2 EQUIPAMENTOS

Para varredura serão usadas vassouras mecânicas e/ou manuais;

O espalhamento do ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros equipados com bomba

reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma aplicação

uniforme do material. Devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil
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observação, e ainda de espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções

localizadas.

O dispositivo de aquecimento do distribuidor deverá propiciar constante circulação e agitação do

material de imprimação;

O depósito de ligante asfáltico, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que

permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma

capacidade tal que possa armazenar a quantidede de material asfáltico a ser aplicado em, pelo

menos, um dia de trabalho.

7.3 EXECUçÃO:

Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície, de

modo a eliminar o pó e o material solto existente.

Aplica-se a seguir a emulsão impermeabilizante CM-30, na temperatura compatível, a taxa de

aplicação será de 1,3 l/m'ze de maneira uniforme. O material não deve ser distribuído quando a

temperatura ambiente estiver abaixo de 10eC, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver

iminente. A temperatura de aplicação do materíal betuminoso deve ser fixada para cada tipo de

ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que

proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas

para espalhamento são de 20 a 60 segundos.

Deve-se imprimir a pista em um mesmo turno de trabalho e deixá{a, semprê quê possível,

fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia piste, Íazendo se a

imprimação da adjacente, essim que a primeira for permitida a sua abertura eo tránsito. O tempo

de exposição da base imprimida ao trânsito será condicionado pelo comportamento de primeira,

não devendo ultrapassar a 30 dias.

A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, devem-se

colocar faixas de papel transversalmente, na pista, de modo que o início e o término da aplicação

do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer

falha na aplicação do material betumínoso deve ser imediatamente corrigida. Na ocasião da

aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida.

0E PINTURA DE LIGAÇÃO (antes do reperÍilamento e antes do revestimento)
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t.l GENERÂLIDADES:

Consiste a pintura de ligação, na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a

superfície de uma base ou um pavimento, antes da execução da camada de reperfilamento e

antes da execução do revestímento.

8.2 MATERHIS..

Todos os materiais devem satisfazer às especificações aprovadas pelo DNER. Será empregada a

emulsão asfáltica tipo RR-1C, para pintura de li8eção. A taxa de aplicação será de 1,0 llm2, para as

duas camada, antes do reperfilamento e antes do revestimento.

t.3 EQUIPAMENTO.'

Todo equipamento, antes da execução da obra, deverá ser examinado pela fiscalização, devendo

estar de acordo com esta especificação, sem o que não será dada a ordem para o início do serviço.

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e

sistema completo de aquecimento, que permita a aplicação em quantidade uniforme.

As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite

ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante.

O depósito de meteriel betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que

permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter.uma

capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em pelo

menos, um die de trebalho.

8.4. EXECUÇÃO..

Após a perfeita conformação geométrica da camada procede-se à varredura da superfície de

modo a eliminar o pó e o material solto existente.

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo,
na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O meteriel betuminoso não deve ser distribuído

quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 graus centígrados, ou em dias de chuva, ou

quando esta estiver iminente.

A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante em

função da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a

melhor viscosidade para espalhamento.

As faixâs de viscosidade recomendadas para espalhamento são: de 20 a 60 segundos, Saybolt-

Furol, para emulsões asfálticas.
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Deve se pintar a pista inteire em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível

fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista, fazendo-se a

plntura da adjacente asslm que a primeira for permitida a sua abertura ao trânsito.

Qualquer falha na aplicação do material betumínoso deve ser imediatamente, corrigida. Na

ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida.

8.5 CONTROLE..

CONTROTE DA QUATIDADE:

O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à metodologia

indicada pelo DNER, e considerado de acordo com as especificações em vigor.

O controle para emulsões asfálticas constará de:

7 ensoio de viscosidode Soybolt-Furol, poro todo corregomento que chegor à obro

7 ensoio de resíduo por evoporoção, poro todo corregomento que chegor à obro.

7 ensoio de sedimentoção, poro codo 700t.

CONTROTE DE TEMPERATURA

A temperatura de aplicação deve ser a estabelecida pelo tipo de material betuminoso em uso

CONTROTE DE QUANTIDAOE

Será Íeito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicação do material

betuminoso.

Não sendo possível a realização do controle por esse método, admite-se que seja feito por um dos

modos seguintes:

a) coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples pesagem,

após a passagem do carro distribuidor, tem-se a quentidade do material betuminoso usado.

b) utilização de uma régua de madeira, pintada e Sraduada, que possa dar, diretamente, pela

diferença de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois

da operação, a quantidade de material consumido.
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coNTROtE DE UNTFORMTDADE DE ApuCÂçÃO

A uniformidade depende do equipamento na distribuição. Ao se iniciar o serviço, deve ser
realizada uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se possa controlar a uniformidade de

distribuição. Esta descarga pode ser feita fora da pista, ou na própria pista, quando o carro

distribuidor estiver dotado de uma calha abaixo da barra distribuidora, para recolher o ligante

betuminoso.

8.6 ENSAIOS

Teor de betume - DNIT (053/94) - Mínimo 1 (um) ensaio a cade 300m

09 REPERFILAMENTO

9.T GENERÂLIDADES:

O reperfilamento deverá ser executado com uma camada de C.B.U.Q. de espessura em torno de 1
(um) centímetÍo sobre o pavimento existente, após executada a limpeza da pista e a pintura de

ligação com RR-1C.

e.2. EXECUÇÃO..

A descarga na pista de C.B.U.Q. será efetuada de forma a minimizar a distribuição da mistura, que

será executada por lâmina da motoniveladora. O espalhamento da mistura deverá ter como

obietivo a correção das depressões longitudinais e transversais, o enchimento de espaços ao redor

das pedras irregulares do calçamento ou buracos e depressões da pista a ser pavimentada e,

principalmente conformar a superfície de acordo com as declividades de projeto.

Em conjunto com a motoniveladora deverá atuar o rolo pneumático autopropu lsionado de

pressão variável, cujos pneumáticos terão suas respectivas pressões internas aumentadas

gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento de compactação,

será utilizado o rolo metálico tipo Tandem.

9.3 CONTROLE:
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O CBUQ para regularização da superfície do pavimento existente será medido através da
quantidade de mistura aplicada, em toneladas. Este controle será efetuado na pista através do

ticket de balança.

10 CONCRETO BETUIíIINOSO USINADO À QUnXfn (recomposição do pavimento e
recape)

10.1 GENERALIDADES..

Concreto betuminoso é o revestimento flexível resultânte da mistura a quente, em usina

apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso,

espalhado e comprimido a quente.

A mistura será espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura de 4 cm na

camada de recomposição do pavimento (área das galerias pluviais), sobre a base imprimada, e

3cm na camada de recapeamento, sobre o reperfilamento.

10.2 MATERIÂIS..

10.2,1 Material betuminoso.

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos:

o) Cimentos osfólticos, de petróleo cAP-20 e cAP-55;

10,2.2Agregados.

Agregodo groúdo.

O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória britada, seixo rolado, britado ou não, ou outro

material indicado nas Especificações Complementares e previamente aprovado pela Fiscalização.

O agregado graúdo deve-se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e

substâncias nocivas. O valor máximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles, é de 50%. Deve

apresentar boa adensividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio, não

deve apresentar perda superior a L2% em 5 ciclos. O índice de forma não deve ser inferior a 0,5.

Opcionalmente, poderá ser determinada a porcentagem de grãos de forma defeituosa que se

enquadrem na expressão;
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7+E>6e

onde; 1 = maior dimensão do grão;

g = diâmetro mínimo do anel, através do qual o grão pode passar;

e = afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o

grão.

Não se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio pojerá ser

realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se a fórmula:

7+ 7,259 > 6e

Sendo g a medida das aberturas de duas peneiras entre as quais fica retido o grão.

A porcentagem de grãos de forma defeituosa não pode ultrapassar 20%.

No caso do emprego de escória, esta deve ter uma massa específíca aparente igual ou superior a

1.100 kglm3.

Agregodo miúdo

O agregado miúdo pode ser areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais

deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de

substâncias nocivas. Deverá apresentar um. equivalente de areia igual ou superior a 55%.

Moteriol de enchimento (Filler).

Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos demais

componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós-calcáreos,

etc., e que atendam à seguinte granulometria:

PENEIRAS % MíNIMA PASSANDO

ASTM MM
No 40 2,0 r00

No 20 t,2 95
No 200 0,07/. ó5

+Quondo do oplicoção, deverá estor seco e isento de grumos.
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roJ coMPosrÇÃo o.q, rusrunA:

A composição do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte. A taxa a

ser usada deve ser aquela cujo diâmetro máximo seja igual ou inferior a 2/3 da espessura da

camada de revestimento.

A mistura de agregados para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá estar enquadrada

na faixa "C" das especificações gerais do DAER/RS, conforme quadro a seguir:

PEN EIRAS % PASSANDO EM PESO

ASTM MM Fatxa "C"

2 5 0,8
vi' 58,1

L,' 25,L
%" t9,I t00

t2,7 85 t00
3/8" 9,5 75 t00
n.9 4 l*,8 50 85

n.e 10 2,0 50 75
n.e 40 0 ,l*2 l5 - l*0
n.o 80 0, t8 8 50

n.e 200 0,07À 5 - r0

Betume solúvel no cS2 (+) %:

4,0 - 7,0 - no Comodo de ligoção (Binder)

4,5 - 7,5 - no Comodo de ligaçõo e rolomento

4,5 - 9,0 - nos Comodos de rolomento

As porcentagens de betume se referem à mistura de agregados, considerada como 100%. Para

todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deverá ser inferior a 4o/o do

total.

A curva granulométrica, indicada no projeto, poderá apresentar as seguintes tolerâncias:

PENEIRAS % PASSANDO EM PESO

ASTM MM
3/8" 9,5 5 8,0 +7

N o À0 No4 0,t Z - L,8 +5

No 80 0,18 +5
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N o 200 0,0 7Â +2

Deverá ser adotado o Método Marshall para a verificação das condições de vazios, estabilidade e

fluência da mistura betuminosa, segundo os seguintes valores:

CAMADA DE

ROLAMENTO
CAMADA DE LIGAçÃO

(BINDER)

% VAZIOS 5aS l. 
^6% E.B.V. 75 8? ó5 72

ESTABILIDADE 5s0KG (TSGOLPES)
25OKG (sOGOLPES)

55OKG (75GOLPES)
25OKG (sOGOLPES)

FLUÊNCIA 8 - t8 I l8

As Especificações complementares fixarão a energia de compactação. As misturas devem atender

às especificações da relação betume/vazios ou aos valores mínimos de vazios do agregado mineral

dados pela linha inclinada do seguinte ábaco:

lo 4 3/8.. v?/.'31." 1" t tn" 2'lo B

DiâmEt o máxlmo do agregado

10.4 EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela Fiscalização,

devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será dada a ordem de serviço.

õ
o
.8.
Eó
otrÉ,=aúco=§,É
Eà§
.9
ó

I

.(l

T

l0

BÉa do Oirgtm.
DÊírid.d§ !êrrúrG
óoür'tlr qtrytb

i
I

IIIIlr
IrI

IS I
I



031PREFEITT]RA MUNICIPAL DE NOVA SAITTA BARBARA
Rua Walfredo Bittencoutt de Moraes, n" 222, t(tr3l3266{í00,

CNPJ no 95.561.080/0001 €0,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

Depósitos para material betuminoso.

Os depósitos para o ligante betuminoso deverão ser capazes de aquecer o material às

temperaturas fixadas nesta especificação. O aquecimento deverá ser feito por meio de

serpentinas a vapor, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas com o

interior do depósito. Deverá ser instalado um sistema de circulação para o ligante betuminoso, de

modo a garantir a circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo
o período de operação. Todas as tubulações e acessórios deverão ser dotados de isolamento, a fim

de evitar perdas de calor. A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo, três

dias de serviço.

Depósitos para agregados.

Os silos deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e

serão dividídos em compartimentos dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as

frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de

descarga. Haverá um silo adequado para o filler conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

Usinas para misturas betuminosas.

A usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador,

dispor de misturador, tipo pugmill, com duplo eixo conjugado, provido de pelhetas reversíveis e

removíveis, ou outro tipo capez de produzir uma mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador

possuir dispositivo de descarga, de fundo ajustável e dispositivo, para controlar o ciclo completo

de mistura. Um termômetro, com proteção metálica e escala de 90eC a 210eC, deverá ser fixada

na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga do misturador. A usina

deverá ser equipada, além disso, com um termômetro de mercúrio, com escala em "dial",
pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do

secador, para registrar a temperatura dos agregados.

Acabadora.

O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de pavimentadoras

automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento cotas e abaulamento

requerido. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura

exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas

para frente e para trás, As acâbadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para

aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura sem

irregularidades,

Equipamento para a compressão.

O equipamento para compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo

tandem, ou outro equipamento aprovado pela Fiscalização. Os rolos compressores, tipo tondem,
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devem ter uma carga de 8 a 12 toneladas. Os rolos pneumáticos, autopropelidos, devem ser
dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada.

O equipamento em operação deve ser suflciente para comprimir a mistura à densidade requerida,
enquanto esta se encontra em condições de trabalhabilidade.

Caminhões para transporte da mistura.

Os caminhões, tipo basculante, para o trensporte de concreto betuminoso, deverão ter caçambas

metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru e fino, óleo
parafínico ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas.

r0.5 EXECUÇÃO

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no

ceso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou ainda, ter sido a imprimação

recoberta com areia, pó de pedra. etc., deverá ser feita uma única pintura de llgação.

A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para cada tipo de ligante,

em função da relação tem peratura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o

asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol,

indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 + 10 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto,

não devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 107eC e nem superiores a !77eC.

Os agregados devem ser aquecidos à temperatura de 10eC a 15eC, acima da temperatura do

ligante betuminoso.

A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade Engler situa-se em uma

faixa de 25 + ou - 3. A mistura, neste caso, não deve deixar a usina com temperatura superior a

106ec.

Produção de Concreto Betu minoso.

A produção do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente

especificado.

Transporte de Concreto Betuminoso.

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos

veículos basculantes entes especificados.

Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada, cada

carregamento deverá ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente

para proteger a misture.
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Distribuição e compressão da mistura.

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuídas somente quando a temperatura
ambiente se encontrar acima de 10eC e com tempo não chuvoso.

A distribuição do concreto betumínoso deve ser feita por máquinas acabadoras, conforme já

especificado.

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição

manual do concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e

rodos metálicos.

lmediatamente após a distribuição de concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como norma
geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar,

temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

A temperatura recomendável, para a compressão da mistura, é aquela na qual o ligante apresenta

uma viscosidade Saybolt-Furol. de 140 + 15 segundos. Pera o cimento asfáltico ou uma viscosidade

específica, Engler, de 40 t 5, para o alcatrão.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, indica-se a rolagem sem baixa

pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada e,

conseqúentemente, suportando pressões mais elevadas.

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da

pista. Nes curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deve começar sempre do ponto

mais baixo para o mais alto. Cada passada de role deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos,

a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento

em que seja atingida a compactação especificada.

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha nem

estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas de rolo deverão

ser umedecidas adequadamente de modo a evitar a aderência da mistura.

Abertura ao trânsito.

Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem trânsito até seu completo

resfriamento.

10.6 CONTROLE:

Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório, obedecendo à metodologia indicada

pelo DNER e satisfazer as especificações em vi8or.

Controle de qualidade do material betuminoso,
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O controle de qualidade do material betuminoso constará do seguinte:

a) para cimento asfáltico:

l ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar à obra:

1 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t:

1 índice de Pfeiffer, para cada 500 t:

l ensaio de espuma, para todo cerregamento que chegar à obra;

b) para alcatrão:

1 ensaio de flutuação, para todo carregamento que chegar à obra;

1 ensaio de destilação, para cada 500 t.

Controle de qualidade dos agregados.

O controle de qualidade dos agregados consterá do seguinte:

2 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por dia;

l ensaio de desgaste Los Angeles, por mês, ou quando houver variação da

Natureza do material;

1 ensaio de índice de forma, para cada 900 m3.

l ensaio de equivalente de areia de agregado miúdo, por dia;

l ensaio de granulometria de materialde enchimento (filler), por dia.

Controle de qualidade de ligante na mislura,

Devem ser efetuadas duas extrações de betume, de amostras coletadas na pista, depois da

passagem da acabadora, para cada dia de 8 horas de trabalho. A porcentagem do ligante poderá

variar, no máximo, ! 0,3Yo da fixada no projeto.

Controle de graduação da mistura de agregados

Será procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes das extrações

citadas no ítem anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se

dentro das tolerâncias especificadas no item 9.3.

Controle de temperatura

Serão efetuadas, no mínimo, quatro medidas da temperatura, por dia, em cada um dos itens

abaixo discriminados:

a) do agregado, no silo quente da usina;
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b) do ligante, na usina;

c) da mistura betuminosa, na saída do misturador da usina;

d) da mistura, no momento do espalhamento e no início da rolagem, na pista.

Em cada caminhão, antes da descarga, será feita pelo menos uma leitura da temperatura.

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente.

Controle das características Marshall da mistura.

Dois ensaios Marshall, com três corpos de prova cada, devem ser realizados por dia de produção

de mistura. Os valores de estabilidade e de fluência deverão satisfazer ao especificado no item 9.3.

As amostras devem ser retiradas após a passagem da acabadora e antes da compressão.

Controle de compressão.

O controle de compressão da mistura betuminosa deverá ser feito, preferencialmente, medindo-

se a densidade aparente de corpos de prova extraídos da mistura, comprimidas na pista, por meio

de brocas rotativas.

Na impossibilidade de utilização deste equipamento, admite-se o processo do anel de aço. Para

tanto, colocam-se sobre a base, antes do espalhamento da mistura, anéis de aço de 10 cm de

diâmetro interno e de altura Smm inferior à espessura da camada comprimida. Após a

compressão são retirados os anéis e medida a densidade aparente dos corpos de prova neles

moldados.

Deve ser realizada uma determinação, cada 500m de meia pista, não sendo permitidas densidades

inferiores a 95% da densidade do projeto.

O controle de compressão poderá também ser feito medindo-se as densidades aparentes dos

corpos de prova extraídos da pista e comparando-se com as densidades aparentes de corpos de

prova moldados no local. As amostras para moldagem destes corpos de prova deverão ser

colhidas bem próximas ao local onde serão realizados os furos e antes da sua compressão. A

relação entre estas duas densidades não deverá ser inferior a 100%.

Controle de espessura.

Será medida a espessura por ocasião da extração dos corpos de prova na pista, ôu pelo

nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois de espalhamento e compressão da miitura.

Admitir-se-á variação de ! ]:o%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de

redução de espessura, em 10 medidas sucessivas.

Controle de acabamento da superficie'

Durante a execução, deverá ser feito diariamente o controle do acabamento da superfície de

revestimento, com o auxílio de duas réguas, uma de 3,00 m e outra de 0,90 m, colocadas em
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ângulo reto e paralelamente ao eixo da rua, respectivamente. A variação da superfície, entre dois
pontos quaisquer de contato, não deve exceder a 0,5 cm, quando verificada com qualquer das

réguas.

IO.7 ENSAIOS:

Ensaio MARSHALL - apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento, DNIT (043/95) -
cBUq

Extração de emostra do revestimento - DNIT (ME 138/94) e (053/94) CBUQ - mínimo uma amostra

por rua (determinar a espessura da amostra, resistência à tração por compressão diametral e teor
de betumes).

Verificar a temperatura da místura, para todas as cargas, no momento da distribuição na pista e

rolagem. A temperatura de mistura não deve ser inferior a 120'C. DER (ES-P 21-05 cbuq).

rT RELAÇÃO DAS DMT'S:

Nova Santa Brírbara - Curitiba
Nova Santa Brirbara - Londrina
Nova Santa Bárbara - Tomazina
Nova Santa Bárbara - Cambe
Nova Santa Bárbara - Jataiziúo
Nova Santa Brírbara - Comélio Procópio

355 km
80 km
175 km
91 km
55 km
62km

Nova Santa Brírbara,28 de abril de2016.

IVAN SATIHIRO TAGAMI
Engeúeiro Civil

CREA PR. IO4.4O7ID
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CALÇADAS

Será exêcutada calçada de concreto desempenado na espessura de 5cm, com traço 1:3:5,

Fck=12,0 MPa. A execução dessâ pavimentação será feita sobre leito de brita lançado sobre o solo já

compactâdo e nivelado e deverá ser sarrafeado e alisado com a desempenadeira de madeira ou de aço,

com o concreto úmido, borrifando-se argamassa com areia fina e média de forma a íicar o mais liso

possÍvel, mas antiderrapante, com juntas de dilatação com espaçamento de no mínimo 1,50m, este

calçamento deverá respeitar a largura de existente no local, conforme projeto.

Nos locais onde existam obstáculos que atrapalhem o fluxo de pedestre, deverá ser feita a

remoção ou demolição destes obstáculos e posterior regularização do terreno para a recomposição da

calçada conforme o descrito anteriormente. O entulho e os materiais não sujeitos a reaproveitamento de

qualquer demolição ou remoção serão transportados e levados a bota-fora adequado e aprovado pela

fiscalização.

Nova Santa BríLrbara,28 de abril de 2016.

IVAN SATIHIRO TAGAMI
Engenheiro Civil

CREA PR - 1O4.4O7ID



011
PREFEITT]RA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Rua llYalfredo BittencouÉ dê Moraes, n" 222, A@31 3266€100,
CNPJ no 95.56í.080/0001 -60,

CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara -Paraná

RÂMPAS DE ACESSO (PNE)

serão êxecutadas em piso de concreto com 7 cm de espessura, Fck= 12 MPa.

As juntas entre as rampas e a guia ou o pavimento da calçada deverá ter sua espessura

média não superior a 5 mm, e deverá ser feita com material flexível.

A inclinação das rampas âpresentada no projeto poderá ser ajustada conforme

levantamento do local de sua implantação a ser verificado in loco pela empresa executante, variândo de

acordo com o desnível entre a sarjeta e o passeio, mas não devêrão ter a inclinação superior a prevista na

NBR 90s0 (8,33%).

Os piso tátil cimentício, do tipo ladrilho hidráulico, deve apresentar cor contrastante com a

do piso adjacente, ter largura mínima de 250mm. As peças do piso tátil devem apresentar modulação que

garanta a continuidade da textura e padrão de informação, o desnível entre a superfície do piso existente e

a superfície do piso implantado deve ser chanfrado e não excêder 2mm;

As placas deverão estar em conformidade com a NBR 9050, e o assentamento será

efetuado sobre o piso de concreto, com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, de acordo com o

projeto. As juntas receberão aplicação de rejunte flexível.

Nova Santa Brírbara, 28 de abril de 2016

IVAN SATIHIRO TAGAMI
Engenheiro Civil

CREA PR - IO4.4O7ID
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MEIO-FIOS E SARJETAS

Os meio-fios e sarjetas serão moldados por extrusão do concreto por máquina de perfil contínuo,

com seção transversal de acordo com o projeto. O concreto a sêr utilizado, deverá ter fck = 15MPa e

consumo mínimo de Z50kg de cimento por metro cúbico de concreto e apresentar plasticidade e umidade

tais que após ser processado na extrusora, deverá constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos.

Para a cura do concrêto será utilizado o método da irrigação ou aspersão de água em intervalos freqüentes.

Após a extrusão, antes da cura total do concreto, as superfícies deverão ser alisadas com desempenadeiras

de aço. O alinhamento deverá apresentar perfeita concordância com as modificações de direção e curvas.

O rebaixamento das guias deverá ser executado antes da cura do concreto para permitir um bom

acabamento.

Nova Santa Bárbara,28 de abril de 2016

IVAN SATIHIRO TAGAMI
Engenheiro Civil

CREA PR - 1O4,4O7ID
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SINALIZAçÃO VI,{RIA

I. OBJETIVO

Esta especificação tem por objetivo estabelecer caracteísticas e condições mínimas para o

fomecimento, transporte e colocação de placas para sinalização veftical, pintura e colocação de tachóes de

sina.lização horizontal com tinta a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

2. DEFINIÇÃO

As placas para sinalização veÍical, a pintura de sinalização horimntal e os tachões têm por

finalidade regulamentaÍ o uso, advertir sobre perigos potenciais e orientaÍ os usuiários durante os seus

deslocamentos nas ruas da cidade. Esta comunicação é feita por mensagens padronizadas quanto a sua forma,

tamaúo e cores de modo a permitir a compreensão fácil, rápida e eficaz pelos motoristas e demais usuários

da via.

3. SINALIZAÇÃOYERTICAL:

3.1 Chapas de Aço

As chapas destinadas à confecção das placas de aço devem ser planas, do tipo NB
l0l0/1020, com espessura de [,50 mm, bitola #18. Devem atender integralmente a NBR 11904(1) - Placas

de aço para sinalização viiíria.

3.2 TÍatamento

As chapas de aço depois de cortadas nas dimensões finais e furadas, devem ter as suas

bordas lixadas antes do processo de tratamento composto por: retirada de graxa, decapagem, em ambas as

faces; aplicação no verso de demão de wash primer, a base de cromato de zinco com solvente especial para a

galvanização de secagem em estufa.

3.3 Acabamento

O acabamento final do verso pode ser feito:

- com uma demão de primer sintético e duas demãos de esmalte sintético, à base de resina

alquídica ou poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa à temperatura de 140'C,
ou;

- com tinta a pó, à base de resina poliéster por deposição eletrostátic4 com polimerização em

estufa a 220 oC e com espessura de película de 50 micra.

3.4 Suporte das Placas
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A sustentação das placas será feita por poste galvanizado e deverão ser fixados em cava com
diâmetro de 25 cm e profundidadc de 50 cm, preenchidos com concreto fck mínimo de l5 Mp4 devidamente
prumados.

A colocação de suportes de placas que necessite de interdigão de faixa de rolamento deve ser

autorizada pela fiscalização e ser devidamente sinalizada.

3.5 Películas

As mensagens contidas nas placas devem ser pintadas com pintura eletrostiític4 totalmente
refletiva, próprias para sinalização viaria de trânsito e que obedegam as norÍnas do DENIT,
CONTRÂN/DENATRAN ou DER/PR.

4. SINALIZAÇÃOHORIZONTAL:

4.1 PINTURA

4,1,1 Considersções Gerâis

Os serviços não podem ser execúados quando a temperatura ambiente estiver acima de 40'C
ou estiver inferior a 5oC, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação;

A diluição da tinta só pode ser feita após a adição das microesferas de vidro I A, com no

miíximo 5% em volume de água potável, para o ajuste da viscosidade. Qualquer outra diluição deve ser

expressaÍnente determinada ou autorizada pela fiscalização desta Prefeitura através do Departamento de

Engenharia desta municipalidade.

Sempre que houver insuficiência de contraste entre as cores do pavimento e da tinta, as

faixas demarcatórias devem receber previamente pintura de contraste na coÍ preta, para proporcionar

melhoria na visibilidade diuma. A tinta preta deve teÍ as mesmas características da utilizada na demarcação.

Se não especificad4 a espessura de aplicagão deve ser de no mínimo 0,5 mm.

A abeÍuÍa do trecho ao tráfego somente pode ser feira após, no mínimo, 30 minutos após o
término da aplicâção.

A aplicação pode ser mecânica ou manual.

4.1.2 Prêmarcação

Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de gaÍantir o alinhamento e

configuração geométrica da sinalização horizontal.

4,1,3 Limpeza

Antes da aplicação da tinta, a superficie do pavimento deve estar limp4 sec4 livre de

contaminantes prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou partículas

de pavimento em estado de desagregação.

047
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4.1.4 Mistura das Esferas de Vidro à Tinte

As esferas de vidro retro-refletivas tipo I B devem ser adicionadas à tinta na razão de 200 gll de

tint4 de modo a pennanecerem intemas à película aplicada.

As esferas de vidro retro-refletivas tipo I B ou C devem ser aspergidas concomitantemente com

a tinta à raáo de 350 !m2, resultando em perfeita incorporação das esferas de vidro na película de tin1a.

4.1.5 Controle

O fomecedor ou fabricalte da tinta acrílica deve ser responsável pela rea.lização dos ensaios

e testes que comprovem o cumprimento das premissas desta especificação.

A contratante deve ainda:

a) verificar visualmente as condições de acabarnento;

b) realizar controle geométrico, verificado sua obediência ao projeto.

4.1.6 Execução

A sinalização horizontal deve ser garantida contra a falta de aderência, baixo poder de

cobertura ou qualquer alteração na sua integridade por falhas de aplicação, devendo neste caso o trecho ser

refeito.

Admite-se, duÍante a vida útil da sinalizagão horizontal a perda de retro-refletânci4 desde

que ao término da garanti4 o seu valor não seja menor que 75 mcd/lx.m2.

Quando, duante a vigência da garantia se constate, em medição, valor inferior a 75

mcd./lx.m2, por falhas de aplicação, a contratada deve rcfazer o trecho, de forma a atender aos disposto

acim4 dentro do prazo fixado pela fiscalização.

A medição da retro-refletância deve ser feita conforme a NBR 14723(4).

4.2 TACHÕES

Os tachões deverão ser em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela,

medindo 250xl50x5Omm (comprimento,largura e altura), com dois pinos para fixação, bidirecional: com 02

(dois) refletivos nas laterais da peça.

Os tachões serão posicionados conforme projeto de sinalização.

Os pinos de fixação devem ser constituÍdos de parafusos de rosc4 aço 1010/1020, com

proteção contra a oxidação. Os elementos refletivos devem ser constituídos por elementos refletivos de vidro
lapidado e espelhado, ou outÍo material com características de durez4 resistência à abrasão e retro-

refletividade superior ao vidro lapidado. Após a furação do pavimento asfáltico, deve-se proceder a limpeza

do furo para fixação dos pinos e limpeza do espaço destinado ao dispositivo, o furo deve ser totalmente

preenchido com col4 com consumo médio de 2009 por tachão. Em seguid4 espalha-se a cola sobre o
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pavimento no local de aplicação do corpo do dispositivo. O adesivo deve preencher totalmente as cavidades

e ranhuras existentes na paÍe inferior do dispositivo. Após a colocação do dispositivo, deve-se firma-lo no

chão, pressionando'o contra o pavimento, paÍa obter aderência uniforme de todo o corpo do dispositivo. Não

se admitirá trechos do corpo do dispositivo em balanço. Quando a superficie do pavimento for irregular, a

cola deve ser o nivelador das inegularidades. Para evitar que a cola cubra os elementos refletivos, estes

devem ser cobertos com fita adesiva até a secagem final da cola. Os excessos de cola devem ser removidos.

Os coeficientes mínimos de intensidade luminosa (Ri) obtidos pela ÍazÁo entÍe a intensidade

luminosa do retrorrefletor na direção de observação, pela luminância do retrorrefletor num plano

perpendicular à direção da luz incidente, deve satisfazer aos valores indicados na NBR 14636.

Os tachões devem obedecer o que diz a NBR 14636 (Sinalização Horizontal Viiíria - Tachas

Refletivas Virárias - Requisitos), quanto aos valores de carga de compressão dos dispositivos, nem devem

peÍmitir a penetração de iígua no elemento refletivo.

Nova Santa Brírb ara,28 de abril de 2016.

IVAN SATIHIRO TAGAMI
Engeúeiro Civil

CREA PR - IO4.4O7lD



MEMoRTAL DE cÁLcuLo DE GALERTAS DE Áculs pLUVrArs

Obra: Rede de Escoamento e Drenagem de Águas Pluviais
Local: Avenida Walter Guimarâes da Costa - Nova Santa Bárbara - Pr.

1. PARÂMETROS E CR|TÉRIOS BÁSICOS CONSIDERADOS NO PROJETO

Dados Pluviométricos

Foram considerados, no presente projeto, os dados de intensidade de chuvas
do posto de Londrina, tendo em vista possuir precipitaçóes médias anuais
semelhantes às do Município de Nova Santa Bárbara, sendo a intensidade de
precipitaçáo máxima calculada conforme a fórmula abaixo:

05:J

. KTrEI =6*- ,senoo

i = lntensidade de chuva crítica (mm/h);
Tr = Tempo de recorrência (anos);
t = Tempo de duração da chuva (min.);
K, to, m, n = Parâmetros determinados para a estação pluviométrica.

Portanto, no cálculo específico para o posto de Londrina, temos a fórmula
seguinte:

3132,56.Tr0'oe3
= -lI+ 3o)o-õãE-

I

Método utilizado no cálculo das vazões

As vazões foram determinadas pelo Método Racional, conforme a fórmula
abaixo:

Q=C. l.A sendo,

Q = Vazão no ponto considerado (m3/s.);
C = Coeficiente de escoamento supeíicial;
I = lntensidade média de precipitaçáo (m3/s.Ha.);

Tempo de Recorrência

Foi considerado o período de 5 (cinco) anos para o cálculo da tubulaçâo,
considerando serem trechos a jusante com tendência a absorver contribuiçóes
futuras, conforme cálculo.
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2. DTSPOSTÇÃO DOS COLETORES

Coletores

A rede coletora foi projetada, locada nos eixos das ruas, podendo haver
algum deslocamento em função das características topográficas locais.

Todos os trechos Íoram calculados baseados no greide final proposto no
projeto de pavimentaçáo asfáltica do loteamento.

Os coletores sáo Íormados por tubos circulares de concreto, sendo:

Tubos de Q 400mm sem armação (ramais de ligaçáo e trechos iniciais
da galeria principal);

Tubos de @ 500mm sem armação (galeria principal);

Tempo de Concentração

É considerado como o tempo em que a água percoÍre as superfícies até a
boca de leáo mais próxima, acrescido do tempo de escoamento no interior do
coletor, desde o engolimento até a seÉo considerada e é representado pela
seguinte fórmula:

Tc=Ts+Tg sendo,

Ts = Tempo gasto pela água para percoÍrer telhados, calhas,
calçadas, etc., sendo compreendido entre 3 a 20 segundos. Segundo
recomendações feitas no "RELATÓRIO DO ESTUDO PARA O CONTROLE DA
EROSÂO DO NOROESTE DO PARANÁ", este valor não deve ultrapassar a 10
minutos, sendo este valor mínimo o considerado no presente projeto para o cálculo
de dimensionamento das galerias.

Tg = Tempo de escoamento nas galerias, levando-se em conta a
velocidade média de escoamento e a eíensão de percurso nas galerias e é
representado pela seguinte fórmula:

Tg=L/v sendo,

V = Velocidade média no tubo em m/s.
L = Extensão do percurso em m.

CoeÍiciente de Escoamento Superfi cial

O coeflciente de escoamento superficial é considerado como a relaçáo entre o
pico de vazão por unidade de área e a intensidade média de chuva.
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Para o presente projeto, foi utilizada na maioria dos trechos, a média dos
índices recomendados pelas normas e aprovados pelo Conselho Diretor do Projeto
Noroeste do Paraná, sêndo:

C =0,80 para áreas cobertas ou pavimentadas;
C=0,30 para áreas descobertas, sem telhados ou com

pavimentos permeáveis.

Tal Índice intermediário Íoi, portanto, adotado neste projeto como sendo:

C=0,6

Dimensionamento dos Coletores

Para o dimensionamento dos coletores foi utilizada a fórmula de Manning,
abaixo representada:

V
Rz13)112

,onde:

V = Velocidade de escoamento em m/s;
R = Raio hidráulico da seção de vazáo em m;
| = Declividade superÍicial em m/s;
n = CoeÍiciente de rugosidade.

Para a tubulação de concreto, no caso do referido projeto, o valor n = 0,015
As velocidades limites adotadas para os coletores sáo:

Vmáx = 7,00 m/s
Vmín. = 1 ,00 m/s

Para os tubos o0,40m., o0,50m. e o0,60m. adota-se sempre declividade
mínima de 1%, visando evitar possíveis assoreamentos nas tubulações.

Área Drenada

As áreas drenadas, para efeito de aplicaçáo do Método Racional, foram
obtidas a partir de medição direta em planta na escala 1:1.000.

As áreas consideradas para este projeto são aquelas deÍinidas pelos locais
imediatamente atendidos pelas tubulações e pelas áreas adjacentes próximas,
considerando as características topográfi cas locais.

Planilhas de Cálculo (dimensionamento) e Plano Geral de Drenagem

As planilhas de cálculo e os desenhos de projeto, em anexo, apresentam o
plano geral (layout) da rede de escoamento e drenagem.

o
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Nova Santa Bárbara,23 de novembro de 2015.

lvan Satihiro Tagami
Engenheiro Civil

Crea-PR 104.407|D
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MEMoRTAL DEscRrrvo DA REDE DE DRENAGEM DE Ácues
PLUVIAIS

Obra: Rede de Escoamento e Drenagem de Aguas Pluviais

Local: Avenida Walter Guimarães da Costa - Nova Santa Bárbara - PR.

A rede de drenagem de águas pluviais das ruas constantes no

projeto e localizadas no perímetro urbano do Município de Nova Santa Bárbara será

executada em conformidade com o projeto de Rede de Escoamento e Drenagem de

Águas Pluviais, bem como de acordo com as normas e especificaçóes em vigência

previstas para serviços de drenagem uóana. Os serviços de locação dos pôços de

visita, bocas de leãoe implantaçáo da rede coletora deveráo ser executados de

acordo com os projetos e levantamento topográfico realizado 'in loco".

Os trabalhos de escavação, assentamento, rejuntamento e reaterro

da tubulação e execução de poços de visita e bocas de leáoserão executados com

os seguintes equipamentos e mão de obra:

'l Retro-escavadeira de porte médio;

1 Mestre de obras:

2 Pedreiros;

lArmador;

2 Meia colher;

4 Serventes.

A escavaçáo e assentamento serão executados de jusante para

montante de cada trecho, tendo em vista oferecer maior segurança e funcionalidade

à obra.
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A escavação compreende a locação, remoção de passeios e

pavimentos, onde houver escavação propriamente dita, escoramento onde

necessário, regularização do fundo da vala, esgotamento se necessário,

conformaçáo do material reaproveitável ao lado da vala ou em depósito, retirada,

carga e descarga em bota-fora do material excedente ou inaproveitável.

A escavação poderá ser manual ou mecânica. Ao iniciar a

escavaçáo, deverá ser feita pesquisa de interferências para que náo sejam

danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, ou outros elementos existentes.

Se a escavação interferir com tubulaçôes, deverá ser executado o escoramento e

sustentação destas. As valas não deveráo conter paredes verticais superiores a 1,30

m. Em casos onde o entaludamento da escavação não for possível, utilizar-se-á o

pontaleteamento.

A largura das escavações deverá atender o especiÍicado nos

desenhos de projeto ou, na sua falta, os seguintes critérios:largura da escavação =

dimensão externa da peça + 0,20 m para cada lado.

A escavação Ílnal, a reg u la tização e limpeza do fundo da vala

deverão ser executadas manualmenle para obtenção do greide final de escavaçáo,

cujas cotas deveráo ser verificadas a cada 10m. No caso de existência de água, esta

deverá ser dirigida para a lateral da vala e ser mantido esgotamento permanente de

forma a que os trabalhos de regularização e limpeza, e, posteriormente o

assentamento, sejam realizados sempre em seco. Ocorrendo a existência de solos

sem suporte ou a presença de lençol Íreático que impeça a realizaçáo dos serviços à

seco e a não saturaçáo da fundaçáo através de esgotamento por bombeamento

permanente, deverá ser realizado o rebaixamento da escavação e colocaçáo de

lastro de pedra e/ou berço, para recompor o greide de projeto. Procedimento

idêntico se aplica às escavações para Caixas, PVs e Bocas de Lobo.

As proÍundidades mínimas de recobrimentos serão de 0,90 m.

No caso de remoção da pavimentação, além das instruções

peculiares e cada caso, deverá ser observado o seguinte:
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a) Nos casos de materiais aproveitáveis, estes serão Íetirados e

aÍrumados em locílis adequados;

b) Quando houver necessidade de remoÉo de guias, a operaçâo

seÉrealizada até o ponto de concordância com logradouros

adjacentes. Antesde sua arrumação deverão ser limpos da massa

de rejuntamentoaderente;

c) O entulho e os materiais não sujeitos a reaproveitamento de

qualquerdemolição ou remoÉo, serão adequadamente

transportados e levados a bota-fora.

Assentamento das tubulações

A carga, transportes, descarga junto à obra e descida dos tubos na

vala, sejam feitas manualmente ou com auxílio de equipamentos mecânicos,

deveráo ser executadas com os devidos cuidados para evitar danos aos tubos.

Cuidado especial deverá ser tomado com as partes de conexão, ponta e bolsa, para

evitar que sejam daniÍicadas na utilização de cabos e/ou tesouras e/ou outras peças

metálicas, na movimentação do tubos.

No momento da aplicação os tubos deverão estar limpos,

desobstruídos e não apresentar fissuramento superior ao permitido, rachaduras ou

danos.Todo tubo daniÍicado deverá ser substituído.

O assentamento deverá ser executado imediatamente após a

regularização de sua fundaçáo, evitando assim a exposição desta às intempéries.

Os tubos deverão estar perÍeitamente apoiados em toda sua

extensão.

O assentamento dever ser feito de jusante para montante.

Havendo interrupçáo, ou em trechos em que as caixas não estejam

terminadas e tamponadas, o último tubo deverá ser tamponado para evitar a entrada

de elementos estranhos.
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A argamassa de rejunte será de cimento e areia, traço 1:3 em

volume, devendo ser colocada de forma a procurar a perfeita centralização da ponta

em relação à bolsa, proporcionando o correto nivelamento da geratriz inferior interna

dos tubos. Havendo presença de lençol freático, deve-se proteger as juntas com

capeamento extemo de argamassa de cimento e areia, traço 1:1 em volume, com

aditivo impermeabilizante.

Após o assentamento deve ser verificado o alinhamento e o

nivelamento do trecho, não sendo admitidas flechas que possam causar o acúmulo

de águas dentro da tubulação vazia ou que provoquem turbulência ou ressalto no

fluxo.

lnternamente, deve ser verificado a inexistência de ressaltos nas

juntas, ou de restos da argamassa aderida que possam causar cavitação, assim

como, de materiais ou objetos.

Testes hidrostáticos deverão ser realizados antes que o reaterro

atinja a altura mediana do tubo.

Reaterro

Os reaterros serão realizados com solo isento de pedras, madeiras,

detritos ou outros materiais que possam causar danos às instalaçôes ou prejudicar o

correto adensamento. Normalmente serão utilizados os materiais da própria

escavação, mantidos ao lado da vala ou em depósitos, quando estes não forem

adequados deverá ser utilizado material a partir de outros trechos ou empréstimos.

O aterro das valas será processado após a realização dos testes de

estanqueidade e até os níveis finais de projeto. Havendo escoramento, sua retirada

deve ser paralela ao avanço do aterro. A rotina dos trabalhos de compactação e

seus controles serão propostas previamente pela Contratada para aprovação da

Fiscalização, sendo vedada a compactação de valas, cavas ou poços, com pneus de

retroescavadeiras, caminhões, etc..
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Deverão ser utilizados solos coesivos em toda a altura da vala,

desde o Íundo da vala, o preenchimento deve ser feito em camadas de no máximo

20 cm, compactadas com soquetes manuais de madeira oupneumáticos.

Remoção de Pavimentação

No caso de remoção da pavimentação, além das instruções

peculiares e cada caso, a serem dadas oportunamente pela Ílscalização, deverá ser

observado o seguinte:

a) Nos casos de materiais aproveitáveis, estes serão retirados e

arrumados em locais adequados;

b) Quando houver necessidade de remoçáo de guias, a operaÉo

será realizada até o ponto de concordância com logradouros adjacentes. Antes de

sua arrumação deverão ser limpos da massa de rejuntamento aderente;

c) O entulho e os materiais não sujeitos a reaproveitamento de

qualquer demolição ou remoçáo, serão transportados e levados a bota-fora

adequado e aprovado pela Íiscalização.

Bocas de Leão

Foram adotados como dispositivos de captação de águas pluviais

bocas de leão simples (capacidade de captação de 1501/s), em concreto e alvenaria

de tijolos maciços dê 1e qualidade, 'l vez no lado da via e lz vez nos demais lados,

assentados com argamassa de cimento, areia e água, traço 1:3, revestidos

intemamente através de chapisco e reboco com argamassa de cimento, areia e

água, traço 1:3. As lajes inferiores - espessura de 1Ocm executadas em concreto

armado, traço 1:2:4, assentadas sobre lastro de brita compactada, por

apresentarem-se eficazes e adequadas às necessidades previstas para o local.
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Foram consideradas em ambos os lados das vias, próximas aos

cruzamentos, nas partes mais baixas das quadras,.

As bocas de leáo coletam as águas pluviais das sarjetas e

descarregam a jusante, nos poços de visita, sendo estas ligaçôes executadas

utilizando tubos 60,40m. com declividade mínima de '1,5%.

Foram adotadas dimensões tomadas como minimas, para o perfeito

funcionamento das bocas de leão para a topografia existente no loteamento, sendo

a abertura longitudinal à sarjeta de 0,90m, largura transversal à sarjeta de 0,44m, e a

profundidade mínima de 1,00m.

Poços de Visita

Os poços de visita têm no projeto a função de possibilitar o acesso

às canalizaçóes para efetuarem-se limpezas periódicas, mantendo as galerias em

boas condições de Íuncionamento. São previstos também nos pontos de mudança

de direçáo das galerias, mudança de declividade e de diâmetro das tubulações.

Foram previstos poços de visita circulares em alvenaria de tijolos

maciços1" qualidade, 1 vez, assentados com argamassa de cimento, areia e água,

traço 1:3, revestidos intemamente através de chapisco e reboco com argamassa de

cimento, areia e água, traço 'l:3.As lajes inferior e superior dos poços de visita seráo

executados em concreto armado, lrap 1'.2:4., espessura de 12cm., sendo a inferior

assentada sobre lastro de brita compactada e sobre a laje superior, prevista a

execuÉo de chaminés de visita em todos os PVs., com escada tipo marinheiro,

utilizando tubulaçâo de concreto s0,60m., com tampas de visita em ferro fundido,

o0,60m., padrão municipal, para propiciar serviços de manutenção da rede. Todos

os poços de visita serão apoiados sobre estacas moldadas'in loco", considerando a

topografia do terreno e as profundidades das tubulações, e com a finalidade de

interligação entre as tubulaçoes dos trechos principais e também entre estas e as

bocas de leão, através das tubulações dos ramais secundários.
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A rede coletora principal, de escoamento e drenagem de águas

pluviais, será executada conforme especiflcaçôes de projeto, com tubos de concreto

de diâmetros 400 e 500mm.

A presente obra tem como principal objetivo drenar as vias previstas

no projeto, bem como captar adequadamente as águas pluviais advindas das áreas

a montante, incidentes a este local, direcionando-as de forma controlada até o curso

d'água existente.

Nova Santa Bárbara, 23 de novembro de 2015

lvan SatihiroTagami
Engenheiro Civil

Crea-PR 104.407|D
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Caixas de Ligação

As caixas de ligaçáo serão utilizadas nas junções dos ramais das

bocas de lobo com a galeria em pontos onde náo haja poço de visita. Foram

previstas duas caixas de alvenaria de 1 ,00x1 ,00x1 ,00m, de tijolos maciços 1'
qualidade, 1 vez, assentados com argamassa de cimento, areia e água, traço 1:3,

revestidos internamente através de chapisco e reboco com argamassa de cimento,

areia e água, traço 1:3.As lajes inferior e superior serão executados em concreto

armado, lraço 1:2:4, espessuras de 10cm cada, para interligação das bocas de

lobo.no traçado da galeria de águas pluviais

Dissipador de energia

Ao final da rede principal de galeria pluvial, será executado um

dissipador de energia em concreto armado, conforme desenhos e detalhes de

projeto.

Essa estrutura dispersa a energia do fluxo d'água e corrobora para a

não potencialização e controle de processos erosivos nos próprios dispositivos ou

áreas próximas.

Considerações finais

Neste empreendimento, está prevista a execução de 333m de rede

coletora principal,6 poços de visita,2 caixas de ligação e um dissipador ao final da

red e.
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PREFEITURA MUNICIPAL 06 Íj

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 27 104 12016.

De: Setor de Licitaçoes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Recapeamênto Asfáltico e Recomposição de Pavimentação Asfáltica em vias
urbanas, com recursos do Sistema de financiamento de Açoes nos Municípios do Estado do
Paraná - SFM.

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação orçamentária para
Contratação de empresa para Recapeamento AsÍáltico e Recomposição de Pavimentação AsÍáltica em
vias urbanas, com recursos do Sistema de Ílnanciamento de Açoes nos MunicÍpios do Estado do
Paraná - SFM, Projeto n' 16, num valor de R$ 607.381,23 (Seiscentos e sete mil, trezentos e oitenta e
um reais e vinte três centavos),

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Ãd
Marta-Jose_Bezende

Setor de Licitaçoes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitac r r



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 067
ESTADO DO PARANA

CORRESP'OI{DÊNCIÁ INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Departarrento de Licitação

Em atençáo à correspondência interna expedida por
Vossa Excelência em data de 27 I 04 12016, informamos a existência de
previsáo de recursos orçamentários para contrataçáo de empresa para
Recapeamento Asfáltico e Recomposiçáo de Pavimentação Asfá-ltica em vias
urbanas, com recursos do Sistema de financiamento de Ações nos
Municípios do Estado do Paraná - SFM, Projeto n' 16, num valor de R$
607.381,23 (Seiscentos e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte três
centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária
ê:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de
Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de
Empregos;
15.451.0120.1002 - Pavimentaçáo de Vias Públicas, Construçáo de
meio-fio, Sarjeta e Galeria de Águas Pluviais;
4.4.9O.51.00.00 - Obras e Instalações; 892;

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 27 de abàl de 2016.

Atenciosamente,

Laurita
Contador

Campos
5096lO-4

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I43.3266.8100, X-86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - www.nsb.pr.qov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 063

CORR"ESFONDÊITCIA INTERNÂ

De: Setor de Licitação
Para: Departanento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 27 l04 l2016

Prezada Senhora,

Em atençáo à correspondência expedida pelo Sr. lvan
Satihiro Tagami, Engenheiro Civil do MunicÍpio, solicitando a contrataçáo de
empresa para Recapeamento Asfáltico e Recomposição de Pavimentação
Asfáltica em vias urbanas, com recursos do Sistema de financiamento de
Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SFM, Projeto n' 16, num va.lor
de R$ 607.381,23 (Seiscentos e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e

vinte três centavos), e informado pela Divisáo de Contabilidade da existência
da previsáo orçamentária através da dotação:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de
Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçào de
Empregos;
15.451.0120.10O2 - Pavimentação de Vias Públicas, Construçáo de
meio-lio, Sarjeta e Galeria de Águas Pluviais;
4.4.90.5 1.00.00 - Obras e Instalações; 892,

Encaminho a
tenha o parecer jurídico.

Vossa Senhoria este processo para que

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

I

Ma(!9lJ
Setor de Licitações

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250.000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

/U.ç'1.,.
oçe Rezende
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pREFEITURA MUNtctpAL DE NovA sANTA eÁRalRA
Av. WalteÍ Guimarães da Costa no 512, FonelFax (0431266-'1222 - CNPJ N." 95.56í.080/000160

Eflail: pE!§qaoldêsoEjr - Nova Santa Báóara - PaÍaná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Licitoçõo

PARECER JURíDICO

Conforme expedienie encominhodo o esse Deportomento

Jur'rdico em doto de 27 de Abril de 201ó, visondo emissôo de porecer sobre o

processo de licitoçõo, referente o Controtoçõo de empreso poro Recopeomento

Asfóltico em vios urbonos, com recursos do Sistemo de Íinonciomento de Ações

nos Municípios do Estodo do Poronó - SFM, Projeto n.o ló, no volor de R$

607.381,23 (Seiscentos e sete mil, trezentos e oitento e um reois e vinte e três

centovos), e o despeso seró suportodo com recursos do Secretorio de Obros do

Trobolho e Geroçõo de Emprego, conforme informoçõo prestodo pelo

DeportomenÍo de Contobilidode do Município, otendendo oo contido no ortigo

14, do Lei n' 8.666/93.

Houve, portonto, monifesloçõo do Deportomento de

Contobilidode do Município indicondo disponibilidode orçomentório, estondo

desto Íormo cumprido o disposto no ortigo 14, do Lei n' 8.666193, o quol preceituo

que: nenhumo compro ou serviço seró feiÍo ou conÍotodo sem o odequodo

corocterizoçõo de seu objeto e indicoçõo dos recursos orçomentórios poro o seu

pogomento, sob peno de nulidode do oto e responsobilidode de que lhe tiver

dodo couso.

Dionte do preço móximo e poro melhor oproveitomento do

procedimento sempre poro gorontir o moior competitividode e tronsporêncio

possível, o licitoçõo deveró ser feito no modolidode de Tomodo de Preço, nos

Íermos do legisloçôo em vigor, ou sejo, determinodo em funçôo do limite

constonte no ort. 23, inciso ll, olíneo b, do Lei 8.óóó193.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. walter Guimarâês da Costa no 5,l2, FoneJFa\ (0,,3) 266]1222 - CNPJ N.ô 95.561.060/000160

Eflail: pElsu@üdeignhÍ - Nova Santa BáÍbaÍa - Paraná

Por fim, informo-se que o tÍpo de licitoçõo o ser odotodo é o
previsto no ort.45, § 1", lnciso l, do lei retro citodo.

É o porecer, S.M.J.

Novo Sonlo Bórboro, 27 de Abril de 20,ló

OAB/ 57
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÂRBARA
EDTTAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 003/2016

01. OBJETIVO

O Estado do Paraná, através do Sistema de Financiamento de Ações está Íinanciando aos
Municípios o(s) objeto(s) abaixo descrito(s).

O Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios - SFM, criado pelo Decreto no 5631 de
30/04/2002, compõe a Agência de Fomento do Estado do Paraná - AFPR como agente
financeiro, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano - SEDU deternrina a políhca
de desenvolvimento urbano do Estado e o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE
executa as ações necessárias à viabilização dos projetos passíveis de serem financiados bem
como monitora seu desembolso pela Agência de Fomento do Estado do Paraná - AFPR.

02. INSTAURÂDOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATAÇÃO

O MUNICÍPIO de Nova Santa biírbara, ora denominado licitador, toma público que às l4:00
horas do dia 23 de maio do ano de 2016. na rua Walfredo Bittencourt Moraes no 222 em Nova
Santa Bárbara, se dará a sessão pública de abertura da licitação. Os envelopes contendo
proposta e habilitação serão recepcionados, até as13:30 horas do mesmo dia, no Setor de

Licitações da Prefeitura, situada na Rua Walfredo Bittencourt Moraes,222, Centro, Paraná.

Brasil, a Comissão de Licitação, integrada por membros indicados pelo órgão instaurador da
licitação, através de documento hábil, receberá as propostas para execução da(s) obra(s)
objeto da Tomada de Preços rf 003 - tott. Esta licitação, sob regime de empreitada por preço
global, do tipo menor preço, será regida pela Constituição do Estado do Paraná Artigo 27, Lei
Complementar 123, de l4 de dezembro de 2006; Lei n" 8.666, de 2l de juúo de 1993, e suas

alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e pelo modelo de Contrato em anexo.

03.INFORMAÇÕES, ESCI-aRECTMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL

03.1 Informaçôes e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos
poderão ser solicitados, por escrito. à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes

da data limite para o recebimento das propostas (envelopes no I e no 2), sendo que as

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

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes

no 1 e no 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como conseqüência de algum
esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com
anuência expressa do PARANACIDADE, mediante a emissão de um adendo.

03.3 Nos casos em que a alteração do Editat importe em modificação das propostas. o
Iicitador prorrogará o prazo de entrega das mesmas.
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04 OBJETO, RI,GIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, CAPITAL
SOCIAL, CAPACIDADE DE EXECUÇÃO E PERCENTUAL DE GRANDES
ITENS

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço
global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

04.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior a:

PavimentaÉo com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ

04.3 O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada grande item, deverá respeitar o
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo, admitindo uma margem de variação para mais
em até 20 %o. O valor que exceder esse percentual será pago junto com a última parcela do

cronograma Íisico-fi nanceiro.

2

Local: Av. Walter Guimarães da Costa, R. Augusto Pereira de Quadro e R. Antonio Rosa
Almeida;
Objeto: Recapeamento Asfáltico (área de 10.427,51 m') e recomposição de Pavimentação
Asfáltica (370,05 m'?) em vias urbanas, com serviços de complementação de rede de drenagem de

águas pluviais: escavação e reaterro de valas, corpo de BSTC (diâmetros de 40 cm e 60 cm),
bocas de lobo, caixas de ligação, poços de visita e dissipador de energia; recomposição do
pavimento na área das galerias: base em brita graduada, imprimação, revestimento em CBUQ;
recapeamento: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento em CBUQ,
revestimento em CBUQ; implantação de canteiros centrais e urbanização de passeios: meio-fio
com sarjeta, construção de calçadas e rampas de acessibilidade universal, plantio de grama;
sinalização horizontal e vertical de trânsito e placa de obra.
Trechos:

o Av. Walter Guimarães da Costa (entre R. Zacarias Lemes Conçalves e limite da faixa de

domínio da PR 090)
. R. Augusto Pereira de Quadro (entre Av. Interventor Manoel Ribas e R. Benedito Suero

de Carvalho)
. R. Antonio Rosa Almeida (entre R. Augusto Pereira de Quadro e R. Antônio Ferreira)

Área Pavimentad a: 370,05 m'
Área de Recape: 10.427 ,51 m'
Colocação de placas de comunicação visual;
Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias;
Capital Social Mínimo: RS 60.700,00 (sessenta mil e setecentos reais);
Preço máximo: R$ 607.381,23 ( seiscentos e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e três

entavos);
obrt devêrá ser êxecutâda em conformidade com o ro eto es ecifica s técni memoriais e demeis documentos

SAM 16
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ITEM

3I I,O I SERVIÇOS PRELIMINARES

3I I,O2 TERRAPLENAGEM

DESCRIÇÁo _ GRANDES ITENS PERCENTUA L
DO VÂLOR
GLOBAL

0.'7 50/.

0.04v.

3I I.O3 DRENAGEM 21,E5%

3II,O4 BASE/SUB-BASE 0,80%

3 I I.O5 MEIO-FIO E SARJETA 0,590/0

3I I,06 REVESTIMENTO 69,5 t%

311.07 PAISAGISMO / URBANISMO

3l l.0E srNALrzAÇÃo oe rnÂNstro 3,1t%

04.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item, o preço
global da proposta não poderá ultrapassar o Preço Máximo estabelecido no item 04.1, sob

pena de desclassificação.

04.5 O prazo de execução da(s) obra(s) será contado a partir do 10" (décimo) dia da data da

assinatura do Contrato.

04.6 O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze)

meses da data da apresentação da proposta mediante a aplicação do índice INCC DUFGV.
sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:

sR=s(r12/10)

R=SR_S

I12: indice INCC-DVFGV do l2'mês após proposta

I0 : índice INCC-DVFGV do mês da proposta.

S - saldo de contrato após medição referente ao 12'mês da proposta

SR = saldo reajustado

R : valor do reajuste

05. INDICES FINANCEIROS

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo no 05 em anexo, sua capacidade

financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (ZG), liquidez corrente (/C)
e endividamento (E), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:

( r.G)
(\'alor nrinimo)

(r.c)
(valor minimo)

(E)
(valor má\imo)

I,l0 I,t 0 0,s0
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06. RECURSOS FINANCEIROS.

As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com recursos do
Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SFM, a serem
creditados em conta especihca indicada pelo Município através da dotação orçamentiíria
05- Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
001- Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.451.0120.1002- Pavimentação de vias públicas, construção de meio fio, sarjeta e galeria de

águas pluviais;
4.4.90.51.00.00- Obras e Instalações; 892;.

07 PASTA TECNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.

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

anexos poderá ser examinada no endereço mencionado no item 02 em horiirio comercial, ou
solicitada através do e-mail licitacao@nsb.pr.gov.br. O licitador não assume responsabilidade
com a proposta da proponente que não recebeu este edital, seus modelos e anexos diretamente
do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de empresas em relação a
tais documentos, principalmente no que conceme ao item 03.2.

07.2 São pane integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer

adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2:

- carta-credenciat (Modelo n'01);
- declaração de recebimento de documentos (Modelo 02);

- atestado de visita (Modelo n' 03);

- declaração de responsabilidade técnica (Modelo n" 04);

- capacidade financeira (Modelo n" 05);

- declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos
da habilitação (Modelo n" 06);

- caÍa-proposta de preços (Modelo n' 07);

- planilha de serviços (Modelo n" 08);

- cronograma fisico-financeiro (Modeto n' 09);

- declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem
exótica ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n" l0);

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

origem nativa de procedência legat (Modelo n' 1l);
- declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins

da Lei Complementar 123106 (Modelo n" 12);

- declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18

(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, nào

mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n" l3);

- modelo de Contrato de Empreitada (Modelo n" 14);

- anexo I do Contrato;

{
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relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n" 15)

cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n' l6);
relação mínima de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados na obra
(Anexo I);
elementos gráfrcos ( plantas e documentos gráficos ) (Anexo II);
especificações técnicas e memoriais (Anexo III);
relação de serviços e quantidades (Anexo IV);

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

planilha de serviços (Modelo 08) em meio digital.

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

08.1 Poderão participar da presente licitação

l) Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei n" 8.666, de 2l de junho de
1993 e suas alterações, na Secretada de Estado da Administração e Previdência do Paraná -

SEAP, com certificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento
das propostas (envelopes n" I e no 2), ou;

2) Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei no 8.666, de 21 de junho de

1993 e suas alterações, em outros órgãos ou entidades da administração pública, com
certificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das

propostas (envelopes n" I e no 2), ou;

3) Empresas que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos do art
22, § 2" da Lei n' 8.666/93.

08.2 Está impedido(a) de participar da licitação:

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

2) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou

executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor

de mais de 5Yo (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsável

técnico ou subcontratado:

3) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou

indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou
impedida de contratar com o licitador.

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

5) consórcio de empresas

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar

somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.
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09 APR.ESENTAÇÃO E ENTR-EGA DAS PROPOSTAS

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

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

edital, os envelopes:

a) ENVELOPE N" l - HABILITAÇÁO PRELIMINAR;
b) ENVELOPE N" 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.

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

frontal os dizeres:

RAZÁO SOCIAL
TOMADA DE PREÇOS N" 

-.20IENVELOPE N" l -HABTLÍAçÃO RnU,rUrXln
DATA: I /201

RAZÃO SOCIAL
TOMADA DE PREÇOS N" _.201_
ENVELOPE N'2 - PROPOSTA DE PREÇOS
DATA: / l20l

09.3 A proposta (envelopes n"0l e n"02) poderá ser entregue diretamente pela proponente à

Comissão de Licitação ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a
Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda de proposta (envelopes n"01 e

n"02) enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma.

09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada entre a

proponente e o licitador deverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos de apoio,
como ilustrações, catálogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma
desde que acompanhados de tradução (por tradutor juramentado) para o idioma poÍuguês.

09.5 No horiírio estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra(s)
proposta(s) (envelopes n"0l e n'02) será(ão) recebida(s).

10. HABILITAÇÃO pneltUrNAR - ENVELOPE N" I

10.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia
autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão de recebimento das

propostas em confronto com o original), ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar

com pr.vo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no

documento, o mesmo será aceito desde que a data de emissão não seja anterior a 60 (sessenla)

dias da data limite para o recebimento das propostas, exceto para o documento referente aos
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itens 10.2, I *e", "f', *9", 3 "d", "9",,4 ub" e "d". As folhas deverão, preferencialmente
estar numeradas em ordem crescente e rubricadas pela proponente.

10.2 Deverão estar inseridos no envelope no 0l

1) Quanto à Habilitação Juridica:

a) certificado de cadastro em vigência, conforme item 08.1 ; t
b) declaração, sob penas da lei, que nâo mantém em seu quadro de pessoal menores em
horário notumo de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de

l4 (quatorze) anos (Lei 10.097/00) (Modelo n'l3)

c) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem
exótica, ou de origem nativa de pÍocedência legal, (Modelo n' l0).

d) declaração de que a proponente enquadra-se oomo pequena ou micro empresa para os fins
da Lei ComplemenÍar 123106 (Modelo n" l2), quzndo for o caso.

e) prova de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da

Fazenda (CNPJ).

f) registro comercial, RG e CPF no caso de empresario individual

g) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteraçào

contratual, devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais. no caso de

sociedades por ações acompanhado de documento de eleição dos seus administradores.

OBS: os documentos podem ser substituídos por ceÍidão simplificada da Junta Comercial,
desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com
data de expedição não superior a 06 (seis) meses.

2) Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) prova de regularidade com as fazendas

- federal mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos
lederais e dívida ativa da União.:

- estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a cenidão negativa de

dívida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva SecretaÍia de Estado da Fazenda do
Estado da sede da empresa;

- municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva Secretaria de

Fazenda da sede da empresa;

+
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OBS.: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a
certidão negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser
apresentado;

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

OBS: No caso da proponente pretender executar o contrato através de filial, deverão ser
apresentados todos os documentos acima, tanto da matriz quanto da filial.

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

3) Quanto à Qualificação Técnica:

a) prova de registro no Conselho Regional de Engeúaria e Agronomia - CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n' 02);

c) atestado de visita (Modelo n' 0J), expedido pelo licitador. A proponente. através de
representante devidamente habilitado junto ao CREA"/CAU, 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 data limite
para o agendamento 18/05/2016.

d) atestado(s) e/ou declaração(s) em nome da proponente, expedido(s) por pessoajurídica de
direito público ou privado. de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitadas no item 04.2,
em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:

DESCR]ÇAO SERVIÇO QUANTIDADE MINIMA
Concreto Betuminoso Usinado a Quente 450.00 ton

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

e) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da

obra (Modelo n" 01) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

f) a declaração, acima exigida, deverá(ao) ser acompaúada de "Certificado de Acervo
Técnico Profissional - CAT" do responsável(eis) técnico(s) indicado, 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 complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no item 04.2;

8
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g) comprovação de vínculo, através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de
prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para
dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da
assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

h) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execução da(s) obra(s), conforme Anexo I, caso não conste a relação mínima neste

anexo a proponente deverá apresentar sua relação de veículos, máquinas e equipamentos
conforme análise do projeto, constando o nome, número do RG, assinatura do responsável
legal e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico
indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de

inabilitação (Modelo n" I 5);

i) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n" 16).
devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando
nome, no RG e assinatura do responsável legal pela empresa e nome, número do registro no

CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado;

4) Quanto à Qualificação Econômica Financeira

a) prova de capacidade financeira conforme Modelo n"05, apresentando as demonstrações

contábeis do ütimo exercício social. Deverão ser apresentados os índices de:

- liquidez geral (ZG); liquidez corrente (IC); e endividamento (E),

tais índices serão calculados como se segue

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

LC: (AC / PC)

E: (PC + ELP) /(ÁC + RLP- AP)

onde

AC - ativo circulante
RLP - realizável a longo prazo

PC - passivo circulante AP - ativo permanente

ELP - exigivel a longo prazo

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

demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05;

b) demonstrações financeiras do último exercício social (balanço palrimonial anuol com

demonstrações contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com as

demonstraçôes contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho

Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos

9
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termos de abertura e de encerramento do Livro Dirírio, devidamente registrados e assinados. O
balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no
Diário Oficial. O(s) mesmo(s) deverá(do) ser assinado(s) por contabilista regisrrado no
Conselho Regional de Contabilidade.

c) Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou
negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade:

d) comprovação do capital social, integralizado e registrado na forma da lei, de valor igual ou
superior ao estabelecido no item 04.1, para proponente brasileira ou valor equivalente na
moeda do pais de origem para empresa estrangeira. considerada para a conversão a taxa de
câmbio, tipo comercial, para venda estabelecida pelo Banco Central em vigor 30 (trinta) dias
anteriores à data limite estabelecida paÍa o recebimento das proposta (envelopes n"Ol e n"02)
pela Comissão;

OBS: o valor do capital social poderá ser atualizado pela proponente, paÍa a data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n"l e n" 2), através de índices
oficiais específicos paÍa o caso;

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

documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
habilitação (Modelo n" 065, em anexo

10.3 É vedada, sob pena de inabititação, a indicação de um mesmo responsável técnico ou
utilização de seu acervo técnico por mais de uma proponente.

10.4 O responsável técnico só poderá ser substituído se atendido o item 10.2 subitem 3. letras
"e", "f' e "g", com expÍessa autorização do licitador.

I I.PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N' 2

11.1 Deverá ser apresentado um envelope no2, devidamente fechado e inviolado. contendo os

documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverão ser, preferivelmente.
numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente.

1) Carta-proposta de Preços (Modelo n" 071, digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas.
Cada proponente deverá apresentar somente uma única carta-proposta de preços que deverá

conter:

a) razão social, CPNJ, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail, etc;

b) data;
c) preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;

d) prazo de execução do objeto em dias;
e) prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data limite

estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nol e no2) pela Comissão de

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

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

2) Planilha de Serviços, digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas, e deverá ser preenchida
conforme Modelo n" 08. O licitante deverá apresentar a planilha obrigatoriamente contendo as

quantidades e a descrição completa de todos os itens na forma constante na planilha de
serviços, sob pena de desclassificação.

3) Cronograma Físico-Financeiro (Modelo no 09), devidamente preenchido, com o respectivo
equilíbrio fisico-financeiro constando o nome, número do registro no CREA/CAU e

assinatura do responsável técnico indicado e o nome, número do RG e assinatura do
responsável legal pela empresa.

12. DISPOSIÇÔES REFERENTES A PROPOSTA DE PREÇOS

12.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de
que a proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais
documentos, que os compaÍou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer
ponto duvidoso e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de
preços completa e satislatória.

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

"DISCRIMINAÇÃO OOS SERVIÇOS".

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

12.4 Os preços unitários propostos deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo
n" 08), ra coluna "PREÇO UMTÁRIO", e deverão ser apresentados para cada serviço, de
conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador.

12.5 Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos,
ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros
em geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho,
hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas

necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra.

12.6 Os preços parciais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n" 08), m
coluna "PREÇO PARCIAL" e será obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço

unitiirio.
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12.7 Os preços subtotais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n" 08) na
coluna "PREÇO SUBTOTAL" e serão a soma dos preços parciais de cada grande item da
planilha de serviços.

12.8 O preço total deverá ser relacionado na Planilha de Serviços (Modelo no 08) na coluna
"PREÇO TOTAL" e será a soma dos preços subtotais de cada grande item da planilha de
serviços.

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

todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se

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

I3. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes
no 1 e n" 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricarii juntamente com os
repÍesentantes que assim o desejarem, os envelopes n' 2 que contém as propostas de preços e
procederá à abernrra dos envelopes n" I que contém a documentação de habilitação que será
submetida ao exarne da Comissão de Licitação e das proponentes interessadas.

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes no I e no 2 o representante da proponente.
se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativarnente \com poderes
legais para representar a proponenle) da sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitação a
credencial (Modelo n" 0l) com firma reconhecida, ou através de procuração passada em
cartório. A credencial é documento avulso e não deve estar inserida em nenhum dos
envelopes.

13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente

13.4 Em nenhuma hipótese será concedido pÍazo paÍa apresentação ou substituição de
documentos exigidos e não inseridos nos envelopes n' I e no 2, ressalvados os erros e

omissões sanáveis. No entanto, é facultado à Comissão de Licitação realizar diligências
destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório em qualquer fase da licitação.
solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como,
solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma apÍesentá-lo num prazo
máximo de 48 (quarenta e olro) horas. a partir do recebimento da solicitação.

13.5 Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos representantes
presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais pÍoponentes,
que poderão impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital.
Não havendo manifestação por paÍe dos proponentes a Comissão encerrará a sessão

informando que o resultado do julgamento da habilitação será encaminhado aos interessados
pelos meios usuais de comunicação (edital, "fac-simile", publicação no imprensa oficial).

13.6 Será lavrada ata circunstanciada da reunião, que registrará as impugnações, observações
e demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas proponentes
presentes que assim o desejarem.
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13.7 Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido.
exceto o do item 13.2, desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada ou
atestada não puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponível em site
oficial. Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos.

13.8 A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o
representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato
ser registrado em ata.

13.9 Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela Intemet, dentro
do prazo de validade, sujeitando-as às verificações caso necessário. No caso de divergência
entre os dados constantes da ceÍidão apresentada e os dados constantes da verificação,
prevalecerá esta.

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

13. I I A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05
(cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto
no Artigo no 109 da Lei Federal n' 8.666/93 e suas alterações. Não havendo recuÍsos, ou
definitivamente julgados, a Comissão comunicará às proponentes a data da sessão de abertura
dos envelopes no 2, através dos meios usuais de comunicação (edital, "Jàc-simile",
publicação na imprensa oficial).

13.12 Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na
própria sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao
pÍazo para interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante
manifestação expressa a constar na respectiva ata que deverá ser assinada por todas as

proponentes, a Comissão de Licitação devolverá, mediante recibo ou protocolo, às

proponentes inabilitadas os respectivos envelopes no 2 e procederá à abeÍura dos envelopes no

2 das proponentes habilitadas.

14. ABERTURA DO ENVELOPE N" 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

l4.l Na data fixada para a reunião de abertura dos envelopes n" 2, a Comissão de Licitação
devolverá à proponente não habilitada o respectivo envelope n" 2, fechado e inviolado. Caso a

proponente nâo habilitada não se fizer representar neste ato o envelope no 2 será devolvido,
através dos meios convencionais, após a homologação da licitação.

14.2 A Comissão de Licitaçâo procederá à abertura dos envelopes no 2 das proponentes

habilitadas, examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente.
o objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta que serào

rubricadas pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que

assim o desejarem.
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14.3 Da reunião de abertura dos envelopes no 2 será lavrada ata circunstanciada que será
assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes-

14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço global
analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar.
numa proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza
secundaria, formal que não constitua um desvio significativo, desde que não prejudique ou
afete a classificação relativa de qualquer outra proponente.

14.5 A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronogrÍuna fisico-financeiro poderá
ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato,
devendo tal fato ser registrado em ata.

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

cronograrna fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento
serão efetuadas as devidas correções.

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

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

14.09 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitáLrio, o preço
unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um eno
grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço

unitário será conigido.

14.10 Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de

serviços e o preço global analisado, prevalecerá este.

14.11 Se o valor de um grande item (item 04.3) ultrapassar o percentual miíximo admissivel
estabelecido, a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo admissível será

remanejado para a última parcela do cronograma fisico-financeiro.

14.12 A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma fisico-financeiro e

procederá a correção se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade de

ajuste face o contido no item 04.3. A simples correção de eno, desequilibrio fisico-financeiro
eiou de ajuste não acarretará a desclassificação da mesma.

14.13 O cronograma fisico-financeiro conigido deverá ser aceito expressamente pela

proponente. Caso a proponente rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada.

14.14 Será desclassificada a proposta

a) elaborada em desacordo com o presente edital;
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b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 04.1;
c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;
d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofeÍas das demais proponentes;
e) que apresente preços unitários simbólicos, inisórios ou de valor zero;
f) que não aceite correção do cronograma fisico-financeiro;
g) que venha a ser considerada inexeqüivel pela Comissão de Licitação, após procedimento
paÍa apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável
concluir que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço de sua oferta.

14.15 Consideram-se inexeqüíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam
inferiores a 7070 (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50% (cinqüenta
por cento) do prego orçado pelo licitador, ou

b) preço global orçado pelo licitador.

14.16 A proponente deverá estar apta, qumdo solicitada pela Comissão de Licitação, a

apresentar uma detalhada composição de preços unitiírios que demonstrem a viabilidade
técnica e econômica do preço global proposto para a obra. A composição de preço deverá ser

entregue por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prÍLzo a ser fixado pela

mesma, após o recebimento da solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos

preços unitiirios será considerada como prova da inexeqüibilidade da proposta de preço.

14.17 Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por

cento) do menor preço a que se referem as alíneas "a" e "b" do item 14.15, será exigida, para

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

14.18. Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá

fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis paÍa apresentação de nova proposta de preços.

14.19 Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a
Comissão de Licitagão procederá ao sorteio em sessão pública. para se coúecer a ordem de

classificação, desde que não ocorra o disposto no item 15.

14.20 A classificação das propostas será comunicada às proponentes através dos meios usuats

de comunicação (ediral, "fac-simile" e publicação na imprensa oficiaty. A partir da divulgaçào
do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para

interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo n' 109 da

Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações.

14.21 Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será declarado o vencedor

15. DA 
^COMPROVAÇAO 

DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE
PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC N"

123)
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15.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentaçào
exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal (item 10.2, 2 "a" e "b"),
mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição.

15.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as

microempresas e empresas de pequeno porte .

15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas
de pequeno pone sejam iguais ou aÍé l0%o superiores à proposta de menor preço classificada,
desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno
porte.

15.4 Oconendo o empate acima descrito, a microempresa ou empÍesa de pequeno porte
melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta
classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova
proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta

em valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

15.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do

certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á
concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, pronogáveis por igual período a critério do licitador,
para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativírs ou positivas com

efeitos de negativa.

15.6 As certidões deverão ser entregues à comissão de licitação dentro do prazo acima, para

efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da
pÍoponente e aplicação das sanções previstas no art. 81 clc87 daLei 8.666193.

15.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente, a

Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitaçâo final da mesma, que será comunicada às

proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, "fac-simile" e publicação na
imprensa oficiaL). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o
prazo de 05 (cinco) días úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-
se o disposto no Artigo n' 109 da Lei Federal n' 8.666193 e suas alterações.

15.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 15.5, ou

não ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela microempresa
ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as microempresas e

empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 15.3,

segundo a ordem de classificação.

15.9 Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno poÍe, nos

termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço
originalmente vencedora do certame.

16 ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÁO
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l6.l A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após análise desta licitação pelo
PARANACIDADE.

16.2 A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Modelo n' 14), dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito
de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei.

16.3 A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contrato, quitação de
débito junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do
Paraná. Se a proponente vencedora for estrangeira com sede no Exterior, deverá apresentar,
para celebração do contrato, o registro e quitação de débito junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA,/PR e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

16.4 E facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato, convocar
as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazêJo em igual pritzo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente
Iicitação independentemente da cominação prevista no Art. 81 da Lei n'8.666/93.

17 GARANTIADE EXECUÇÃOEADICIONAL

17.1 A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura do termo de Contrato de

Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que

servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

17 .2 O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5Yo (cinco por cento) sobre
o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 14.17).

17.3 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser

efetuada nos termos do Art. 56, § 1", I, il e III da Lei n" 8.666/93.

17.4 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas

modalidades do item anterior, valor correspondente a 570 (cinco por cento) do valor da

alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da
garantia de execução, se assim o desejar.

17.5 A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:

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

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

obra.

17.6 A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por
requerimento mediante a apresentação de:
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a) termo de recebimento definitivo;
b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligaçôes definitivas de água e/ou energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto. são de
inteira responsabilidade da contratada.

18 PRAZOS

18.1 Na contagem dos prazos, previstos neste edital, excluir-se-á o dia da
publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou
vencem os pra.zos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

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

18.3 O prazo de execução do objeto será contado a partir do 10" (décimo) dia da data de
assinatura do Contrato de Empreitada.

18.4 O prazo de execução da obra poderá ser alterado nos casos especiÍicados na Cláusula

QuaÍa da minuta do Contrato de Empreitada.

19 DA FISCALIZAÇÁO, TESTES,
COMUNICAÇÃO

REUNIÕES DE GERENCIAMENTO,

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as norÍnas estabelecidas nas especificações
técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços
executados, em conformidade com as norrnas e especificações do DNIT, através da relação de

ensaios necessários conforme Anexo I do contrato, parte integante deste edital.

20 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

minuta do Contrato de Empreitada.

21 PLACASDEOBRA

21.1 O fomecimento e instalação das placas de obra está disciplinada na Cláusula Quinta da

minuta do Contrato de Empreitada.

22 PAGAMENTO

22.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até l5 (quinze)

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

obedecidas à condições para liberação das parcelas.
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22.2 O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no
protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a
padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da
licitação, número do contrato, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na
prefeitura municipal, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou
entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GPS do(s) mês(s) de execução por
obra(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com o relatório
do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas por obra, bem como comprovante(s) de

transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s)
recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de

conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para a(s)
obra(s);

OBS: deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS
devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro
pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último
recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho - Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei n' 12.44012011);

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

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação

- da ART pela CONTRATADA;

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

- da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

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

- da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluído;

- do Termo de Recebimento Provisório;

- de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de

inteira responsabilidade da CONTRATADA.

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nào

serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste

Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos :

- original(is) ou cópia(s) autenticada(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos
materiais;
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declaração de fomecimento de produtos e grbprodutos de madeira de origem exótica ou de
origem nativa de procedência legal (Modelo n " 11) em anexo;
original da primeira via da ATPF - Autorização de Transporte de Produtos Florestais.
expedida pelo lnstituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
_IBAMA;
comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, do fomecedor de produtos ou subprodutos de

madeira de origem nativa.

23 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

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

Quinta da minuta do Contrato de Empreitada.

24 PENALIDADES

24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contÍatual estão disciplinadas na

Cláusula Décima Sétima da minuta do Contrato de Empreitada.

25 RESCISAO

25.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de

interpelação judicial, nos casos definidos na Cláusula Décima Nona da minuta de Contrato de

Empreitada.

26 DISPOSIÇOES GERAIS

26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente.
sem que caiba à proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização.

26.2 O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando não acorrerem

proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto, ou anular
quando ficar evidenciado que tenha havido falta de competição e/ou conluio.

26.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretra!ável dos termos do

edital.

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

instalações das proponentes durante a fase licitatória.

26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por sen'idores/empregados do licitador não serão considerados como argumento
para impugnações, reclamações, reivindicações por parte das proponentes.

26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificaçôes técnicas,

nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem,
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exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos matenals
com qualidade, caracteristica e tipo equivalentes ou similares.

26.7 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descobeÍto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do
presente edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os

procedimentos a serem seguidos.

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

26.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação, da
jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie.

Nova Santa Bárbara, 28 de abril de 2016

NiYaldir Silvestre
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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MODELO N'01

CARTA-CREDENCIAL

Local, _ de _ de 201_

A Comissão de Licitação

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

Prezados Seúores,

O abaixo assinado, (inserir o nome comoleld , caÍeira de identidade (inserir o número e

óreiio emissoà , na qualidade de responsável legal pela proponenle (inserir nome da orooonentd,

vem, pela presente, informar a V. S* que o senhor ftnserir o nome comoletd, carteira de
identidade finseút onúmero e óruõo emisso , é a pessoa designada por nós para acompaúar a

sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostrs de preços, para

assinar as atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e

renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

( nome,RG n" e assinqturq do responsu'^el legal)

(Nome, RG n" e ossinalura do representante lega[)

Obs.: firma reconhecida do responsável legal
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MODELO N" 02

DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

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

O signatiirio da pÍesente, o senhor (inserir o nome comoletol, representante legalmente

constituído da proponente (inserir o nome ds orooonentà , declara que a mesma recebeu toda a

documentação e tomou coúecimento de todas as informações e condições necessilrias à

execuçào do objeto da Tomada de Preços supramencionada.

Local. de de 201

( nome,RG n" e assinalura do responsavel legal)
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MODELO N" 03

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de Preços no _ 1_

Declaramos que o Responsável Técnico (inserir o nome completo) . CREA/CAU n"
(inserir o número) da proponente finse r o nome ds orooonenld, devidamente credenciado
visitou o local da execução da obra, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

Local, _ de _ de 201_.

( nome, RC no e ossinatura do respowóvel pelo licitador)

( nome, n" CREA/CÁU, e assinatura do Responsáoel Técnico hqbilitado dd proponenle)
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MODELO N" 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

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

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

29/06173 e n' 317, de 3ll10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura,
e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso veúamos a vencer a
referida licitação, é :

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

nosso quadro técnico de profissionais.

Local. de de 201

(nome, RG n" e ossinatura do responsárel legol)

n Nome Especialidade CREA/CAU
Ílo

Data do
registÍo

Assinatura do
responsável técnico
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MODELO N" 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Preços no

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente.
Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, aind4 que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as

demonstrações.

SÃo AS DEMoNSTITAÇÕES :

Tipo de índice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

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

Liquidez corrente (ZQ

LC: AC / PC

Endividamento (E)

E: (PC + ELP)/(AC+RLP+AP)

AC
AP
PC

- ativo circulante;
- ativo permanente;
- passivo circulante;

RLP - realiável a longo prazo.;
ELP - exigível a longo prazo.

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

Local, _ de _ de 20 I _.

Representante legal
( nome, RG n" e assinatura)

Contador
(none, n" CRC e assinotura,)
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MODELO N'06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÁO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÁO

Ref.: Edital de Tomada de Preços n" _i_

O signatário da presente, em nome da proponente finse t o nome da pruponentd, declara.
expressamente. que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e

respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integtalmente qualquer
decisão que veúa a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os frns de direito, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do

ArÍigo 32, parágrafo 2', e Artigo 97 daLei 8.666, de 21 dejunhode 1993, e suas alterações, e

que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, _ de _ de 201_

(none, RG n" e assinaturo do responsável lega[)
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MODELO N'07
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile" e CNPJ/MF)

PROPOSTA DE PREÇOS

Local, _ de _ de 201_

A Comissão de Licitação

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

Prezados Senhores,

Apresentâmos e submetemos à apreciação de V. S^ nossa proposta de preços, relativa à
execução de _, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é

de R$ (iEe!iL9-W!9!-4s29 po tu) ,nse rir o valor r extenso

O prazo de execução do objeto é de (lnseút Lptgzo de_execucão) ( (inserir o prazo

de execucão por exÍenso) ) dias contados a partir do 10' (décimo) dia da data de assinatura
do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de (tW4tlltgl@) ((inserir o
orazo de validode por extensd\ dias a paÍir da data limite estabelecida para o recebimento
das propostas (envelopes n" I e n" 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente.

(nome, RG n" e assinatura do resporuátel legaf
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MODELO N" 08

PLANILHA DE SERVIÇOS

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

OBRA ..

ITEM DISCRIMINAÇÀO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO
UNITARIO

(R$)

PREÇO
PÀRCIAI

(R$)

PREÇO
SUBTOTAL

(RS)

PREÇO TOTAL

( nome,RG n" e assinatura do responsável lega[) ( none, CREA/CAU n" e qssinqturq Responsáryel Técnico

habilitqdo)
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MODELO 09 - CRONOGRAMA FíSICO FINANCEIRO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA NACIONAL N' I2OO -

PROPONENTE :

MUNICiPIO / LOCAL

OBJETO

PRÁZO DE EXECU

CODIGO COEF

INFI-

pRÂ7ô TlF FYFar 
'aÀô 

Í .1r,. \

l0 ó0 90 t20 150 lE0 210 SERVTCO ACUMULADC

DISCRIMINAÇÀO

ES
o/"

o/o

.B§

ES
o/6

8[
o/õ

nt
o/o

n§
o/o

8$.
o/o

o/"

8[
vo

TOÍÂL DA PÀRCEL, 8§
o/õ

TOTAI, ACIIMI]I-ÂD E9
o/.

IIIII

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)
(carimbo. nome. no RC e CREA e Àssinatura do engenheiro)
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MODELO N' IO

DECLÀRAÇÁo DE coMpRoMrsso DE urlt,rzAÇÂo »n, pnoouros r
suBpRoDUTos DE MADETRA DE oRIGEM rxórrcl ou DE oRrcEM NATTVA

oo pnocB»ÊNCrA LEGAL

A Comissão de Licitação

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

Eu, msertr o nome RG lnserlr o numefo do RG legalmente nomeado
representante da proponente (inserir o nome da orooonenle), CNPI (inserir o númerd, para
o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de

Preços no msefrf o nu fo declaro, sob as pen.rs da lei, que para a execução do objeto da

referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem
exótica ou de oúgem nativa de procedência legal, deconentes de desmatamento autorizado ou

de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrarte do Sistema

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo

lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo
ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execugão do contrato poderá

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

no artigo 72, § 8", inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem
criminal contempladas na referida lei.

Local, de de 201

(nome, RG n" e assinatura do responsável legal pela proponente)
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MODELO N'1I

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA

LEGAL

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

Et, (!ry1lt-rypuil, RG finserir o número do RG ), legalmente nomeado

representante da proponente (inserir o nome da orooonentd, CNPJ ônserir o número do
CNPJ da nente declaro, sob as penas da lei, que para o fomecimento dos materiais.
objeto do Contrato Íf fiWlil_LliLru), somente foram utilizados produtos e subprodutos de

madeira de origem (inserir a orisem- nativa ou exóticd, de procedência legal, deconentes de

desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de

transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de

execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88

da Lei Federal 8.666193, e no artigo 72, § 8', inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuizo
das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

l0t

Local, _ de _ de 201_

(nome, RG no e assinotura do responsável legal pela proponenle)
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MODELO N'12

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

Objeto : finserb o nome da obru , rua- número. ciddde e outros)

O signatiírio da presente, o senhor finserir o nome comDleto) , representante

legalmente constituído da proponente (inserir o nome da DrcDonenle) , declara sob as penas da

Lei, que a mesma esta estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de

pequeno porte, confoÍme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo

usufruir os beneficios da Lei Complementar n" 123/06.

Local, _ de _ de 201_

(nome, RG no e assinaÍura do rcsponsdvel legol)
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MODELO N"T3

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

Objeto finse r o nome dq oblL, Iocqlfuo, númerc, cidqde e outtos)

O signaUtio da presente, o seúor finserir o nome completd, representante
legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponentà declara, sob as penas da
Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário
notumo de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a paÍir de l4
(quatorze) anos .

Local,_de_de20l-

(nome, RG no e assinstuto do rcsponsdvel lego[)

i4
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MODELO NO 14

CONTRATO N' I2OI

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O ML]NICÍPIO DE E A

_, NA FORMA ABAIXO

O finserir no do contrqtqntd, situado na-ljnrsir -endcrerd, PR, CNPJ finserit n1, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado poÍ seu finserir nome do representdnte

tcge\, poÍÍador da cédula de identidade R.G. no (ircerir n"), CPF no (inserir n"t, e a empresa _,
CNPJ _, localizada na _. a segür denominada CONTRÂTADA,
representada por _ portador da cédula de identidade R.G. No (ircerir n") CPF rf liwerir n1,

residente râ _, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei
Federal no 8.666, de 2l/06/93 e suas alteragões, na pÍoposta da CONTRATADA datada de

_, protocolo No conforme condições que estipulam a seguirtnsertr n

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execução de finserir obietol, sob regime de empreitada por
preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e

demais peças e documentos da (icitação n'), fomecida pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R$

extensot, daquí por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"
lnsertr valor finserir valor por

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com recursos do

Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SFM, a serem

creditados em conta específica indicada pelo Município através da dotação orçamentária
05- Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;

001- Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.451.0120.1002- Pavimentação de vias públicas. construção de meio fio, sarjeta e galeria de

águas pluviais;
4.4.90.51.00.00- Obras e Instalações; 892;.

CLÁUSULA QUÀRTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS

SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

i5
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A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contraro
inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em alé finserír orazo de

execucãd dias, contados partir do 10' (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de
Empreitada.

Parágrafo Primeiro

Os serviços deverão ser iniciados no máximo ate l0o (décimo) dia contado a partir da data da
assinatura do Contrato de Empreitada.

Parágrafo Segundo

Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) houver alteração de quantidades, obedecidos os lirnites fixados neste Conhato, por atos do
CONTRATANTE;
c) houver atraso no fomecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concemente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;
e)atos de terceiros que interfiram no práLzo de execução ou outros devidamente justihcados e

aceitos pelo CONTRATANTE;
f; por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência
direta sobre o fomecimento do objeto contratado;
g.) outros casos previsto em lei.

Parágrafo Terceiro

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

e responsabilidades de ambas as paÍes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de

greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por paÍe de suas eventuais subcontratadas

não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

Parágrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e

justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

Parágrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa.

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

direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRÂTADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo;
b) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços
executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
c) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto
e do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas, quando for o caso;
d) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança,
principalmente em vias públicas, de acordo com as noÍnas de segurança do trabalho;
e) dar ciência à fiscalização da oconência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou
impedir a conclusão do objeto deste Contrato em paÍes ou no todo;
f) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario de
Ocorrência:
g) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
h) não manter em seu quadro de pessoal menoÍes em horiírio notumo de trabalho ou em
serviços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a paÍir de 14 (quatorze) anos.
i) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitagão.
j) fomecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos.
k)examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas.
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer
ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da
ptanilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória.
l) A proponente deve respeitar rigorosamente as norÍnas estabelecidas nas especificações
técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços
executados, em conformidade com as norÍnas e especificações do DNIT, através da relação de

ensaios necessários conforme Anexo I do contrato, parte integÍante deste edital.

Parágrafo Primeiro

Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciilria, social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto
deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do

presente contÍato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da

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

sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Segundo

As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execugão do objeto, são de

inteira responsabilidade da contratada.
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CLÁUSULA sExTA. DAs oBRIGAÇÕES Do CONTRATANTE

O CONTRÂTANTE se obriga a

a) fomecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução
do objeto do presente Contrato;
b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contralo;
c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do
objeto do presente Contrato e

d) garantir à CONTRATADA acesso à suas instalações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FoRMA DE PAGAMENTo

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

modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da
licitação, número do contrato, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na

prefeitura municipal, e outÍos dados que julgar convenientes, não apresentaÍ rasura e/ou
entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GPS do(s) mês(s) de execuçào por
obra(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com o relatório
do SEFIPiGFIP com as folhas detalhadas e resumidas por obra, bem como comprovante(s) de

transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de

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

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

obra(s);

OBS: deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS
devidos em todos os meses de execução do contrâto' contados entre a data de assinatura
do contrato e o primeiro pâgemento e entre um pagamento e outro, e não apenas o

comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei n" 12.44012011);

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

e) a liberaÇão da primeira parcela fica condicionada à apresentação
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da ART pela CONTRATADA;
da quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND;
da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

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

da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluído;
do Termo de Recebimento Provisório;
de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água, energia elétrica, etc.

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não
serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prej uízo das penalidades previstas neste
Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos:

original(is) ou cópia(s) autentica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos
materiais;
declaração de fomecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de

origem nativa de procedência legal (Modelo n' 11) em anexo;

original da primeira via da ATPF - Autorização de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
_IBAMA;
comprovante do Cadastro Técnico Federal do lnstituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, do fomecedor de produtos ou subprodutos de

madeira de origem nativa.

Parágrafo Primeiro

O faturamento deverá ser efetuado em nome do finserir no de contotantd - CNPJ no /rrserir z'J

Parágrafo Segundo

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 30 (rinta) dias após a apresentação correta
da fatura, incorrerá o CONTRATANTE em multa, no montante de 2,0 oÁ ao mês do valor da

fatura, limitado a 90 dias.

Parágrafo Terceiro

O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prÍúo de 12 (doze) meses da

data da apresentação da proposta mediante a aplicação do índice INCC DI/TGV, sobre o saldo

remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir :

sR=s(r12tr0)

R:SR_S
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Il2 : indice INCC-DI/FGV do 12' mês após proposta.

I0 : índice INCC-DVFGV do mês da proposta.

S : saldo de contrato após medição referente ao 12" mês da proposta

SR : saldo reajustado

R = valor do reajuste

CLÁUSULA OITAVA
ADICIONAL

DA GARANTIA DE EXECUÇAO E GARANTIA

O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5Vo (cinco porcento) sobre o
valor contratual acrescido da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Primeiro

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contÍato de empreitada sob
pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia
de execução e da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Segundo

Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela
aplicação de 5Vo (cinco porcento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do
valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o
desejar.

Parágrafo Terceiro

A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

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

Parágrafo QuaÉo

Nos casos previstos na Cláusula Décima Nona - Rescisão do Contrato, a garantia de execução

e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, entiio, apropriadas pelo

CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE

GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO
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A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita através de profissionais
devidamente designados peto CONTRATANTE. A fiscalização procederá mensalmente. a

contar da formalização deste Contrato, à mediçâo baseada nos serviços executados. elaborará
o boletim de medição, verificará o andamento fisico dos serviços e comparará com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro, paÍa que se permita a elaboração do processo de
faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades
previstas, se for o caso.

Parágrafo Primeiro

A contratada deverá permitir e colaborar paÍa que funcionrlrios, especialistas e demais peritos
enviados pelo CONTRATANTE:
- inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;

- examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

Parágrafo Segundo

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Terceiro

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das

especificações técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de serviços,
Boletim DiiiLrio de Ocorrências - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado
pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o

manuseio da fiscalização.

Parágrafo QuaÉo

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com aulorizaçào
prévia da fiscalização.

Parágrafo Quinto

Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,

vicios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente

refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de

quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

Parágrafo Sexto

Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má

qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as

noÍmas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos
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defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as

despesas relacionadas com a correção, remoção eiou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Sétimo

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Oitavo

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro.
A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

Parágrafo Nono

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tomar-se-á
efetiva, após o seu recebimento.

Parágrafo Décimo

A fiscalização será realizada pelo(a)

CLÁUSULA DÉCIMA - DAs OBRAS PROVISÓRIAS

A CONTRATADA deve submeter à fiscalização os desenhos, especificagões técnicas e

memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias, que deverá aprová-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias

Parágrafo Segundo

A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo

projeto de obras provisórias.

Parágrafo Terceiro

A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de

obras provisórias, onde requeridas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS
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Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

Parágrafo Primeiro

A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo
anterior.

Parágrafo Segundo

Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitiíLrios para a obr4 esses serâo
fixados mediante acordo entÍe as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta
Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGLI\DA - DoS MATERIAIS, VEÍCULoS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

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

Parágrafo Unico

Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em

referência à mão-de-obra, materiais, anigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos
devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a

finalidade a que se destinam. No caso em que materiais. anigos e equipamentos sào

mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão

especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLAUSULA
TRABALHO

DECIMA TERCEIRA DA SEGURANÇA E MEDICINA DO

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança

individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fomecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de proteção individual - EPI, deverá treinar e tomar obrigatório o

uso dos EPIs.

Parágrafo Primeiro

O equipamento de proteção individual fomecido ao empregado deverá. obrigatoriamente.

conter a identificação da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo
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A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à
negligência ou descumprimento da Lei Federal no 6.514 de 22112177, PoÍaria n" 3.214. de
08106178, Normas Regulamentares - NRs 0l a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

Parágrafo Terceiro

Deverão ser observadas pela contÍatada todas as condições de higiene e segurança necessárias
à preservação da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra , de
acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n" 3.214, de
08/06/78. Lei Federal no 6.5 14. de 22112177 .

Parágrafo QuaÉo

O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de seguÍança,
estando autorizada a interditar serviços ou paíe destes em caso do não-cumprimento das

exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por
atraso na execução da obra.

Parágrafo Quinto

Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do responsável
pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para

que seja providenciada a necessiária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . DA SEGURANÇA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618

do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços. podendo o

CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa

técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os

locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as norÍnas

de segurança do trabalho.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados.

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o

CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente

Contrato.
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Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciaçào
da lide (art. 70 - CPC), se for o caso.

Parágrafo Quarto

A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços
contratados, sob pena de inconer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à
aplicação das penalidades cabiveis.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, poÍ todo e qualquer ato ilícito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art.932,lII. Código Civil), não podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Do RECEBIMENTO DoS SERVIÇOS

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias
após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do

CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver
qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado ate 60 (sessenta)

dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo

CONTRATANTE. Deconido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s)

obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Parágrafo Segundo

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da

obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA
SUBCONTRATAÇÁO

DA CESSÁO DO CONTRATO ESEXTA
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A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em paÍe, a nenhuma
pessoa fisica ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a runa ou mais pessoas
fisicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá
obrigatoriamente reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data
da notificação ou aplicação da multa, sem prejuizo de outras sanções contratuais;

Parágrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em paÍe pelo
CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da
CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer
vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na
forma a saber:

a) multa de 0,1%o (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder
à data prevista para conclusão da obra;
b)multa de 0,lo/o (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na
colocação de placas, conforme modelos fomecidos pelo CONTRATANTE, contado a partir
do 10o dia da data da assinatura do contrato;
c) multa de loÁ (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência,
a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;
d) multa de 10Yo (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o

Contrato, no todo ou em parte, a pessoa fisica ou jurídica, sem autorização do

CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze)

dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
e) multa de 20%o (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisão do

Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;
f) suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do

CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até

2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisão contratual ou

declaração de inidoneidade, por pÍazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em

conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA;

Parágrafo Primeiro

A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislaçào

peÍinente. Caso a CONTRATADA não veúa a recolher a multa devida dentro do prazo

determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será

descontada do valor da garantia de execução e adicional se houver.
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Parágrafo Segundo

As penalidades previstas no caput, poderão cumular-se e o montante das multas não poderá
exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade
de rescisão administrativa do Contrato.

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços
previstos o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de
terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá pelos custos
através de glosas de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada
inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade
da infração e dos danos decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA oITAvA. DA APLICAÇÃO NaS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas.
previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo
cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia
notificação ao contÍatado dos atos a serem realizados.

Parágrafo Primeiro

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

Parágrafo Segundo

E facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não

concordar com as penalidades aplicadas.

CLÁUSULA DECIMA NoNA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva o 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 incapacidade técnica;
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em paÍe, 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) dias por parte da

CONTRATADA sem justificativa aceito pelo CONTRATANTE;
d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por paÍe da
CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e

e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
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Parágrafo Primeiro

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

Parágrafo Segundo

Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a paÍir da data da sua assinatura, a

CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste contrato inteiramente
desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

CLAUSULA ITGESIMA . DA DOCUMENTAÇAO CONTRÂTUAL

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

em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da

CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais.
bem como a proposta, planilha de serviços, cronograma fisico-financeiro, anexos e pareceres

que formam o processo.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação
em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇOES

Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos

projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução

ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência

expressa do PARANACIDADE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de

assinatura do Contrato de Empreitada.

( ) dias, contados da data da

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem

como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇOES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já
acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por
extenso.
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Parágrafo Unico

Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto, em
qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do
presente edital, deverá a Contratada notificar à fiscalização e aguardzu instruções sobre os
procedimentos a serem seguidos.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca d.e finserir noue da comarca), Estado do Paraná, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E assim, por estaÍem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e

forma, na presença dats testemunhas abaixo.

finserir locol) de de 201_.

CONTRATANTE CONTRATADA

Assinatura do Responsável Técruco
CREA/CAU n"

Testemunhas

RG RG
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ANEXO I do Contrato

RECAPES EM CBUQ - PiiF - TRATAMENTOS (TST-TSD-TSS)

ENSAIOS NECESSÁRIOS

1) Sub-base e base (quando for o caso)
-Análise granulométrica dos agregados para bases com agregados de pedra - DNIT (ME-
083/98) - mínimo 1 ensaio poÍ rua;
-Grau de compactaÇáo paÍa bases com solos estabilizados - DNIT (ME/051/94) - minimo 1

ensaio a cada 100 m;
-CBR do material compactado na prsta para ambas as bases - DNIT (ME-049/94) - mínimo 1

ensaio por rua;

2) lmprimação e pintura de ligação
-Teor de betume - DNIT (053/94) - mÍnimo I ensaio a cada 300 m:

3) Revestimento em CBUO / PMF
-Ensaio MARSHALL - apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento DNIT
(107t94) - PMF, DN|T (043/95) - CBUQ;
-Enraçâo de amostra do revestimento - DNIT (ME 138/94) e (053/94) - CBUQ e PMF -
minimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra, resistência à tração por
compressão diametral e teor de betumes).
-No caso de revestimento com CBUQ, veriÍicar a temperatura da mistura, para todas as
cargas, no momento da disÍibuiÇeo na pista e rolagem. A temperatura da mistura não deve
ser inferior a 120'C. DER (ES-P 21-05 cbuq).

4) Revestimento com TRATAMENTOS (TST-TSD-TSS)
Controle de Taxas de Aplicação e de Espalhamento:
- Taxa de Ligante Betuminoso (mediante a colocaçáo de bandejas de peso e área conhecidos
na pista onde está sendo feita a aplicaçâo);
- Taxa de Agregados (mediante a colocaçáo de bandejas de peso e área conhecidos na pista
onde está sendo feita a aplicaçâo);

5) Calçada / Passeio (quando for o caso)
Blocos de Concreto, Paver, Lajotas, Blocket e Calçada de Concreto Moldado "ln Loco";
-Ensaios de Puncionamento Duplo (PeÇas de concreto para pavimentação determinaçâo da
íesistência à compressão) - ABNT -NBR 9780/'1987 .
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MODELO 15
RELAÇÃo DE DrspoNrBrLrDADE DE vEÍcut-os, rvrÁqurNes E EeurpAMENTos
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MODELO 16

CRONOGRAMA DE UTILIZÂçÃO DE VEíCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA N' (in.eÍit o nún^rc) /
PROPONENTE : (iÃtariÍ41lroúa+d.+ro,Foqealc)

MUNICiPIO / LOCAL

OBJETO ÀREA coNsrRUíoa

LOÍE PRAZO DE EXECUçÁO

IÍEM DrscRrMrNAÇÀo Dos vElcuLos, MÁourNAs

F FOIIIPAMFNÍOS DISPONIBII I7ÂDOS

PRÂzO DE EXECUCÁO í diAS )

30 60 90 120 150 180 210 240

01 uÍuzÂÇÁo

OUANIIDADE

02 U-rILZAÇÁO

OUANTIOAOE

03 uTrLrzÁÇÁo

OUANTIOADE

04 uÍrLrzÂçÃo

QUANTIDÁDE

05 uTrLrzÂÇÁo

OUANTIOAOE

06 UTILIZAÇÁO

OUÂNTIDADE

07 ulluz ÇÃo

QUÁNÍIDÀDE

08 UÍILIZAÇÁO

OUANIIOADE

09 UfILIZAÇÃO

OUÂNTIDADE

10 UTILIZAÇÁO

OUANTIOAOE

11 uTtLtzÁÇÃo

OUA,\lÍIDADE

12 UTILIZAÇÁO

OUANTIOAOE

'!3 uTtLrzÁÇÀo

OUÀNÍIDÂDE

14 UIILIZAÇÁO

í5 uÍrLrzÁçÀo

OUANTIDADE

UTILIZAÇÃO

OUANTIDADE

EXEMPLO

NN NONONONONONONONO Ào

OUANÍIOAOE 2 2

(iase4. g to.^t) , (in.à.tt a 1-r.; éelia$rir4 aé+de-lidsadr42aC

(canmbo, nome, RG n'e assinêtuía dg responsável legal) (carirÍÍbo, nome, RG n',CREA n'e assinatuÍa do engenh. habiljgdo)

I
I
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I
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ANEXO I

RELAÇÃo MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO
SER DISPONIBILIZADOS NA(S) OBRA(S)

t2?,

53



r 23

ANEXO II

Ref.: Edital de Tomada de Preços n" I .

MUNICIPIO:

OBRA

I ELEMENTOS GRÀFICOS
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ANEXO III

Ref.: Edital de Tomada de Preços n" I .

MTJNICIPIO:

OBRA

I ESPECIFICAÇOTS TTCXTCES E MEMORIAIS
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ANEXO IV

Ref.: Edital de Tomada de Preços n" I .

MUNICÍPIO:

OBRA :

I. RELAÇÃO DE SERVIÇOS E QUANTIDADES

125
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Departamento Jurídico

Ref. Tomada de Preços i" 3l20t6 - Contratação de empresa para
execução de Recapeamento Asfáltlco e Recomposição de
Pavimentação Asfáltlca em üas urbanas, com recursos do Sistema
de Íinanclamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná -
SFM, Projeto n' 16.

O presente Processo, o Edital convocatório, bem como a
minuta do contrato, atendem as exigências da l,ei n" 8666/93.

Ange
en

Nova Santa Bárbara PR,28/ o4 20t6

Pereirartta, ,ls
JurÍdico
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PREFEITURA MUNICIPAL

TEH§rIN
frt.do do Parar!á

CORRESFONDÊNCIA INTERNA

De:- Prefeito Municipal

Para: - Setor de Licitações

Tendo em vista, âs informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de TOMÂDA DE PREçO t" 3l2OL6, que tem por
objeto a contratação de empresâ para Recapeamento Asfáltico e
Recomposiçáo de Pavimentaçáo Asfáltica em vias urbanas, com recursos do
Sistema de financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná -
SFM, Projeto n'16, num valor de R$ 607.381,23 (Seiscentos e sete mil,
trezentos e oitenta e um reais e vinte três centavos), normatizaçáo de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à área, nos termos da lri no 8666 de 21 de junho de 1.993.

Anexo ao presente, Portaria n" O7Ol2OI4, designando os
membros da Comissáo de Licitaçáo. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçáo seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

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

Nova Santa Bárbar 27 04/2Ot6.

c Va

Pr Munlc1pal

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n' 222, CentÍo, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

t,

Paraná - www.nsb or.sov.br



PREFEITURA MUNICIPAL l2sffi»\M SA,hTTA. BÁRBARA
'li

ESTADo Do PAMNÁ

POBTARIA tro 070/2014

NOMEARI

Art. 10. A Comlssão Permanente de Llcltaçã0, composta pelos segulntes membros:

- Presldênler Nlvaldlr Sllvestre - CI/RG no 5,304.068-3 -SSP/PR;

O PREFEITO DO MUTIIqPIO DE NOVA SAMTA BÁRBARÀ ESTADO DO PARANÁ, O ST,
CLAUDEMIR VALÉRIO, no uso dó suas atrlbulções legals, resolve:

- Suplentei Sebastlãõ'Blttencourt - CI/RG no 3.648;599-;0 -SSP/PR;

- Membror Madalena B.S, Carvalho; CI/RG n05,740,921-5-SSP7PR,

- Suplente: Lldlane Sllva Gonçalves - CI/RG no 9.288,344-2-SSP/PR;

- Membro: Marla José Rezende - CI/RG no 9.17b.714-4-SSP/PR,

- Suplenter Zacailas de Abreu conçalves - CI/RG n02,254,409-8-SSP/PR,

- Membro: Roblnson Martlns Coelho - CI/RG no 9.216.880-8-SSP/PR;

- Suplenter WeveÊon TrlndadE - CI/RG no 10,893,611-8:SSPIPR.

AÊ, 20, Esta Portarla êntra em vlgor na data de sua.publleaçffi-reldkFs:as
dFFdsições em contÉrlo,
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA l?e
EDITAL DE LICITAÇ o

TOMADA DE PREçO no 3/2016.
Processo Administrativo n" 231201 6

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, ESTADO DO PARANÁ, atTaVéS da
Comissão Permanente de Licitaçáo, torna Público que
Íará realizar no dia 23 de maio de 20í6, às 14:00 horas,
na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
sito à Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Bairo
Centro, nesta cidade, licitação na modalidade TOMADA
DE PREçO, do MENOR PREçO GLOBAL, conÍorme se
especifica a seguir:

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
2310512016 às í4:00 Horas

OBJETO - Contratação de empresa para execução de Recapeamento Asfáltico e
Recomposição de Pavimentação Asfáltica em vias urbanas, com
recursos do Sistema de financiamento de Ações nos Municipios do
Estado do Paraná - SFM, Projeto n' 16.

VALOR MÁXIMO - RS 607.381,23 (Seiscentos e sete mil, trezentos e oitenta e um
reais e vinte três centavos).

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

Nova Santa Bárbara,28 de abril de 20'16.

la
/-/,..,r.J.. :J',f

Nivaldir Silvestre
Presidente da Comissão de Licitação

Podaia no 0702014

Az-

Rua Waltredo Bittencourt do Moraôs, 222 . Ú(ox!t3) 3266{í00 C,N.PJ. 95.561.080/0001{0
E-mail: lrcitacao@nsb.oí.aov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

a-g
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607.381,23

2810412016

23lOSt2O16 oâb Registo

DàE Regrstso

Mural de Licilaçõ€s Ml.rlicipêis

03/05/20r6
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Yoltr!

Detalhes processo licitatório

Entidade Executorô MUNICiPIO DE NOVA SANTA BÁRBÂRÂ

Ano* ZOt6

No licitação/disp€nsa/inexigibilidôde' l

Modalidôde' Tomadà de preços

Númeroedital/píoaesso' 23

Descrição Resumkla do Obleto' Recapeãmento Asfáttico e Recomposiio c,€ pavimentâio Astíttjcâ em Mas

urbanas, com recursos do Sstema de frnànciamento de Ações nos Munacípios do

Estado do PaÍaná - SF[1

Forma de A\.ôlição

Dotàçáo Orçamentánar

Preço máximo/Referência de píeço -

Rt'

Dab de LarEamento do Edrbl

DaE da Abertura das hoposbs

NOVA Dab da AbertJra das

ftotpsbs

Dab Gncehmento

cPF: 427151295E (L9g9UD

htF://sêÍvicc.tce.pí.gov.bílTC EPRiM uni cipal/AM UDetaltEsPÍoc€ssocqn pÍa-6px 1tl
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Protocolo

Título

órgão

Depositário

E-mail

Enviada em

131I
E
!
5
T
-h

DIOE - Departâm€ôto dê lmpÍeosa Olicial do Estado do Paraná

DepaÉamento de lmprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

36íJ6212016

Tomada de PÍeço 312016

PMNOVASANTABARBARA - Prefeitura t4uniciDal de Nova Santa
Bá rbê ra

Elaine Cristina Luditk

licitacao@nsb.pr,gov.br

2A/ 04/2016 73155

.;-i Diário Oficial Com. Ind. e Se.viços

_ lvlunicipalidades

_ PreÍeituras

. Nova Santa Barbara

.) Edital- CIS

Avaso EditalTP 3-20'16
s fm. odÍ

- 22,71KA

Oata de publicação

29 / 04 I 2OL6 sexta-íeira Valor ainda não confirmado

H istórico

https:/ 
^/ww.d@umer 

os.dioe.pr.gor'.ú/diodacorn panlEmentoMateíia.do?action=im pÍimir&d=fYvyíBt\íVByVBYvZWb&im pflm ir= 1 111
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26 6"ldB I 29/ÂbÍ1016 -El,§áon'9687

DifioOHCIALIàEú

ÂvIso DE LICmÂÇÁO
O MEicipiô dê Novr Elpen41 Ell.do do P.Úa, !oú públr.o pü
co Éireúo dG intcEsd6, qE ft i Edl8 Licir.çio É moddi.hdê
Toúád. dê Prêç. d'. 0022016-PMNE. do upo Mdo. P..ço,. Esi@ d.
crft,{!ó EMPRXITÂDA P'OR PRIçO CLOBAL
Do Obj.Í. d! lnihco: coNTRATAÇÀo DE EMPRESA DO RÂMO DE
ENGENHÂRIA PAÂÁ EXECUçÀO DE OBRA DE CONSTRUÇÀO DE
UMÁ CRECHE/PRE-EICOLÁ 0{1, PROJETO TIPO 2 CoÀvccroÉI atr.vés
do T.lm d! CoBp@Eis PÁC2 5149201l, do PÍ!g,:m Poú6si4 6,Dd,o
ntÍ! o Mui€ipio d. Nov. EIFrIE. c o Govmo F.dc6l. cd rctll§
6!3cm 6iú.1,o! do Fudo Nrc'oÉl dc Dcmvolvitudo .b Edúâção
FNDE,
Do rE.biúrto . rh.rtú. dd .ú!.lopé: Os cnv.lopc! srào @lbidos aré

B06Himin, do di.20 d. @io d.2016. t.ndo qE $são públio pe.bên@
. julsrmnto wá @ N!@ di!, à3 09 horu, D rah d. rc6iõ.i d. Pr.rcihE
Muicipal.
Ir. lrtutü d. nrnut nçao d. propdlrr D.vcrão ís Ênl! $é r drr. dê 19
d. @io d.2016, da 08h à6 llh. ds l1h ü l7h.
Mú i.folÚçóês e cópras do Ed .l podcÍão rcr obtidls E Unidde de
Comp6 c Liciáçôcs, m honário d..rD.di.nr., d. s.súd., s.xta feiE, dõ
o8h & llhlomiÀ c d3 llhlomn à6 17l\ M Àvcni.b Reh. Poóbo. 145].
r.l,toÉ (1+3252 4511). Ér 44'1252 4545 - '.Eil
licir6c.o@iolaêsÉIffia or {or br
Nov. Bp.Íu!ç!, 2t d. tbiil d. 20 I 6

t66:tt2ota

avlso DE LtctTAçÁo
O MEicipio dc Nôv. BpêÍ:nçá. Elt do do P.fui. lotu público pm
conteimêúo dG útêBedos, qÉ f.Íi Élú Ltcir2çÃo ú úodr]1d2dê
To@d! d. PEço n'.003,20|6.PMNE, do úpo Mcror Pr.ço, c Egim d.
.(cutio EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Do ObJ..o d. Ucit.Éo: CONTRÀTÁÇÂO DE EMPRESA DO RáMO DE
ENGENIIARIA PÁRA EXECUÇAO DE CONSTRUÇAO DE MI]RO NO
ÁBRICto INSTITUCIONÁI ESPERaNçÂ (CÂSA LAR), à[avés dos
R..lms do Convênio tr' 02002014 SEDS/CEDCÂ./FIÁ"/PR, @nfolm
sólicit ção da Se@iÀi. ÀtuiclPald. ÁlsíaEE S@El.
Do ré.üir.rro . .D.rlnrr dd .nr.lopé: Os dvclop.s scÉo rccebidos aÉ
e oEh+thir, do dir 23 d. mio d.201ó. s.Ído qE ssào públic! pm ab.Íe
c julglEíto si m úsm dtr, À! 09 horu, E $1, dé rcúióês rlá PrÉfcit@
MEicip.l
Mú info!úç6n . co?E dô Eôt:I podciio s ohdÂr E U dáde &
ConpÉ . Licitaç&s, ú honüo rL .le.diênlc. & ssuds r sta ÍcirÀ dls
oEh i! llh30úô c dâr llh3om ! lrt\ E Âvcúd. R6há Pomho, 1453,
l.l.foE (1t4-1252 4515). f.x 1a-3252 45{5 - "eEil''
LcrircaGânoÍa.smnca or eo\ br
NoYr ErFeDç1 2t d. .bnl & 20 I 6

$06512016

AVTSO DE LICITAÇÀO
O Muicípio dê }iora Esp.íürç., Ert do do Púei, tom pútlhco p@
oheift o dos intcrcsdor. qú füi Ediú Licitâçno M mod,lidrdê
Toúd, d. PEço n'. 0042016-PMNE, do ripo II.@r Prcso, ! Esim. de
e*cu{ão EM}REITÁDA POR PREÇO CLOEÂL
DO ObJ'tO d' Li'iI'ÉO: CONTRÁTÀÇÁO DE EMPRESA DO RAMO DE
ENGENTIÀRIÂ PARA EXECUÇÂO DE REFORMA NO PREDIO DO
COLÉcIo Novo TEÀtPo, cdfomc aoli.ii.çào d. sc*iaria Mújcilal d.

Do .É.biD..lo . .b.rtrr. d6.!v.lop6: Os rv.lop.s ssào Eebidos aÉ
a 08h45Dic do dü 24 & mú de 201ó, s6(k) qú !.ssào públiÉ p@ abêÍtú
ê I'n8ãmâio *ni m mim dia, às 09 ho6, B ula d. Euiô.s da PEfeitun

Mú infom{ô.s . cópü3 do Edii.l podcrio *r obtids u Unidâde de
CoBpB e Licihç&!, E lEoirio dG .xpcÍli.n!., dG s8urd. a EÉ, teiÍÀ dÀ,
08h À I lE|obi4 . d.r 13h30tu àr l?h É Âvc d. R6há Pombo, 1451,
têLfoF (,14-1252 4í5), h\ 4.-3252 4545 - 'cEil"
lEihcâôú\nr.cmEâ Dr lor br
NoÉ Espé@Ea 2E dc .bril dê 20 I 6

3C069/2016

I Nova Olímpia

ÀÍuNlciplo DE Nova ol-ivpra - FsrÂÍro Íro paRANÁ

Âvtso DE LICITAÇÀo - pREcÃo PRTSENCIÁL §-" 0142016 coM
RE§ERVA DE COTA DE AIE 2'% (VINTE E CINCO POR CENIO) PÀRÂ
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE _ ENIIDÂDE
PROMOTORA: MUr-lCIPlO DE N'OvAOLIMPIÂ- PR. Pt!<ao L' 4t6-Tipo
Mdor PEço - Ercontr&s àb.í., M D,vsilo Muicipãl de Licn!çÃ. e CoúprÀr
ldâliadá @ Àvoid, HigicoópolE. E2l, BaEo Cmúo, rcsta cidade d. No',
olimpr (PR,.. LlcmÂçÁo MoDALIoaDE PREGÁO PR-ESEICtÀL,
tip. nmor prÉço por lol. confom. r.lãçào contid. tro ÂNf,xO I do ediEl de

PÍ.sio Pleocia.l o'01{/2016, obj.tivúdo . Cootr.t Éo d. .EPG.G).D
rcliEc dG rm. pr.Í. p,r. íômftibdro p.rc.bdo d. Ga!.d rliúetí.ioi
prí.r.údiú.!lo d. Md.nd. Er.ol.r do Muicipio dc Nov! Olimpia p.lo

p..iodo dc u üo, ç@ Ml]m3 pÍópÍios do MEcipro, nos rcúos d. L.i n"
t óó6193 EN'IRECÂ DOS ENVELOPES: Erc.r,rrcí i! rr:m L do di. l2
/ 05 / 10T6. SESSÃO DE ÁBERTIJ'RÀ DÁS PROPOSTÁS ü O9:]O LO]Ú dO
dn 16 / 05 / 201 ó. Pod.Íiio pnücipd <lá hcitáção pêsô3 juidrG qu. àrrh no
lãEo Fnrárê ao obJ.to licitádo, obsd.da a codiçô.s coDsrEr.s do Edlú1.
O Eôol .ompldo p.dfti s obtidô Flôs üt€Í6s.dos E PÍ.fG,M Mucrp.l
d. Nova Olimp,., no Dcflô. d. Licitâções. E S.ftEi. G.Íd, l@âlE d. E
av@i<!, H'gr.nópolú n'E21. CmEo, d cidrd. d. Nolr OliEpE (PR) d.
scsrlnü . *il! fên êm honüo dê êq.didt .Offi iIÍoIDçôcs inftm.s .
.st. PGgào pod.rao *r obtida. pélos inEess.dos. .indr pclos r.l.for6 (44)
l68t-llll Novâ Olimpi.. 2? d. .bnl dê 2016 Lt[Z L{ZÀRO SORVOS -

!6rzo/20í6

I Noua Santa Barbara

PREFEITUM UMCIPAL DE NOYA SANIA BARBARA

^vlso 
DE uc'rTÀÇÃo

TDITAL DE T()MÁJÀ DE PREçG N'Á3-z)16

À Pr.Íliurn do Município d. )iova Santâ BáÍbârÀ Esrâdo do PaÍ !í. roma
púhlco quc fará cnlizâr, à l4í0 horâs do dia 23 d. Mâio do aro d. 2016, na
Pr!ÍerruÍa Munkipal d€ )iova Sânlâ BáÍbâra sioadâ à RuÂ \Yarr€do
BirleEouí Moras n" 222 em Nova Sãnta Biíóarâ , PannÁ Bràsil,
TOIÍADA DE PREçOS par. RecapeÍÍEnlo A\fálrico (árÊâ de l0 42?.51 m?)

e Mompos'ção d. pavimentâção asfálucá (170,05 Íf) em liÀs urbanâ\, com
ierytos d€ comphmentação de redê d€ drcnâEem dc á8ua\ pluvian:
escalaç,o ê reltêEo dê valas, corpo d€ BSTC, (drán€ros d. a0cmÊ íOcm),
bocar dê lobo, câixas dc liSação, poços d€ vi\itâ c dissipador dc cnlrgial
rcomposiçào do pavimenro na árei dâ.§ galeriâs: bÀ\€ em bria gaduada,
rmprimâção, ftv.stimeflo €m CBUQ; Ír.âpâ-Goro: lirrpêrâ e lalag€m da
pista, pinr!'ra d. Iigação, r.p.ríilâEtrto em CBUQ, rÉvesdlll€nro êm CBIJQi
inplútação d.cânt€iros ccolrais e uóaniz4ão dê pass.ios: ÍrEiojio com
sarjcb, coBtrução d. ca&adÀs e raEpas dê &ssibúdâdê uv.Kal, plerro dê
gramÀ sinâliz4áo hcizotrEl . \rrticál dê trâNilo ê plá.a d. oba . sob
regnrÉ d. emF€rlâda por pEço BlohâI, tipo rnor prqo, dr(r) r8uútcG)

Objero
Quâ!üdâdê ê

R.(aEêm CBUO 10427,51 h1 t80

Â Pasta Té.nica com o int iro teor do Edilàl ê s€us r.sp.ctivos nodelos.
adêndo\ ê ancxos. podê.á ser êxamin dâ no eodêrcço acimâ indicado â pâdn
do diâ 02 dê mato d. 2016, no hoÍário colEciàI, ou solicÍdâ au-àvés do c-
mail licirâcâo@Nb.pí.sov.bÍ. hÍoÍúâ{õer âdiciotrâis, dúvidÀ ê p.didos de
cscldccimnto dcvcÍão scr cncâmibhados à Comissão dE Licir2çáo no
endereço ou €-mail eiro mercionãdos - T€lefore (41) 32668Im.

Nova Sml3 Bártda 28 de abril dÊ 2016

NiYaldn SilYestrê

Prcudcntc dâ Comi\são dÊ Ucir.ção - Poíãria 70n014

!6oa22ot6

I Paranagaá

coiruNtcaoo
PREGÁo ELETRôNrco N' 006/20í6
REGISTRO DE PREÇOS N" OO4'20í6

Â Prarêltun Munhlpal dê Paranáguá, rtràvé6 dê !üa Pêgoêk
Oíicl.l nomô.d. p.lo OocrEto Municip.l n' 2.656/20'15, comunlc.
ao! htorGlrrdor qua a 3'Err.L do Edilâl ê a Modclagcm êncontra.
tê dilponlvalt no! aêgulnl€a andêíêço!: wry.parrnagur,pr.gov.br
. rNww. Llcllrcort-a.com.br.
Outror êaclaÍrclmanlot poderão 5êr ÍomêcidG pêla PÍegoeia, Rua
Júlir dâ Co.1r,322, Cenlro, no hoário des 08:00.r t1:00 c d..
'13:00 àr 18:00 ou pêlo trlêíone n'(4í) 1420€003.

PARA ÂGUÀ 2I OE ABRIL DE 2016
NEUMÂ BEATRIZ BÂRCELLOS VALERÂ DA SILVA

PREGOEIRÂ

r6!7JAll6
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Poder

Executivo

IMPREÍ{SA OFIgAL -
Lll n' 660, d€ 02 de abíil de 2013.
Rcaponráral p.le edição ê

Blbll(,4],p'.llr6n @ Morlo Pt@nço
a{r 0B/2011.

Parles: irUNrclPlO OE NOVA SANTA BARBARA e a empresa CASÂ OO ASFALÍO DISÍRIBUIDORA, INOUSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA pessoa juÍidica de diÍeiro
píivado, inscrila no CNPJ sob n".06.218.7E20001-16.
Atô dê registro do prêço6 n' í20120í5, firmada em 01 de outubro 2015, com ügência de 12 (doze) mesês.

Objêto: AquisiÉo d6 êmubáo asíálticâ.
Modalidade do Licit!çáo: Pregáo Presencial n' 050/2015.

'738 - Nova Santa BáÍbara, Paraná Quinta+elra,28 de Abrll de 20'16.

| - Ato3 do Pod6r Exocudvo

Os valorês íáo a ser o descÍito no âbaixo.

Rosponsáys I Jurídico: Argelitâ oliveirâ Martins Pereira, OABPR n'48857
Dala de arrinatun do adiliyo: 271042016.

llem DescriÉo Iarca Unkí Valor rogi6b'ado Valor Readequado

EMUTSÀO ÂSFALTICA DE PETRoLEo TIPO RL-1C Em ramboí de 200 kg c.Â T8 445.00 552,69

DECRETO N.'026/20í6

O PREFEITO MUNICIPAL OE NOVA SANTA BÁR8AFA, no uso dê §Uâs

atnbu Ées legais resolve:

NOlilEÂR:

Art. 1n. Fica Nomeâdo em caráter efetivo o (a) Sr. (a) LEIKA GIL DA SILVA
poíadora do RG n' 7.356.E52.0 SSP/PR, para oqlpar o cargo d6 PROFESSOR DE 1'
ou 2' PADRÃo - ESTATUTARIo da PÍ€íeilura Municipal dê Nova Santa 8áóâía.
Paíaná, conÍorme habilitação em Concurso Publico 001/2012.

AÍt, 2o - Este Decíeto enEa em ügor na data d6 0205/2016, rêvogadas as

d sposiÉes em contrário.

Novâ Sanlâ Báóara, 27 de abnlde 2016.

Servidoli
Cargo:
Sgcraterie/Dopaítamônto:
Die(s)do Afaltamonto:
0uantidad6 do Diárias:
Valor (Rt):
093tino:
Obj.tivo da Vi.gom:

ClaudemirValério
PÍêÍeito M!nicipal

co cEssÂo DE DlaRtA tf 063t201 6

O PreÍerlo do MLnicioio de Nova Sanla BáÍbarâ, Eslâdo do Pâíaná, Lsándo dâsl burçóes que lhe sào conÍedd;s por Lei, tendo en üsta a Lor MunEpalno 7712015 e

"J9/2016, bem como lnshrçoes Normativas do Íribunal de Contas do Estado do Paíaná,

CONCEDE 0lÂRlA(S), como seg!e:

IRANIRIBEIRO FRAGOSO
líotoí6tâ
Educaçáo

0âtâ do Pâgamanto:
N'Âto 

^dmini.t 
aüvo:

10 (Dêz)

R5 300,00 (t.êzenlos Reaisl
0ivorsos
Solicitaçáo ds diária à ilotori6ta IRANI RlBElRo
FRAGOSO pará custear dospôsas com allÍngntaçào
quôndo .m viageÍn fora do Município a r.íviço da

Secrctaria d9 Educaçáo

28/0,1/20í6
2591n016

Gâbinete do Preteito. Nova Sanla BáÍbara.28 deAbrildê 2016

CLAIJDEIIIR VAIERIO
Pêfeilo I

PREFEITURA MIJNICIPALDE NOVA SANTA BÁRBARA
Àvlso DE LICITAÇÃo

EDITÀL DE TOMADÀ DE PREçOS N'ru3 - 2016

A Prcfei&rra do Município dê Novâ Sânla BáÍbara, Eíado do PaÍànú, tomâ
público q're fará reâlizaÍ, às 14:00 horas do dia 2J de Maio do ano de 2016, nâ

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, siNada à Rua Walfredo
Brtlencout Morâes i" 222 em Nova Sanlâ Bárbara , Paraná, Brasil,
TOMÂDÀ DE PREçOS para Reaaparrl€Dro Asfáltico (árca de 10.427.51 m'?)

e rEcomlosição de pavimeotaçâo asfáhica (3?0,05 m'1) em vias uóanas, corn
serviçls dc compbmeotação de rede de drcnatem de águas pluviâis:
escavação e reaterD de lalas, corpo dc BSTC, (diâmêlros dc 40 cm e ó0 cm),
bocâ5 de lobo. caüas dê ligação, poços de \isÍa e dissipador de eneÍgia;

Íecomposição do pavimento na áÍea das galerias: bÀse êm brilâ E aduadÂ,

imprimação, Íeves(imÉnlo em CBUQ; rÊcapa[Enlo: limpczâ e lavagem da

pisla, pinura de ligaçio, rcpêrfilaÍnento êm CBUQ. Íevesrunento em CBUQ:
implnnlÂção de canteios centmis e uôanização de passcios: meio-fro com
sarjeta, consrÍuçiio de calçadas e râmpas dê âc€ssibiliàde universal, plantio de

gramâ. sinalizâção hoÍizontal € v€íical dc trâísito c placa d€ obra . sob

rê8iÍrE de empÍeitada por prEço global, tipo ÍnenoÍ preço. da(r) segunle(r)
obrâ(s):

Lo{al do objeto Obleto
Quanlidâde e

unidade d.
mÊdida

Prazo da

execuçào

ldias)
DiveÍsas Ruas R€cape em CBUQ r0.427,51m' 180

A PÀstr Técnica com o inteiÍo teor do Editel e s€us respeclivos mod€los,

adendos e anexos, podeÍá ser examinâda no endereço acima indicado Â pâíir
do dia 02 de mÀio dE 2016. no horário coírêÍcial, ou sollcitada auavés do e-

mail licúcâo@nsb.pr.gov.bÍ. Infoímaçõ€s ddicionais, dúvidas € p€didos de

esclarccifiento de\rrão ser encaminhados à Comhsão dê Licihção no

cndeÍeço ou e'mail a.ima mencionados - Telefone (43) 32(í8100.

Nivaldir Silvestre
Presidente da Comissão de Ucilâçào - PoíÂria ?0/201,1

Novà Sanra BárbaÍa. 28 de abril dc 20i6

ll . Atot do PodcÍ Liglthtivo
Não há a te data.

Náo há publicaçóes para a presente data

Diário OÍlcial Eletrônico do MunicÍplo de Nova Santa BáÍbara
Ruai WalÍrsdo Bitl€ncourl de Moraes n'222 - Centro

Fon€/Fâr (43)32664100
E.mail: diarioofi cial@nsb pr.gov.br

w\rw.nsb.or.oov.br

lll - Publcldads

Do@mento ass nado Dor CetuiÉJo
Org al - ilova Santâ Bá.baÉ Preíerura Munropal
9s561080000160-ac SERÂSA- Sla aúbntodade e

aeÍ.íré. destL eúê vÉuâlh.do at.avés do ltr

.;':iil: :r.:,1 | -:::.,. - ,'..:\ ::.)t,,.: -.,.t,').:.
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s€(Í
DtÀs.

DOCUMEÍ{TOS
EXIRAVIAOOS

A PEf.ituE do MunhÍpio dc NoE Sd(a BáÍbÃB, EsBdo do pamÁ. roma
ÉbU@ qu. fúí rcaüzrr, às l4OO húàs do diâ 23 deMãio do eíodc 2Ot6,ra
PEf.it@ Munlcipal dE Novâ S.nt! B&bú!, situda à Rus W.tfrédo
Biu.moút MúG n" 222 en Nova Slnrâ Báó.ÍÂ . pa'âtr4 BÍ!§n,
TOMAITA DE PREçOS pàm R@pãrDro AsfálLico (árêr dc lO.42Z,5l Ez)
c rtcomposiçào de pâvi8lcírâção sfálricâ (370,05 m,) em viâs urbeü§, .úo
i.riços d. complemcnLâçâo dê rêdê dê d.a.tcm dê á8ud pluüôi6:
scâváÉo ê ut.m de valái, c.rp. dê BSTC, (diâmnos dc 40.d c 60 cm),
t{,6 rl,. bbo,.rixss dê ligaçãô, p.,çGs d. visirÀ ê dissipadoÍ de @.€ir;
r.4omposição do paüm.nro na áÉ de grteÍiâs: base eln brilÀ t áduâd."
impíimação, rcvêsriÍEÍto em CBUQ: rE âpaE.nÍo: Impca e lÀva8cm da
pisb" pirrú. dê lig.çáo, rcF liliÍÉnro eh CBUQ. rev6riMü, cm CBUei
irrylaírÂçáo dc c{trteims cênrais e uóânização de pâseios: Írio-Iid @m
srrjeta, c66truçào de c.lçs&s e ramptu de &e$ibilidadê uiEMt, plnntio dê
Erãm; sidáliração hqizontal . Erbcal de úânsiro e plsa d. obÍÀ , sb
reAiE dê mpr€iiadá pô. prcqo glotEl, ripo Énor prcço. da(r) egüinrc(r)

A Pdla Té.niÉ com o inr.iro r.oÍ do Edihl c s€us rêspeüvôs EEdctos,
adados e ân xos, podqá seÍ examiMda no óde.eço dima indicado a paíú
do diâ 02 dc mio dc 2OIó, no horário comúcrat, ou soticirôdâ aEárés do E-
m.il li.ilâc@@nsb-p..gov.br. Infd@çOês âdÊiotrEis. dúvidas ê p.düo! dê
elaE irtrlo dêvcrilo sêr .ncdinh&dos à Cortrisão de LicirÂsão no
cDdcrêço ou ê.ú.il rcima Mcio.ádos - Têl.fonê (43) 3268t00.

Nova Sânta Bárba.,28 de Àbril dê2016

Niwaldir Silv6rÍc
PÉsidcD@ da Comissão de Licitação , Poíãria 7ol2olzl

(di6)
R€caD€ cm CBUO 10.427,5r r? r8n)

in
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Menbro. NivaldkSilvesLe-RG nô 5 304 oôE-llPR
Advosâdo EodesAparicio ProônçaAraúlo. OAB/PR 34 8,13. para acompânhãr

todos os àtosdo p@cesso.Aí Z - Permanêcêm 
'nâlleradosos 

demais ánigos
dá Porlana 02612016.

Ar1 3'- Ésla Porlânâ enrâ êm vrgor na dala dê sua publicêÉo rcvo€adas as
drsposiçõesêmconúà o

Nôva SâDlá Bárbárã. 28 dê Abnl dê 2016
CLAUoEMIR vÂLÉRlO. Pr.Íêllo Municipâl

PAATÂRIAlri03?.d.ê 2! dç ÀBEIL pEJ016
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BAREARÂ. ESTADO OO

PARANÁ. o Sr- CLAUOÉM|R vALÉRlO. no uso de suas atnbuçó€s lega,s.

A.l 1'- PRORROGAR poÍ nrars 30 (tnntà)dias o plazo para a Comissào do
Processo Admhrstrál o oisc,plinar rnsláurãdo pêrâ PORÍAR|Â N' 027 OÉ 28 DÉ
MARÇO DE 2016, a €oõcruií os trâbârhos rêíerenlê âo pro.êsso âdminisrElrvô
003/2016. composlã pelos rembrcs:

Pr€sróenre. PollinySrmêrc Solto-RG n.c9.257.282.0
Membro: SêbãsriãoB,tlêncoud-RG n'3 648 599-0
MembÍo NúaldÍSív6rrc -RG n's 304 064'3/PR
Advogado EodesApá.icD Proênç3Ârâüjo, OAB/PR 34.843, paíâ âclmpanhar

roóos os alos do proc6sso
Aí 2' -- P€rÍranscam rnallerados os d6mars arügos da F u1âna 92712916-
An 3ô - Esla Poílâna enúa em vigor nâ dãta dê suâ públicáÉo, evogadãs as

drsposrçóesem mnlráno
Nova Sânla Báíba€. 2E de Abdl óe 2016

cLAUDEMIR VALÉRlo. Preíeito Municipal

Àrt€&irirráÍlotftài4õdê.' q!ÉsdiúiEl@iigii&ilir$iúij roroa

pub lico que fara reauar. às ü {0 hordJ do dia }] de Àtâb do ano d! ?016. !â
Prúiüa lrú.0iÍlÍal.úi lto\rÀ.§dilr-.8&É!rq iimrdà à !Ai!@qh
Bitt.o(!üí LÍoÍG D" 2A em NoÍl SErr Eàtryi . Paranà. Brasrl.

TOÀrADA DE PREçOS p an Rlc!flú.do ArÊlüd (&€..L I O.Ai$ Êr)
e rtcoqciúderqriüríÊÉobõriii€7ó;o5 ü1'!o vtr.útiüÀr- ;,tE
srÍviço! & coEpl@@o &- trdÉ & &ÊtrEF.r, (L fgúra lrEiàil:
csta+a$o c ratamilev.SE ccrpo +BSTC, {dârqd!e! dq10 e g 60.rü[
boos d! lobo. .rirü,da l&r{fq. poçds da.üsitqa digsirr@r *.@ÊCb;
ri.lDpoiiÉô & plyiiúüto i! tora dri lrtriiliõóÊ.cú btueE!ô.dq
iopÍinsÉo, rw.llineto €ú CBUQ; Íl('pamiú; liryt,a , hvifB &
pisrÀ piúEr & Ii8eÉo, le?ÊÍÍlsúEb !o CBUq rcvt3tiElstt c!í CBUQ:
inplãsraÉo d. cml.ios c.ntris . uôeiqào & rrstrios Eciefu coE
lsÍreta, ClorülÉo de(ilFó.s. rup8& üEsrMidsêu[iv(§rü, pModc
gratna; riraliz!çào Lorizo[tal . vrÍlk:l &.rfosilo . ph.a dÉ obfi. . iob
Írglmr de empreúadâ por prqo global. ripo menoÍ preço- daÍJ) seguintetr) í)
obÍa r):

À Pasli TÉc,rica com o inteiro teor do Ediral e seus Íesp(rli\os modelor.

Odeúdos e ânêxos. pcdÊo ser e\aÍúrnadâ !o ê,rdereÍo acúnà údi(zdg a paÍrú
do dta 02 de oaio da 1016. ro hoÍaÍo conerclal ou sohorâdâ arÍares do Ê
,xa il licí a6o@rsbIr.gov.br. lnformaçôes adicionâis. düvides e pedidos de

es.iarcdmmro deYerào ser mcamiúados à Comrssào de tichaçào úo

errdei{o ou.-nail acrÍrâ xletrcionados - Telefooê (4.}l326ó-tI00.

Nolf s Ed! Btuüqra. 2E d. abÍil de 2016.

LiÍâ!& §fti.b!
?Íesidarie ds Cddraib iL ficí4fp . PoÍtüúlOnOU

6

objero
Quarlidade e

ullidade de

nledidâ

Êrazo de

c\ecuçào
(ditt)

Localdo obiero

Drrertas Ruas R(ape.m CBUQ t 0.1:7.J I m: lE0
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Processo Administrativo n" 231201

OBJETO: Contratação de empresa para execução de
Recapeamento Asfáltico e Recomposição de Pavimentação
Asfáltica em vias urbanas com serviços de
complementação de rede de drenagem de águas pluviais:
escavação e reaterro de valas, corpo de BSTG, bocas de
lobo, caixas de ligação, poços de visita e dissipador de
energia; recomposição do pavimento na área das galerias:
base em brita graduada, imprimação, revestimento em
CBUQ; recapamento: limpeza e lavagem da pista, pintura
de ligação, reperfilamento em CBUQ, revestimento em
CBUQ; implantação de canteiros centrais e urbanização de
passeios: meio-fio com sarjeta, construção de calçadas e
rampas de acessibilidade universal, plantio de grama;
sinalização horizontal e vertical de trânsito e placa de obra,
com recursos do Sistema de financiamento de Ações nos
Municípios do Estado do Paraná - SFM, Projeto n" í6.

DATA DA ABERTURA: 23/0512016, às í4:00 horas.

DOTAÇAO:

VALOR rUÁXlrUO: R$ 607.381,23 (Seiscentos e sete mil,
trezentos e oitenta e um reais e vinte três centavos).

VOLUME II

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, % 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: lrcitacao@rcb.or.ear.br - Nova Santa Biírbara - Paraná

DoTAÇÕES
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PREFEITURA MUNIcIPAL DE NoVA SANTA eÁnBARA

TOMADA DE PREçOS N.o 003/2016

CARTACREOENCIAL

A Comksáo de Licltação

Ref.: TOiíADA DE PREÇOS N.o 003/2016

Prezados Senhores,

O abairo assinado, Sra. Ana Maria Gaissler Moreira Pizzo,

carteira de identiJade n.o 3.093.5314/PR, na qualktade de responsável legal

pela proponente PTZZO EI{GENHARIA EIRELI f,E, vem, pela presênte,

informar a V. Sa, qrr o senhor João Bati$te Garcb lechedo, carteira de

identidade n.o 2038{9317-URS, é a pessoa des§nada por nós para

acompanhar a sessáo de abertura e recebirnenb da documentação de

habilitaçâo e propostas de preços, para assinar atas e demais doqrmentos,

com podera eapocÍfrcoo para ralificar documenbc e rcnunciar prazc
rccunaia a que se referir a lidtaçáo em epÍgraê.

Atencboamenb,

Á*,t Al,l"-,-lL
PIZO ENGEI{HARIA EIRELI TE t'[7
Ana Maria Gaissler Moreira Pizzo

C t)?tí,Da, lti ,)€ i^flA io -DÉ ,)c1(

sfitvtç0 í0Í^rí4. t rrfúÍüJÍi, Dr Ííit.í, §
&l 
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lÁre"a trcha Lou.É
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etld Alltort! lúr<Jríar Í 95 a Ía\d4f ryllÍ.ryx,tFàt t1')t 1111 t?.ro aEp 9_á ?i/.,)_C[\rr
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CONSIRUIORA

CARTA CREDENCIAL

Londrina/Pr.,í9 de Maio de 2.016

COMISSAO DE LICITAÇAO

Ref.: Edital de Tomada de Preços n.o 003/2016

Prezados Senhores

O abaixo assinado, JORGE LUIZ DIAS BASTOS, carteira de identidade RG 776.336-

SSP/Pr., na qualidade de representante legal pela proponente KRB CONSTRUTORA DE

OBRAS LTDA, vêm, pela presente, informar a V.Sas., que o senhor JOSE MARCIO

MIRANDA, carteira de identidade RG 3.108.374-5 SSP/Pr., é a pessoa designada por nós

para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e

propostas de preços, para assinar atas e demais documentos, com poderes específicos

para ratificar documentos e renunciar prazos recursais a que se referir a licitaçâo

em epígrafe.

Atenciosamente,

( : -: rr ii- .ni-_' - r'r .i.

- r .i r:-

ti:.r i: !.-'i
_ 't!i _:..--KRB Cor6truto----_ ./ (

de Obras Ltda

Jorge Luiz; Dias Bastos

RG 776.336 SSP/Pr

i

1 - -: rÍ.I'r

Il'

o tra n

8.374-5 lPt

,riii

I

Av, Sontos Dumont, 500.S1.102 . CEP 8ó039-090-[ondrino - PR - tone: {43) 3324-9950. E-moil: krbconslruloro@sercomtel.com.br

J
i

{-(i'}t-
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228-P 153

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
OUTORGANTE: KRB - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
OUTORGADO: AFRANIO EDUARDO ROSSI BRANDAO
MPPS

S A I B A M quantos este público instrumento de
procuraÉo bastante virem, que aos quatoze dias do mês de julho do ano de dois
mil e quinze; 114107120'|.51, neste Município e Comarca de Londrina, Estado do
Paraná, Brasil, em Cartório, perante mim MARCELO DOS SANTOS DALLA
TORRE - Escrevente Juramentado da 10o. Serventia Notarial de Londrina-PR,
comparece como outorgante, a empresa: KRB - CONSTRUTORA DE OBRAS

§p\, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 03.121.356/0001-71,
estabelecida na Avenida Santos Dumont n.o 500, sala 102, Bairro Boa Vista, com
sede em Londrina/PR, neste ato representada por seu sócio administrador
RODRIGO CORREA BASTOS. brasileiro, solteiro, maior e capaz, engenheiro,
nascido em Londrina-PR , aos 231041197 9, filho de Jorge Luiz Dias Bastos e Maria
Luiza Correa Bastos, portador da cédula de identidade RG. sob no 5.010.289-0 -
SSP/PR, inscrito no CPF/MF. sob no 006.770.049-74, residente e domiciliado à Rua
Piauí n.o 1.259, Centro, EdiÍício Polaris, na cidade de Londrina - PR, conforme
contrato social no 41 2 0409856-8 em sessão de 28/04/1999, e Oitava Alteraçáo e
Consolidação Contratual devidamente registrada sob no 20í 06998854 em sessão
de 05/08/2010, Certidáo Simplificada sob n.o 15/214530-3, expedida em data de
2110512015 pela Junta Comercial do Estado do Paraná, cuja cópia encontra-se
devidamente arquivada nesta Serventia às folhas 't 87, do livro CS-009; reconhecida
como a própria de mim Notáiio, do que dou fé. E, perante esta e pela outorgante,
me foi dito que por este público instrumento de procuração nomeía e constituí seus
bastantes procuradores, AFRANIO EDUARDO ROSSI BRANDAO, brasileiro,
casado, engenheiro civil, nascido em Sao Paulo-SP, aos 31/05/1950, Íilho de
Nelson Ferreira Brandao e Olga Rossi Brandao, portador da cédula de identidade
RG. sob no 1.248.862.9 - SSP/PR, expedida em 1210812003, inscrito no CPF/MF.
sob no 210.019 799-í5, residente e domiciliado à Rua Belo Horizonte no 1.330 Apto
30í,nacidadedeLondrina-PRe@brasileiro,casado,
empresário, poÍtador da cédula de identidade RG. sob no 776.336-0 SSP/PR,
inscrito no CPF/MF. sob no 207.033.689-15, residente e domiciliado à Rua Piaui n.o

1259, Centro, na cidade de Londrina - PR; a quem outorga os mais amplos e
ilimitados poderes, para, em conjunto ou individualmente, assinarem requerimentos,
propostas, contratos, e outros documentos, referentes a licitaçõês junto a quaidquer
órgãos públicos federais, estaduais, municipais ou particulares, podendo para tanto,
ditos procuradores representáJa junto ao DNER (Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem), DERs (Departamento de Estradas de Rodagem) estaduais,
prefeituras e outros órgáos públicos; transmitir posse, domínio, direitos e ações;
compraÍ e vender ou de qualquer outra forma dispor a quem convier e pelo preço e
condiçÕes que convencionar bens, imóveis, dar em cauçáo, hipoteca ou alienaÉo
fiduciária bens imóveis, aceitar e assinar instrumentos públicos ou particulares,
Termos de Transferência, Escritura Pública de quaisquer naturezas, inclusive de
Venda e Compra, re-ratiÍicação ou aditivos, transrhitir e receber posse, domínio,
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OSCÁR GONçÁL\IES SOBRINHO - Notário
óo, !!(trr. lllrto funlr,, .'r"'tt;

ai.rDiqatl€ I - lrri'i:rí
228-P í54

diÍeitos, obrigações e açóes, passar e assinaÍ recibos do preço, ÍeceberÀ,fie( Írr l+*t'\'' .

quitaÉo, palai e receber importâncias, provenientes da ànipi" " oa V8ffintt "'u''
determinal condições e prazos para pagamento, juros, multas e outras estipulações,
concordar com o preço, cláusulas e condições;.descrever, caracterizar e conferir os
bens, se imóvel com todos os seus limites, divisas; metragens, confrontações, áreas
e origens, assinar mapas e memoriais, contratar engenheiros, efetuar averbações,
registros, baixas e cancelamentos de registro, prestar declarações, inclusive sob
responsabilidade civil e penal sobre os bens, responder pela evicção de direito, dar
tudo por bom, firme e valioso, pagar taxas, impostos, multas e emolumentos;
representaÍ a outorgante junto ao Ministério do Trabalho, contratar e demitir
funcionários, assinando carteiras profissionais e demais documentos afins, realizar
com todos os estabelecimentos bancários desta praça e outras que se Íizerem
necessárias, opera@es de Íinanciamento ou empréstimo de quaisquer espécies,
com ou sem garantias, ajustar valores, cláusulas e condições dos financiamentos,
assinar propostas e orçamentos de abertura de créditos, dar em garantia penhor
cedular e ou hipoteca cedular de bens pertencentês à oúoÍgante, oferecer outras
garantias reais quê os Bancos houver por bem exigir, assinar menções adicionais,
aditivos de qualquer espécie, inclusive de substitui@o ou remoção de garantia,
elevação ou redução de créditos; utilizar o crédito aberto na forma e pelos meios
que forem ajustados; abrir e movimentar contas correntes, emitindo e endossando
cheques; vender os bens apenhados e/ou hipotecados e aplicar o produto da venda
na amortizaçâo e/ou liquidação da dívida, receber, passar recibos e dar quitações,
endossar aos referidos bancos notas promissórias rurais emitidas em favor da
outorgante, dar anuência para exploração de imóveis de propriedade da outorgante,
assinando as devidas cartas em que autorizem a constituiçâo de penhor cedular
pelos períodos ali convenciorlados e declarem ciência do direito que assiste aos
Bancos de fiscalizar os serviços e vistoriar os bens e concordar com que ali
permaneçam até o final da liquidação do financiamento; celebrar com os referidos
Bancos - Carteira de Crédito Geral, contratos de abertura de créditos com ou sem
garantias reais, efetuar descontos de títulos de crédito, sacar, endossar e aceitar
letras de câmbio; aceitar, endossar e avalizar duplicatas; emitir, avalizar e endossar
notas promissórias, emitir, avalizar e endossar notas promissórias rurais, emitir,
avalizar e endossar notas e cédulas de credito comercial e/ou induskial, assinando
os respectivos contratos aditivos, propostas e borderôs; endossar conhecimentos de
depósitos, warrants, conhecimentos fenoviários e conhecimentos rodoviários: utilizar
os créditos abertos na forma convencionada; abrir e movimentar contas conentes,
emitir e endossar cheques, fazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos,
transferências e pagamentos por meio de cartas, requisitar talões de cheques para
o uso da outorgante; receber, passar recibos e dar quitações, solicitar saldos,
extratos de contas ou demonstrativos de lançamentos; receber quaisquer
importâncias devidas a outorgante, assinando os necessários recibos e dando
quitações; representáJa perante às entidades públicas e privadas podendo assinaÍ
contratos de seguros, inclusive contratos de plano de previdência privada, e tudo
que necessário for: constituir advogados, outorgando-lhes os poderes da cláusula
ad judicia e todos os demais poderes necessários para a defesa dos interesses da
outoÍgante; praticar todos os demais atos necessários ao fiel desempenho deste
mandato, inclusive substabelecer, respondendo a outorgante civil e criminalmente

AUTENTICA
NO VERS

o
4o Tabelionato - Londrina

AUTEI,Ii ICACÀÔ

I



i.rx:laúríir ldi;l,rrÍr piq:I; t:
cl
E

C

o
La
t!
2
ô
-'l

m

o
0
Ír:

(:
-1íl
2
-.t

0€

situi^.râsiLrj50J
úÍeuf4sl{ .,r,9oN - ;

Ud.PUü9
Lr l0'2 I 0tvli I r "'"

6LtÜ)tta3 9ls6 ofle^ e
ô§| ç1/PrEd 

^V

4ue4 eldg. elrpseid É e1b ' lop e oauuej
OV3V3I1N:J-NV

llNl']VS ''lVlUV-I-Cll Yl.j-iil^Uf S e,

I
o
o
o

putflo c

oFx!8 Fso 3CVCnCUN:IUIV
30 O'l3S o eflb oog0reC
I3NITVS OI J.UVC

D/1,i/[ r].1

as,



REPÚBLICI\ FEDERATTVÂ DO BRASIL
cenróruo coNçAr\ms
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OSCÂR GONÇÁL\/ES SOBRINHO - Notário
óo. tarrv.

da Verdade.

228-P 155

pela exatidão das declarações que os outorgados fizerem e pelos atos que
praticarem, nos limites e por força do presente mandato. O presente insbumênto
terá validade de 0í (um) ano após esta data, (Íeito sob minuta) Assim o disseram
e dou fé. Por pedido da parte lavrei esta que hgrsendo lida, em voz alla, aceita e
assina dispensando as testemunhas instrumentâriõ,.cgnforme dispõe Art. 684, do
Código de Normas no 24912013 da Egregia Conegeàoriá Geral da Justiça do Estado
do Paraná, Guia de 16,47, sendo 25% sobre o valor de . DruRC 384,62. R$-ô4,23.
(aa) KRB - CONSTRUTORA
Livro no 007-PG, sob no 229

OBRAS LTDA - RODRIGO CORREA BASTOS .

ROTOCOLO GERAL. SELO DIGITAL NO

ghD . hDMD. Londrina-PR, 14 de Julho de
MARCELO DOS SANTOS DALLA

fi82r. DSCQA . Uzg
2015. Perante mim,
TORRE, Escrevente

c

mentado, que a digitei, conferi e assino. Eu OSCAR
GONçALVES SOBRINHO, Notário io que mandei digitar, conferi, subscrevi,
dato e assino em público e raso.
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l(RB. G(OllStmfrtORA IDE OEilS LTDA
q?J F 6.í2íáüGreOOl-7t

rtoxA Al.lrialBro r cot3ollmlEtAo

RODRIG,O CORREÂ BASTOS, brasiteiro, solteir(,, oâüral de LondrindP& nascido em

231W1979, cmprestuio, portEdoÍ da CEü ta de Ident úde Civrl RG n" 5 010 289-0-SSP/PR
irr.sçÍito no CPFiMF sob o n" 006.70.049 74, rcsidenre e domrciliado na cidade de l.ondrrna,
Eslado do Paraú, na Rua: Piaui, n' L25(r, IP Andar do Edrficro Pollaris, CEP: 86020-3ft e

híARCELO CESAR MESQU[.{ SÀ\'('HDS, brasilciro, çasado sob o regime de comunhão
porcial de bcns, natural de Londrina/PF r:asci<lo m 091ú11977, graduado em Ciências
ConÉbers, ponador ds Cedula de tdentirlade Civrl ,tG n" i,302.495-5-SSP/PR" inscrito no
CPF/lr,lF sob o n" 8E0.017.849-91, resider le c domic iiado na,ordade de Londrina, Estado dtr

Paraná, na Rua: Edson Sales Dura, n" 55. Baino Jardim Pinh.eiroa, CEP: 86063-180, unicos

sôcios cornponcntes da sociedade empresaria luniuda qre gira rcu o nome empresarial de KRB -
CONSTRUTORA DE OBRAS LTI)A, t:onr sede e foro na cidade de Londrina, Esndo do
Paraná, na Av: Saflos Dumonl, n" 5(H, Co'dr,minio Cr meÍcial S,anüls Dumont - l" Andar, Sala

102, Bairro; Boa Vista, CEP: E6039490, ( rm cun&ato social regstndo na Junta Comercral do
Paraná sob o NIRE 412040985GE em 28/04/1999 e Sétrma Alteraçào Contratual e Consrlidaçào
sob o no 20105648248 em 19/052010, úscrita no CNPJ sob o n" 03.121.i56/0001-71,
RESOLVEM, poÍ este instruneflto particular de altÊrução de contrato e consolidaçâo, alterar e

coruolidar o contÍato sociat prunitivo e posleÍiores albraçÕes, de acordo com as cláLrsulas e

condigôes seguintes:

CLÁUSULÂ PRJMETRA: O capital socia , no valor d,: R§ 1.300.000,00 (um milhão e tÍezentos

mil reais), dividido em L300.000 (um millrão e trezenras mil) quotas, no valor de RS 1,00 (um

roal) cada urna, fica alterado para RS 2.000 100,00 (doi milhôe§ de reais), sendo um aumçnto de

RS 700.000.00 (sotec€ntos mil reais), que ;rÍllo integn,tizadog n6süa data, mediante a utrlizar,áo

rlo saldo de l.ucros Acumulados, existenl,j no Balaç, Patrimonial da empresâ- encerrado em

3Ilt2t20l4

CLÁUSULA SEG{INDÀ: Em razâo das altcrarpes avidas, r. capital social no valor de RS

2.000 000,00 (dois milhõcs de reas), divididos em 2,010.000 (dors milh&s) de quotx, no valor
de R$ 1,00 (urn rcal) cada una, totalmentr inrcgralizrr,o em rnoeda coÚenle do Pais, fica assim

distribuído enre os socios:

os OTAS
RODRIGO CORREA BASTOS 99
MARCELOCESAR UTTA SÀNL-HES 01

TOTAL 100

CLÁUSULA TERCEIRA: À visa das mr,lilicagoes 0 a aJustadâs, consoÍrda-se o contraro soçial
nos termos dos aÍtigos n' 1052 a 1087 daL.i 10.406/02 passando a ter â segu

'/c

inte redaq14( ')

Ir
CONSULT CONTAI ILIDADÉ] - .,ONDRINA/PR

(43) 3314{105 -juliâno(d :onsultcor cbilidrdc.corn. br

. ,r1,À c_orricr r Do EgrÀlo Do pllÀd - EoE
CEIT: ?I(o o tléIs no s og/ 1912015 0?!a9 soB t.
2015: t7C962
9torÍ :oLo! 15S676 52 DE úal)9/ZOL5. xIrE! t12oao9a568
IRD r )tfltEIIIOIÀ ! | OtrÀs LtrÀ

r,ib.rr.d roslE
EctrÍÁrrÀ o!nÀr,

c0 tlrrBÀ, o8 /09/2015

À vrlld.il. d..t. dôo-Gro, .. i+r..ro, f ic r sujêtr. à q,roÍrçfo ô. .ur aut€rticiaia.t. no .itôlw.4r.3r!Àct1.Dr.gov.br i!!o!r.Eato > rcgri"rc . Atlgo d. v.!rfic.çao: pR15S675962

VALOR
r.9t0.000 t.980.000,00

20.000 20.000,00
2.0m.00ú 2"000.000,00

tlrta
Dlô
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I§T - GIOTIETRUTORA DE OBNTS LTDI
GtPi' F B,í 2í áüCtrOOt-?{

xo.ra AlÍrnaúEÜtí, r GoxaorJmsro

mB. eoJlsrRlrronA DE GRrs Ltu
GOXtüro tqENrL GotlouDrDo

RODRIGO CORREÀ BASTO§, brasíle iro, soltçtc. natuÍal dc Londrir/PR, nascido em

2310411979, empresário. poÍtador da Cedula dc Ident àde Civil RG n" 5.0 [0.2t9{-SSP/PR,
inscrito no CPF/MF sob o n'006.770.049 74, rsidcn e e domiciliado na cidade de Londrina,

Estado do Paraná" na Rua: Piaui, n' 1.259, t' Andar Jo Edificio Pollaris. CEP: 86020-390 e
MARCELO CESAR MESQUITA §AllC HI§, brasileiro, casado sob o regime de comtuüâo
parcial de beDs, nahrsl de tordrina/PR, rsscrdo ern 0910911972, gmduado em Ciências
Contábeis, portâdor da Cedüa de ldenüdadc Civil RG n" 5.302.495-5-SSPIP\ inscrito no

CPFÀ{F sob o n' 880.0t7.849-91, rcsidente Ç domiciliado na cidade de krdrina Estado do
Panná, na Rrn: Edson Sales Dutrq n" 59 Baino. Jar im Piúeiroo. CEP: 86063-180, unicos

sócios compon€ntes da sociedade empresari'r limitada qr.e gira soh o nome cmpresaria.l dc KRB -
CONSTRIJ"TORA DE OBRAS LTD.A, çom sede e ioro na çidade de Londnna, Estado do

Paraná, na Av: Santos Dumont, no 500, Cor.domínio Cc mçrcàl Santos Dumont - l" Andar, Sala

102, Baino: Boa Vista, CEP: t6039-090, crm contr.lo social rq;rstrado na Junta Comercial do

Paranà sob o NIRE 4120409856-8 em 28/0.11999 e Setrma Alten4.ão Conffiual c Consolidação

sob o n" 2010564E248 em t9/052010, inscr:E no CNPJ sob o n'03.121.356/0001-71, que se ÍEge

pelos artigor 1.052 a 1.0t7 da tci n' t0.40( , de l0 de janeiro de 2002, plas demais disposições
legais aplicáveis à especie e pctas cláusulas :,:guintes:

CLÁUSULA PRIIITEIRA: A sociedadr: .Blra so', o nom€ empÍesarial de KRB -
CONSTRUTORA DE OBRÀS LTDA ç tr:m sede na r. idade de lpndrina. Esado do Parani na

Av: Santos Dumont, n" 500, Condominio Cc nrrcial Sanlos Dumonl. - l" Andar, Sala 102, Bairro
Boa Vist4 CEP E6039-090.

CfriUSUle SECUITÍDA: o çapital sociirl urteu-amente súscriüo e integalizado ern moeda

corrcnte do Pais, na forma prevútr n€ste ato, e de R$ 2 000.000,00 (Dois milhões de reais),

dividido em 2.000.000 (dois mitltões) de qu,:tas no valor de I(§ 1.00 (um real), cada uma e assim

distribúdas enEe os socios:

IOS
RODRIGO CORREA BÀSTOS »

UMASAN(]IIE§ 0t
TOTAL r0{l 2.000.000

CON§ULT CONTAB! LIDADE - t CNDBINÂ/PR
(13) 3321-{20s - julirn@r onsultcontlbilidrdt,conrbr

o/n

\.
',

, tF:À c!Etc,À! Do tstÀoo E D^INIÁ - 6EDE

cBrÍMco o llÊI!'rto BI Oa/09/ZOl5 0?:,19 SOB t'
20155676962.
PROÍ<rCor,or 155674962 Da oa/o9l20ra. ilil: 4120a094s6a
IRB (gÍIÍ IrlRÀ DB OBTIS LIUTt a!À o,ttÊLr

OO ,áI l{^-
Ltb.rt.d 3.9!.

,llcEE!Àll,l cEall,
cr uTrBÀ, 08 /0!/2 015

MÂRCELO

VALORQUOTA§
1.980.000 1.960.000,00

20.000 20.000,00
2.000. 00

À vali,at d. itê.t. docr.Elo, .. 14r..60, !1(.r.uj.lr. À cq,rd.ção d. su..ur.ltlcidàd. no.!r.
É. q)râE.f.cil.Dr. Eov.br ilfor! lilo o ,âgnriúrâ ( idlEo d. !.ri!ic.ção: pR155616962
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MB. GIOIIETRUTORA T OSRAS LTUA
mJ F€.ílíálttluool-7í

raoilA ALTI fr^o r GonEolJorftro

CLÁUSULA 'IERCEIRÁ: A sociedade tenr por obleto o ramo de PavÍmentâçao asfáltic4

tenaplanagem, §anealue o, indrutia da crnj;tÍução c,vil, mcorporador=a compÍa e venda de

imôyeis e tocação de máqumas e cquipamcntos, com ou scm motonsla.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades ern 2t de Abril de I 999 e seu

pÍazo de duÍação e por rempo indeterminado

CúUSULA QUINTA: As quotas são indivisiveis -. não poderão ser cedidas, permutadas,

oneradas, gavadas, transferidas" arrendad,u ou alien,rdas a qualquer titulo a terc€iÍos, scm

consentimento unânime dos sócios, cabendr r a estsg o ('reito de prefeéncia na sua aqursição, na

proporção das quohs que possuirem.

Prrígrsfo Úoico: E cxpressamente proibid a uhlizaçã r das quotas pclos socios pera garantia ílc

obrigagÕes partrculares ou da própria sociecadc, sendo'edada a peúora, a anematação em hasta

pública, lerlão judicral ou ad;udica4ão, por dividas dos s cios ou da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA: O socio que descjar transferir s ras quotas dcverá no{iÍicar por escrito os

outros socios, discrtrninando o prcço e a forma de Jâgamcnto, paÍa que estes exerçam ou

renunciem ao diÍeito de preforênoia, qw de rtrão fazer ,lçntro dc 60 (ses.senta) dias, contados do

recebimento da notificação ou em prazo maior a criterur do sor"io aliqnaúe. Deconido essc prazo

sem que seja exercido o direito dc preferênctq as quoas poderão ser livremente fiansÍbridas

CLÁUSULA SÉrlMr: A responsabilidade de cada sócio é restritÊ ao valor dc suas quotas, mas

todos respondem solidariamentc p€la integÍalização do caprtal swial, contorme disposto no an.

1.052 & Lei 10 406/2002.

Perígrrfo Único: Scgundo remissão deter.:rmada pelo artigo l.{)54 do Código Civil ao aí. 997

do mesmo diploma legal, ftca expressarxrtte detel nrnado que os socios não respondem

subsidiariamente pelas obrigações da sooied.rde.

CLÁUSIrLA OITAVÀ: A arlm[ustração da sociedarie cabe ao socio RODRIGO CORREA
BASTOS, oom os poderes e etÍibu4õos de drninislrad ,r, aúorízado o uso do nome empresarial,
isodamente, em todos os assuntos de intcres r ria empre a.

Perágrefo Único: A sociedade poderá derigrur admu.Àtrador rÉo socio, nos termos do 8Ítlgo
l-061 da Loi 10.40ó2002, vedada a desitnacâo por tem:o indeterminado.

CON§ULT CONTABILIDADE - i ONDRI,IA/PR
(ril) 1324-a205 - julien@ eousnltcon Íabilidadc.corrbr

. ,tf:À corEÀcl ú Do EsrÀ@ m DÀrrld - sEr

J

.UIITY-i
intíÀ (or{tcla I

I 00r^r^r{^ l

crEf. 7r(! o Racrs :Eo ü oalo9/207,s 07:49 soB x"
2015: 576962.
PlOfi,-'Ota ! 155576 162 D! Oll09l2oaa. IIRB: l12OaO9a563Ira' )rs"rrl't!EÀ t I oBEÀs Ltol

Ltbêrrâd aos!.
iacEÍÍtrÀ GtlttÀ!

cr rrtrBÀ, 00/09/2015

À v.lid.atê at..!. docurGro, !. iryE.!.o, tic,, sulêir. à ..A.ov.Çeo dê,uâ.u!úricldrdê no,iÊ.ú. q,r..rl&i,L _D! -E@.b! iltoúdo r .glrDtê ( tdi-qo dj r.rific!çror 8n1s5676962
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ME - GOI'$JRITI1OIA DE OBiâS LTDA
GüPJ ll' 6"í2t átüoÚí-?l

xDllA at.lrtâGlo r G'orLollE Ítlo

CLÁUSULA NONA: O cxercicio soctal et tcerrar-se-á anua.)mente em 3l de Dezembro, ocasião

em que será levantado o balaoço patrmoniat e do lesdtado econÔmico da §ociedade, nos termos

do aÍrigo L065 da Lci rf 1o.4o6lzwz, obrd$ida§ as pÍescÍiçÕt§ leBais e têniGas Pertin€ntes à

matéri4 conforme Capitulo IV, Tituto fV, Ijrro lI, da Lei n" t0.4062002. Os resultados serão

atribüdos aos sôcim propoÍcio[Elmeote ii.6 suas quotas de capiul, podendo m lucrm, a critério

dos mesmoq serem disuibuidos ou pçrmallacetem Em reseÍve na sociedade.

CúU§ULA DÉCIMÂ: Os úcios dclibersão mdénas irdicadas na LeÍ ou no coÍürato, nos

tcrmos da Seçào V, Capitulo IV, Subtltulo II, Título II, Livm lI, da Lei 10.4062002, e reunir-se-

ào ao menos uma vez por ano, nos quatÍo m€§es sguintes 80 termino do exercicio social,

conforme artigo L078 da ki l0-4062002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRÁ: À ';ociedade poderá a qualquer tempo, abrrr ou fcchar

filial ou outra depcndência, mediante alteràção confrhral aslnada por todos os soclos

CLÁUstlLA DÉCIMA SEGUNDA: Pek,s:reÍviços quo prcsklÍem â sociedade, os sócios de

comum acordo, poderão Í-rxar uma retirala me,nsal a título de "PrôLabore", observadas as

disposiçõcs regulamsnwes pertrnentes.

CLÁU§UIÁ DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou inteÍditôdo qualçrr socio, a sociedade

continuani suas atrvidades com os herdeiros, succssoÍes e o incapaz NÊo sendo possivel ou
inexisundo in ercsss dcstcs ou dos socios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e

liqüdado com base na sinmçâo patrimonial da sociedade, à data da rcsoluçâo, terificada em

balanço cspecialmentc levantado.

Prrágrrfo Úúco - O mesJno procdrÍnento será adotado em oulIN casos em qu€ a sociedade se

resolva cm rclação a seu socio, nos termos da Seção V e Yl, Capítulo l, Subtitr.rlo lI, Titu.lo tl,
Livro lI, da t ei 10.40612002.

CLÁUSULA DÉCIMÂ QUARTA: O Ad,nuristmdor declara, sob as penas da lei, que não cstá
impedido de exercer a adminislração da s« iedade, por ei esperul, ou em virtude de cofldenação
criminal, ou poÍ se cnconúar sob os cfeitos dtl4 a pen, que vede, ainda que tempoíariamentc, o
accsso a caÍgos públicos; ou por crime tàlirnerrtar, de ç.evaricuçáo, peib ou suborno, concussâo-
peculúo, ou contra a economia popular, c(.ntÍa o siscma Íimnceiro nacional, contra normas de
defesa da concorÉncia, contm as relaçÕes ór crxsumo, {é públicà ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTÀ: Fica eleito o Foro da Comarca de Londrina-PR, para o
cxercicio e curnprimento dos direitos c obril;açõcs resultnnt€s do p{cscnte conúalq.

1)
CONSULT CONTABILIDADE - I.ONI}RINA/PR

(13) 3324-1205 - juliino@consoltcontabilidrdc.con br

t

4

. !!r-a cgtiEic, A! m lgalDo Do pllt$d - slDE

cEEr: tIC'o O llGts tÀO ltL OalO9l7OLa 0?:{9 AOD ra'
2015r 676962.
Ptdrr aoL: 15567( 162 DE ot/09/2015- llta: a12OaO9856a-
ItE I Dt{ÍrtBElOtÀ r a oltÀs lltDÀ

Lib.rt:d Bosú
;EclltÁirÀ GtEl,

ct rttltt, 0tl0rl2015

_-._ü_larl-l
I rxra cpÀaEto^r II DO r4r^r{ , I

À w.Iléâd. (l.Et. atocrElo, .ê i-pr...o, ri< Lr .uj.írr à q!@rçI. it ,uâ âut.ârictit ct. ao .ir.lE. q'r..!!âc11.rr.gry. b! iarotrâldo o s.guiÀrê ( 5dtEo d. v.rtttcâçto: pEr556?6952



.ceu6Fso
DIíJ

I
1.

n
J'

tt
m

o
o

rltl
aaPi

4
5'DJ

5

opsrw F.e 3(Mllc[N:lulv
:lo o13§ o enb oog,tu.c
.t3Nl1VS OrU IUVC

iT
I I 'u'*o'

'ieut6úa o 6uuolúa3 ?$ê os"/a| a

due4edQJ qlgsoi a a4b ?! xcp o o.,,!ue1
OVÔV3I1N31NV

13Nt'tVS'lrilr'lv.t.cr.i vt-i\ErHls 
"?



29694t99IüA rotàr5Irlr.4 .P oSTPt ) .lEIr!ô.r o opúoaü! 'q.&O.ral.It rt..rih..A
ãtIr oq.PipIrTlrDln rú.p ot.l&r(b r ! i1I.[trr i)Í, ,ôr..r(ht es ,o:úErâoP elr.P.pEpIItÁ i

9102/óOlEO'rEr.',rr.0',ttÚlo trútllil 19
.n og 9.1r.<r.1 hIYIY OO

Ill$s|@ !t {üYOrl Eiüg'r ro YEolltdr4 roo qar
_ggso6otozrt :rríri '9ro!/60/?0 rc 969/,999r rcrr rrorr,úd

'2969 :999rOZ
.x Eoa 6t:10 atoat60lao E , lrgtqt8 0 G:arJE

§

r@d - FYayá oo o(Nrst o<t TúrcEtrq, YJ of

rq1[or'|púpl[qrr]m$lmro r@orrtlnÍ- §ozr'rzee (€r)

Ui/VNIüq}rc I - §qV(II'I €YJÀIOJ I'INSNOC

u tt gl,9€l' i66'v .{WiI.If,
uüd§sFt9l'ro'g.o cu

lnIJnGYãf,INOS'I3

:§BqutrulrlE.I

§iíII tf, NVS VrIítÔSH UYSãf, lf,

soJsvavmruof, ootu(Iou

]lr
v I

=:>

\-

'§I0'Z cp ope€1' 3p 8z lnr'ruo-I

'sorurâl snâs so sôPôl uü' orudu8lâ B ss.rtâprâq

snâs x)d c rs rod áNâurlog 6{trrBtFqo 'squnugFâr (ssnp) Z0 âp Báuâsord eu'Br^ (eum) t0 úã
ô$âum.Ilsur âluâ6âJd o rtlBn§se â srElÀBI uElúp 'sôpúlB4uoc â solsnf 'urssB tuâJslsã ,od g

oÉiwro.f,Oü ! e+ürrrrv ünox
lú' Joo0ílfifilll" 30 .ll fffi

TUI.I 3ÜIIO EO YI|GÚUII3]WÍ'. 
'If,I

úsl

ÍL



tr9
,-, l.iz

4A SÊRVÊiiTIA I]O]ARiAL SALINEÍ
AUTENTICÂÇÃO

Cedrtco e dcu lé, quo a prcs.;n!à cópÊírenle
ovetsa oslá cot Lma o o g;naL

Àv. PâEú.153

.c,im I 7 l'lÂ10

P0
r6 ,3322-07 4

L ord íl
7

R

:r lr'
úrdqiai.

)isre':qrrs I
j, ,*.r'"-.1

Josih

&l!rel

EMp GAô

TA

?r

:l

n

,4e 4?'
RE

FI



-..$, :.n:-.-_- . ^-.. ..

160

RE TURAH]I IEI
O D€ TCITA(

orocoto N.
ARTA CONVIT
OMAOA OE P]

PREGÁO PR
CO N(

..---:.r_:_ ,- ..-.

._ 1i{ - :-;: 
_..

.a,.::::aa.:.4 :.-:.:;:::a:a

CONSTRUIORA

E-
SINATJRÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE I

Objeto: Obros de Recape

KRB CONSTRUTORA E

ENVELOPE N.9 07 _ HABILI

Data:23/05/2071

Av. Santos Dumont, 500 - Sala 102 - CEP 86039-090 - Fone: (4
e-mail: krbconstrutoraú

í

a
)

EDITAL DE TOMADA DE PR
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CONSIRUIORÁ

KRB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Av. Santos Dumont, 500 - s/102 - B. Boa Vista - Londrina-PR

PREFE]TURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.g W3I2O16

OBJETO: Obras de Recape Asfáltico em CBUQ

ENVETOPE N.9 01- HABIIITACÃO PNEUMINAR

Data: 2310512076 - 14:00hs

N,

Av. Sonlos Dumonl,500 - Sl.l02 - CEP 8ó039-090 - [ondrino - PR - tone: (43) 3324.9950 ' ['moil: krbconskuloro@serromlel.rom.br
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CONSIRUIORA

EDÍTAI DE TOÍUADA DE PREçOS Ít.e O3/2016

ínotct xauuraçáo

- Folha de Rosto

- Índice Numérico

- Procuração

- Certificado de Cadastro

- Declaração de Menores de 18 anos

- Declaração de Compromisso de Utilização

- Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -CNPI
- Contrato Social e Ultima Aheração

- Certidão de Regularidade com a Fazenda Nacional

- Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual

- Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais

- Certidão Negativa de Débito - CND/INSS

- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF

- Certidão da Justiça do Trabalho - CNDT

- Prova de Re8istro no CREA-PR

- Declaração de Recebimento de Documentos

I - Atestado de Visita Técnica

- Atestado de Obras Semelhantes Acompanhado do Acerrro Técnico

- Declaração de Responsabilidade Técnica

- Comprovação de Vinculo dos Responsáveis Técn'rcos

- Relação de Disponibilidade de Equipamentos

- Declaração de Disponibilklade de Equipamentos

- Cronograma de Utilização de Equipamentos

- Prova de Capacidade Financeira

- Demonstrações Financeiras do Uhimo Exercício Social - Balanço

- Certidão Negativa de Falência e Concordata

- Certidão da Junta Comercial - Prova de Capital Social
i - Declaraçãode Sujeição ao Edital

Apólice de Seguro Garanüa de Proposta

01

06eO7

o2

03a05

10

11 a15
16

t7
18

19

20

2L

22a26
2t
28

29a35
36

37 a43
44

45

46

47

48a53
54

55

56

57

08

09
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EDUARDO ROSSI BRAN

CPF 21 19.799- 15/RG 1.248.852-9 lsP

CRE n ssszlD-Re sp. Técnlco g
Av. Sonlos Dumonl, 500 - Sl.l02 - CtP 8ó039-090.Londrino-PR-Fone: {43) 3324-9950. E.moil:krbconslrutoro@serromtel.com.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
cenróruo coNÇALvES
ín0 sERvIço NoTÂRIAL
IU LoNDRII{A-EsTÁDoDoPÁRÂNÁ
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PRoCURAÇÃo BASTANTE QUE FAZ:
OUTORGANTE: KRB - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
OUTORGADO: AFRANIO EDUARDO ROSSI BRANDAO
MPPS -'.

SAIBAM quantos este público instrumento de
procuração bastante virem, que aos quatoze dias do mês de julho do ano de dois
mil e quinze; 114107120151, neste Município e Comarca de Londrina, Estado do
Paraná, Brasil, em Cartório, perante mim MARCELO DOS SANTOS DALLA
TORRE - Escrevente Juramentado da 10o. Serventia Notarial de Londrina-PR,
comparece como outorgante, a empresa: KRB - CONSTRUTORA DE OBRAS
tfp\ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 03.121.356/0001-71,
estabelecida na Avenida Santos Dumont n.o 500, sala 102, Baino Boa Vista, com
sede em Londrina/PR, neste ato representada por seu sócio administrador
RODRIGO CO EA BASTOS. brasileiro, solteiro, maior e @paz, engenheiro,
nascido em Londrina-PR, aos 2310411979, filho de Jorge Luiz Dias Bastos e Maria
Luiza Correa Bastos, portador da cédula de identidade RG. sob no 5.010.289-0 -
SSP/PR, inscrito no CPF/MF. sob no 006.770.049-74, residente e domiciliado à Rua
PiauÍ n.o 1.259, Centro, Edificio Polaris, na cidade de Londrina - PR, conforme
contrato social no 41 2 0409856-8 em sessão de 28/04/1999, e Oitava Alteração e
Consolidaçáo Contratual devidamente registrada sob no 20106998854 em sessão
de 05/08/20í0, Certidáo Simplificada sob n.o 15/214530-3, expedida em data de
2110512015 pela Junta Comercial do Estado do Paraná, cuja ópia enconÍa-se
devidamente arquivada nêsta Serventia às folhas 187, do livro CS-009; reconhecida
como a própria de mim Notáiio, do que dou fé. E, perante esta e pela outorgante,
me foi dito que por este público instrumento de procuraçâo nomeia e constitui seus
bastantes procuradores, AFRANIO EDUARDO ROSSI BRANDAO, brasileiro,
casado, engenheiro civil, nascido em Sao Paulo-SP, aos 31/05/'1950, filho de
Nelson Ferreira Brandao e Olga Rossi Brandao, portador da cédula de identidade
RG. sob no 1.248.862.9 - SSP/PR, expedida em 120812003, inscrito no CPF/ltíF.
sob no 210.019.799-15, residente e domiciliado à Rua Belo Horizonte no '1.330 Apto
301,nacidadedeLondrina.PRe@,brasileiro,casado,
empresário, portador da cédula de identidade RG. sob no 776.336-0 SSP/PR,
inscrito no CPF/MF. sob no 207.033.689-15, residente e domiciliado à Rua Piauí n.o

1259, Cenko, na cidade de Londrina - PR; a quem outorga os mais amplos e
ilimitados poderes, para, em conjunto ou individualmente, assinarem requerimentos, -<propostas, contratos, e outros documentos, referentes a licitações junto a quaidquer,,f '
órgãos públicos federais, estaduais, municipais ou particulares, podendo para tanto,
ditos procuradores representáJa junto ao DNER (Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem), DERs (Depaíamento de Estradas de Rodagem) estaduais,
prefeituras e outros órgãos públicos; transmitir posse, domínio, direitos e ações;
comprar e vender ou de qualquer outra forma dispor a quem convier e pelo preço e
condições que convencionar bens, imóveis, dar em caução, hipoteca ou alienação
fiduciária bens imóveis, acêitar e assinar instrumentos públicos ou particulares,
Termos de Transferência, Escritura Pública de quaisquer naturezas, inclusive de
Venda e Compra, re-ratiÍicaçáo ou aditivos, transmitir e receber posse, domínio,
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direitos, obrigações e ações, passar e assinar recibos do preço, receber.31"@ru li."\i"'
quitaçâo, pagar e receber importâncias, provenientes dã áonipi" ã oã W&Àt ^''*'
determinal condipes e prazos para pagamento, juros, multas e outras estipulaçõês,
concordar com o preço, cláusulas e condiçõegdescrever, caracterizar e conferir os
bens, se imóvel com todos os seus limites, divisas, metragens, confrontações, áreâs
e origens, assinar mapas e memoriais, contratar engenheiros, efetuar averbaçôes,
registros, baixas e cancelamentos de registro, prestar declarações, inclusive sob
responsabilidade civil e penal sobre os bens, responder pela evicÉo de direito, dar
tudo poÍ bom, firme e valioso, pagar taxas, impostos, multas e emolumentos;
representar a outorgante iunto ao Ministério do .Trabalho, contratar e demitir
funcionários, assinando carteiras profissionais e demais documentos afins, realizar
com todos os estabelecimentos bancários desta pÍaça e outras que se Íizerem
necessárias, operaÉes de financiamento ou empréstimo de quaisquer espécies,
com ou sem garantias, ajustar yalores, cláusulas e condiçÕes dos financiamentos,
assinar propostas e orçamentos de abertura de créditos, dar em garantia penhor
cedular e ou hipoteca cedular de bens pertencentes à outorgante, oferecer outras
garantias reais que os Bancos houver por bem exigir, assinar menções adicionais,
aditivos de qualquer espécie, inclusive de substituição ou remoção de garantia,
elevação ou reduçáo de créditos; utilizar o crédito abeÍto na forma e pelos meios
que forem ajustados; abrir e movimentar contas correntes, emitindo e endossando
cheques; vender os bens apenhados e/ou hipotecados e aplicar o produto da venda
na amortizaÉo e/ou líquidaçáo da dÍvida, receber, passar recibos e dar quitações,
endossar aos referidos bancos notas promissória§ rurais emiüdas em favor da
outorgante, dar anuência para exploração de imóveis de propriedade da outoÍgante,
assinando as devidas cartas em que autorizem a constituição de penhor cedular
pelos pêríodos ali convencioíados e declarem ciência do direito que assiste aos
Bancos de fiscalizar os serviços e vistoriar os bens e concordar com que ali
permaneçam até o final da liquidação do financiamento; celebrar com os referidos
Bancos - Carteira de Crédito Geral, contratos de abertura de créditos com ou sem
garantias reais, efetuar descontos de títulos de crédito, sacar, endossar e aceitar
letras de câmbio; aceitar, endossar e avalizar duplicatas; emitir, avalizar e endossar
notas promissórias; emitir, avalizar e endossar notas promissórias ruÍais, emitir,
avalizar e endossar notas e cédulas de crédito comercial e/ou industrial, assinando
os respectivos contratos aditivos, propostas e borderôs; endossar conhecimentos de
depósitos, warrants, conhecimentos ferroviários e conhecimentos rodoviários; utilizar
os créditos abertos na forma convencionada; abrir e movimentar contas correntes, 4'
.emitir e endossar cheques, fazer retiradas mediahte recibos, autorizar débitos, /
transferências e pagamentos por meio de cartas, requisitar talões de cheques para
o uso da outorgante; receber, passar recibos e dar quitações, solicitar saldos,
extratos de contas ou demonstrativos de lançamentos; receber quaisquer
importâncias devidas a outorgante, assinando os necessários recibos e dando
quitaÇões; representáJa perante às entidades públicas e privadas podendo assinar
contratos de seguros, inclusive contratos de plano de previdência privada, e tudo
que necessário for; constituir advogados, outorgando-lhes os poderes da cláusula
ad judicia e todos os demais poderes necessários para a defesa dos interesses da
outorgante; praticar todos os demais atos necessários ao fiel desempenho deste
mandato, inclusive substabelecer, respondendo a outorgante civil e criminalmente
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pela exatidão das declaraçÕes que os outorgados fizerem e pelos atos que
praticarem, nos limites e por força do presente mandato. O presente lnstrumento
teÉ validade de 01 (um) ano após esta data. (feito sob minuta) Assim o disseram
e dou fé. Por pedido da parte lavrei esta que lhe-sendo lida, em voz alta, aceita e
assina dispensando as testemunhas instrumentarias, cgnforme dispõe Art. 684, do
Código de Normas no 249t2013 da Egrégia Corregêôoriá Geral da Justiça do Estado
do Paraná, Guia de 16,47, sendo 25% sobre o valor de . D /RC 384,62. R$-64,23.
(aa) KRB - CONSTRUTORA OBRAS LTDA - RODRIGO CORREA BASTOS .

Livro no 007-PG, sob no 229142 ROTOCOLO GERAL. SELO DIGITAL NO

fi82r. DBCQA. Uzg
20í 5. Perante mim,
TORRE, Escrevente
GONÇALVES SOBRINHO, Notário V
dato e assino em público e raso.

ghD . hDMD. Londrina-PR, 14 de Julho de
MARCELO DOS SANTOS DALIá

mentado, que a digitei, conferi e assino. Eu OSCAR
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ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da AdministÍaÉo e da Previdência - SEAP

Departamento de AdministraÉo de Material - DEAM

SiStEMA GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GI
GMS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Ir

166

CertiÍicado de Regisko Cadastral - Completo

CeÍtificádoN.o 89045/2016

Emitido em 1810512016 Documento vá[do por í5 dias.

Fomecedor 03.12í.356/0001-71 - KRB CONSTRUTORA OE OBRAS LTDA

Endereço Avenida Santos Dumont, 500 - SALÂ 102 - Boa Vista

CEP: 86039{90 Londrina-PR

Capital Social R$ 2.000.000,00

Situacão do Cadastro

REGULAR

Documentacões a VenceÍ

CNAE/Nat. Jurídica

206-2

Documento

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

Emissão Vencimênto

2016u290
222158791 17t05t2016
4018

2ü05no16

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE DescriÉo da Atividade

ConstruÉo de rodovias e ferrovias

ConstruÉo de redes de abastecimento de água, coleta
de esgoto e construções corÍelatas, exceto obras de
inigação

lncorporaçáo de empreendimentos imobiliários

Obras de terraplenagem

Compra e venda de imóveis próprios

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção
sem operador, exceto andaimes

SituaÉo da HabilitaÉo

Sem Pendêncie

Sem Pendência

Sem Pendência

Sem Pendência

Sem Pendêncra

Sem Pendêncra

421't-1to'l

4222-7 t01

41'1G.0/00

4313-4i00

6810-2y01

7732-2101

á

Linhas(s) de Fornecimento

Codigo

902 i§fl
DescriÉo

SeÍviços de pavimentação, terraplanagem, artes especrais, obras de aÍte coÍre

Sócio Consta como Fomecedor Emprâsas em que consta como sócio Empreses em que
dirigente

CON006.770.049,74
RODRIGO

03 í 2'1.356/0001-71-KRB CONSTRUTORA
DE OBRAS LTD

TORA
G

03. í 21 .356/000í -71-K
DE OBRAS LTDA

CELEPAR - lnfoÍmática do Paraná Página 'Í de 2Emrtido em 1eí05/20í6

Vínculos de Sócios
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ESTADO DO PARANÁ

Secrêtaria dê Estado da AdministraÉo e da Previdência - SEAP

Departamento de Administração de Material - DEAM

SiSIEMA GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIçOS

ffir
I

GMS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

J

167

Cêrtificado de Registro Cadastral - Completo

CeÍtificadoN." 898Í5/2016

Vinculos de Sócios

(Continuaçáo)

Sócio Consta como Fornecedor
Empresas em que consta como sócio Empresas em que cônsta como

dirigente

CORREA
BASTOS

Administrador

880.017 8.í9-91-
MaÍcelo César
Mesquila Sanches

03.121 356/0001-71-KRB CONSTRUTORA
DE OBRAS LTO

Vínculos de Diri

Dirigente Consta como Fornecedor
Empresas em que consta como sócjo Empresâs em que consta como

dirigente

006.770.M9-7+
RODRIGO
CORREÂ

03.121.356/0001 -7'1-KRB CONSTRUTORA
DE OBRAS LTD

03 121 .356/000í -7í -KRB CONSÍRUTORA
DE OBRAS LTDA(SódGAdmanistrador

4"J
/,t,

;lÍ
v1

Obs - A veracidade das informaçóês poderá ser veriÍicada no endereço:

www.comprasparana.pr.gov.bÍ opÉo: Cadastro de Licitantês do Estado

- Certifi cado emitido gratuitamente.

\q
Emitido em 18/0512016 CELEPAR - lnformática do Paraná gina 2 de 2
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169CONSIRUIORA

DECLARA AO DE PESSOAL MENORES DE í8 ANOS

A

Comissão de Licitaçâo

Ref.: Edital de Tomada de Preços n.o 003/20í6

Objeto: Recape Asfáltico em CBUQ

O signatário da presente, o senhor AFRANIO EDUARDO ROSSI

BRANDÃO, representante legalmente constituído da proponente KRB

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, DECLARA sob as penas da Lei, que não

mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário

notumo de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo

ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos.

Londrina/Pr., 23 de Maio de 2.016.

4,
1^

K STRUTORA D B

AF EDUARDO I BRAN

cPt 21 e.799.15 / Rc i.zls.eoz-glsP
CRE 5t62lD - Resp, Técnlco

#
N'

Av. Sonros Dumont,500. S1.102 . CEP 8ó039-O9O , londrino - PR - tone: (43) 3324-9950-E-moil: krbconslruloro@sercomlel.com.br
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CONSIRUTORA

DECLARACAO DE COTYIPROMISSO DE UTILIZAÇAO DE PRODUTOS

E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE

oRIGEM NATTvA DE pRocEDÊttql LEGAL

A

Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços n.o 003/2016

Eu, AFRANIO EDUARDO ROSSI BRANDAO, RG 1.248.862-9lPr,

legalmente nomeado representante da proponente KRB CONSTRUTORA DE

OBRAS LTDA, CNPJ 03.í2í.356/0001-71, para o fim de qualificação técnica

no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preços n.o 003/2016,

declaro, sob as penas da Lei, que para execução do objeto da referida licitação

somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exóüca

ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento

autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente

inlegrante do Sistema Nacional do Meio Ambiental (SISNAMA), com

autorização de transporte concedida pelo lnsütuto Brasileiro do Meio Arnbiente

e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não

atendimento da presente exigência na Íase de execução do contrato poderá

acanelar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei

Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8", inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem

prejuízo das implicaçÕes de ordem criminal contempladas na referida Lei.

Londrina/Pr., 23 de Maio de 2.016

ONSTRUTORA DE LTDA.B

,f,,
4

w
A,

AFR DUAROO ROESI RANDE

CPÍ 2 19.799-15 / R6 1.248 862-9/SP
CR R 5352/0 - ResP. Íécnlco

Av, Sonlos Dumonl, 500-S1.102-CEP 8ó039'090'Londrino'PR - Fone: {43} 3 4.9950 - E-moil: krbconslruloro@sercomlel.com.br
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,- Comprovantê de lnscrição e de Situação Cadastral
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RODRIGO CORREA BASTOS, brasilcü0, solteiro, natural de Londrura/PR, nascido cm

2310411979, empresário, prtador da Cédr la de Ident chde Civil RG n" 5 010 289-0-SSP/?R,
rnscÍito no CPF/IvíF sob o n" 006.70.049.74. residenre e domrciliado na cidade de Londrina,
Estado do Paraú, na Rua: Piaui, n" l.25it, Ii" Andar do Edificio Poltariq CEP: 86020-190 e

IÍARCELO CESAR MF§QUIT.{ SÀN(:EES, brasileiro, casado sob o regrme de comunhão
parcial de bcns, naluÍal de t oadrirui?F rrascido m ü910911972. graduado em Ciéncias
Contábeis, portador da Ccdula dc Identirlade Civrl ,i,G n" [.302.a95-5-SSP1PR, inscrito no
CPF/MF sob o n" 8E0.017.E49-91, rcsider te e dsnrc iiado nà, cidadc de Londnna, Estado dc,

Paraná, na Rua: Fison Sales Dutsa, no 59. Barno. Jardim Piúeiroe, CEP: 86063-180- unicos
sócios componentes da sociedade empresariir lunrtada (rre gira soo o nome empresarial de KRB -
CONSTRUTORA DE OBRÂS LTDA, t:or.r sede e Íixo na cidade de Londnna, Estado do
Paranii, na Av: Santos Dumonl, no 5(H, Co^dominio Cr:mercial Íantos Dumont - l" Andar, Sala
I02, Bainor Boa Vista, CEP: E6039-090, ( rm contrakr socia.l registrado na Junta Comercral do
Paraná sob o NIRE 4120409856-8 em 28/01/1999 e Serima Alteraçâo Contratual e Consrlidaçào
sob o n" 2010564t248 cm 191052010, iracrita no CNPJ sob o n" 03.121.156/0001-71.
RESOLVEM, por este insúunento particular de a.ltereção de contrato e consolidaçâo, alterar e

consolidar o contÍato social primitivo e posteriorrs alterações, dc acordo com as çláusulas e

condiçõcs xguintesr

CLAUSULÀ PRIMEIRA: O capital socia , no valor d,: Ri 1.300 000,00 (urn milhão e tÍezentos

mil reais), dividido em 1.300.000 (um millrão e tÍezenras mil) quobs, no valoÍ de R§ 1,00 (um

Íêal) cada uma, fica alterado para PS 2.000 100,00 (doi: milhõcs de reais), sendo um lumcnto de

R$ ?00.000,00 (setecentos mü r€ais), quc rierlo udegr lizadrrs,-nesta dal4 mediante a utili?âção
do saldo de Lucros Acumulados, existenlí no Balaçr Patrimonial da empresa. encenado em

tllt2i20t4

CLAUSULA SEGUI{DA: út Íazào das alteraçÕcs avidas, r, capital sociat no valor de RS

2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.010,000 (d,Is milhÕes) de quotas, no Yalor

de R$ 1,00 (um real) caü uma, totalment( integraliza,,o cm moeda corrente do Pais, lica i»srnr

distribuido entre os socios:

t/c

RODRIGO CORREA BÀSTOS 99

MARCELO CESÁR UITA SAI{C}IES 01

TOTAL 100

CLÁUSULA TERCEIRA: À vista das mc'iilicáçôes o a ajustadrs, consolida-se o contrato socral

nos termos dos aÍtigos no 1052 a 1087 da Lr i 10.406/02 pâsssndo a ter a seguinte Íedação

(.ONTiLLT (.ONTAT ÍLIDAOE - ,OT\-DR,III(A/PR 4 CI
(4r) 3ru-.r205 - julirnoq :onsuliJor:rúiÍà.i..iá,"ur / \ '-

,1 ].llí!

./j,1

Lt

CERT: iI(O O RBCIS lO ú Oel )9/20'-5 0?:{9 SOB II.
2015! ;7a962.
PIOr( :OLO: 1555?6 62 D! 0l/)9/2,0\5. IÍIÀE: a12O4O

r ,!alt cotEtcr r m lstÀro tlo pÀ!À!d - sElE

llD ( xÉ!RrutoRÀ D i oÊttE LT)À

lib.lrrd ,oqu
r rleÉtÁirÀ o!RÂr,

c6.:ItrEÀ, o6 /0r12015

VALORQUOTAS
1.980.000 1.9E0.000,00

20.000 20.000,00

2.000.000 2,000.000,00

68.
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-i, J-l(RB - GrOilüfRlrIlORA DE OBRâA LTDA

GLF{ F G í2íáÜGMI.'{
xorA^LTn íEi[., r coxüDlrucfo

TTRE. GDf,üJRI,TONA DI OBNTA LTDA
GOilTüND'OCIAL GOIIIOLIEADO

RODRIGO CORREA BASTOS, kasileiro, soltcirc, nahual de Londrirn/PR, nascrdo em
?31M11979, empresário, ponador da Cridu la de ld€nr dEde Civil RG n 5.010.289-0-SSP/?R,
inscrito no CPF/MF sob o n" 006.770.049.74, residen e e domiciliads na oidade de Londrina,
Estado do Paraná. na Rua: Piaú, n' 1,259, E" Andar Jo Edificio PollsÍts" CEP: 86020-190 c
I|{ARCELO CESAR MESQUIÀ SA!{CHIiS, brasileiro, cisado sob o regime de comunhâo
parcial de bens, nâtual de Lnúrina/PR, rsscido em 0910911972, grôduado em Ciênçias
Contábeis, portador da Cedula dc Identidadc Civil RG n" 5,302.495-5§SP/PR, inscrito no
CPF/MF sob o n' 880.017.849-91, rcsidenle e domiciliado na cidadc de londrina, Estado do
Pararuí, na Rta: Edson Sales Dutra, n" 59 Baino: Jar lün Piúeiros. CEP: 86063-180, unicos
socios oomponcntes da sociedade empresarirr limitada qr-e gira soh o nome empresarial de KRB -
CONSTRLI'IORA DE OBRAS LTDÀ com sede e loro na cidade de Londrina, Estado do
Paraná, na Av: Sotos Dunon! no 500, Condomínio Cc rnercral Santos Dumont - I" Andar, Sala
102, Bairro: Boa Vist4 CEP: tó019-090, crm eontrato social regrstrado na Junta Comercial do
Parani sob o NIRE 4120409E56-E em 2El0"/1999 e Setrma Alteração Contratual e Consohdeçào
sobon'2010564E24Eemt9/05/20l0,inscrr?noCNPJsobon'03.121.3566001-Tl,queserege
p€los aÍtigos 1.052 â 1.087 da Lci n" 10.40( , de t0 de janeiro de 2002, pelas demals disposi@es
leeals aplicaveis à especie e pelas cláusulss :,)Buint€si

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedadr: gira so:, o nome empresariai de KRB -
CONSI'RUTORÁ DE OBRÁS LTDA e tr:m sede na c idade de lnndrin+ Esado do Paraná. na

Av: Santos Dumont, n" 500, Condominio C(, ncrcial Sanlos Dumont - l" Andar, Sala t02, Baino
Boa Visra, CEP E6039-090

CLAUSULA §EGUIDA: O capital sociul urteiramente. subscrito e integralizado em moeda

corrcnte do País, na forma pÍevista neste ato, e de R$ 2.@0.000,00 @ois milhões de reais),

dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quütas no valo, de R$ 1,00 (um real), cada uma e assim

distribuidas ente os socios:

CIOS
RODRIGO CORREA BASTOS 99

MABCELO CF§AR tIA SAN(]IIF,S 01

TOTÀL 100

CONSULT CONTABT LIDADE - T CNDRINA/PR
(13) 33244205 - julirno@ onsultcontahilidrdc.cornbr

, . or:^ cÉRcr À! Do Elltrú Do plluud - sÉE
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CERTIaICO O AEOT! TEO EX OA/09/7O15
20155 67 69 62 -
PRcrIX'CDró: 15567é 962 DE 01lO9/2Ot5
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rxu cqratclAr

Lià.rtrd ôo4!!,rtcu .i @s.r!
cr trrrEÀ, 0al09/2015 \s-'

V-ALORQUOTA§
1.9t0.000,001.9t0.000

20.000,0020,000

2.000.000 2,000.000,00

^ 
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CLÁUSULA 'IERCEIRA: A sociedade tenl poÍ ob,€to o rômo de Pavimenuçâo asfalrica,

termplanagem, Eiucamcrtlo, indtu[ia da crnstÍuçâo c,vil, incorporadora, compra c venda de

imóveis e locaçâo de máquinas c cquipamcntos, com ou scm motorista.

CLTIUSULA QUÂRTA: A sociedadc iniciou suas atrvidades em 2E de Abrit de 1.999 e seu
pÍazo de durâção e por tempo rndotuminado

CúUSULA QUINTA: As quotas são indivisiveis : não poderão ser cedidas, permutadas,

oneradas, gavadas, transferidas, arrendad,u ou alien,dss a qualquer litulo a teÍceiros, scm
consentimento unârume dos sócios, cabend, r a estes o c reito de preferência na sua aquisição, na
proporção das quotas que possürÊm.

PorágreÍo Único: E expressamente proibid a utlizaçã.r das quotas pelos socios para garantia dc
obrigaçÕes pârticulares ou da própria sociecadc, sendo. edada a penhora, a arÍemaEçào em hasta
pública, leilãojudicral ou adjudicação, poÍ diyi,las dos I cios ou da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA: O socio que dcseja traruferir s ras quotas deverá ootificar por cscriro os

outros sôcios, discriminando o prêço e a forma de rs€iEmÊnto, pam que estes exerçam ou

renuncicm ao direito de prefcÉrrcia, qtrc de'rerâo fazer,lentro dc 60 (sessenla) dias, contados do

recebrmento da notiÍicsção ou em prazo maror a critério do socio alienaúe. Decorrido esse prazo

s€m qu€ seja €x€Ícido o direito dc preferêncq as quotas poderâo scr livremente transtbfldas

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio e restrila ao valor de suas quolas, mas

todos respondem solidariamente pela integralização do capital soclal, conlbrme disposto no art

1.052 da L€i 10.4062002

PerÁgrafo Úuico: Segundo remissâo deter:rinada pelo artigo l.t)54 do Codigo Civil ao art. 997

do mesmo diploma legal, Íica expressa,rrc;rte deter nrndo que os socios nào responrlem

subsidiariamente pelas obrigações da socied.rdc.

CLÁUSULA OITAVÀ: A arimrnistraçito Ja socicdar,e cak ao socio RODRIGO CORREA
BASTO§, com os podcres ç atribuiçõcs de adtnlnistÍad ,r, âúorizado o uso do nome empresarial,

isodamente, em todos os assuÉos de inbres ;e da empre .a.

Perógrafo Único: A sociedade poderá dc rignar admir.istrador rÉo socio, nos lermos do aÍtito
1,0ól da Lei .10.4062002, vedada a designacão por tem:o indeterminado.
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CIÁUSUUA NONA: O exereicio social er rcerrar-se-á anualmente em 3l dc Dezembr<1, ocasiâo

em que seÉ levantado o baianço patÍrmonial e do resu]tado ec.onômico da sociedade, nos teÍmos
do artrgo 1.065 da LsÍ n" 10.406/2002, ohdftidas as prescrições legnis e tecnicas pertinentes á

materia, conformc Capíhrlo IV, Título IV, l-ilro II, da Lri no 10.4062002. Ch resultados scrão
atribúdos aos socios poporcioaalmente às suas quotas de capiul, podendo os lucros, a cri(ério
dos mesmos, serom distribuídos ou permutecêrpm Gm res&rva na sociedade.

CúUSULA DÉCIMA: os úcios detiberarão marerias indcâdas na [,ei ou no contrato, nos

termos da SeSo V, Capitulo IV, Subtttulo ll, Título II, Livro llo da Lei 10.4062002; e reunir-se-
ão ao menos uma vq, poÍ ano, oos quatro meses seguin$cs; ào termino do exercicio social,
conforme artigo 1.078 da Lei 1.0-1Mn0V2.

CLÁUSUIÁ DÉCIMA PRMEIRÁ: A ,;ociedade poderá a qualquer tempo, abrú ou fechar
fikal ou oulra dependência, mediante alteração conuahurl asinada por todos os socios.

CLÁUSIILA DÉCIMÂ SEGUNDA: Pck,s :;erviços quc presulrem à sociedade, os su:ios de

comum acordo, poderâo frxar uma retirala mensal s tírulo de "PrôLabore", observadas as

disposiçôes regularrrentaÍes p€rtincntcs.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÁ: Falecendo ou interditado qualquer socio. a sociedade

co inuará suas atividades com os herde os, sucessores e o incapaz. Não sendo possivcl ou

inexisúndo intercsse desles ou dos socios reman€sccntes, o valor de seus haveres seni apurado e

liquidado com base na situáção pâlrimoniâl da sociêdade, à datâ da resolução, verificada em

balanço espcialmente levütado.

Parágrefo Único - O mesrno procedimeú(' s€rá adotado em oúos qtsos em que a sociedade se

resolva em relação a seu sócio, nos t€rm6 da Soção V e VI, Capitulo I, Subtitu.lo Il. Títuto II,
Livro lI, da Lei 10.406/2002.

CLÁUSUIA DÉCIMA QUARTA: o Ad,oirüstrador declara, sob as pnas da lei, que não está

rmpedido de excrcer a administração da sociedade, por ei espectal, ou em virtude de condenaçào

criminal, ou por s€ cncontar sob os efeitm dela, a pn i que vedq arnda que teÍnpoÍariamente. o

acesso a cargos públicos; ou pot crime hliruerrtar, de ç.svaticâçã., peita ou suborm, concussão.

peculato, ou conEa a economia popular, «,ntra o sistema Íinanceiro nâcional, contÍa normas de

defesa da corrcorrência, contra d r€laçÕes d,r c,xsumo, {é püblíca ou a popriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica cleito o Foro da Comarca de Londrina-PR, pcra o
exercício e cumprimento dos direitos e obriliaçõcs rczultütÊs do pÍ6seÍüe

l?4

CONSULT COÀTTABILII'ADE - t.OT{DRIN A/PR
(13) 3t29205 - iuliruo@consultconteblliüdc.cornbr
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xox âLrrr {Erlo I eof,aorJErftro

E por estarem assim, jEtos e coúratrdos, daUm. lavram e assinam o pres€nte instrumento

em 0l (urna) via" na prescnça dc 02 (duas) testemuúas, úrigando-se flrelmente por si e poÍ seus

herdeiros a cumpri-lo em todos os stus terÍrh».

Lon< rira, 28 dc . \gosto de 2.015

{

l?5

ií

RODRIG,O CORREA BASTOS

EL CESAR MESQTIITÂ SANCIIES

Tcstcmunhrs:

CLEONICE À DUTRA
RG a" 6.@6.167{SSP/PR
CPFMF n' 994.236.429134

Jos A
RG

CONSULT CONTAB} LI§ADE - T )IiDRNAfR
(43) 332,{-a205 - julieno@r onsultconlrrbilidedt.coor.br
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MHISÉRIoDA FAZEilDA
8êcírt!ÍL d. R.cêit F.ddd do BÍ!.ll
PÍocuradoÍis4aral da Flzondr Necioírr!

CERIDÃO PO9II|VA COTI EFEÍTB DE TEGATTVA DE OÉBITG REIáTHO8 AO8
TRIBUTOS FEDERA]S E À DfulDA ANVA DA UNIÃO

floflr.: KRB -COIIEIRUIüA DE OBRÂa LIDâ
Cl{PJ: C!.í2í,3üCíú0{ íl
Ressalvdo o diÍBilo d€ e Feze,fr Nscioírâl cohtr e insoíElrú q,rabsr€Í (,ívklâs de ísponsatilird€
do sujeito pgssivo acima ileÍilíic€do que vieÍEm I ser eÊrÍEdes, á cstuícsdo quo:

í. constam déôat6 dninbtÍdc peh SêcÍElãls de Rec€íta FdoÍel do BÍssfl (RFB), com a
exi{Ítilirade stÁpen§e, ms lennG do aít í51 dâ Lêí ne 5172, de ã de outubÍo d€ í 96ô -
Códlgo TÍitutáíio Nacionsl (CTN), ou oq€to de (lêcíse judk ial qu€ deloÍÍrina §ua
(hcoísideraçáo p€Ía Íiíls de c€nificeçáo ds Í€gubÍftHs flscâl; e

2. constam ÍG sbt€mas da PÍocuÍadda4€íal de Fazeláe Necionel (PGFN) dé6itG iÍlscíÍtos êín
Dívid, Ativa da Uniáo coín €xEíHlidade st§pêns{l ÍG tennos do aí. í5í do CTN, dl
geÍentlJo§ Ír€(fieÍrtê boÍls ou úlE os, ou cqn eÍnbaE|Gt de Fsz€íde PútÍics sÍr pfi,c€ssci d€
ex6uçâo Írscal, ql oq€ilo do decis& jLdicbl quâ &rloÍmina sua desconsidoÍ4ão para Íins de
ceítificaçáo da ÍegdaÍk âde fiscâl.

ConíoÍm€ dispo§to nG aÍts. 205 € 2(E do CTN, 6st€ (hcuín€nto têm os m€sm6 êfeitc de coÍtidâo
n€getiv8.

E§te c€ítidáo é válide peÍe o e§tabelacimeÍ o mdriz e suas ílids 6, no cÍI§o do 6nte ÍodoÍativo, p€ÍÊ
todG os óÍ9ã6 € ftÍxros píÍdit6 da dministÍaçáo diída a el6 úÍtculado6. Roíêí€,6o à situaçáo th
suieito pessivo ím âmbfto de RFB e & PGFN â âtrenoê inclusíve as coírtÍflxri(iõ€s socieis pí€vistG
nss alÍn€6 'e' a'd (b parágÍEío úflico (b aÍt. 11 de Lei rfl 8.212, de 24 <te juüto <b í09í.

A ac6'tâção d€sta coÍtidão 6tá coÍrdicisrsde à yeÍiÍicâgão dê sus eutoÍrticidad€ ns lnt€ÍÍrêt, nos
eíúoíEço6 <http:/ ,yww.íEc€ite.íezeíxla.gw.f> ou <http:/ vww.p0rh.fEz€íd8.gpv.bp.

ceÍtidão emiti& gretuitaÍlentê coín bese na PoítaÍÍa conjuÍ[e RFB/PGFN rP 1.751, & t21101m14
Emltire & oE:27:53 &.fram101120íô <hoÍa € d€tâ d€ Brssílie>.
Válids sté fil$líÁt1g.
códiro (le coírtÍolê ú c€Ítirão: 3EõO.F03{(F6.767
Qrehuer rasura ou eÍneÍds ínvalirará 6ste docurÍlaÍüo.
OtrarvTõ.. RFB;

Contribuinte possui arroLamento de bens, conforme Lei no 9532/199?.
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,ffi^
Estado do Paraná

Secretaria de Eetado daFazenda
Coordenaçáo da Receita do Estado

?')I
CeÉidão Negativa

de Débitos TriMáíos e d6 Dívi6 Aü\€ Eetadual
f Ot.l6ü5a5CS

Cêítídáo íomêcldâ pera o CNP.,/MF: O3.727.3681ÍN7-71
Nonp: XRBGOiüSTRITORA E O*AB LTDA

Rccrehado o dÉito da Faonda PúUíca Esta&al inscrEvcr c cobrar dóbito3 ainda não
rogistrados ou que vênham a sêÍ apuÍedos, cortfEeíros que, vçriírcanclo 03 ÍBgbtror de SccÍrtaria d€
E3tâdo & Fazênda, aondâtaímo náo exislir pêÍÉâncias €m norÍÉ d, confibuínG .dÍna k êntiÍc.do,
nôdâ date.

Obc.: E3la CcÍtídáo engloba todos os elt b6lêcííÍ€í o, da €ÍÍpÍela e rêíêrG-to a dábltot d6
nalureza úibutáríe e não tributária, bom coÍno ao dêsdÍÍSriíÍÉnto de obriggôer tribulárias acesúrías.

Válidr d ilm:rl3.Fomecinrnto GÍrt dto

A autonticidsdê dôsta cêrlidào dcv6rá sor conf,nnads üa lntÊm.t
www.Íazenda. or. gov.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA

Secnr,rnnre MuNrcrper..nn FAZENDA
DrnBronre DE ARRECADAçÃo - GenrNch DEPRoNTo At-s,NonreNro

I )r

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS COM
EFEITO DE NEGATIVA

N" 32.227t2016

Yálida por 120 bento e vinte dias) a contar da data de expediçdo.,-.

Certificamos que existem debitos vencidos junto ao Cadastro Mobiliário ou
ontribuinte o Imobiliário mas que sua exlg ibilidade encontra-se SUSPENS

nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN - Lei 5.17211966),ou
objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de

certificação da regularidade fiscal, com relação ao abaixo referido:

KRB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CftPJ / CPF: 03121356000171

CMC.: 123.453-6

A presente CERTIDÃO goza dos efeitos de Certidão Negativa, face ao que
dispõe o artigo 206 do Código Tributírio Nacional- CTN.

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura
veúam a ser constatados em buscas, assim como efefuar ou rever

Iançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.
í

Finatidade: DIREITO @icitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte,

----.F.iaancieroento , lnventário, Baixa, Transferência" entre outras).

o veÉa es!á carlcúe o ar,.ii,aê1.

'Àv
Lona*, l7MAl02ü6

lú, 159

4â SER\/É:il iÉ, i,j-1Íriiir;\i SALINÊT
AUI'ENTICÁÇÃO

Csnficc e dc! là, qtjc â pt.;;i!à côpia lrcnle
Londrina, 25 de ABRIL de 2

Gerência de Pronto Atendimento
Luzia Ruas

Matrícula 12.374-9

.07 a7

l;,1

CAR INET
ndnnâ
hsh

EMPREGADA JURAMENTAOA

r C:Lsi,c

o aprovado pelo Dec. 640, de 27/0512015. LÜ
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I ?JffiÚtSÉRloOA FAZEI{DA
s.cltlrIü. íL R.cdtr FcfiÍC ôo BÍrail
PÍocuÍldoÍL€!Íd dr F!z.írd! ileloírl

CERNDÃO PG|IIVA Oil EFEIIB DE T{EGAIIVA DE OÉilÍG REI.AÍIV6 A6
TR]aUTG FEDERAIS E À DIYIDA ATYA DA Ul{trO

IÚo.nc KRB.GffiIBUlMA DE OARAS LTDA
CXPJ:0t í2t.!õGr80ííl

R€ssdvdo o diÍdo (b e Fazsúa N*iond coEú 6 iíÉorE\rú CúiE dyldú dâ rEpoíl3amddê
(b sul€üo p6slvo ecEIle lrêítícâdo grE úããn 8 soÍ spntds, á ceíilcdo qn:

1. cslslÍn (H6 úÍiíIsürhs p6b S€cÍE(rl8 d. Rc6ts FM & BÍstI (RFB), c(rÍl a
dlgiHbú sl§ponse, noo têÍÍÍrG ô aít í5í ú L6í ÍÉ 5.172 da 25 do iluDío (b í960 -
Códgp TÍürtáio Nadond (CTN), ou oqdo dê decbáo Juddtú ql€ ddêíÍÉlá 8uâ
dêscdrsiôrsção prs fils do cãlfficsçào da rqueíftre fscel; o

2 coostem rxrs sBtsÍna6 da PÍEUÍúoííe-G€íal (,a Fazeííe Necimd (PGFN) déôíc ,nrcflc ãÍt
DÍvira 

^tlva 
de Uniáo coíír olir$r[&(rê srlsgoosa ÍlG toÍírE do st. í51 do CTN, dr

gsÍBíIfrG íÍr€üailo bôÍls ou ú816, ou ooíÍr €íÍbEG & F9zdde PÚillc. ãÍr píooô83G do
€xoclf,& flscd, qJ ottslo de Oocbão i.UcUt qF ôtasrdna 3uâ dêscoírsldoÍÇáo ps8 frl8 d€
c€ítlíbáçe de ÉodeÍ(É lbcst

Coaúomo (EspGto nos ãlB. ffi e NE (b CTN, 6to doqrmúto t6r 06 mo§ÍnG oí6fl6 da ceÍtHâo
rÉg8live.

Esti cdüdâo é vlillÍa para o estúd€dÍÍlBÍ o rnüE 6 suas fiÍáb 6, no cso (h 6írts í*Ídirro, púa
todc c óEtc c frrndG púülicG da dírÍnastÍeçâo (fÉa I olô vloqiedo6. R#íl{o à sikieçto &
sqeto pesshro no &rtJto ds RFB o & PGFN 6 eôÍaloe hdüsiw s coírtÍDLl(iõG socieis píwh*a
ns CÍno'd I'ú (b peÍáoraío fuico & íf. í1 (lt Loí rf E.Az. da 24 & jtrÍto & íBí.

A eceüeção dcte c€ltidáo 6tá condcionade à voíflicâçáo do sus ertârfciHe m htâneÉ, nG
€íúoísç6 <hüp:/r\iuw.í€c€i,,a.íe,q§.gs,t.d>.ou <füF:/lww,ffi.faz0ítd8.epy.fr.

ceÍüb ômÍti(la gratuitâm€í*o coÍt bes€ ne PoítaÉa coniunte RFB/PGFN ÍÊ 1.75'', $ Ü2J1012O11.

EÍrfiflr b OE:Zr:Íl ó (ía 20/0í/20íô <hoís e dda de BÍÉÍlb>.
Váftr at6 l6lgllm1a.
CóQp (lo cqttÍolc de c€ítir&: tE6D.F§a.tSFE.?t7
QldqrêÍ íasúa q, €íÍrqtd8 hvdlrerá ostô doomonúo.

úat

ontribuinte possui arrolanento de benc, conforne LeL no 9532/1991 .
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C/|.IXA
CÂIXÂ ÉCONóMICA FEDERAL

CeÉiÍicado de Regularidade do FGT§ - CRF

Inrcrlção:
Razão lioclal:
Endercço!

0312135í@O1-71
KR8 CO STruTORA D€ OB8ÂS LTDA
AV 5Âi{TOS Drfi,ro T 50O sALÂ LO2 I goAWSTA I LOr{DRr A / PR /
86039090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o AÍt. 7, da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica qu€, nesta data, a empresa
aciÍna identificada encontra-se em situação regulôr Frante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o pres€nte Certificâdo não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuiçõ€s e/ou encargos devido§, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Valldadc: 2910412016 a 2A|05/2016

c.rtifi c.ção Íl úmcro: 20 L 604 29O222r 58 79 140 I 8

Informação obtida em L7/05/2016, às 11:59:30.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em L€i está condlcionada
à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.calxa,gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: KRB - CONSTRUTORA DE CBRÀS LTDÀ
(MÀTRIZ E FILlÀIS) CNPJ: 03 .L27.356/OOOT-'71

Certidãc r\": 4889'l A6'i / 2Cl6
Expedlção: 23/a5/2A76, às C8:43:04
Validade: L8/11/2O:.6 - 180 (cenLo e ortenta) dias, ccnLados da daLa
de sua expediÇão.

Cei:tif f ca-se que RRB - CONSTRUTORÀ DE OBRÀS LTDÀ
(I.íÀTRIz E FILIÀIS) , inscrj-to (a) no CNP,I sob o n'

o 3 . 1 2 1 . 3 5 6 / o o o 1 - 7 1 , NÃo coNsÍÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabaf hastas -

Certidão emitlda com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabaiho, acrescent.ado pela Lei ír" 72.440, de ? de julho de 2011, ê

na ResoluÇão Àdministrati-na r!" l47A/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Ceriidão são de responsabilidade dos
Tribunais do T.rabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anterrores à data da sua expediÇão-
No caso de pessoa lurídica, a CerLldão atesta a empresa em relaÇão
a todos cs seus esLabelecimentcs, aqências ou filiais.
À acelLacãc destá cerr,rdãc condiciona-se à veriíicação de sua
au:enr-icldade no Dortai do Tribunai Suoerio:: do Trabalho ná
lnLiir:nei (ht:p : /',/vJww- is.,. jus,br)
CerLidão em j.t ida grâtuiLamente.

TNFORUÀçÃO TMPORTÀIÍIE
Do Banco Nacional ie Devedores Trabafhistas constam cs dado
necessár1os à identiíicaÇão das pessôas naturais e luríd1cas
lnadimplentes perarlte a .lustiÇa do Trabalho quanto às obriqações
es:abeiecidas em senLença condenatória transitada em julgado ou en
accrdcs ;udiciars :rabaLhisEas, inclusive no concernent-e aos
r:ec3l-himentos p z: e v i d e n c r á r r c s , a honorários, a custas, e
emclumenlos cu a recc;himentos determinados eln lei; ou decorrer:tes
de execução de acordos firmados perante o I"íinistérlo F.úb1ico Cc-,

Trabalho ci-i Ccmissão de ConcrllaÇão P::é-;ia.

,fl-I
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coEflro ltctoiaa DC Elcttíatta
! AGTO OII  DO PARAiA

Ceftidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharía e Agronomia do Paraná4REA-PR, certiflca que
a empresa! en@ntra-se regularínente regisÊrada nos terÍnos da Lei Federal no 5.194, de
24 de dezembro & 1966., estando habilitada a exercer suas ativídad€§ no Estado do
Paraná, cÍrcunscrita à(s) atribuiÉo(ões) de seu(s) responsável(eis) técniao(s),

Cêrtldão no: 601 14l2O1ó Valldadg L4/lll2OL6

Razão SocIaI: XRE - COI{SIRUTORA DE OBRAS LTDA
CItlPr: 03121356000171
!|um. Regi6,Eo= 172L4 Rêelstra.lB deede : A6/07 / 1999
Capltal Sodal: R$ 2.000.000,00
Endcr@: AVENIDA SANTOS DUMOT{T, 500 10 ANDAR -SL 102 BOA vlSÍA
Hunldplo/E.ta.ro: LONORINA-PR CEP: 86039090
OüJcuvo Sodal:
Pavirnentação aíálti(2, terraplanagrcm, seneâÍÍEnto, indústria da construção cívil,
incorporadora, coínpra e venda de ínÉveis e locaÉo de nÉquinas e equípaíflentos, com
ou Sem ÍÍEtoris,tâ.

En@ntra-se quite com a anuídade relativa ao exercício de 20L6.
Não possui rlébito(s) referente a processo(s) de fi*,alizaéo €/ou dívida ativa até a
presentê data.

Rcporrável(Ce) Técrdco(c) :

1 . JORGE LUIZ DIAS EASTOS
Cartelra: PR-5240/O Oata de Expedição: 05/A8/§76
Desde: 23105/2000 Carga Horária: 8:0 H/D
Írtulo: ENGENHEIRO CryIL Situação: Regular
DO DECRETO 23569 - ARTIGO 29 (AL.B,C,D)

Ítulo: ENGENHEIRO CML Situação: Regular
DO DECRETO 23569 - ARNGO 28

2 - AFRANIO EDUARDO ROSSI BRÂNDÃO
Carteira: PR-5362/D Datâ de ExpedlÉo: O3/O9/L976
Drerde:22/06/t999
Írtulo: ENGENHEIRO CML Situação: Regular
m DECRETO 23569 - ARTI@ 29 (ÂL.B,C,D)

Írtulo: EHGENHETRO CML Situafo: Regular
DO DECRETO 23569. ÁRTIGO 28

3 - FABRICIO TOSCA FAGOTN
Carteíra: PR-109171/D Data de ÉxBdtçãot 30/03/2OLO
DEf/,ei O9/L2/2O7L Carga HorárÍa; 8:0 H/D
Ítulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

I -r:

Ár't

dw





DA RESCLLjeÂC 218 - ÂRTIGC 07 do CONFEÂ

Faid íiris de: COiiCOR.RÊíiCiÂS

Certificamos que caso ocorra(m) alterafro(ões) nos elementos conticlos neste
O(rltll!te!!tl_r.- e:!d LelLrud(t LtslOeld Stl.! Vdltudue pdld IUíJUS OS elelLO5.

-^*t)a^ ^^)^-1 --- -- ^,<-.--A duLÉrrLlLruduE uE5ral LÉr LruórJ puuEr a 5cr Lt,|rr rrrorral llé paullro ur,, Ll\r--tr-i-r\
(http://www.crea-pr.org.br). através do protocolo n.a 778192/2016, ressaltancro a
irÍtx'ssil-riliriarle de exectrçãÚ de quais(lueÍ serviços ou ol ras setn a pãfticjpacão eíetiva

--^-- --!. --tt -:^\ !-:^-:-^/^rUe:,CUt5l I Eslr\Jl IsáVtrltEl>, LEL|llLUl5r.

Emitida via Internet em 18/O5/2016 13:30:49

DÉp€nsa-sê a essirâtura nêste documênto, conformê Insirução de S6rvço íJn (tizi2Ai1.
^ 

r-t l\.--.1.-, ê aÁair, <;-.4>na^ ^ :,,+.-- ;

Íêspeclr!ã açãú pÉ.Éi.

r)r
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CeÉidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Consêlho Regíonal de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo en@ntra-se regularmente regÍstrado(a) nos termos da Lei
Federal no 5.L94/66 possibilítando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atríbuiéo(õ€s) constantes de seu registro.

Certidão no: 59912/2O16 Validade: L4/ll/20L6

lsa

Norne: ]ORGE LUTZ DIAS BASTOS
Carteira - CREA-PR No :PR-52210/D
R.gbtro N.cbn l: L7O4226A2\
R.gi*r.do(.) d.d. I O5lOAlt976
FbCão : LUIZ DIAS 8A§TOS

DNCE OORTA EâSTOS
Dlb dr Xlr<ircnto I OSlOElTgSl
C.Ítch d. Id.Írtldld€ : 776336
t{lturlldldr : LO ORIXÂ./PR

eF:2070336E915

Írtulo1s1:
ENGENHEIRO CTWL

FAC DE ENGENHARIA-FUNDACAO EDUCACIONAL DE BAURU
Diploma@o : 03/08/L974

SituaÉo : Regular

Atríbuições profi ssionais:
DO DECRETO 23569 - ARTIGO 28 de tt/L2/1933

DO DECRETO 2356f) - ARÍIGO 29 (AL.B,C,D) & LL/L2/1933

En@ntra-se guíte com a anuidad€ relativa ao exercjcio d€ 2016.
Não possui débíto(s) referente a processo(s) dê fiscalizaÉo elou dívida ativa até a
presente data.

Para Ílns de: Concorrências

A autenticídade desta certídilo poderá ser confirrÍlada na página do CREA-PR
( http : //www,creâ- pr,org. br), através do protocolo n.o í7 7 620 / 20 L6.

Emitida via Internet em L8/05/20L6 09:11:09

Dêp.n5+5r !.siirrtur. n st docum.rto, conbrmr Ínrtruio d. S.rvio No 0o2l201a.
A frdÍrtçi,o d.5t docúÍ.rúo coídluit. .m criD. prtvito rc Crádip h]t!l Errra.io, rqi.t ndo o
..sp.ctivr .ção p.n f

rs
11,#





co§a.ío ICG!úiar oc Er6Erfl tt
r AMOiOÍIA DO PAIAIú

CeÉidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Cons€lho Regional de Engenhãria ê Agronomiâ do Faraná-CREA-PR, certifiG gue
o(a) profissíonâl ôbaixo encontra-se regularÍÍEnte registrado(a) nos termos da Lei
Federal no 5,194/66 possibilitandor(a) a exercer sua profissão no Estado do Páraná,
cirqrnscrita à(s) atribuiÉo(ões) constantes de seu registro.

Certidão no: 59916/2O16 Validade: 14/tl/2OL6

135

NoÍne: AFRANIO EDUARDO nOSSt eRÁÍ{oÃO
Carteira - CREA-PR No :PR-5362/D
Rlgi*ro N.cbnàÍ : 17037 l2l8g
Rrgi:todo(r) dcrdç | 0310911976

FÉÍão ; XE.SOT{ FERRETnÂ qEA DÃO
o cA ROSSI BRÂI{OAO

H! dr tlrrdnq|to | 3UOSllg5o
C.ft*. ó. ,ílrÊdE,df, i 724§629
rUrí!U!d. , S§ Pr.l,llOlSP

Ctr r 2LOOL9799I5

Írtulo(s) r

ENGEÍ{HEIRO CIVIL
FAC DE ENGENHARIÁ-FUNDACAO EDUCÁCIONAL DE BAURU

DidoÍnaÉo 129/L2/1973
SítuaÉo : Regular

Atríbuí€õ€s profi sgonaís;
DO DECRETO 23569 - ARTIGO 29 (AL,B,C,D) de LL/t2/1933

DO DECRETO 23569 - ARTIGO 28 e LL/L2/L933

En@ntra-s€ guite com a anuidâde relativa ao exercício de 20L6,
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalÍzação elou dívida ativa até a
presente data,

Para fins de: Concorrências

A autentícidade desta certÍdão poderá ser confirínada na página do CREA-PR
( http: //www.crea-pr. org. br), através do proüocolo Í1,o L7 7 633/ 2OL6.

Emitída via Internet eíÍl. LB{05/20L6 09:13:35

ClEprnra-s. r .ssir.tu.â Illst docum.ílto, conform€ lÍtEtÍufão dq Stdiço No 00212014.
A í*fração dG!t! docurn.nto corEttui-la sm c,im9 prevÊto rr Crídfo Pcnrl Brt Liro, Eui!fundo
rsspectiva Egão panal.
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CONSIRUIORA t3?

DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

A

Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços n.o 00U2016.

O signatário da presente, o senhor AFRANIO EDUARDO ROSSI

BRANDÃO, representante legalmente constituído da proponente KRB

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, DECLAFLA que a mesma recebeu toda

a documentaçâo e tomou conhecimento de todas as informações e

condições necesúrias à execução do objeto da Tomada de Preços

supramencionada.

Londrina/Pr., 23 de Maio de 2.016

STRUTORÂ DE BRAS ITDA.

EDUARDO R BRAN
CPç 2 9.799-13 / nG 1.248.862-9/SP

CR R S362lD - Resp. Técnlco

,?-1

á.
Á

#
Av. Sontos Dumont,50O - Sl.l02 - CEP 8ó039-090. londrino . PR - tone: {43) 3324-9950 - E-moil: krbconskuioro@sercomlel.com br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná 133

ATESTADO DE-VlStTA

Ref: Edital Tomada de Preços No 00312016 - PMNSB

Objeto: Cohtratação de empresa especializada para Recapeamento Asfáltico e
Recomposição de- Pavimentação Asfáltica eh-vias urbanas, com recurcos do
Sistema de financiamento dê Ações nos muniêípios do Estado do Paraná -
SFM, Projeto no 16.

Declaramos que o Engenheiro Civil FABRICIO TOSCA FAGOTTI, CREA PR

1091711D, da proponente KRB - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ n'
03.í21 .356/0001-7't , devidamente credenciado, visitou o local da execução da Obra
do lote único, obieto da Tomada de Preços em epígrafe.

Nova Santa Bárbara, '1 1 de maio de 2016

- lvan hiro Tagami
Engenheiro Civil do Município

CREA PR 1O44O7ID
AUTÉ!'I IICAÇ AO
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CONSELHO BEGIONAL DE ENGENHARIA, AROUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acerio Técnico
O Conselho Regional de Engenharia, AÍquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR,

certifica que o(a) proÍissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(S) reÍerente aos serviçosy'obras descÍitos nesta certidão, tendo-os declarado como concluídos,
integrando desta Íorma sua.expeÍiência profissional, conl§rÍnê preceitua a Resolução ne 317/86 -
CONFEA em seu artigo primeiro. I

ENGENHEIRO CTVIL AFRANIO EDUARDO ROSSI BRANDÂO
CARTEIRA PROFISSIONAL:PR-5362/D ACERVO TECNICO N.q: q8365/20O2

Participação: RESPoNSÁvEUD(EcuToR.ART Ne........................:
Empresa Executora....:
Contralante................-:
Tipo de Obra / Sêrviço:
Serviço Contratado..... :

Dimensões
Local da Obra..........
MunicÍplo/Estado....
Data de lnício .........
Docto de Conclusão
Observação............

170053621 0044 0 .

KRB - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA
ARRUAMENTO.
EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO
EXECUÇÃO TEHRAPLENAGEM.
EXECUÇÃO OBRAS DE ARTE CORBENTE

VIDE ATESTADO.
pRoLoNGAMENTo DA AV. lraRrNoÁ - cENTBo
LONDRINÀPR .

29/032000 Data de Conclusão :í ryoU2ooo
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
sERVtÇO REALTZADO CONFORME TERMO DE RECEBTMENTO DEF|NIT|VO DA-.
TADO DE 28/08/2002, ANEXO À PRESENTE CERTIDÃO, AVERBADO POR ESTE .

CBEA-PB. ESTA ART SUBSTITUI A N' 1 700536210022 .

A presente Certidão Íoi lavrada em atendimento ao que dispõe a Resolução n.q 317/86 - CONFEA,
e mediante solicitação junto a este Conselho, a qual vai assinada, por delegação de
competência desta Presidência - 'Portaria n.S51/01 de 09 de Agosto de 2001 , pela

REGIONAL DE LONDRINA.

LONDRINA,29 DE OUTUBRO DE 002
áa qÊp\/Ê
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TERIAO D RECEBITI1ENTO D NITIVO

OBJETO: TraVessio do Logo Igopr5

LOCAL: Prolongomento do Ávenido Maringó
EDfTÁL: Tomododepr4on."Í?/GC-99/026 :
CONTRÁTÁDÁ: KRB Construtora de Obros Ltdo.
CoNTR^TO N.o GC-@/26
PRÁZO DE O<EanÇÂO: 150 (cenro e cingúeato) dios
ngSpOttSÁVA fÉArfCO, Errg." Civil Áfrônio Eduordo Rossi Brondão,
CREÁ Pr-0O53ó2/D - 

^RT 
- t7OO5362lOO22

aCúf nçÃO Á obro foi inicíoda em 29/03/2@0, recebido em coróler provisório em

16/08/200o, serrdo executoda de ocordo com projetos, especif icoções e sotisfozendo os

exigêncios do f iscalízoção.

DESCRTÇÃO RESU,I TD^ DOs SERyrçOS EXEA/r^DO5:
Serviços iniciois:
Demolição de moio f iolsorjeto : 900,0Om1

Danrolição do povimentoção osfáltico : 3.óó1,5Om'z

Movimento de lerro z

Aterro compoctodo : 22.004,31m 3

Calçoda em concreto: esp-5cm : 7.2L3,O4m2

Povimentação:

Meio f io com sorjeto :1.703,97m1

Mureto em concrefo p/ rototória : 214,01m1

Reboíxomento de guios p/ cadeirontes : 5ó,00ml

Sub leito compactodo: esp-Z0cm :8,216,17m2

Pnse de brita groduodo esp-1?cm: 8.2!6,l7mz
Imprimoção CM-30 - l,3lifros/m'z :8.?16,l7mz
Capa osfóltico CBUQ esp. : 4cm'. 8.?76,17m2

Drenogem superficial / Cr.nolizoção:

Tubuloçõo de concreto : $ 0,40cm-405,0om1
Tubulaçõo de concreto : $ 0,50cm-103,00m1

Tubulaçôo de concreto : Q 0,80cm-12,00m1

Tubuloção de concreto ormodo : $ 100cm-5,0oml

Boco de Leôb: 65,00 unidodes

AUT
N
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Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
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O presente Termo de Recebirnento
Deflnitivo, foi apresentado ao CREA-PR em
cunprimento a I-ei Federal 8.666193, não cabendo
atestar a conclusão ou realização dos serviços,
sendo a responsabilidade deste órgão, a veÍificação
da atiüdade profissional em conformidade com a

Iri Federal 5.194166.
Certificarms ainda, çe o pÍesente TeÍm

Recebircnto Definitivo é parte integtante da
Certidão de Acervo Técnico t" 0(]3365D002 -
RLDA, expetlida em 29/10DO02, no que conceÍne
às atividades da área da Fngenharia Civil, confornre
atribuições do profissional, referente a ART n"
170053627N44 0

CREA.PR

Londrina, 29 de Outubro

Eng. Civil
Regional
o Rr'bas Blanski
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Prefeitura do Município de Londrina 1

Secretaria de Obras e Pavimentação

1I

. Poço de visito poro tubo ô O,+O À O 1,OO; 10 unidqdes

. Escovaçõo meconizado de volos : 1.500,00m !

. Lostro de concreto i !1,74m'
o Armqduro CA-50/60: 10.82ó,@K9
. Formo compensodo resinado 12 mm : 98ó,5óm'?
. Lonçomento concreto na estruturo : 107,34 m3
. concreto estruturol FCK-?OO Mpo 107,34 m'
. Bose de rachão : ó80,0Om !
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O presente Terrno de Recebimento
Definitivo, foi apresentado ao CREA-PR em
cu[priÍnento a lri Federal 8.666193, úo catendo
atestaÍ â conclusão ou realização dos serviços,
sendo a responsabiütlade dcste óÍgão, a verifcação
da aüvidade profissional em conformidade com a
Iri Federal 5.194166.

CeÍificarms aintla, çe o presentái-ermo.
Recebimento Definitivo é parte integrantê da'
Certidão de Acervo Técnico rl." O03365f2002 -
RLDA, expedida em 291101200'2, no que cooceÍne
às aüvidailes da fuea da Fngenharia Civil, confornr
atribuiçõàs do profissional, referente a ART n"
1700536210044 0

CREA.PR

Londrha, 29 de Outubro de

Gerente Regional
Eng Civil Ribas Blarski
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARh,, ARGUÍTETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO PARANÁ

ENGENHEIRO CIVIL AFRANIO EtruARDO ROSSI BRANDAO
CARTEIRA PROFISSIONAL:'PR-5362/D ACERVO TÉCNICO N.O: 225S5 

'ZNO

Certidão de Acewo Técnico
O Conselho Regional de Ençnharia, AÍquitetura e Agrcnoínia cto Estado do paÍaná - CREA-PR.

certiftca que o(a) 'profissional abaixo procedeu a(s) AnotaÉo(ões) de Responsabilklad€ Tá:nica -
ART(s) referente aos seÍviçpyobÍ€s descÍitos nesta cerüdão, tendGos declarado como concluídos,
intêgrândo desta forma suâ elperiêncie profissional, confornle pÍeceitua a Resolução * Alt7reÁ.
CONFEA em seu artigo primeiro.

ART No_.......................:
Emprqsa Executora.... :

Contratante..................
Tipo de ObÍa / SeMço:
SeMço Contratado.....:
Dimensões.................. :

Local da Obra.............:
Município/Estado........ :

Data de lnício .............:
Docto de Conclusáo .. . :

ObservaçPo . . .. . ... .. ... .. .:

17m5362í0O0í. . . participaÉo: RESPoNSÁVEL_EGCUTOR.
KRB. CONSTRUTORA OE OBRAS LTDA .

MJB ENGENHARIA CIVIL LTDA
RODOVIAS.

ExEcuçÃo DE PAVTMENTAÇÃo.
14.,136,00ii,2.. ..
DIVERSAS RUAS. C.H, GUILHERME PIRES
LONDRINA/PR .

23109í999 Data de Conclusão :0í10/í999
ATESTADO CONTRATANTE
SERVIçOS EXECUTADOS CONFORME ATESTADO DATADO DE O3/12y19S,
ANEXO A PRESENTE CERTIDÃO.

ART NO.,. 22773090 Participação: RESPONSÁVEL.EXECUTOR
Empresa Executora....: KRB - CoNSTRUTORA DE oBRAS LTDA

ContratantE............ -.... : HAFIL EMPREENDIMENTOS LTDA .

Tipo de Obra / SeMço: LoTEAMENTo

Serviço Confatado..... : ExEcuÇÃo oe oeRASísERVlÇos'

Dimensôes..... ............. o,oo'
Local da Obra.............: LoTE 307-Az - GLEBA JACUTINGA
Município/Estads. '.. . . . .: LoNDRINIJPR
DatE de lnÍcio ..... .

Docto da Conclusáo
Observaçáo... ....-...

22/06n999 Data de Conclusão :06/121999
ATESTADO CONTRATANTE
SERV|çOS EXECUTADOS CONFORME ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS
DATADO DE 09/12yí999, ANEXO A PRESENTE CERTIDÃO.
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í.MJB" ENGENHARIA CIVIL LTDA
R@ Got €rn:doÍ Püi8oa dê Sduá n' & . s.h 1ol - CEP- EóOltCX - tÀdlttu -Pr
CGC 7681576@r-23 ' rc1\, @raí§7-Ct - FoÍE (0{3) 33C2E6A - Fü (q3) I}3922

ATESTADO

MJB ENGENHARIA CML LTDA., pessoa

jurídica de dteito pnvado, com sede à Rua Govemador Parigot dá So.?, 80 - Sala 104 - Jardim Nova

Londres, nesta cidade de Londrioa, Estado do Paraná, devidamente inscritâ no CNPJ n.

76.681.5'161000l-23, CERTIFICA para os devidos fins, que a empÍesa KRB

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. tenoo como Responsável Técnico o f,ng.

ArBÂNIO EDUARDO ROSSI BR fNDÃo - cnna 5362n , executou a sub-Empreitada ü
obra objeto do ConÍato vinculado ao CoEvite N" 023/99-PAVILON que a MJB Eogenbaria Crvil Ltda.

tem conhatado ju[to ao Serviço de Paviqcntação de Londrina - PAVILON, compreendendo a execução

dc scrviços de recapeamento asfáltico ern diversas ruas do Conjutrto Habitacional Guilhermc Braga de

Ahrcu Pires, lestc muuicÍpio, conforme especrficação abaüo:

pEBIoDo DE E)(xcuÇÃo: 23t09t1999 À oslronsgg.

(ED
133

qUA}ITIDÂDE

14.436,00 m'?

1

DI§CNMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

r R.ctDe.motrtoAsÍltüco

C.B.U.Q. (Coocrcto Bctuminoso Usinrdo à Quente) esp.3cm

CERTIFICAMOS também que a referida obra obtev

ótig,lo ôndgmento, sendo executada dentro de todos os padrões técnicos exigidos, e que até o plesente

momÇnÍo, trlo teÍuos nadâ que desaboue tecnicamente no desempeDho das atividades da empresa acima Ir
Por ser expressão da verdade, hrmamos a presente

Londrina-PR., 03 de Dezembro de 1999

lEr iÉcorlcooÀ \

d

MJB ENGENHTIA clvlL LTDA

, - *Z-.,*.*x^&
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A pÍesente Certrdão foi apresentado em cumprimento a ki Federal 8.666/93,
não cabendo atestaÍ a conclusão ou realização dos. serviços, sendo a

responsúilidade deste órgão a verificação da atiüdade profissional ern

conformidade com a t ei Federal 5 .194166 .

De acordo com as atribui@es do profissronal anotãrte da ART
1700536210001. Certificamos a pÍesente Certrdão no que conceme Í§
atiüdades da rí,rea da Engenharia Ciül. Certificamos aind4 que, a pÍesente
Certidão, é parte iÍúegÍante da Certidão de Acervo Técrriqp. n' 22585/2000,
emitida em 03/01/2000.
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17.830,74 m2

2.0í9,00 ml

259,90 ml

1.302,00 ml

740,00 ml

744,ffim!

46,ü) un

7,00 i,tn

90,00 un

11,00 un

'l
t:af*ê; 1ÉÊ>

ia.i -s- !#:

a#l\H,a EI'PREENOIMENTOS LÍDA.

ATESTADO DE GONGLUSÃO DE OBRAS

llAFl1 EIPREENDITENTOS El!â, pessoa jurídica dê dirêito
privado, com sede à Rua Teófilo Oftoni, n.o 63, na cidade ào Rio dsJaneiro, Estado do
Rio de Janeiro, devidamente inscrita no CNPJ/MF n.o 77.525.8(EJ0O1-28, CERTIFICA
para os devidos Íins, que a empresa KRB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA têndo
como Responsável Técnico o Eng.o Civil AFRÂMO EDUARDO ROSSI BRANDÃO -
CREA+R 5.3620, eiecrÍou obras de infa estrutura no Loteamento denominado
JARDltl MARIA CEUNA no lote 307rAZ'da Glpba Jacqlipga em Londrina, Estado do
Paraná, conforme especificaçáo abaixo:

pEnioDo DE EXEGUçÃOI2?//úíO99 à OC,í2,í9OO

Discrlmlneção dor Serviços Quenüdade
oí)Pavimentaçáo asfáltica, com preparo de caixa, base de brita

15.678,0O m2

72§27 m2

HAFIL

graduda e = 10crn, imprimação e capa asfáltica em CBUQ e = 3crn

o2)Pavimentaçáo asfáltica, com preparo dê caixa, basê de bÍita
graduada e = 1Scrn, imprimaçáo e capa asfáltíca em CBUQ e = 3cÍn

O3)+avimentaçáo asfálüca, com preparo de caixa, basê de brita
graduada e = 22ctn, imprimação e capa asíáltica em CBUQ e = 4cm

04)4aleria de Águas Pluviais coni diâmetro A O,4Om

06)Galeria de Águas Pluviais com diâmetro O 0'6Om

O7)€aleria de Águas Pluviais com diâmeÚo O O'aom

08)€aleria de Águas Pluviais com diâmetro @ I 
'OOm

09)+oço de Visita

íO)Poço de Queda

í1)-Boca de Leão

121-Boca de Lobo DuPla

AUTENT ol

,4fl,
Í

nn,
N,,P
g4o

NOV



A presente Certidâo foi apresentado em curnprimento a Lei FedÊÍal 8.ffi/93,
não cabendo destaÍ a conclusão oü Íealiução dos- serviços, sendo a
responsóilidade deste órgão a venficaçâo da alrüdade profissional em
conformidade com a Lei Federal 5 .194166 .

De acordo com as arribui@ do profissional :rnotmte da ÂRT 2277309-0.
Certificamos a preseÍrte Certidão no que conceme as aúüdades da area da
Engenhana CiüI. Certificamos aind4 que, a presente Certidão, é parte
mtegrirnte da Certidiío de Aceito Técnico n" 2258512f[l0, erriúda em
o3l0u2w. :

03 de Janero

de LondrinreLoord.

CREA-PR

ffF;.-' '.'*$, \
,:4S', í

')t'
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H*PR
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mÀ+0
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mPn

EA{N

MPf,

EÀ{N

HA+q

qa+t

mR+f,

qBIn m+n ma+[ HÀ{n Hâfn m+e f,a+n

EBfi EÂ+N qftPn
HAf, m+r

§R+f, qsfl m+nBfn Hs+R m+t
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í,00 un

7.837,@ ml

1
.-.ã=. '';Éi

-j -d- ='+'l:*:. ;" '+.:i,,
r"#{ài ?r'

"* L\*á1 HAFIL
EHPREENOIMENTOS LTDA

í3)Oissipador

í4)fiede de Água Potável
DN - íOOPBA_
DN. 75 PBA-
DN - 50 PBA-
DN-15OPVC FoFo-

9í9,00 mI"t'
518,00 ml

5.972,00 ml
428,00 ml

í S){vleio-fio com Saíeta 9.16.5,45 ml

CERflF|GAUOS também que a referida obra obtevê óümo andamento,
s€Írdo exêqÍada dentro de todos os padrões técnicos exigidos, ê que áé o pÍesente
momento náo temos nada que desabone tecnicamente no desempenho das atividades
da acrma

de Dezembro de 1.999

Vilceu Lutz e ouzo
Et{G{ CIV|L - CREA 1 DFR

A IAEELIONATO E REGISTRO C|VIL
LONORTNA - PAR/AIVÁ

. AarÍdr.ço . d9u ía

\4*4*:./+++ .m*:*-::13:'poí
Egr9rr
É-6'E

*ffi I

AUTENTICA
NO VERS

o
ondnna {

S& Lulz-.. J;Ç.::t-ii:.:.:.:.:.:.- -
,,......da 1üú-a.
r:raíJ+- )a*+É.,. .

- }.d^Íh
Dd!A B- C.rErrtE - Eac. June.
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qBdn

HA+N

MBfi

HÀfi

m+f,

üq+n

MAíR

HA+N

MBfi

mfi
üa+f,

BBrfn

HÀíR m+n qa+n frs+n qs+n mÀfi Ef,
fiftPf,

m+n

EAf,

HBíI

HÀ+B

EAfi

qÀ+R

HAfi

m+n

qs+R

HA{N

f,a+n

fiftftEÀf, m+n
mq+f, mf, m+Rmfi f,B{n ma+t
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TABEL I Ô
DE

NOTA Dleder Held g)llnel ' l&teb oê!$edo
FIHEl :hndru Mom Solin"l CâslÍo Ar{o

Dealse de lleld S{llÍnet

A presente Certidão foi apresenado em curprime,nto a I.ei Federal 8.66193,
não cabendo atestaÍ a conclusão ou realizaçiio dos serviços, sendo a
resporsúilidade deste órgão a verificação da aiüdade profusional ern
conformidade com a Lei Federal 5.194/66.'
De acordo com as atribui@es do profissional anotante da ART 2277309-0.
Certificamos a preseÍte CeÍtidão no que conceme as atrüdades da rírea da
Engenhana CiüI. Certificamos aind4 que, a pr€sente -€eidâo, é parte
integurte da Certrdão dê Acervo Técnico n" 22585120N: eri.tida em
03/oU2000.
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1

CONSIRUIORA

DECLARAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref: Edital de Tomada de Preços n.o 003/2016.

ConÍorme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resoluçáo n-o

218 de 29106n3 e n.o 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela

obra, caso venhamos a venc€r a referida licitação, é:

EDUARDO BRANDÃ E " Civtl. GREA 5.362- d.ta do aro O3l0gn976.

e,4l( &--1,

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao

nosso quadro técnico de profissionais.

4,
Londrina/Pr., 23 de Maio de 2.016.

K STRUTORA 0 (.1
AF N EDUARDO BRAN

cPF 210
CREA

799-7s I RG 1.248.862-9/SP
51621O - ResP. Técnlco

ú

Av. Sonlos Dumont,500,Sl.l02 . CEP 8ó039.090 ' londrino.PR - tone: {43} 3324-9950-E-moil: krbconslruloro@sercomlel.com.br
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CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVICOiSTÉCNICOS

Contrato de Prestaçáo de Serviços Técnicos que entre si fazem de um lado a
empresa KRB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., com sede na Rua São Salvador, n.o
878 - Sala 01 - Centro, Londína, Estado do Paraná, inscrita no CGC/MF sob n.o

03.121.356/000'l-71, qualificada e representada neste ato pelo seu Procurador abaixo
assinado, Eng.o JORGE LUIZ DIAS BASTOS, denominado sirnplesrnente
CONTRATANTE, e de outro lado o Eng.o Civil AF DO o BRANDÁO
brasileiro, casado, residenb e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, sito à
Rua Belo Horizonte, n.o 1.330 - 3.o andar - centro, devidanente inscrito no CREA-PR sob
n.o 5.362-D e no GPF/MF n.o 210.019.799-15, doravante denominado sinpleornente
CONTRATADO , resolvem celebrar o presente instruÍÍÉnto de Contrato de Prestação de
Serviços Técnicos, que regerá segundo as cláusulas seguintes:

CtAUSUIá PRIMEIRA:-
O Prazo de duraçáo do presente contmto é por tempo indeterminado,

vigorando a partir desta data.

CLAUSUIá SEGUNDA:-
O CONTRATADO receberá pela prestaÉo de seus serviços técnicos

profissionais, honorários corÍespondentes a 9,0 (nove) Sslários Mínirre, que será pryo
mensalmente até o dia 10 do calendário do rÍÉs seguinte.

CLAUSUI,\ TERCEIRA:-
Sempre que houver aurnento no salário mininrc vigente, a inportância

correspondente aos 9,0 SM será autornaücamente alterado.

CLAUSUIÁ QUARTAi
O CONTRATADO obrigá-se a cumprir fielÍÍEnte todas as noÍrnas insütuídas

pelo CREA-PR., responsabilizando-se por todos os tabalhos de ordem técnica.

desenpenho das atividades profissionais do CONTRATADO, ficando as despesas

deconentes a cargo da CONTRATANTE

CLAUSULA QUINTA:-
A CONTRATANTE proporcionará todas as condiçÕes técnicas necessá

CIáUSULA SETlillA:-
Quando da rescisão do presente contÍato, fcam as partes

comunicarem iÍnediataÍnente ao CREA-PR.

nas

órgão
íIrnto,

,11
-7',

CLAUSULA SEXTA:-
A CONTRATANTE em ternpo hábil deveÉ comunicar por escrito ao

acirna referido,. qualquer rmdificaçáo rebrente aos temEs do prcsente insftt
ficando corro responsável pelas conseq0ências que resultarem dessa omissáo.

a

i lilr Lit t,, s ;...
coivt o oRie:rual
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CONFERE
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CARTÔRIO SALINET
Crrüloo que o SELO OE
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CLAUSUIá OITAVA:-
As partes obriganrse a observar fielrente as disposições legais e

cffiúetuÉris, rcponsabilizand+G€ o infrãlor às penae da Lei, pindpalrrrÉe ressarcindo oe
prejuízos que por ventura venham a e.user à parte prejudicada.

AíÍüas as partes conffií*es, de corrurn-acodo, elegem o Foro da Comarca
de Londrina-Pr., para dirimir quaisquer dúvidas oriundás do presente contrato, com
renuncia a todo e qualquer outro que por direito lhes caiba, por mais privilegiado que seja.

)
?

E por estarern oertos e aiustadc, assinarn o preser*e
(três) vias de igual fonna e teor, na presença de duas testemunhas

r., 17 de Junho de I

gn03

XRB c OBRAS LTDA
TesterT0nhas

CP s07-o
- j,21 .'r. !r< .r'- i -- { i-'ç-

AFRANI EDUARDO ROSSIBRANDÃO

C
c t esCuita Samfies

F 880.0 .849-91

ÁurerurtcnÇno
NO VERSO

N

\

\
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CoNTRATO DE pRESTACÃO DE SERVrÇOS TÉCNTCOS

CoÍtÍaúo de Prestacrão de Serv(oe Tecnkos que emÍe sl fazcm de um lado a

empresa KRB CONSTR.UTORA DE OBRAS LTDA., coín sede na Rua São Salvador, n.o 878
- Sala Ol - .C-enúo, Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CGC/MF sob n.o
03.121.35610ÍI)1-71, qualificada e representada leste ato pelo seu Proorador úaixo
assinado, Eng.o AFR.ÂNIO EDUARDO ROSSI úRnNof,O, doravante denominado
simplesÍnentc CONTRATANTB e de outro lado o Eng.o Civi! ' ORCE LUIZ DIAS BASTOS
brasileirq crado, resklema e domkillado na ciríade de londrina, Fstado do Paraná, sito à Rua

Piani, n.o 1.859 - 8.o ardar - cemÍo, devllarnente lnscrlo no CREA-PR. so,b n.o 5.2,(}0 e
no CPFIMF n.o 207.033.689-15, doravante denominado simplesrnente CONTRATADO ,
resolvem cekbrar o pÍesente instrumemo de CrntÍãto de Prestaçao de Serv(os Técnkc, que

regerá segundo as cláusnb seguintes:

CLAUSULA PNMEIRÀ:-
O Prazo de dura@ do presente conúato é por tempo lndetermlnadg vigorando

e OeÍttÍ des,ta dtaa.

CIáUSULA SEGUNDA:'
O CONTRATADO receberá pela prcstação de seus seÍvlç6 técnkc

profissbna§ honorálbs conespondentes a 9,0 (nove) Saláric Mlnimc, que será pago

Ínensalmente até o d'te lO do cahndáín do mês scgulme.

CTAUSULA TER.CEIRA:-

O CONTRATADO pre§terá o serv(o durâme iornada de 8,0 horas d

CLAUSULA QUARTA:.
Sempre gue hoüveÍ auÍnento no salário mínimo vtFÍÍ€, a importllnc'ta

conespondeme a6 9,0 SM será autoínãtkaÍn€nte alterado.

CLAUSULA QUINTA:'
O CONTR,ATADO órtese a qrmpdr fielmentÊ todas as normr

pelo CR.EA-PR-, responsúilizandose por todos oo trÚalho de ordem técnka.

CLAUSULA SEXTA:'
A CONTR.AT NTE proporcbnará todas a cond'çôes técnkas

des€mpenho dr atividades proffssbnab do CONTRATADO, fiondo r despesr
a cargo da CONTRATANTE.

cHusuLA sÉflr.t*-
A CONTRATANTE em tempo hábi! deverá comunkar por escrito ao

xima refierirlo, quahuer Ínodific4ão reftrefic aos tÊÍnos do presemc instru

coíno respoíLçável pelr conseqÍlências que resultarem desa omissão.
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CLÂUSULA OITÂVA:-
Quando da resctão do pÍesente cottÍato, ffcâÍn õ part€s obrigadas a

comunkarem imedlaameme ao CREA-PR.

CLAUSULA NOl{Â-
As paÍteí obrigefllsê a obscrvar fieknente as dlspo(Ões hgab e comrauab,

responsaDlllzandose o infrator t penas da Lei, prlncÍpalmeme ressaÍclndo oo preiuízos que por
venúra venham a câusaÍ à parc preI,udkila-

Ambas s parter cofitraEntes, de comum acordq elegÉm o Foro da Comarca de
Londrin+Pr., para dldmir guakquer dúvldr oriundas do pÍesefte coftÊto, com renuncla a
todo e quahuer outro que por direito lhes caha, por mak prMleeiado que seia.

E poÍ estarem cenoe e aiustados, asinam o pÍerefi€ comÍeto em O3 (três) vias
de kual forma e t€or, na pÍesenç, de duas t€stemunhas.

Londrina/P , O5 de Abdl de 2.0O.

507.0r 4.809 2

Marlen Margues Brandão

CPF ó5 83.649-49

KR.B

1 oÊ

LU I

FUI\r{EJUS
R$ 2,50

de Obrs Ltda

ÍO OFICIO DÉ TiTULOS Ir D\'CUMEIíTOS
LOllD.Rlllé - PAÍ!qNÁ

fl:1iH::::;:.:q:ryÚ
r Rêeistredo lob n'-LiLó93.8
Londrina 03 MÂt ?0
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,1,-.,:CONSIRUIORA

RELAçÃO DE DISFoNIBILIDADE DE vEícI,Los, TúQuIxns e EQUIPAflEilTos

Robíeíltêl

Municit*):

Obra:

PropoÍr€flle:

EDÍTAL ÍE TOIADA IE PREçOS it' qB'2fi6.

Nova Sánta Barbara / Paraná

R€cápê AsÍánico 6.n CBUO

KRB CONSTRUTORÂ DE OBRAS LTDA

í

DECLARÂÀ|GS ourRcasru, ouE os vElcuLGs. uÂoulNAS E EoutpAHENTos supRA-RELAcloNADos sERÁo DlspoNtBlltzÀDos

N^ OBRA NA EVENTUAT COí{]NATAÇÃO,

LONDRINA'PR, 23 DE MARço tÉ 2,0,16,

KR t{ RA LTDA.

AF Nto UARDO ROSSI t{
15 / RG 1.2il8.862-9/SP

362/D - Resp. Íécnlco
cPF 210.0

CREA-P

{

tupíb

Ptprtr

PÍ'óp.b

PrópÍio

PFóprio

ftp.b

Póp.io

hp.b

1S-1W

't§

1§

19AO

1947

1974

ru

2008

1

4

,l

1

1

1

1

,l

Bom

BoíÍ

Bo{n

BoÍn

Bom

Boan

Bo{n

BoÍn

Carninháo gâsallantê

Caminháo Espargido.

Rob Artop.opdiio Lbo

Pli CaÍr€€ú*a

Caminhão Êpa

Rolo dê PÍrsrrs

Mbro Acabado.s

Reto Esê€r,rdeira

i,li.ttigan - str

Fo.ê.CsÍgo - UBgl113

Mgrcedo6 Benz - 1113

Muller - AP-23

Dynapsc - CÀ15

Fo.d - FS

ASA í1

N* HolláÍrd

Av. Sontos Dumonl, 500 . Sl.l02 . CEP 86039.090 . I'ondrino - PR - Ione: {43) 3324'9950 ' E'moil: krbconslruloro@sercomlel'com'br
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DECLARAÇAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

CONSIRUIORÁ

A

Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços n.o @3/2016

Objeto: Recape Asfáltico em CBUQ

O signatário da presente, o senhor AFRANIO EDUARDO ROSSI

BRANDÃO, representante legalmente consütuído da proponente KRB

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, declara sob as penas da Lei que

manterá os equipamentos apresentados em relação anexa durante o

ptazo de execução das obras objeto desta Licitaçâo. Havendo

necessidade de substituição ou acréscimo de equipamentos nossa

empresa atenderá imediatamente para gue os serviços nâo soÍram

nenhum atraso em conseqüência desta oconência.

Londrina/Pr., 23 de Maio de 2.016.

{

K UTO

BRAN
AF
cPt 210

CRÉA
.r99-Lsl RGl .1es.esz -glsP

sl62lo -Resp. Íécn lco

Av. Sontos Dumont, 500 - sl.l02 . cEp gó039.090 . londrino - pR . [one: (43) 3324-9950 ' E'moil: krbconskuloro@sercomlel com'br
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3 AF EDUARDO I BRAN

cPt 9.799.15 / RG 1.248.862-9/sP

o

--l

cRoNocRAÍTA DE UTTLTZAçÃO OE VEÍCULOS, f,ÁOUrr{AS E EOUTPA ENTOS

EDITAL DE TOMADA DE PREçOS N.' OO3/'TOíO

PR@ONENÍE: KRB COÍ{aTRUTORÂ DE OBRÂS LTDA

LOCAL; Dlversss Rurr do MuniciÉúo

assoctaçÀo: cóorco:

PROJÊTO: Rêc€pe Asíáltlco em CBUQ

LOTE tf: 0Í
--t

o
COfl STRUIOA: í0.ir27.01 Írú

OBJETO: R€cap€ Aoíáltico 6m CBUQ

M o: Novs Sar a Báôara - Pr

Ir

I

PRAZO DE EXECUÇÀO (DrAS)

60 90 1n 150 180 210 2N 270 300

DrscRtMtNAÇÁo Dos vEicuLos, MÁoulNAs E

EOUIPAMENÍOS OISPONIBILIZADOS 3)
IIEM

_- u1!ç4ç19.._
OTJANTIOADE 1 1 1 1 1 1

0'l CaÍregadeira Frontal

4 4 4 4
ceminhào Basculante

uÍrLrzÁçÃo

OUANTIOADE 4 4
02

AUANTIOADE 1 1 1 1 1
03 Caminhão Pipâ

OTJANTIDADE

,11112çÁO

1 1 1
04 Caminhão Espargidor

1 I 1
05 Rolo de Pnêus

UTILIZAÇÀO

CITJÂNTIOÂDE

u!!E@_
OTJÁNÍIDÂDE 1 1 1 I

06 Rolo Autopropelido Liso

1 1

uTrLrzÁÇAo

OUÂNTIOADE
,|o7 Vibroacadors de AsÍalto

,|
1 íRetro Escavadoira

u lrlrzÁçÁo

OUANTIOADE 1

08

I

í\)
(-)
(-r)

LONDRINÁ,/PR,, ã OE MAIO DE 2,0,16a-.,

PR 5362/D - Resp. TécnlcoCR

§
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,11132çÂO

1l

f+
7
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CONSIRUIORA 207CAPACIDADE FINANCEIRA

A Comissão de LicitaÇão

Ref.: Edital de ConcorÍência no 003/2016

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente

Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social, ano de 2016.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos

comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

A)- Liquidez Geral (LG)

Ativo Circulante + Real- Longo Prazo 8.989.126,19

1,69

Passivo Circulanle + Passivo Não Circulante 5.333.573,50

B)- Liquidez Corrente (LC)

Ativo Circulante 8.989. í 26,19

2,38

Passivo Circulante 3.778.530,04

C)- Endividamento (E)

Passivo CiÍculante + Passivo Não Circulante 5.333.573,50

0,49

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante 10 .7 87 .881 ,7 1

Londrina/Pr.,02 de Junho de 2.016

K 0 R D BRAS LTDA,

UILTOil EGIOIO EVANGE.USTA

,o ê;..l'.1Íll 9il"'F.'iiiil.',0'

,&',i,'á8íi;i'l i;': ?*eli lii'í'i,

s
{\

dor -
AF N DUARDO I BRAN

cPF 210
CREA

.799-rs / RG 1.2{a.862-9/SP
53621O - Resp. TécnlcoCon

Av. Sontos Dumont, 500 - Sl.l02 - CEP 8ó039-090 . tondrino - PR - Fone; (43) 3324-9950 - E-moil: krbconslruloro@sercomiel.com.br
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CNPJ:0r, r2r,156/000!-]1 Nlu:a!201093560 - 28/aA/\999
DUXONT.soo COrrD ÀnDÀRr I SLr102

BÀIRÂo: EoÀ vIsTÀ, Londrlnâ - PÂ CEP: 36039-090
DE|OXSTÂÀCÀO PFIJUIZOSÀCrl]XL'rÀ.DOSAt1l/12/2415

sÀIDO IIIICIÀ], DE ,,UCROS E PREJU1ZOS ÀCUX
sÀrDo ltllclÀt DE LucÂos É PiEJJtzos Àc]Jx

LUCTO Oü PREJUIZC

arljo frrulL o! r,rEioa íPEr.rultos, rãr.Jrf,Dorl
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ÀãE r ](R-B CINSTRUIOIÀ DE OBRÀS LTDÀ
CNPJ r 0 l . 1 2 1 . 3 s 6 / 0 0 0 1 _ 71 NIRE 41704093568 2A/C4/t999
Avenidâ SÀNmS DUHOúI,500 CIND Coi.l SIOS DUl.tOm ÀNDÀIi: I s!:102
BÀ1RRO; EOÀ VISTÀ, Londrina PR CEpr 86039 090
ÀNÀIISE ECONOI]IICO FINÀXCÊITIÀ . ]T DE DEZE,ARO DE 2015 - BN,ÀNCO

, J EL

PG

I

I

I

I

LIQUIDEZ CORREIIIE

ÀTI!! CIRCUI,ÀNTE

PÀSSIVO CIFC]IILÀN?E

À EMP!.ESÀ TE,'! RS

RS 1,OO DE DTVIDA

8.989.126,19

6 - Ir,arBILrZÀCiO DO INVESTDúI.IO t('!Àt

ÀT.NÀOCIRC-FEÀL.IJIPRÀZO ],798.755,52
2,14 0, 1,

3,778.530,04 À'r. CIRCUIJ. +ÀT, NÀO CIRCUII 10,787-331, /l

17 P/CENTOÀ,IIVO PEI!'ÀNEI'TE R,EPRÊSENTÀ
Do CÀ!ITÀ! EM GIRO

2 - trogrDEz sBc-À

ÀT, CTRCUTÀúIE E§r-lQt E .

pÀssrvo crRcljt ÀNTE

4.111.L81,20
'3.??ô.510,04

? - MEl!.tz.ÀClO DO CÀDrlÀ! PFOPBTO

a'f NÀo crRc-REÀ!, l/pRÀzo

PÀ',rRrxo{ro LrQUlDo

ÀTIVO PEIiTÀNENAD REPRESf,fTÀ
Do CÀPITÀLi PROPI.IO

!.195 .744,52
1,09 0,ll

5.454.10€,21

33 p/CENTOÀ m.lPRESÀ TE-lt RS
R5 T, OO DE DIVIDÀ

3 . LIQqIDEZ GERÀI,

ÀT CIRC.+ REÀIiz.L/PRÀzo

P^Ss.CIRa. +PÀSS NÀO CIRC

À E!íPFESÀ 1Êl,l Rs
R§ 1,OO DE DIVIDÀ

8,909,126,19

s .l3t .5?3,50

1,69 pÀPÀ CÀ.DÀ

t,É9

6 - REIIIÀEILIDÀDE DO II{VESTINENIO IOIÀ.L

LTJCRO LrQ_ ÀNrES DO I.R. 930 918,6I

ÀT. CIRCIJ!. +ÀT.NÀ0 CIRCaIL. 10,?g?.881,7I

C LUG.O LIQUIÚ ÀNTES DO IMP. DE RENDÀ E
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2l riCONSIRUIORA

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCA DE FATOS

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇAO

Ref.: Edital de Tomada de Preços n.o 003/2016.

O signatário da presente, em nome da proponente KRB CONSTRUTORA DE

OBRAS LTDA declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas

no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adêndos, anexos e

documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada

pelo licitador.

Dêclara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes

impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos

termos do Artigo 32, parágrafo 20, e Artigo g7 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,

e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar oconências

posteriores.

Londrina/Pr., 23 de Maio de 2.0'1ô

NSTRUTORA D LT

AF EDUARDO I BRAN
CPF 21 9.799-15 / RG 1.2rl8.862-g/SP

CREA R 5362/D - Resp. Técnlco

r
l/\

§x
Av. Sontos Dumont,500.sl.l02 . cEP 8ó039.090. Londrino - PR - Fone: {43} 3324'9950 - E'moil: krbconstrutoro@sercomlel com br
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PREFEITURA MUNICÍPAL DE NO\

PIZZO ENGENHARIA EIRELI _ ME

TOMADA DE PREÇos No 003/2016

ENVELOPE NO 1 - HABILTTAçÃO PN

DATA: 23l05/2016
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

TOMADA DE PREÇOS N.o 003/2016

ENVELOPE N.O 1 - DOOUI\4E}ITQS DE ]IABLLITAÇAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
TOMADA DE PREÇOS N.o 003/2016
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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema lntegrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(lnsrituído pelo art.34 da Lei 8.666, de 1993 e rcgulamentado pelo art. I do Decreto n 3.722, de 2001)

Níveis do Cadastramento:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal Federal

Atividade Econômica:

7rr24/o0 - sERvrÇos DE ENGENHÂRIÂ

EndereÇo:

Rua XV de novembro 1887 Áp. 93 - Curitiba - PR

Observaçóes:

Á veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da l,ei n3 8.666, de
1993.

CNPJ / CPF:

^Razão Social / Nome:

Unidade Cadastradora:

0o.761.666/O0Ot-62

PIZZO ENGENHÂRIÂ EIRELI - ME

373067 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO
INCRÂ/PR

,"/,7

Emitido em: 16/05/2016 14:35

It
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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na ki n! 8.666, de 1993, conforme documcntação apresentada para registro no SICAF e

arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do forneccdor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: 00.761.666/0001-62 Validadc do Cadastro: 27/04/2017

^Razão Social / Nome: PIZZO ENGENHÁRIÂ EIRELI - ME

Natureza Juridica: EMPRESA INDMDUÂL DE RESPONSABILIDADE LIMITÂDÁ (DE
NÂTUREZ.A EMPRESÁRIÂ)

Domicilio Fiscal: 75353 - Curitiba PR

Unidade Cadastradora: 373067 - SUPERINTENDENCIÂ REGIONÂL DO INCRÂ/PR

Atividade Econômica: 71124/00 - SERVIÇOS DE ENGENH^RI.A

Endereço: R.ua XV dc novembro 1887 Âp. 93 - Curitiba - PR

Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Cossta

Ocorrênciaslmpeditivasindiretas: NadaConsta

2: -r

Niveis validados:
l - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

,^.ll[ - Regularidade Fiscal Federal

Recerta Validade: 30/05/2016
FGTS Validade: 27 /05/2016
INSS Validade: 30/05/2016

IV - Regularidade Fiscal Estadua/Municipal:

Receita Estadual/Distrital Validade: 2l/06/2016
Receita Municipal Validade: 20/07 /2016

V - Qralificaçào Técnica

VI - Qralificação Econômico-Financeira - Valdade: 30/06/2016
Índices Calculados: SG = 0; LG = 0; LC = 0

Patrimônio Líquido: R$ 0,00

Esta dccleração é ume simplcs consulte oão tem cfcito legal.

27
I

Emitido em: 16/05/2016 14,34

CPF:613.727.739-91 Nome: ANA MARIA GAISSLER MOREIRA ptZZO
Ass:

1de1

I

[:



\

t/

€r a'N oxrNV - ov5vu\nf,3o

VIUVHNSSN:l
2 cÇ

30r,00u

ozztd



100 rl0 7

Ptzzo )1\

ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
TOMADA DE PREÇOS N." 003/2016

MODELO N.O 13

Ref.: TOMADA DE PRECOS N." 003/2016

Objeto: Recapeamento AsÍáltico (área de '10.427,51 m'z) e recomposiÉo de Pavimentação
Asfáltica (370,05 m'z) em vias urbanas, com serviços de complementação de rede de drenagem
de águas pluviais: escavação e reaterro de valas, corpo de BSTC (diâmekos de 40 cm e 60
cm),bocas de lobo, caixas de ligaçáo, poços de visita e dissipador de energia; recomposiÇáo do
pavimento na área das galerias: base em brita graduada, imprimaÉo, revestimento em CBUQ;
recapeamento: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperÍllamento em CBUO,
revestimento em CBUQ; implantaçáo de canteiros centrais e urbanizaÉo de passeios: meio-Ío
com sarjeta, construçáo de calçadas e rampas de acessibilidade universal, plantio de grama;
sinalização horizontal e vertical de trânsito e placa de obra.

O signatário da presente, Sra. Ana Maria Gaissler Moreira Pizzo,

representante legalmente constituído da proponente PIZZO ENGENHARIA

EIRELI - ME., declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de

pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em

serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho,

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de ,O 
,/,(quatorze) anos. 

/
CURIT!EA

2 3 I{Â10 20,6

Plzzo FNGENT-IAR|A EtRELt - tr4E

*;kl;#Mkça;
CRE úPR M ,67o6/DRG r,to 3.Og3.5:lt{pR

cPF M 613 727,7399.r
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ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
TOMADA DE PREÇOS N.o 003/20't6

MODELO NO 1O

À Comissáo de Licitaçáo

Ref.: Edital de Tomada de Preços n" 003/2016

Eu, Ana Maria Gaiss/er Moreira Pizzo, RG n" 3.093.531-4/PR, legalmente

nomeado representante da proponente PIZZO ENGENHARIA EIRELI ME,

CNPJ n' 00.761.666/0001-62 para o Íim de qualificação técnica no

procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preços no 003/2016,

declaro, sob as penas da lei, que para a execuçáo do objeto da referida

licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de

origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de

desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão

ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente

(SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo lnstituto Brasileiro

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência

que o não atendimento da presente exigência na fase de execuçáo do contrato

poderá acarretar as sançóes administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da

Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8', inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem

prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

CURITIBA

2 3 I{Â10 20t6

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAçÃO DE PRODUTOS E

SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXOTICA OU DE ORIGEM
NATIVA DE PROCEDÊNCh LEGAL

PIZZO ENGENI-IARIA EIRELI - il|E

Á* W Llru.- 1,^^,
Ê,iô/Â ;ã' úàiltrdeTssiÍ'iüiõ8çÉ'Fü;
cRE ÂúPF t'r" 167oOlO/RG M 3.093.53t4pR

cPF M6l3 727.7390t

áí,l
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DECLARAçÃO - ANEXO N.e 12
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ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
TOMADA DE PREÇOS N." 003/2016

MODELO N.O 12

DECLARAÇAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.o 003/2016

Objeto: Recapeamento Asfáltico (área de 10.427,51 m'z) e recomposiÉo de PavimentaÉo
Asfáltica (370,05 m'?) em vias urbanas, com serviços de complementação de rede de drenagem
de águas pluviais: escavação e reaterro de valas, corpo de BSTC (diâmetros de 40 cm e 60
cm),bocas de lobo, caixas de ligação, poços de visita e dissipador de energia; recomposição do
pevimento na área das galerias: base em brita graduada, imprimaçáo, revestimento em CBUO;
recapeamento: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligaçáo, Íeperfilamento em CBUO,
revestimento em CBUQ; implantaçáo de canteiros centrais e ufbanizaÉo de passeios: meio-Ío
com sarjela, conslruÇâo de calçadas e rampas de acessibilidade universal, plantio de grama;
sinalizaÇáo horizontal e vertical de trânsito e placa de obra.

O signatário da presente, a Sra. Ana Maria Gaissler Moreira Pizzo,

representante legalmente constituído da proponente PIZZO ENGENHARIA

EIRELI - ME, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob

o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme

conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os

benefícios da Lei Complementar n.o 12312006.

CURITTBA

2 3 l.íAl0 20!6

Przzo ENGENFTARTA EtREL| - ME

= Á*jttill,w"!,^.*,
EngF Ana MaÍiC Gcissleí Moiilh pizzo
CREÁ,/PR M 16706/D/RG t{. 3.093.53.t.{pR

cPF I\r 613 727.73$91
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qcr2016 Cqnpío,/arúe & lrsqição e de Stqáo Cad6rd - lmpí€§sfo

'ü 0,11 3eReeita Fedenl

3:
Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA&
NÚMERODEINSCR rÇÃo

00.761.666/000í -62
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE
SITUAçÃO CADASTRAL

DAfA DE AAERTUTiA

í6/08/í995

NOME EMPRESÁRIAL

PIZZO ENGENHARIÂ EIRELI - ÍYIE

LOOO E§ÍÁAEI.ECIMENTO (NOME DÉ FAIÍ494
PIZZO ENGENHARIA

CADÀsÍRA
ATIVA
srÍu

MOTTVO DE S|ÍUAÇ CADÀSTRAL

TóDrco E oESCREE oÁs arN4DÁDEs EcoNóMtcÀs sEcuNDÁRÂs

42.13-8-00 - Ob.as do urbanização - íuas, praças ê calçadas
42.12-0-00 - Construção dq obras de arlg espsciais
43.19-3-00 - Sêrviços de preparação do terreno não espêciíicados antedormente
42.11-1-0'l - Construção do rodovias € íerovias
43,99í-01 - Administração de obras
43.91-6-00 - Obras ds fundaçôes
42.91-0-00 - ObÍas poÍtuárias, mâítimas e Íluviais
81.22-2-00 - lmunizaçáo e controlê de pragas uóanas
81.30-3-00 - Atlvidad€s paisagísticas
74.20.0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas ê submarinas
43.í3-4-00 - Obras de terraplenagem
7í.í1.1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-99 - Atividades tócnicas .elacionadas à engsnharia e arquitstura não gspêciíicadas anterioÍmente
02.'10-1-07 - Ertração de madelra em florestas plantadas
02.10.1-06 - Cultivo de mudas em viveiros ÍloÍestais
38.í1-4.00 - Colêta dê resíduos não-perigosos
49.30-2-02 - Transpo,tê ,odoviário do carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermuniclpal, intergstadualg
intêmacional
49.30-2-01 - T.ansporte rodoviário de carga, excEto produtos p€rigosos e mudanças, municipal
í9.2'l-7-00 - Fabricação de produtos do reflno de petróleo
43.99.1.04 - Serviços de operação e íomecimento ds equipamentos para transpoÍte e elêvação de cargas c pessoas
para uso em obras

IGO E OESCRIç OÂAÍMDÂDE EC

71.12-0-00 - S€rvi os de en enharia

c IGO E DESC OA NATU R E7Jl J UR CA

230-5 - EMPRESA INOIVIDUAL DE RESP.LIMITADA DE NATUREZA EÍt,PRESARIA

LOGRADOURO

R XV DE NOVEMBRO
NÚMERO

í8E7 /
CEP

E0.045-125
8ÁIRRO/DISÍRTIO

ALTO OA RUA XV
MUNrcaPro

CURITIBA PR

ENOEREçO rco

COMPLEMENÍO

APT:93;

IELEFONE
(41) 3242-1958

\
\

ENTE FEOERÂÍíVO RESPON (EFR)

DAÍÁ OÀ §IUAç
09r0iU2004

CAD,§TRAL ,/r'
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

cADAsrRo NAcToNAL DA pESSoA .ruRíorca
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NÚUERO OE INSCRIçÁO

00.76í.666/0001-62
MATRIZ

coMPRovANT_E oE lNscRrçÃo E DE
SITUAçAO CADASTRAL

DAIÂ DE ÁEERTURA

í6,/08/1995

NOME EMPRESÂRIÂL

PIZZO ENGENHARIA EIRELI . ME

CôDIGO E DESCRIÇÃO OAS ÂTMDÁOES ECONÔMICÁS SECUNOÁRIA5

77.1í-0-00 - Locação do automóv€ls sem condutoÍ
46.79-6-04 - Comércio atacadista 6speclalizâdo de materiais de constÍução não qspêciíicados anteriormente
42.22-7-01- Construção dg rodês do abastecimento de água, coleta ds esgoto e construções conelatas, exceto obras
de i.rigação
4í,20-4-00 - Construção d€ edificios
33.14-7-í0 - Manutenção e reparação d€ máquinas e equipamentos para uso ggral não êspecificados ante.iormentq
7f-32-2-01- Aluguelde máqulnas e oquipaínentos para construção sem opsrador, excêto andaimes
47.,tit-0-05 - ComéÍcio varejista d€ ÍÍrateriais de construçáo não especificad03 antêrioflrente

c E DESCR DA NÁIU R EZÁ JU R otcÂ
230-5 - EÍIIPRESA INDIVIOUAL DE RESP.LIMITÂDA DE NÂTUREZA EMPRESARIA

LOGR,ADOURO

R XV DE NOVEMBRO
NUMERO

í887

CEP

80.045-125
AARRO/DISIRÍO
ALTO OA RUA XV

CO[iPLETiENTO

APT:93;

ENoEREÇo ErEÍRóNtco

MUNlciAO
CURITIBA PR

TEIEFONE
(4í) 3242í 958

ENTE FEoERÂÍtvo REspoNsÀ!€L (ÉER)

stÍ
ATIVA

oarÂ oÁ stÍuaÇÀo cÁDAsrRA
09t04t2004

S]TUAç ESPECIÁL

MOÍIVO DE S]TUÁÇ CÁDASTRAL

oaÍÂ DÂ $ruaçÁo ESPEoTÁt

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014
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SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Empresa Individual de Responsabilidade

PIZZO ENCENHARIÀ LTDA. ME
CNPJ 00.76 1.666/000r -62

Liút{da .i EIP.ELI .'
r-00,117

Transformação em

ANA MARIA GAISSLER MOREIRA PIZZO, brasileira, casada pelo .edfiC'e 
"otriunláe 

parôínl i
de bens, Engenheiro Civil, nascida em 06/1011962, natuml de Curitiba -'Pr.i,liorta$laa U-<i RG. !r: 

'-:
1.093.531-4 SSP P& CPF n" 613.127.739-91 e CREA,?R n" 170079948-7, rcsidente e domiciliado à

Rua XV de Novembro n' 1887, Apt 93, Baino Alto dâ XV em Curitibq Paraná, CEP 80.045-125,
sócio componente da empresa PIZZO ENGENIIÀRIA LTDA - IÍE, com sede e foro a rua XV de
Novembro n" 1887. Apt 93, Baino Alto da XV, CEP: 80.045-125 em Curitiba - Paranii registrada na
Junta Comercial do Paraná sob o no 412.0339101-6, em 16108/1995 e inscrita no CNPJ/lvlF n'
00.761 .666/0001-62, RESOL\E, na nrelhor fonna de direito e consoante com o artigol.033 e 980-A
da Lei n" 10.:106i02. e em conformidade com a Lei l2.4,ll/2011. alterar e transformar o Contralo
Social da empresa. conforme as cláusulas seguintes.

CLÁTjSULA PRI}TEIRÂ. DO TIPO ruRIDICO
Fica Transformada esta sociedade enr EMPRES,A INDMDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI. sob o norne empresarial de: PIZZO ENGEI\IHÂRIÀ EIRELI - ME, corr
sub-rogação de todos os direitos e obrigaçôes peninentes.

CLÁUSULA SEGUNDA _ DO CAPITAL SOCIAL
O capital social da empresa é de R$:72.400,00(Setenta e Dois Mil e Quatrocentos Reais) totalmente
inregalizado e subscrito em moeda conente do paÍs pelo sócio, representado por 72.400(SeteÍrta e

Dois Mil e Quatrocentos) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente
integralizado e subscrito em moeda do país, que nesta data, passa a constituiÍ o capital social da

empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA _ DO ÀTO CONSTITTITIVO _ EIRELI
Para tanto, passa a tftrnscrever, na integra. o ato conslitutivo da transformação da referida EIRELI,
comoteoraseguir:

CLAUSULA QUARTA - DÁ RAZAO SOCIAL
A presente EN'IPRESA INDIVIDLIAL DE RESPONSABILIDADE LtlvllTADA - ElRELl. girará sob
o nome empresarial de PIZZO ENGE)H,A,RJA EIRELI - ME, com sede e foro a rua XV de

Novernbro n' 1887, Apt 93. Baino,A:to da XV. CEP: 80.0,15-125 em Curitiba - Paraná, com inscriçào
no CNPJ/N4F n" 00.761 .666i0001-62. podendo, a qualquer tempo. a criterio de seu rirular. abrir ou
fechar filiais, em qualquer pane do território nacional.

335

CLÁUSULA
CNÀE
7 t 120/00
42138/00
12 120/00

QUINTA - DO OBJETO SOCIAL
DESCRIÇÃO
Pre$açao de Serviços na Area de Engenharia Civil;
Pavimentação de Vias Urbanas - Ruas, Praças, Calçadas' Estasionamentos;
Construçáo de Obras de Artes Especiais. Pontes, Viadutos. Elevados, Túneis,
Passarelas;

Preparação de Solo e Locais para Mineração, Drenagens, Demarcação e

Rebaixamentosl
Construção de Rodor ias. Ferrovias. Aeroportos, Pontes. Viadutos e Túneis;
Assessoria. Consultrrria. Administraçãr, e Erecução de Obras de Engenharia Civil.
Elerrica e Âmbiental:
Erecução de Obras de Fundações e l-ocaçio de \laquinas e Equipamentc,s;
Construçào e Execuçà(-. de Obras Portuárias. i\'laritimas e Fluviais:
Controle e Imunizrç5o de Pravrr:

13 193/00

42lll/0t
1199 r /0 I

r t9 t6/00
.129 t 0i 00

81222i00 /
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TransÍormaçâo em
SEXTAALTERAÇÁOCONTRATUAL : : : .'. :' :
Empresa Individual de Responsabilidade Limltü{ -iEIRELI:

PIZZO ENGENHARIA LTDA - ME .,' ... ..' :.. :

cNPJ 00.761.66ó10001-62

81303/00

'14200/02

43 134/00

Atividades Paisagísticas, Plantio, Tratamento e Manutençáó: de' Jardú, piatio'i.
Arvores e hidrossemeâdura; ,- :: : : : :

Serviço de AeÍofotometria, subaquática e inventario;
Obras de Terraplenagens, Escavação, Derrocamenlo, AterÍos, Deposito, Nivelamento,
Cornpactaçào, Transporte e Locação de Maquinas e Equipamentos pam Terraplenagens;
Assessoria. Consultori4 Administração e E\ecução de Obras de Arquitetura;
Sen iços de Cartografia- Topogyafia e Ceodésia:
Serviços de Reílorestamcntoi /
Produçâo de Mudas em Vivciros:/
Serviço de Coleta de Resíduos 1ào Perigosos. Dornésticos, recicláveis, Entulhos.
Re fugos de Obras rlc Dcmoliçãu: /
Transpone Rodoviário de Cargas. lntermunicipal. Interesadual e lnremacional,
inclusive Locação de Veículos Rodoviários;
Transpone Rodoviário de Cargas Municipal, inclusive Locação de Veículos
Rodoviários;
Fabricação de Cimento Asfáltico;
Sewiço de Operação e Locação de Maquinas e Equipamentos para Transpoíe e

Elevaçáo de Cargas e Pessoas para uso em Obras;
Locaçâo de Automóveis;
Comercio Especializado cm Matcriais de Construção;
Construção de redes de abaslecimento de água, coleta de esgolo e construções
correlatas:
Construçào de Edificios:
Manutenção c Reparação de lrÍaquinas e Equipamentos;
Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção sem Operador;
Comer;io Vareiism de Materiais de ConstruÇào. 1

23s
7l I I l/00
'71 197 /99
02t0t t07

02 10 U06
38 i l4100

I 92 I 7/00
43991104

49302101

771 t0/00
46796t01
12227 t0t

4 1204/00
31t47/10
77322/0t
11440/05

49302/02

CLAUSULA SEXTA _ DO PRÁZO DE DURAÇAO
O prazo de duração e por ten']po indeterminado. E garantida a continuidade da pessoa Juridica diante
do impedimento por força maior ou impedinrento temporário ou pennanente do tirular, podendo a

empresa ser alterâda para atender uma nova situação.

CLÁUSULA SETIMA - Do CAPITAL SOCIAL
O capital social é de RS 72.400,00 (Setenta e Dois Mil e Quatrocentos Reais) represenlândo por
72.400(Setenta e Dois Mil e Quatrocentos) quotas de valor nominal de RS 1.00 (Um Real) cad4 o qual
esú tolalmente integralizado e subscrito em moeda corrente do País.

CLAUSULA OITAVA - DÀ ADIIIINISTRÂÇÃO
A empresa será administrada pelo titular ANA MARIA GAISSLER MOREIRA PL7.Z,O, a quem
caberá dentre outras atribuiçôes, a Íepresentação ativa e passiya, judicial e extrajudicial dessa EIRELI,
sendo a responsabilidade do titular. limitado ao capital integralizado.

CLÁUSUL.{ NONA _ DESEIIPEDI}IENTO
0 Adrninistrador declara sob as penls rJa lci. ,jc quc nào está impedido de exercer a administração da
sociedatle, pôr lei especial, ou ern r inude .ic condcnação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos
dela. a pena que rcde. ainda que te m pururiirrr(n tc. o uccs;o a cargos públicos; ou pôr crime falimentar,
de prevaricação. pcila ou suborno. concussão. peculato ou contra a economia popular, contra o sistema
Ílnanceiro nacional. contra nomras de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de consumo, fé
publica, ou a propriedade.

2
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TransÍormaçâo em

Atividades PaisagÍsticas, Plantio, TrÀtamento e Manutengto! dE SardlA, Pkhtio'êe :.:
Arvores e hidrossemeadura; .' :
Serviço de AerofotometÍia. subaquática e inventario;
Obras de Terraplenagens. Escavação. Derrocamento, Aterros, Deposito, Nivelamento,
Compactação, Transpone c Locação dc Maquinas e Equipamentos para Terraplenagens;
Assessoria, Consultori4 Administração e Execução de Obras de Arquitetura;
Sen'iços de Cartografi4 Topografia e Geodésia:
Serviços de Refl orestamentoi /
Produção dc Mudas em Viveiros:/
Serviço dc Coleta de Resíduos fião Perigosos. Domésticos, recicláveis, Entulhos.
Rcfugos de Obras de Demoliçào: /
Transpone Rodoviário de Cargas. Intermunicipal. Interestadual e lntemacional,
inclusive Locaçâo de Veículos Rodoviários;
Transpone Rodoviário de Cargas Municipal, inclusive Locação de Veículos
Rodoviários;
Fabricaçào de Cimento Asfáltico;
Serviço de Operação e Locação de Maquinas e Equipamentos para Transporte e

Elevação de Cargas e Pessoas paÉ uso em Obras;
Locação de Automóveis;
Comercio Especializado em Materiais de Construção;
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotô e construções
conelatas;
Construção de Edificios;
N{anutençào e Reparação de lvlaquinas e Equipamentos;
Aluguel de Maquinas e Equipanrentos para Construção sem Operador;
Comercio Vareiista Je \laterilis de ConstruÇào. 1

SEXTÀ ALTERAÇÀO CONTRATUAL
Empresa Individual de Responsabilidade

PIZZO ENGEN}IARIA LTDÁ - ME
cNPJ 00.761.666/0001-62

Lim!raE{ -iEIRELI:.

8 r 103/00

74200t02
43134t00

7l I I l/00
71197/99
02t01/07
02 t0 t/06
l8l t4100

49102/0t

t92t7 t00
4399t /04

77 | t0t00
46796101

42221101

4 t204/00
ll l.r71t0
77322!01
17440t05

235

4930210)

CLÁUSULA SEXTA _ DO PRÁZO DE DURAÇÃO
O prazo de duração c por tcrnpo indeterminadc,. E garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante
do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titulaÍ, podendo a

empresa ser allerada para atender uma nova situaçâo.

CLÁUSU-A SETIMA -DO CA?ITAL SOCIAL
O capital social é de RS 72.400,00 (Setenta e Dois Mil e Quaúocentos Reais) representando por
72.400(Setenta e Dois Mil e Quatrocentos) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cadÀ o qual
está totalmente integralizado e subscrito em moeda corrente do País.

CLÁUSULA OITAVA . DA ADNIINISTRAÇÀO
A empresa seni administrada pelo titular ANA MARIA GAI§SLER MOREIRA PIZZO, a quem
caberá dentre outras atribuiçÕes, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial dessa EIRELI,
sendo a responsab ilidade do titular. limitado ao capital integralizado.

CLAUSLIL.A NONA - DES ENIPE DI}T ENTO
O AdrninistradLrr declara sob as penas da lci. r1c que não está inrpedido de exercer a administração da
sociedade, pôr lei especial. ou em vinude dc condenaçâo criminal. ou pôr se encontrar sob os efeitos
dela. a pena que rede. ainda que tempüruriunlcntc. o ucesso a crrgos públicos; ou pôr crime falimenur,
de prevaricação. peita ou suborno. concussào. pcculato ou contra a economia popular, contra o sislema
financeiro nacional, contra normas de rjeltsa da concurrência. con(ra as relaçôes de consumo, fé
publica, ou a propriedade.

2
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l00tl19SEXTA ALTERAÇAO CONTRATUAL
TransÍormaçilo em Empresa lndividual de Responsabilidade Linritrrdr - EIRELi

PIZZO ENGENITIAR]A LTDA . ME
cIYPJ 00.761.6ó6/0001-62

CLAUSULA DECIMÁ - DO EXERCICIO SOCIAL
O término de cada exercicio social será encerrado em 3l de dezembro do ano civil,com a apre*ntaç5o
do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA _ DA DECLARAÇÃO
Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de dircito. que o m€Íno não participa de
nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CONSOLIDAÇÃO CO]YTRATUÂL

TRÂNSFORMAÇÁO EM EIUPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIIVÍITADA
PIZZO ENGENH-ARIA EIRELI - ME

Cir-PJ 00.76 1.6ó610001 -62

ANA MARIA GAISSLER MOREIRÁ PIZZO. brasilcir+ casada pelo regime de comunhão parcial
de bens, Engenheiro Civil, nascida em 0611011962, natural de Curitiba - Pr., ponadora do RG n'
3.093.5314 SSP PR, CPF n' 613.727.739-9]r e CREA./PR n" 170079948-7, residente e domiciliado à

Rua XV de Novembro n" 1887, Apt 93, Baino Alto da XV em Curitibq Paraná, CEP 80.M5-125. Na
condição de titular da Empresa individual de Responsab ilidade Limitada - EIRELI, PIZZO
ENGENHARIA EIRELI - ME, com sede e foro a Rua XV de Novembro n" 18E7, Apt 93, Baino
Alto da XV em Curitiba, Paraná. CEP 80.045-125, com inscriçâo no CNPJ/MF n" 00.761.6ó610001-
62, promove a Consolidação Contratual. conforme as cláusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO TIPO JURIDICO E RAZÁO SOCIAL
O Tipo jurídico da empresa será: E|VíPRESA 1.,,-DIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA -
ELRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigaçóes pehinentes e girará sob a razão social de

PIZZO ENGENHARIA EIRELI - l!lE. com sede na Rua XV de Novembro n' 1887, Apt 93, Bairro
Alto dâ XV em Curitiba. Paraní CEP 80.015-115. com inscrição no CNPJTMF n'00.761.ó66i0001-
62. Podendo, a qualqucr tempo. a criterio de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do
território nacional.

CLAUSULA SEGUNDA _ DO CÁPITAL SOCIAL
O capital social da empresa é de R$:72.,100,00 (Setenta e Dois Mil e Quatrocentos Reais)
representando por 72.400(Setenta e Dois Mil e Quatrocentos) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um
Real) cada, o qual esá totalmente integralizado e subscrito em moeda conente nacional do País nesta
data tal.

CLAUSIiLA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL
O objeto social da empresa é de:
CNAE DESCRIçÃO
7l 120/00 Prestaçâo de Serviços na Área de Engenharia Civil;
42138/00 Pavimentação de Vias Urbanas - Ruas. Praças. Calçadas. Estacionarnentos:
42120/00 Construção de Obras de Anes Especiais. Pontes. Viadutos. Elevados, Túneis,

Passarelas:
-ti 193100 Preparaçào dc Solo e Locais paÍa lrlineração. Drenagens. Demarcação e

Rcba iramentos:
J2l I li0l ConstruÇeo de Rodovias. Ferrovias. Aeroponos. Pontes, Viadutos e Túneisl
1i99li0l ,,lssessrrria. Consultoria. Administração e Execução de Obras de Engenharia Civil,

E letrica c Ambiental:

23 .1

,/
/í

o /



SEXTAALTERAÇÁOCONTRATUAL : -: ." ..' '

Transformação em Empresa Individuat de Respoosabilidaae Li.mitú{ -lEfRtif,f .

'00rl2C

PIZZO ENGENHARIA LTD.{ . ME
cNPJ 00.761.666/000r-62

Execução de Obras de Fundaçôes c Locação de Maquinas e Eluipim.bntoÀ; : :
Construção e Execução de Obras Ponuárias. Maritimas e Fluüais; .- ... -. -:
Controle e lmunizaçào de Praeas:
Atividades Paisagísticas. Plantio. 'l ratamcnto c Manutenção de Jardins, Plantio de
Arvores e hidrossemeadura;
Serviço de Aerofotometria, subaquática e inventario;
Obras de Terraplenagens, Escavaçâo, Denocamento, Aterros, Deposito, Nivelamento,
Compactação, Transporte e Locação de Maquinas e Equipamentos para Terraplenagensl
Assessori4 Consultori4 Administração e Execução de Obras de Arquitetura;
Serviços de Cartografi4 Topografia e Geodésia;
Serviços de Reflorestamento;
Produção de Mudas em Viveiros;
Serviço de Colera de Resíduos não Perigosos, Domésticos, recicláveis, Entulhos.
Refugos de Obras de Demolição;
Transpone Rodoviário de Cargas, Intermunicipal, Interesudual e Intemacional.
inclusive Locação de Vcículos Rodoviários:
Transpoíe Rodoviário de Cargas Municipal. inclusive Locação de Veículos
Rodoviários:
F.rbricaçào de C irrcntr r A s lúlt icr,.

Scrriço de Operação e Locaçào de lrlaquinas e Equipamentos para Transporte e

Elevaçào de Cargas e Pessoas prra uso em Obras:
Locaçâo de Automóveis;
Comercio Especializado em Materiais de Construção;
Construçâo de redes de abastecimento de água, cole(a de esgoto e construçÕes

correlatas;
Construção de Ed iÍicios;
Manutençâo e Reparação de Maquinas e Equipamentos;
Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção sem Operador;
Comercio Varejista de Materiais de Construção.

{19 t6i 00
429 t0i00
8 r 222i00
8l 103i00

74200/02
43134/00

7 /00
7 lL97 /99
02101i07
0210 r /06
38 I l4/00

49302t02

49302i01

19217/00
I l99l /01

771 I0i 00
46796/01
4222110t

41204/00
33t47/I0
77122t01
47440105

CLAUSLTLA QUARTA - DA DURÂçAO
O prazo de duração é por tempo indeterminado. E garantida a continuidade da pessoa jurídica diante
do impedimento por força maior ou impedimento tcmporário ou permanente do litular. podendo a

empresa ser alterada pJra atender umJ nor a srtuaçâo.

CLAUSULA QUINTA - D-\ .ADI\TII\iISTR{ÇÀO
A administração da serciedade será erercidr por Ar*Â \lARlA GAISSLER MOREIR{ PIZZO. a

quem cabeni denlre outras atribuições, a reprcsentação ativa c passiva, judicial e extrajudicial da

empresa EIRELL A respon sabi lidadc do titular e limitada ao capital integralizado e a empresa será

regida pelo regimc jurídico da empr('sa limitada e supletivarnentc pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA _ DO EXERCÍCIO SOCIAL
O término de cada exercicio social será encerrado em 3l de Dezembro do ano civil. com a

apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÁO DE DESEMPEDIMENTO
O titular declaÍa sob as penas da lci, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que

se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exerccr a administraçâo desta EIRELI, bem

como não esta irnpedido, ou enr vinude de condenação criminal, ou por se encontÉr sob os efeitos

.{

/"
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Transformsçâo em
SEXTAALTERAÇÂOCONTRATUAL : : ... .'
Empresa Individual dc Responsa bilidâde Limilsds:- FIR.ELI

PIZZO ENGENHARIÀ LTDA - ME .

cNPJ 00,?6 r.666/0001-62

dcl4 a pena que vede. ainda que temporariame nte. o acesso a cargos públicos.ou c:ime'LllirÊeÉtar,'&
prevaricaçio. peita ou suborno. concussão. peculalo. ou contra a economia popü|.a,-. coÀra i;.iisteqn
financeiro nacional. contra normâs de det'esa de concorrência. conra as relações de consumo, fé
pública ou a propriedade. ( An l.0l l. :s l'. CC'2002).

CLÁUSULA OITAVA - DO PRO.LABORE
O titular poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas
d isposições regu lamentares peíinentes.

CLÁUSULA NONA - DOS LUCROS
A empresa poderá no decurso do ano calendário em praz.o inferior a doze meses, a qualquer tempo.
levantar balancetes e apurados lucros, distribuir os mesmos integra:mentê ou deixar em conta de lucros
a pagar em haveres do titular.

CLÁUSULA DECIj!IA - DA DECLARAÇÂO
Declaru o titular da EIRELI. para os devidos llns c cÍàitos de direito, que o mesmo nâo participa de

nenhun'ra oulra pessoa juríd ica dess"r rnr:rdal id:rde.

CLÁUSULA DECI}IA PRIMEIRA _ DO FORO
Fica eleito o foro da Cidade de Curitiba. Estado do Paraná. para resolver quaisquer litigios oriundos do
presente Aro Constitutivo de EIRF-t.1.
O titular assina o presente instrumento, em 3 ( três) vias de igual teor e consistência.

Curitiba. 02 dc Outubro de 20 l4

.-'0 0, r21

239

À^lu
ANÂ MARIÃ GAISSLER MOREIRA PIZZO
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria6eral da Faz enda Nacional

" 00i 124

a.r i
-:tL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 00.761.666/0001{2

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a creditos lributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívlda Ativa da Uniáo junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiÇões sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei e 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www. receita.fazenda.gov. be ou <http://www. pgfn.fazenda.gov. br>.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ng 1.751, de 0A1012014
Emitida às 09:38:00 do dia 02,1212015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 3010512016.
Código de controle da certidáo: 4E04.EgGC.2004.4C9D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

é1-
-Á

http:/ dww.re.dta.fazenda.gov.b/Adicacc/AÍSPO/Cerlidâcr'CndcdiLÍrtalntêíEmitecertidaolíÍerrEtasp?i=üI/61666000162tpêssagêíE= 1
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

- J0 t25
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21J
Gertidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
N. 01431524542

Certidáo fornecida para o CNPJ/MF: 00.761.666/000í -62
Nome: PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tÍibutária e não tributária, bem como ao descumprimento de ob[igações tributárias acessórias.

Válida até 21106120'16 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda pr.gov.br

Eh'búvia t.têmet l\id@ {22n2201612 6 01)
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21!,Comprovante de lnscrição Cadastral - CICAD

Empresa / Estabelêcimento

Nome Empresarial PIZZO ENGENHARIA ElRELl. ME

Titulo do Estabelecimênto PIZZO ENGENHARIA

Endereço do Estabeleqmento RUA XV DE NOVEMBRO, í887, APT 93 . ALTO OA RUÂ XV - CEP E0045-í25
FONE: (41) 9906-0496

Município de lnstalâÉo CURITIBA - PR, DESOE 09/1995

( Estabqlecimênto Mâtrlz )

Qualificação

ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL . PRAZO NAO APLICAVEL,
§ruaÇao Atuar 

DEsDE oí/2ois
Natureza JuÍÍdicâ 230-5. EMPRESA INOwIOUAL DE RÉSPONSABILIDAOE LIMITADA (ElRELl)

AtMdade Econômaca Principaldo 42í3.E/00 - OBRAs DE URBANIZACÂO - RUAS, PR cÂS E CALCAoAS
Estabeledmento

4212-0100 -

43't9-3/00.

lnscriçáo no CAD/ICMS

10007237€5

Atividade(s) Econômicá(s)
SeqJndária(s) do Estabeledmento

lnscriÉo CNPJ

00.761.666/0001{2

Quadro Societário

Nome Completo / Nome Empresarial

ANA MARI.À GAISSLER MOREIRA PIZZO

lnício das Atividades

09/'t995

Ouamcaçáo

TITULAR PESSOA
Flsrca

c D/ro,rs Í{o 10007237-85

4211-1t01 .

4399-1/0í .

439 t-6/00 .

429 t -0/00 .

4313-4/00 .

0210.1t0f -

02í0-1/06.
4930-2102 .

CONSTRUCAO DE OBRAS.OE-ARTE ESPECIAIS

SERVICOS DE PREPARACÂO DO TERRENO NAO
ESPECIFICAOOS ANTERIORMENTE

CONSTRUCAO OE RODOVIAS E FERROVIAS

ADMINISÍRACAO DE OBRAS

OBRÂS OE FUNDACOES

OBRÂS PORTUARIAS, MAR]TIMAS E FLUVIAIS

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

EXTRACAO DE MAOEIRA EM FLORESTÂS PLANTADAS

CULTIVO OE MUOAS EM VIVEIROS FLORESTAIS

TRANSPORTE RODOVIÂRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTÂDUAL
E INTERNACIONAL

Tipo

CPF

lns.ÍiÉo

6í3.727.739.91

ü,
Estado do PaEna

Seoetaria de ÉÍado da Fazendô
Coô.dênado da Receit" do EsbdoEste CICAD tem validade até 15/06/2016.

Êmitido Elebonicmente via Intemet
16/05/2016 r0:S6:46Os dados cadêstrais deste estabelecimenlo podeíão ser @nlirmados via

lnternet www.Íazenda,pr.oov.br c Da&rs ttôr6rnÍtidG de íorma segurô
Tesdoglà CELEPAR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME

CÍúPJ; 00.761.666/0001 -62

tNSCRIçAO M lJNtCt PAL : 31 5367-3

ENDEREÇO: R. XV DE NOVEMBRO, 1887 0093 - ALTO DA RUA xV, CURITIBA, PR

FTNALTDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAçÃO

É expedida esta CERTIDÃo NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉB|TOS MUNtCtpAtS, em
nome do sujeito passivo,inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os- éstabelecimentos
cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto no 67012012, de 3010412012.

Esta certidão compÍeende os Tributos MobiliáÍios (lmposto sobre Serviços - ISS),
lmobiliários (lmposto Predial Territorial Urbano - IPTU, lmposto sobÍe a TÍansmissão de
Bens lmóveis lnter-vivos - lTBl e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo
Poder de PolÍcia e outros débitos municipais.

CERT|OÃON": 76290t2016

EMITIDA EM: 231O3t2016

VÁLIDA ATÉ: 2010712016

coDrco DE AUTENTTCTDAOE OA CERTTDÁO: 4D5F.7D39.3486.40324.8s60á{58..0-,qBB*.E960-s

3{5

A autenticidade desta certidáo deverá ser confirmada na página dâ Prefeitura Municipal de _C_uritiba, na lntemet, no
endereço htts:/Á ww.curiüba.prgov.br - link: SecÍetarias / Finançás.

::.
Reserva-se a Fazenda Municipal, o diÍeito de cobÍaÍ dÍyidáõ; dêteriormênte ponstetadas, mêsmo as
referenles e pêríodos compreondidos nesta.

Certidáo expedida pela internet gratuitamente. r

http:/wr$rr5.cuit ba.pr.gor.br/gtrn/ceíti daoegalrvd

.t-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ NO: 1.206.772

A SGC-RETÂRIA MUNICIPAL DE FINÀNÇÂS conceds o píeseÍile AlvâÍá d€ Licênça para Localizeçáo,
conÍorme pro@sso l.lo 20-l083llgl20í4, a:

PIZZO ENGENHÂRIA EIRELI . ME
R. Xv DE NOVEUBf,O - Fr0oí8a7 0093

|NSC. |MOB.: O5.O.OO/í0.0274.00-2 oO29 ti.tSCRrÇÂO MUNTC|PAL; 07 01 3'r5.367ó CNPJ: 00,761,666/000í 62

TeraÉo: COM INO OUTROS SERV
Tlpo de lnstalaçáo: ESCRITÓRlO DE CONTATO

) Servlços de engenharla
) Obras porluáías, maritimas e fluviars
) Seíviços de arquitetura
) Servlços de cânogÍgfia, topografia e geodésia
) Serviços de opeÍaçáo e fomecimânto de equipamentos para transpoÍls s elêvaÉo de caígas e pessoas pâra uso

em obras
) Serviços de pÍepaÍaçáo do tereno nâo especiÍicâdo9 antenorments
+ TÍânsporte Íodoviário de c€rgá, exceto pÍodutos perlgosos e mu(bnçás, intermunicipal. inteÍestaduâle

inlemacional
) T.Íanspone rodoviário de caÍga, erceto pÍodutos p6Íigo86 e mudanças, municipal

ALVARA VALIOO APENAS PARA ESCRITÔRIO OU ESCRITÔRIO DE CONTATO. PROIBIDA A UTILIZÂÇÃO PARÂ OUTROS
ÍIPOS OE INSTALÂÇÀO,
ALVARÁ VÁLDO SOMENTE COM A ANUÊNCIA DO CONOOMINIO, SENOO OE RESPONSABILIDAOE DA EMPRESÂ A
OBTENÇÃO DA MESMA.
APÔS 60 DIAS DÂ EMISSÀo, ESTE ALVARÁ SÓ TERÁ VALIDADE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO OA LICENÇÂ,
AUTORTZÂçÃO OU CERTTFTCADO VTGENTE DO(S) ÓRGÂO(S) ABAXO RELACTONADqS). CONDTCTONADO(S)
ATTVTDAOE(S).
r CAU CREÂ OEAM URBS CRE^rCAU.

VALIDADE: 1IN1Ep18 E ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCüAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
CURÍTIBA, 16 D€ DEZEMSRO DE 2011,

DIVISÃO OE ALVARÁ É ATENOIMENTOS

'00..129
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IMPORTANTE :

. A âssinôluÍe no allarâ oe [cêí\á 6rpêdÉo por merc elotíón,co fica óispensêdê
nG lêírms do DocÍelo no 622.12010. A v6nncáção de suâ autanlredâde dôv€rá
sêÍ coollÍlhada no ôndêÍeçD víí\r.crr.itiba.p..gov.br. ServiçD pare Empíose.
AtvaÍE Co.r'EÍciâl - Oôdos.

. Ê ôr6eÚÉ a comunicaçào iÍÍrêdists cm csso d€ €n€€Íram€nlô. psÍâlisâçáo,
enGí-.çà d€ €rÉ€.êço. (x, rerno oi.r euolqt.í outía âltôrâçáo, ôvilaúo aa

Penaldadês pÍeuslas na legrslâÉo.

LOUROES OUMA \4A}.IOEMARTCK
MÂTRIcULÂ.75897

rffi iltilililililtilililililffi il1rllilllilil11ililff
5000. D6r9. cE3a . a?7r-?. 3rrt. 5c2l . a3c9.2c68-3
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G,^IxA
CAIXA ECONôI!ICA FEOER,AL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição: 0076t666/oool-62
Razão Social: Ptzzo ENGENHARIA EIRELI ME

Nome FAntasia:PIzzO ENGENHAR.IA

Endereço: R xv DE NOVEMBRO 1887 Afi 93 / ALTO DA RUA XV /
cuRrTrBA / PR / 80045-125

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 Serviço - 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: 28/04/2076 a 27/O5/2OL6

Certif icação Número: 2016042801144937374727

Informação obtida em 2910412016, às 13:13:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

2ç'J
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PODEIi JUDfCIÀRIO
JUSTIÇÀ DO TR-ÀBALHC

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: PIZZO ENGENI{ÀRI A EIRELI - ME (MÀTRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00 .'7 6L.666 / 0OOl-62
Ceruidão n": 39565685/2016
Expedição: 22/04/20!6, às 13 :08:27
Validade: l8/fo/2o16 - 180 (cenLo e oitenta) dias, conLados da daEa
de sua expediÇão.

cert.ifica-se que Przzo ENGENHÀRrÀ ETRELT - UE (MÀTRrZ E FrLrÀrS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n" 00.761.666/0001-62, NÃo coNsTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhi s t.as .

Certidão emiEida com base no arE. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescenEado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoIuÇão Àdministratíva n" L47O/2OLL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cêrtidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão at.esta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimenE.os, agências ou f ilj-ais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à werifícação de sua
autentícidade no portal do Tribunal- Superior do Trabalho na
lnternet (http: / /wwvt - tst. j us. br)
Cêrtidão emitida gratuitamente.

INFORMÀçÀO IMPORTÀI(rE
Do Banco Naci-onal de Devedores Trabalhi.stas constam os dados
necessários à ídentificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes peranEe a JusLiÇa do Trabalho quanEo às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória tsransitada em julgado ou em
acordos judiciais Crabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhiment.os prev.Ldenciários, a honorários, a custas, a
emol-umentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados peranEe o MinisEério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHÂRIA
E AGRONOMIA DO PÂRÂHÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de
24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do
Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsáve l(eis) técnico(s).

Certidão no: 59648/ 2016 validade: l3llLl2OL6

Razão Socia|: PIZZO ENGENHARIA EIRELI . ME

cNPJ:00761666000162
Num. Registro: 58139 Registrada desde: 22/OU2OI5
Capital Social: R$ 102.400,00
Endereço: XV DE NOVEMBRO, 1887 APTO 93 ALTO DA RUA XV

Município/ Estado: CURmBA-PR CEP:80045125
Objetivo Social:

Á. vimentação de Vias U rba nas Rua,Prestação de serviços na área
Praças, Calçadas, Estaciona m de Obras de Artes Especiais, Pontes,
Viadutos, Elevados, Túneis, P o de solo e Locais para Mineração,
Drenagens, Demarcação e Rebaixamen Construção de Rodovias, Fe rrov ias,
Aeroportos, Pontes, Viadutos e Túneis Assessoria, Consulto/ia, Administração e

étrica e grnbiental'7Íxecução de Obras de
me ntos / Construção e Execução. de Obras
le e Imunização de Pragas/ Atividades

Execução de Obras de Engenharia Civil, El

Fundação e locação de Máquinas e fquipa
portuárias, Marítimas e Fluviais/ Contro
Paisagísticas, Planllo, Tratamento e Manutenção de Jardins, Plantio de Arvores e

hid roisemead ur ay'Serviços de aerofotometria, subaquática e inventá rio'SÓbras de',2
terraplenagens, Escavação, Derrocamento, Aterros, Depósito, Nivelamento,l,.
Compactação, Transporte e Locação de Máquinas e Equipamentos para TerraPlena gens'/
Assessoria, Consultoria, Administraçãg/ê Execução de Obras de Arqu iletu ra;óerviços de.
Cartografia, Topografia e Geodésiay'Se rviços de Refloresta me nt o;zírodução de Mudas.
Yiveirosy'Serviços de Coleta e Resíduos7 não perigosos, Domésticos, recicláveis,'
Entulhos, ReFugos de Obras de Demolição/Serviço de Operação e Locação de Máquinas' -f
e Equipamentos para Tranrporte e Elevação de Cargas e Pessoas para uso em Obras( '-
Locação de automóveis /Conslrção de redes de abastecimento de água, coleta de ,z
esgoto e construções correlatas/Manutenção e Reparação de Máquinag e Equipamentos/ ,*\
Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador,/ À
Restrição de Atividade : Atividades técnica circunscritas às atribuições da responsável
técnica.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2015.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - ANA MARIA GAISSLER MOREIRA PIZZO
Carteira: PR-16706/D Data de Expedição: 05/03/1986
Desde: 22/OL(2O15 Carga Horária: 8: H/D Até: 12/05/7016

l;/
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Desde: 13/05/2016 Carga Horária: 4: H/D
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAo 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

'00rlJ§

a<,
; rt 'l

Para fins de' UCITAçõES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste
documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pá9ina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o L76785/2016, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva
de seu(s) responsável( e is) técnico(s).

Emitida via Internet em L7 /05/2076 15:55:56

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002,12014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Códi9o Penal Brasileiro, sujeitando o autor à

resp€ctiva ação penal.

IL
/1'.

\
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'0 0.13 7

CONSELHO REGIONÂL DE ENGENHÂRIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei
Federal no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão no: 59658/2016 Validade: t3ll].12016

?s5
i'. J

Nome: ANA MARIA GAISSLER MOREIRA PIZZO
Carteira - CREA-PR No :PR-16706/D
Reqistro Nacional | 17OO7994A7
Registrado(a) desde : 05/03/1986

Filiação : FERNANDO BARAUNA MOREIRÁ
IRACEI'44 GAISSLER I.4OREtRÁ

Data de Nascimento I 06/ 70/ 1962
CaÍterrê de Identidade : 3.093.531-4
Naturalidade : CURITIBA/PR

CPF | 6L312713991

Título(s):
ENGENHEIRA CIVIL

SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Data da Colação de Grau | 2L/02/1986 Diplomação : 2LlO2/7986
Situação:Regular

Atribuições profissionais :

DA RESoLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/L973 do CONFEA

Responsa bil idade Técnica/Quadro Técnico :

58139. PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME
Desde: 73/05/2016 Carga Horária: 4 Horas

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2016.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 17 6876/ 2OL6.

\

,.,1
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Emitida via Internet em L7/05/20L6 16:04:20
'00, t33

2 5,-r
Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme lnstrução de Serviço No 002/2014.
A falsrficação deste documento constitui-se em crime pÍevisto no Código Penal Brasilerro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.
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ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
TOMADA DE PREÇOS N.o 003/20í6

MODELO N.O 02

DECLARAÇAO DE RECEBTMENTO DE DOCUMENTOS

Í MADA DE PRE os N.o 003/2016

O signatário da presente, a Sra. Ana Maria Gaissler Moreira Pizzo,

representante legalmente constituído da proponente PIZZO ENGENHARIA

EIRELI - ME, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou

conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execuçáo do

objeto da Tomada de Preços supramencionada.

C Unlrle a

2 3 uAto 2Bt6
/I
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í{

I
à
u,

o
m



'00i1/,2

:slzzo
[.:NHARIA.

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

ATESTADO DE VISITA

ReÍ: EDITAL TOMADA OE PREÇOS No 3/2016

Objeto: Contratação de empresa para execução de Recapeamento AsÍáltico e
Recomposição de Pavimentação Asfáltica em vias urbanas com serviços de
complementação de rede de drenagem de águas pluviais: escavação e reaterro de valas,
corpo de BSTC, bocas de lobo, caixas de ligação, poços de visita e dissipador de energia;
recomposição do pavimento na área das galerias: base em brita graduada, imprimação,
Íevestimento em CBUQ; recapamento: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação,
rêperfilamento em CBUQ, revestimênto em CBUQ; implantação de canteiros centrais e
urbanização de passeios: meio-fio com sarjeta, construção de calçadas e rampas de
acessibilidade universal, plantio de grama; sinalização horizontal e vertical de trânsito e
placa de obra, com recursos do Sisteme de financiamento de Ações nos Municípios do
Estado do Paraná - SFM, Projeto n' í6

Declaramos que o Engenheira Ana Maria Gaissler Moreira Pizzo, CREA PR-
16706/D, da proponente PIZZO ENGENHARIA EIRELI -ME, CNPJ n' 00.76í.666/0001-62,
devidamente credenciado, visitou o local da execução da Obra do lote único, objeto da Tomada
de Preços em epígrafe.

Nova Santa Bárbara, 1710512016.

lvan atihiro Tagami
Engenheiro Civil do Municipio

CREA PR. 1O44O7.D

,1,*t*g^ ,r-&*"=-mo reÍ-FÍz2o
engenheiro

CREA PR-í6706/D
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coMpRovAçÃo DE cApActDADE TÉCNtCA
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CERTIDAO PARCTAL pE SERVrÇOS EXECUTApOS zgt

Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, inscrita no C.N.P.J. sob o n.o 76,920.826/0001-30,

neste ato representada pelo Engo Civil Cesar Marangon, CREA PR-18.388/D, vem através desta

certificar que a Empresa Pizzo Engenharia Eireli - ME, portadora do C.N.P.l. sob o n.o

00.761.666/0001-62 e CREA-PR 58.139/F, executou serviços de recapeamento asfáltico com

CBUQ em diversas ruas do município.

CONTRATO: TOMADA DE PREÇOS O2I2OL5

VALOR DO CONTRATO: R$ 408.759,54
prúooo or execuçÃo: 25.11.15 a 04.!2.15

Os serviços executados são os abaixo relacionados, com suas respectivas quantidades.

Certificamos, também, que durante o período de execução da obra atuou como responsável
técnica a engenheira Ana Maria Gaissler Moreira Pizo - CREA n.o 16.706/D.

Santana do ltararé, 18 de fevereiro de 20

n

fr

\ \l

I

I
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à
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DISCRIMINAÇAO UN. QTDEITEM
1 sERVtçOS PRELTMTNARES

m2 2,501.1 Placa de obra em chapa de aÇo galvanizado - drmensóes 2,00x 1,25m

REcapEAMENTo AsFÁt co soBRE pAvtMENTAçÃo ExtsÍENTE2

2.1 Limpeza e lavagem da pista com jato de alta pÍessão m2 4.431,56

m'2.2 Pintura de ligâÉo RR-2C (reperfilamênto + capa) 8.843,13

2.3
Fornecimento, aplicaÉo e compactação de CBUQ, espessura 3 cm, com
vicroacabadora (repêrfllâmento) ton 319,07,

ton 212,712.4
Fomecimento, aplicaÉo e compactação de CBUQ, espessuÍa 2 cm, com
vicroacabadora (capa)

2.5
Transporte comercial com caminhão carroceria, 9lon, rod, com revestimento
asfáltico (100 km)

ton 600,00

srNALrzAçÃo vrÁRrA HoRTzoNTAVSERVTços coMpLEMENTARES

mJ.I Pintura de faixas de sinalizaçáo com tinta refletiva

3.2 Rampas de acesso para portadores de deficiência, em concreto ud 24,OO

cuRrirsa.ÊE 
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DECLARAçÃO DE RESPONSABTLTDADE TÉCNtCA -
ANEXO N" 04
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P)ZZO 267
ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
TOMADA DE PREÇOS N.o 003/2016

MODELO N.O 04

DECLARAÇÃO Oe RESPONSABTLTDADE TÉCNICA

À Comissáo de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.o 003/2016

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

Resolução n.o 218 de 29106173 e n.o 317, de 31/10/86, do CONFEA- Conselho

Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o

responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado

pertence ao nosso quadro técnico de profissionais.

GURITIBA

2 3 [lAr0 2016

P\TZO ENIGENMRIAEIRELI . [,lE

Ane M GCl3tlêí Pz,lo

Assinatura

/1
É4i

f'

,'.,

Lote n.o Nome r Especialidade CREA N.O Data de
Regisko

untco
Ana Maria Gaissler

Moreira Pizzo
Engo Civil 16.706/D o5/03/1986 I

E
tf 1 67O0rO/RG l,a' 3.093.53t 4PR
cPF M 6t l,7a7.rlg.el
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ENGENHARIA

RELAçÃO DE DtSpONtBtLIDADE DE VEíCUTOS

- ANEXO N" 15
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PREFEITURÂ MUNICIPAL OE NOVA SANTA BÁRBARÂ

RELAÇÃO DE OISPONIBILIDADE DE VEíCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AUE SERÃO
DISPONIBILIZADOS NA OBRA

REF TOMADA DE PREÇOS N" 003/2016
MUNrciPto: NOVA SANTA BARBARA

OBRA

Recapeamento Asfáltico (área de '10.427,51 m'z) e recomposiÉo de PavimenlaÉo Asfáltica (370,05 m') em
vias urbanas, com serviços de complementaçáo de rede de drenagem de águas pluvrais; escavação e reaterro
de valas, c,orpo de BSTC (diâmetros de 40 cm e 60 cm), bocas de lobo, cáixas de ligaÉo, poÇos de visita e
dissipador de energia, recomposiÉo do pavrmenlo na área das galerias: base em bíita graduada, impÍimaÉo,
revestrmento em CBUQ, recapeamento: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligaÉo, reperfilamento em
CBUO, revestrmento em CBUQ, implantaÉo de canteiros centrais e urbanizaÉo de passeios: meio-ío com
sarjeta, construÉo de cálÉdas e rampas de acessibiladade universal, plantio de gramai sinalizaÉo horizontal e
vertical de tÍânsrto e placa de obÍa.

PROPONENTE PIZZO ENGENHARIA EIRELI ME

LorE úNrco

Veículo / Máquina / Equipamento
Marca c
Modelo

Forma de
Âqulslção

Ano de
Fabricação

/ Placa

QTD
E

Estado de
Manutenção

Rolo Compactador Iiso auto propelido CaterpillaÍ PrópÍio 1977 1 bom

Caminháo lrrigador Ford Próprio 1989 1 bom

Caminhão Espargidor Próprio 1985 I bom

Vassoura Mecânica Autopropelida Bob cat Próprio 2009 1 bom

Retroescavadeira Caterpillar Próprio

Próprio

2010

2010

1

2

ótimo

bomCaminháo Basculante

Rolo de pneus pÍessáo variável Muller Próprio 2010 1 bom

VibrocabadoÍa de Asfalto Leeboy Próprio 2013 1 ótimo

Declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra - relacionados serão
disponibilizados na obra na eventual contratação.

PIZZO ENGENHARIA EIRELI -,UE

#ffi;{.fu;ffinr"
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cRoNoGRAMA DE UTTLTZAçÃO DE VEíCULOS

- ANEXO N' 16
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ENGENHARIA

CURiT!:r.
2 3 I't,Ât0 2015

t

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

CRONOGRA ADE NAS E EQUIPAXENTOSOE

ÍoMÂD^ OE PREÇOS N' 00312016

PIZZO ENGEN}IÀRIÀ EIRELI ME

NOVA SÀNÍA BARBARÂ

Rspêàre.|o Aíá trcô (árêá dê 10 427 51 íi) € r@mpôsçáo de P.vr.Mls§lo Àíárt'@ (370.05 n')
em vras uóáMs. cm edrFs dê @mpl6mnlâÉo dê r6d€ dâ dr6r€€Éô (râ â9oá. pluvrãr. .sevaçáo
ê íeãt€ío de varas. co.po d€ ESTC (dâmvos óê.06.60 m). b.ca3 d.lobo e'ú5 d€ hCaçáo.
p.ços d6 v'rtã e d$ p6do. de 6n€í9r6. í€<@posrÉa do pavrmêmo nâ ersa da. gâlena. b&€ em bíta
graduâda. rmprimaÉo. rev6strmslo en CAUO. í@p€ámsto lrmp€zâ 6 lavâgên dâ Drsl.. pr.lur. óe
lgeÇão .epeúlahenlo em CBUO íev€shêôlô6 CBUO nplanlâçáodê cantêros enlÍá'r ê
uô6n zaçào dê pâss€ros mêcío @m serlôte @nsrtuçáo d6 elç2dàs e Émpás d6 âcâ3srbr Éad€
u.rv€re pantro de gr.ma. sn.lrzáÉo hoízonlãlê venrár dê lrân. o ê placa do oõra

P€zo dê ErcoJçlo 1m dresLOÍE

Pr.:o d. Er.cuçao (dlr.)

3o 60 9o 120 t50 tl0

Oi.crimin.Co do. Eiculot, mlqui...

1 1 1 1 1 1
1

r!a5E
1 1 1 1 1 1

2

1 1 1 1 1
3

i-l]
1 1

vassoura M€ênica Aúoprop€lida
I 1

:,r!ai}
1 1 1 1 1

5

2 2 2 2
6

Rôro D€ Pnêus P.essão Vánável
1 1 1

iú çit-.I Vrbíoeebado.a de Aslallo
1 1 1 1

[;:is
t-.:'lrl

Etâ

Etu

- 1C1'íi'

PIZZO ENGENIüRIAEIRELI . i4E
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Ptz MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA 2i,3

ENGENHARI
oMADA DE PREÇOS N.o 003/2016

INDICE

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação

da proponente. Esses indices foram obtidos no balanço do último exercício

social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo

licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou

informações que comprovarão as demonstrações. C U R lT !B A

2 3 l.{Al0 2016

SÃo AS DEMoNSTRA ÕES:

AC - ativo circulante;

AP - ativo permanente;

PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;

ELP - exigível a longo prazo.

Obs: Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas
decimais, desprezando-se as demais.

I

\

{

t_
ÀO .L

o-
7SÀ

çR
lÀ6

q31

,

lipo de índice Valor em Íeais Indice

Liquidez geral (LG)

LG=(AC+RLp)/(pC+ELp)

LG= (246.897,58 + 0,00) / ( 89.309,80 + 0,00)
2,76

2,76Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

LC= 246.897,58 / 89.309,80

Endividamento (E)

E = (PC + ELP) (AC + RLP + AP)

E= (89.309,80 + 0,00) / (246.897,58 + 0,00 +

149.354,94)
0,23

PIZZO.ENGENMRIA EIRELI . ilE

ç,,0k'H#,#;4muç*,
CREÂ/PF N. r6706/O,nG N. 3.093.53r{pR

cPF M 6r3 727.7399'
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TERMO DE ÂBER.TURÂ

Livro Diário

Número: L7 FolL-a: 1

contém este livro 38 Folhas numeradas do No. 1 ao 38tmtjdas atra /és J3 prôcessameitq, eletronico
de dados, que servié de lrvro Diário da empresa abaixo descrita no período de O1/01/2015 a 3tl1j/2blB.

Nome da Empresa .............,.....: PIZZO ENHENHARIA EIREU, ME

Ramo SeNiços de engenharia

'00,15 7

2i5

Endereço............

Complemento.....

Bairro

14unicipio ..,,..,..,..

Estado,...............

Inscrição no CNPJ

Inscrição Estadual

Registro na junta.

InscriÉo 14unicipal

cuRmBA, 0u01/2015

Rua )or' DE NOVEMBRO, 1887

APT 93

ALTO DA XV

CURITIBA

PR

00.761.666/0001-62

1000723785

4160015fi 04 Data registro; 16/08/1995

03153673

h*

Legrslação em vrgor êm seus termos de ãbertuÉ e encerameíto

a

URIO CESAR NGHETTI
Reg. no CRC - PR sob o No. TC - O3444O|O-2
CPFt 446.026.931-72

DO

'111#v:-

)

)

)

CPF| 613.727 .739-97

I,lOREl

)
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EmPTesà: Plzzo ENHENHARIA EIRELI. UE
CNP.I: 00.761.666/0m 1,62
Penlcdo: 0L/0112O15 a 3Íll2/Z0rS
8.lanço enceÍado em: 31/1212015

0028 '00,t5I

BATANçO PÀTRIMONIÂL 3i6
Descri 201S 2314

AÍIVO CTRCUIANTÊ

DISPONiVEL

:t;tu? t5
396.252,520
246.A97,5AO
23r.254,84D

,.477,25O
7,477.24D

1111211O!4
55,649,20D
ss.6a9,20D
55,649,10D
55.649,10D

55.689,200

BANCOS CONTÁ MOVtI,IENTO

6CO BRASIL ÂG:292Ê2 CC:30205-8

CLTENÍES

CLIÉNIESA RECEBER

PREF HUNIC SANTAI{À DO TTAFÁRE

223,17t,56O
223,3n,560

o,oo
0,00

11.643,47O
t4.64r4to

14.641,47D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0.00
0,00
0,00
0,00

0,00

:t.145.06c
3.145,06C

0,00

0,00

oulnoS cRÉDrros
E PRÉSÍIHO A EMPREGÁDOS

INSS À COMPENSÂR

93,6rO
9A,67O
93,67D

DESPESÀS PÀGÀ5 AXÍECIPADÀH ENTE

DESPESÂ§ DE !IE5E5 SEGUINTES

SEGURO DE VEiCULO - HOI

905.60D

905,60D
905,600

AÍIVO NAO<RCULANTE
TI.IOBILTZÁDO

VECULOS
vEicuLo PÀuo FIR! 10 FLa Moo zo15

VLR EVOQUE PURE P5O

149,354,94D
149,354,94D
15r500,q)D

t2_500,00D

120.000,000

I) DEPRECTÀçõES, AI'ORÍ, E EXAUS. ACUI,IUL

C) DEPREOÀçÃO VEiCULO PAIIO FIRE
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E!lhn 0029 ^ 00.151Empre.à: PIZZO ENHENHÂRIÂ EIRELI - MÉ
Cj!PJ: 00.761.666/0001-62
Periodo: Al l0rlZOlS a 31lt420ts
Balanço enceírado em: 31/1212015

BALANçO PATRIMONIÂL 277
Descrição 2015 .2L t4

OBRIGAçõES IRTBUIÁruAS
IMPOSTOS E CONÍRIBIJIçóES À RECOLHER

1RRF A RECOLHER

SIHPLfS A RECOLTIER

OBRIGAçôES ÍRÂBÀLHtSÍA E PREVTDENCúRIÀ

oBRIGÁçôÉS COta O PÊ5SOÁL

PROLÁBORE À PÀGAR

oBRrG^çõES SOCÁ§
INSS A RECOLHER

FGÍS Á RECOLI]ER

PATRIMôI{IO tÍQUIDO
CÀPTTÁL SOCIÂL

CAPTÍAI. SUBSCRITO

c^PrTÀr 50cLA!

LUCROS OU PREJUÍZOS ÀCUMULÁDOS

LUCROS OU PREJUÊOs ACUI,lULÁDOs
LUCROS / PR!]U2OS ÂCUMULADOS

oSTRIBUrçÃO DE LUCROs

RESULÍÀDO DO PERIODO

LUCROS DO PERIODO

PREJUIZO DO PERIODO

- As informades íorôm extràídas das lollEs do Uvío Diário ,

- A soaiedade não possui Gnselho Fiscal instalado;
- A sociedàde não possui aJdirona lndependenre.

tvli/:014
55.649,20C

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

L7,9L5,6*
,.7.9L5,6*,

24,08c

17,89r/60C

0,00
o,o0
0,00

0,00

3,39E.62C
2-201,00c

2.201,00c

0,00
0,00
0,00

L.L97,62C
986,4rC

7rt,2tc

0,00
0,00

0,00

306.942,72C
7Zrp0,00c
7Zqt0,o0c

72.400,00c

55.649,20C
,2-1rc0,0(rc

72.400,00C
72.400,00c

,16.710,40D

46.710,40D
16.710,800

30.000,000

16.710,40D
16.710.80D

16.7!0,800
0,00

241.253,52C

10r.5u,70c
20,258,18D

0,00
0,00

0,00

CPFi 613.727 .739-91

URIO

PASSIVO CTRCU!ÂIYÍÉ

fORNECEDORESA PÂGAR

FIORIIECEDORES A PAGAR

8ÁRIGUI IE]CULOS LTDA ' ALTO DA XV

LUCIS ROVEOÂ GUBERÍ

a,-/1.42).-5
396.252"52C

49.309.4(rc
67.995,50C
67.995,50C

17,995,50C

50.000,00c

- Sob as penàs da lei, declaramos que as inFormãçôeJ aqui conUdas sáo verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

IFÁ PIZO
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Reg. no CRC - PR sob o No. Íc - o3444olc2
CPFI 446.426.931-72
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'ü0.161

279
Empresal
CNPJ:

PIZZO ENHENHARIA EIREU. ME

00.761.666/0001.62

Realizado em 31 de Dezembro de 2015

Folha 0031

2014
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pEr'roNsÍRÂcÃo pos LucRos ou pREJUÍzos acut,tut ÀDos

DiscriÍninaÉo.
LUCROS/PREJUIZOS

Saldo AntÊíor de Lucros acumuLados

Ajuíes CÍedores de Períodos_base Anteíiores

Reve6ão d€ Res€Nas

Outros Recu6os

Lucro úquido do Âno

t)Sàldo Anleior de Prcjuízo acumulàdos

( )Àjustes Devedores de PeÍiodos bas€ anteriores

C)PÍejuízo Lriquido do Ano

TOTAL

Valor
2015

(16.7r0,80)

0,00

0,00

0,m
301.511,70

0,00

0,00

(20.258,18)

264.s42,72

DESTTT{^çOES

Traníeéncias pàía Res€rvas

Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Credtados

Pdrcelê dos Lucros lncorpoÍados ao cãpit l

Outras D€ltrnaçõ€s

ÍOIAL

0,00

30,000,00

0,00

0,00

0,m

234.s42,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00LUCROS OU PRÜUIZOS ACUI4ULADOS

14ARIA LER N4OREIRA

CPF: 613.727.739-91 gif,
PR sob o No. TC - 034440/G2
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'üú U-

Empresai

CNPJI

Peíodo:

PIZZO ENHENHARIA EIRELl - ME

00.761.666/0001-62

0u01/201s - 3tl12l20ts

0032

2014

28{J

DEMONSTRÂçÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEI.IBRO DE 2015

ATIVIDADES OPERÂCIONAIS
Resultado do período

Depreciação e amortiiação
TUCRO OPERÂCIONÂL BRUÍO ANTES DAS T{UDANçAS NO CAPITAL DE GIRO
(Aumento) Redução em contàs a receber e outros
Áumento (Redução) em fornecedorcs

Âumento (Redução) em Encargos e Contiburçoes

CÂ.ÀÂ PROVENIENTE DAS OPERÁÇÕES

FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXIRÂOROINÁRIOS

Seguros

CÂfiÁ LÍQUIDO PROVENIENTE DÂ5 ÂTIVIDÂDES OPERACIONAIS

2015

281.253,52

3.145,06

284.398,58
(14.737,r4)

67.995,50

21.314,30

354.971,24

358.97 t,24
(90s,60)

358.065,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ATIVIDADES OE INVESTIMENTO
Compras de imobrlizado

CAIXA LíQUIDO USADO NAS AT]\'IDADES DE INVESTIMENTOS

(1s2.s00,00)
(152.s00,00)

0,00

0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Integràlização de capital
Pagamentos de lucros e dividendos

CÀXXA ÚQUIDO GERÁDO PELÀS ATIVIDADES DE RNANCIÁI'IENTOS

0,00
(30_000,00)

(30.000,00)

52.400,00

0,00

52,400,00

Redudo nas Disponibrlidades

DISPONIBILIDAOES - NO INÍCIO DO PERÍODO

DISPONIEIUDADES - NO FINAL DO PERÍODO

A I'IARIA LER MOREIRÁ

CPF 613,727,73Y91

175.565,6á

55.689,20

231.254,84

52.400,00

3.289,20

55,689,20

URI RÁNGHETN

Reg. no CRC - PR sob o No. TC - 03#40/0-2

Aa

CPF: 446.02 93r-72
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TERMO DE ENCE(

Livro Diário

de dados, que serviu de Livro Diário da empÍesa abaixo descrita no perícdo de 01/OU2O|5 a 31lt2l21f5.

Nome da Empresa PIZZO ENHENHARIA EIREU . I'1E

Ramo Serviços de engenharia

-lj'r.'ll? i" :.; :..
.'rgS;,|6."r

Número: 17

Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao

'! Éettra: ;"?B'-l .: ...a.:
:áLlnitlêas utrui*'olpÀ."r*rirrá. eÊtronico 281

EndeÍeço ..,.,.,....,.,,,.,.,.,.,....,...1

Complemento .....,.....,..,..........:

Bairro .........,......,,,.....,...........:

lvlunicipio ............................... :

InscriÉo no CNPJ ...........-.......:

lnscrição Estad ua1.,,,. ,.., .,.,.,. ,..,

Registro na j u nta,........... ......... :

Inscrição Municipa1.....,.............

Rua XV DE NOVEMBRO, 1887

APT 93

ALTO DA XV

CURITIBA

PR

00.761.666/0001-62

100072378s

41600156404 Dab registro: 16/08/1995

03153673

cURITIBA, 31/1212015

I'íARIÂ

CPF| 613-727.739-9L

R MOREIRÂ LIRIO R

Reg. no CRC - PR sob
CPFt 446.026.931-72
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ENGENHARIA

JUNTA COMERCIAL = COMPROVAçÃO DO CAPITAT

soctAL

;

m

,t
ffi

rrl
t)



.-.- .. -.:-. r'rj..l; i,i,,tlirl,lr,.,,-Jr',.:, . i.r',.].!i. .:. I I.t:, i ii,l : .:';iii :,.;,:i-.l'l

-'c0, r67

" 2E5
CERTIDÃO SIMPLTFTCADA páqina: 001 / OO2

Ceíificamos que as informaçôes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comê.cial e são vigêntes
na data da sua expedição.
Nome Empresârial

; PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME
I

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIvIDUAL DE RESPoNSABILIDADE LToA
Número dê ldentilicâção do Registro de
EmpÍesas - NIRE (Sede)

41 6 00t 5640.4

i Endereço Completo (Logradouro, N'e Complemênto, Bâir.o/Distito, Municipio, LJF, CEP)
i RUA XV DE NOVEMBRO , 1887-APT I ALTO DÁ RUA XV, CURITIBA, P 80.045-í25

=
Objeto /
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OE ENGENHARIA CIVIL;/
ilvu,rer'irlçEo oÉ vrÃs uRBANAS - RUAS, pRAçAS, cALÇADAS, ESTACToNAMENTos; / ./
CONSTRUÇÃO OE OBRAS DE ARTES ESPECTAIS, PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, TÚNEIS, PASSARELAS;,
PREPARAçÃO DE SOLO E LOCAIS PARÂ MINERAçÃO, DRENAGENS, DEMARCAÇÃO E REBAIY\AMENTOS; -/
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS, AEROPORÍOS, PONTES, VIAOUTOS E TÚNEIS; .".
ASSESSORIA, ÉNSULTORIA, ADMINISTRÂçÃO E EXECUÇÀO DE OBRÂS DE ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E
AMBIENTAL: y'
Éiecuçaoloe oeus DE_FUNDAçÕEs E LocAçÃo oE MÁeurNs E EourpAMENros;/
CONSTRUçÃO E EXECUçÃO OE OBRAS P')RTUÁRIA, MARÍTIMAS E FLUVIAIS;./
CONTROLE E IMUNIZAçÃ9 OE PRAGAS;/
ATIVIDADES PAISAGIS'ÉAS, PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, PLÂNTIO DE ARVORES E
HIDROSSEMEADURÂ:/
SERVIçO DE AÉROFOTOMETRIA, SUBAQUÁTICA E INVENTARIOy' ./
OBRAS DE TERRAPLANAGEM, ESCAVAçÁO, DERROCAMENTO, ATERROS, DEPOSITO, NIVELAMENTO/
COMPACTAÇÃO, TRÂNSPORTE E LOCAÇÃO DE MÁOUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRÂPLANAGENS;/.
ASSESSoRIÂ CONSULTORIA, AoMINISTRÂÇAO E EXECUÇAO-DE OBRÂS DE ARQUITETURÁ;//
SERVIçOS DE CARTOGRÂFIA, TOPOGR4FIA E GEOOÉSIAy'
SERvIÇOS DE REFLORESTAMENTO;r'
áiooúçÁo oe uuoAs EM vrvElRoby'
sERVtÇô DE COLEÍA DE RE§|DUOS NÃO PERTGOSOS, DOMÉSflCOS, neCtCúVE|S, ENTULHOS, REFUGOS DE
oBR S DE DEMOLTçAOy'
SERVIÇO DE OPERAçÃO E LOCAçÃO DE MÂO9IINAS E EOUIPAMENTOS PARÂ TRÁNSPORTE E E ELEVAçÃO OE

CARGAS E PESSOAS PARÂ USçYÊM OBRÂS/

:3it?â3rltJJJ?E8Jrt'3ío.r.",rENro DE ÁGUA, coLErAeE ESGoro E coNSrRUÇÃo coR RE'-^Í^s/
MANUTENçÃO E REPARAÇÂO DE MÁOUINAS E EOUIPAMENTOST/
ALUGUEL DE MÁOUINAS E EQUIPAMENTOS PÂRÁ CONSTRUçÃO SEM OPERÁDOR;

CNPJ

00.761.666/0001-62

Oâtâ de Arquivamento do
Ato Constitutivo

í6/08/1995

Data de lnício
de Atividadê

09/08/1995

,1
_1

iia l

x.
Êii

4
\l

:il
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rai
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Capital: RS 102.400,00

(CENTO E DOIS MIL E QUATROCENTOS REÂIS)

Capitallntegralizado:RS í02.400,00
(CENTO E DOIS MIL E QUATROCENTOS REÁIS)

iricroempresa ou
Empresa de Pêqueno Porte

(Lei no 123í2006)

Microempresa

PÍazo de Duração

rrrdeterminado

x_xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

t3

.=

:
:!

,
;=

{
Titular

Nomê/CPF

ANA MARLA GAISSLER ÍtIOREIRÁ PIZZO

613.727 -739-91

Último Arquivamento

Oatat 1510412016

Ato: ALTERÂçÃO

Administrador

Sim

!!&ier&
itrandâto

17t0312004

Término do
Mandato

Situação
REGISTRO ATIVONúmero:2016232671E

Evento (s): ALTERACÂO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

: a, r,r.ii'-
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Continuação CERTIDÂO SIMPLIFICADA páqina: Oozt ooz
Certificamos que as informaçóes abaixo constam dos documentos arquÍvados nesta Junta ComeÍcial ê são vigentes
na data da sua êxpêdição.
Nome Empresarial
PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME

NatuTeza JuTidica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPoNSABILIDADE LTDA

Número de ldênüficaÉo do Rêgistro dê
Empresas - NIRE (Sêde)

4í 6 00í 5Ê10-4

Úhimo Arquivarnento

Data: í 5/0.U20í 6

Ato: ALTERÂçÃO

Número:20í623267'18

CNPJ

00.76í .666/0001-62

LIBERTAD
SECRETAR

Situação
REGISTRO ATIVO

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CURITIBA - PR. 26 de abril de 2016
16/1923186
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
TOMADA DE PREÇOS N." 003/2016

MODELO N.'06

DECLARAÇÃO DE SUJEIçÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES TMPEDITTVOS DA HAB|L|TAçÃO

A Comissão de Licitaçáo

Ref.: TOMADA DE PRECOS N." 003/20í6

O signatário da presente, em nome da proponente Pl72O

ENGENHARIA EIRELI - ME, declara, expressamente, que se sujeita às

condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos

modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer

decisão que venha a ser tomada pelo licitador

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos

supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade

da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 20, e Artigo 97 da Lei 8.666

de 21 de junho de '1993, e suas alteraçôes e que está ciente da obrigatoriedade

de declarar ocorrências posteriores.

CURITIBA

2 3 l,Ar0 2016

FIZZO ENGENI-I,ARIAEIRELI - ME

Á^ltlil,t*...1-",.--.
Eng'ána Mâ ria"Gêis3l€Í MoreiÉ Pizzo
CREAJPR M 16706/D/RG ]f 3.093,53I{PR

cPF M 6í3 727.73S9',|

{
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ECdo do P.ruá

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N"T E N" 2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 03/2016

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), à 14:00
horas, em sessão pública, sob presidência do Senhor (a) Nivaldir Silvestre, RG
n"5.304.068-3 - SSP/PR e membros as Seúoras; Maria Jose Rezende, RG n' 9.170.7144
- SESP/PR, Madalena B. S. Carvalho, RG n" 5.740.921-5 - SSP/PR, reuniu-se a Comissão
de Licitação designada pela Portaria n' 07012014, e o SR. Ivan Satihiro Tagami,
Engenheiro Civil do Município, para proceder ao recebimento dos envelopes no I e no 2
entÍegues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da TOMADA DE
PREÇOS n' 0312016. Aberta a sessão pelo Seúor presidente, apresentaram-se como
proponentes a.s empresas: KRB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ n'
03. I 2 1.356/000 I -7 1,, PIZZO ENGENHARIA EIRELI -ME, CNPJ n" 00.76 1.666/000 l -
62, representadas, respectivamente, pelos seúores; Jose Marcio Miranda, RG n"
3.108.374-5 SSP/PR e João Batista Garcia Machado, RG n" 203849317/RS. Os seúores
repÍesentantes, após se identificarem junto à comissão, efetuaram a entrega dos envelopes
no I e no 2 , ocasião em que o seúor presidente declarou encerrado o prazo de enEega de
qualquer envelope, nos termos do edital. A seguir, foram rubricados os envelopes n" 2 pela
comissão de licitação e pelos representantes das proponentes presentes que o assim
desejaram. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes no I contendo a

documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e

submetida ao exame e rubrica dos seúores representantes das proponentes presentes.
Deixada liwe a palavr4 o representante da empresa KRB CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA, CNPJ n" 03.121.356/0001-71, notou uma diferença entre o acervo do CREA que
apresenta quantidade diferente do Atestado de Capacidade técnica. O seúor presidente
informou aos hteressados presentes, que o resultado da habilitação será oportunamente
dirulgada através de aviso a ser encamiúado a cada participante e fixado em quadro
próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Santa Biírbara, e que a
data e hora de abertrua dos envelopes no 2, contendo as propostas de preços das
proponentes habilitadas será estabelecida mediante aviso convocatório que será
encamiúado a todas as proponentes com antecedência mínima de 24 (vinle e quatro)
horas. Nada mais havendo a trataÍ, o Seúor presidente deu por encerrada a sessão de cujos
trabalhos eu, Maria Jose Rezende secretária, lavrei a presente ata que lida, e achada
conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representantes
das proponentes presentes.

z\l^JcL^- il'',{C
Nivaldir Silvestre

Presidente da Comissão de Licitação

Maria ,Ioi de

Membro

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100,8 - 86.250-000 -
Nova Santa B:árbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br
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Eatado do Púúá

\

Madalena B. S. Carvalho
Membro

,- -24"--)

-r--t-á-y'
Ivan Saáhiro Tagami

Engeúeiro Civil do Município

rran
Representante Da sa tora de Obras LTDA

/'
João Ba a Machado

Representante Da E zzo Engenhana Eireli -MEa

@Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43.3266.8100,I - 86.250-000 -
2

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.sov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA ?3I
Estado do Paraná

RELATÓRIO DE HÂBILITAÇÁO PRELIT,flNAR DAS PROPONENTES
REFr EDITAL DE TOMÂDA DE PREÇOS N" 3n016 (PMNSB)

01. o
A Comissão de Licitação, integrada pelo Sr. Nivaldir Silvestre, RG n"5.304.068-3 -
SSP/PR e membros as Seúoras; Maria Jose Rezende, RG n" 9.170.714-4 - SESP/P&
Madalena B. S. Carvalho, RG n" 5.740.921-5 - SSP/PR, reuniu-se a Comissão de
Licitação desigrrada pela Portaria n" 07012014, e o SR. Ivan Satihiro Tagami,
Engeúeiro Civil do Município, reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Brfubar4 para apreciar a documentação das proponentes, com a finalidade de
habilitá-las e qualificáJas para a licitagão ÍefeÍente ao edital supramencionado. Após
acurado exame e levando em consideração os aspectos de situação jurídic4 regularidade
fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeir4 tem a relatar o
seguinte:

01.1 Com base na documentação jwídica e fiscal exigida pelo edital e a apÍesentada
pelas proponentes, a comissão de licitação, após acurada análise, apurou os seguintes
resultados:

01.2 Com base na capacidade técnica exigida pelo Edital e a apresentada pelas
proponentes, a Comissão de Licitagão juntamente com o Engenheiro Civil do
Município, Sr. Ivan Satihiro Tagami, após acurada análise, concluiu que, a ceÍidão de

acervo técnico diverge do atestado de capacidade técnica apresentada pela empresa
PIZZO ENGENHARIA EIRELI -ME, CNPJ n' 00.761.666/0001-62, o qual não
compÍova a execução de no mínimo uma obra semelhante de complexidade tecnológica
e operacional equivalente ou superioÍ a solicitada no item 2.d do edital convocatóriô. A
certidão de acervo técnico apresentada comprova a execução de apenas 2.532,32 m' e

não consta a quantidade de CBUQ utilizado. Diante disso, a Comissão de Licitação
apurou os seguintes resultados:

Rua walfredo BittencouÍt de Moraes, 222, Fone (fax) (43) 3266-E 100 - Nova Santâ B&bara-Paraná

Lotes
no

Proponente
Situação juridica Regularidade fiscal

Habilitada ou
inabilitada e motivo

Habilitada ou.
inabilitada e motivo

1 KRB CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA, CNPJ no

03.121 .3561000t-71

Habilitada Habilitada

I PIZZO ENGEI{HARIA
EIRELI -ME, CNPJ no

00.'76t.666t0001-62

Habiütada Habilitada

Lotes
n

Proponente
Capacidade técnica

I KRB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ n"
03.121.356/0001-71 Habilitada

I PIZZO ENGENHARIA EIRELI -ME, CNPJ N.
00.761.666/0001-62 Inabilitada

E-mail: licitacao@nsb.pr.sov.br site: www.nsb or.sov.br
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NOVA SANTA BARBARA

M*^,t' çl'4fr
Nivaldir Silvestre

Presidente da Comissão de Licitação

29z
Estado do Paraná

01.3 Com base na qualifrcação econômica financeia exigida pelo Edital e a apresentada
elas ro s, a Comissão de Lici ltÍou os se intes resultados:

02. HABILITACÃO
Considerando o contido no edital, a comissão de licitação, juntamente com o Sr. Ival
Satihiro Tagami, Engeúeiro Civil do Município, e o Sra. Angelita Oliveira Martins
Pereira" Assessora Jurídica do município, após criteriosa anflise, chegou aos seguintes
resultados, uanto à ha das nentes:ro

03. PROP E INABILITADAS
A comissão de licitação ante o exposto nos itens anteriores deste relatório, com base no
edital, na legislação pertinente considera:

03.1 IUBILITÁDA a seguinte proponente:

a) KRB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ n'03.121.356/0001-71

03.2 fr-IABILITADÁ. a seguinte proponente:

a)PIZZO ENGENIIARIA EIRELI -ME, CNPJ no 00.761.66610001-62

Nova Santa Biírbar4 24 de maio de2016.

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes, 222, Fone (fax) (43) 3266-8100 ' Nova Santa Bárbara-Parariá

E-mail: licitacaoÔnsb.or.gov.br site: u4tlul§b41€gllb!

Lotes
no

Proponente
Qualifrcação

econômica financeira

1 KRB CONSTRUTORÀ DE OBRAS LTDA, CNPJ n"
03.121.356/0001-71 Habilitada

I PIZZO ENGENHARIA EIRELI -ME
00.76t.666t000t-62

CNPJ no

Habiliúada

Situação
Jurídica

Regularid
ade Fiscal

Qualificaçã
o Técnica

Qualificaçã
o

Econômica

Habilitação
Final

Lote
n"

Proponente

Habilitad aI KRB
CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA, CNPJ
n'03.121.356/0001-71

Inabilitada1 PIZZO
ENGENIIARIA
EIRELI .ME, CNPJ
n'00.761.66610001-62

2
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Mad o

embro

de

Membro

nSa agâm
Engenheiro Civil do Município

a s Pereira
gada

oAB/PR 48857

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes,222, Fone (fax) (43) 3266-E100 - Nova Santa B&bard-Paraná
E-mail: licitacao@.nsb.pr.qov.br site www.nsb.pr.qov.br
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0 PÍefeilo do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usândo das atÍibuiço€s que lhe são coníeridas por Lei, tendo em üsta a Lei
Municipal no 766/2015 e 77112015, bem como lnstÍuÉês Normâlivas do Tdbunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DúRh(S), como segue:

SêÍvidor:
Cargo:
SecÍelaÍia/Deparlamento

4uanddade de Diártâs:
rloÍ (Ri):

0eslino:
objêtivo da Viagam:

Dala do Pagamonto:
Númoro do pagamonto:

SII,IONI APARECIDA BRÁZ DE LITIA

Secretária
Educâçtu, BpoÍte e Culturâ
í (Ume)
R3 2g),00 (Duzentos e Cinquênta Rêais)
CURTÍIBA+R
A SolicitaÉo de Conphmenhçâo d€ Ci&ia a Secretária Municipal de EducaÉo, EspoÍto 6 Cultura §Iü0X!-.ÁPABECIDA
BRAZ DE L A para cu3toaÍ de3p€3as com Alimenlaçà) e Hospedag8m Bm vlag€m a elEIIg&P& tendo €m vista a

nec€$idâdo do pemân€c.r mâb un dla, e tunciooaÍi. viajou para PaIticipar do ENCONÍRO PARANAET{SE DE

POLÍÍICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS: 3' EIAPA (PAR CAOI E Fl[ÂL DE GESTAO) nos dias í0 o 1í do líaio d€ 20í6. A
saída do tlunicípio do llova Sanh Báóar. íol no dia 09 D€ l{aio Do 20í6.
2405t2016
3í63/2016

Gabinete do Prefeito, Nova Santa Bárbara, 24 de Maio de 2016

CI-AUDEMIR VALÉRlo
PREFEITO MUNICIPAL

UiIICÍPIO OE NOVA SAIITA BÁRBÂRA
Epnal pE HÁB|LÍÍAçÃO

REF: EOÍTAL DE TOttlÂDA DE PREÇOS N'032016.

Â comissáo de lidlaÉo co.nunica aos inteíessadqs na exes.4ão do objelo do Edilal de TOMÂDA DE PREÇOS no 0!2016, que apos a aná[se e verificaÉo da

de . decidiu habilitar a inte

E PRESA

KRB CONSIRT TORÂ DE OBRAS LIDA, CNPJ n' 03.121.356/0001-71

E}IPRESÂ

PEZo EllGEtlH RlA EIRELI-llE, CNPJ n' 00.761.666/m0142

Comunica ouuossim, que denuo do prazo de 5 (c,irco) dias úteis contâdos de datr deste edital, a comisúo de licitaÉo dará vistas eo respeclNo processo licitatório, a
qualquor das proponsntes que se sinta prejudicada, para inteíposiÉo do rocurso.

Nova Santa Báóara, 241052016.

t{lYaldiÍ Sllvestrs

Prosidente da Comissao de LicihÉo

Xladahna 8. S. CaÍvalho

Membrc

Maria Jos€ Rszsnde

Membrc

Diário OÍicial Elêtrônico do Munlclplo dê Nova Santa BárbaÍa
Rua: WdHo Blltoncourt de Morass n'222 - Cênüo

FoneüFax: (43)326ffi100
E{âil: dlarioof clal@nsb.pr.gov.br

u/vÀr.nsb.pÍ.gov.bÍ

DoârnDnlo assrnâdo por C€nifiÉdo
Lxgltâl - tlova Sânl. Báahâ,l PÍlb|tur. la'JnGpal:

é

I

E inâbilitar a seguinle pÍoponenle:



Nova Santa Bárbara - P& 24 de Maio de 2016 - Diririo Oficial Eletrônico - Edição:15512016 -Ql

lvan SalihlÍo Tagami

Eng€nheirc Ciül do MunicíFio

Ârgrllla Olivoira l{aílns PeÍelrô
ÁdYogada

oAB/PR 48857

295

g#§ffÉ-x ik*."::e.l*:
Não há publir;aFFÁ para a presente data

IT
Náo há public€É€s paÍa a píesenle data

Diário Oficial Elêtrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ru.: Wdfiedo Bittencourt dê Mo.aês n' 222 - C€nro

Fonc./Fax (43) 326H100
E<n.ll: dhriooficjal@nsb.pr.9ov.b. - Sit : u/*w.nsb pr.gov.bí

v/*v,tran3oeÉnciáDáÍan6,coÍn.bÍ/doênsb

Ooormnro â$lMdo por CôÊncádo Oigilâl - Nova Santa
únldFt 95501080@0160:AC8á.trdâ
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de 2016 Ediçáo: 1243'
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Prefeitura Municipal de Nr
EDTTAL OÊ HABIL'TAçÁO

À!r LLr;À- uE i,JrJÂrÀDE FRECOS :0y2016
r 6ràs§á. riE rr:ia,y'r.urixftâ áG Í1Erõsrdci na erÉâ4áo J{l oqelo ílo

a.r itrrrJc T.».!AOÀ Di: PREÇOS n'032116. qw aÉe a ânálse e lenlicaÉ.rd.r

' rPIt :l!:S_nLiútu, li <'Ê; L§ LiDj .JP.j n u' i'.,.6í6): :1

! ç?_2r ) Í. {1;;\n \erÀ P 
'raLr 

+E i;ripr c' m ,ê ! 666r0ix,14:

u

ari!^ii3 o!lrnss'nr (t@ denlío dc prdc Ce S t4rrco!UÉs rrêrs crnlâdos da
.rú!a.jesl6 cdttrl. ã ..ml9úo d6 t,citaçã. daÍà vir!âs ôo resFêctl,D Í)ro.r§.n
r!(:r. ü.nro i <luiirrti6r dâs !rorY)rê.lBs qB s sinlâ çreiudkad,. pâr? ií t6rrxr§(áo
' . .,,, ,r .: \ ,!i :;:- i Báói'-1 21r5;2rli

Ni!àld'r Súeastr€ - PÍesidentê da Comi.são dê Llc àçãô
gídálena B S Cãrvnlho. Memhío

Marià Josê Reze.dê ' Memlrro
rvao Sarihrro Tagami - Engenhêko C'vlldô Munlcipio

Àngeril, orivêira Maírn§ Pcrêüa -Advogadâ OÀE/PR 48857

DECREÍO N'03!l de 25 do Maio de 20r6
C t,reÍeiro f.rluirc]onl de Novâ Sâr!â Bá,túÍa Eâtído dô PáÍ;ná nc 

' 

§o C. nras
,!í:tr r:.;atci ic(làr OECRETÀ'

,\,! 1' Fil:a EslabelecdÕ pO)JTO F CULÍAT|VO na du' 2710512016 (s€Ía-
ír:Íal En! .â.3o 'lo Feíâdc de CcrFis Chnsri. rcl(qã..do âs âltuUêriês norn|áls
rs 6 CÍi horâs do rrlâ 30j0&2016 (segu.dâ-íeiía ).I t I ()r càr,i.'-r- Dúrri{:os d. Sa dê Sêgu.anÇà â Çolêt,, 4ê L'^..,
t,.rr;doá pelas rêio.r':irãr Seflêlânas ou bapÂnâmêntos, por 6qrsn eGsehcÉrs
à .0,êlMdale, nrro §árâo â!nol-do{ petr pÍ€§ênt6 D€crêur € t€Íào o ser I hoÍâÍio dâ

/'\( 3' - Esle decreb eilró ênr.ri!Í nesla data- reyolEdas as disp<rsrçôês em
,.,író Ío Nürâ Sânta Bsrbâía. ?5de nlãEdê2016

C laudemir \Êálêrio - Prefêito lrunicipàl

-rERMo 
o-E Hottolo6AçÀo E ÂoJuDtcÁçÁo

PREGAO EIETROI{ICO N'13'2016. SRP
Ars 25 í{nre s onrrr) Í,Es Co rnés de maio Í05) do ano de doÉ mil o 462âs*,s

\201rjj om mei, ôabinete, eú Claudenní Vaiéio, Preíedo MunÉlpsl. m uso úc

',trnies àÍ,cLrçoes ratã§. r,OltOLCGÔ o piocÍrdlríÉnto da Lictê1Éo Píú!àn
:rcJónl$n 11a?016 c:s:inaic ao retslio de p.€-ps paG eJcÍl'iál conlrolaÉc

..rirr .! ni.r rr,.!,r.,ãê lê s{.,,,io", J4 nÍ.i.4i,r.É. â iave da§ eFrp.esas que
diiesrôrÀÍêm írencrê; pÍ..ir,s!rs. senco erâs: PÂULO ROBEFTO MOREIRA,
C:iPi.- 1! : II i4oJ-útia1 7-T . no yalc, de RS :7.376.C0 {dezessâlê mrl,líerentcs

Íea,si e +.6 hies 2 e I a eÍÍorosâ ÂNÁ PAULÀ Í VEL'J
f.r^(,|]ÀO/.):lr)S SÀr.: iCS tla CNPi n_ 12-11s.53e1'0tú1rl .ôlaiirdeRs

5 2.. ôê r,J! :1ze F: arzêíriÉ e oiEniz e *ta rúar) e oilênra a (,t4 cÊnlà!$.)
p-.à a:u?. injju.lic.içã.r rêi. o.cc€dEâ p,o4l,,râseLs,uíidr.ose lêgil,s ere os

i, Í . Íji - â :r.: í,..:ssêd!s. ôlÉaidos as pre É!çõ6 legêls ienrnente5.
C lz udêrniÍ VáÉrio - PreÍeito ilunicipál

rERMo oE HoÀÀoLocÂ9Ào E aDJUorcaçÃo
PREGAO PRESENCIAL N" 1'2016 . SRP

;r Ls 27 ir,aE ê *:ti ocs arJ íês Ce Fâ(i {05i ú âno de rlols mii e iezsssÉ
(r'9 ':). crn lrê! Gabnêle. ê Ctêude,rrÍ vêêio, PrcÍe'lo Municií)á|. no uso dê

':rõ\âí ãr,bu:çôês l--;â,§. HO§IOLOGO d D.oced'mento dâ UciraÉo PrêgÕo
Pí4,senâ,a|. - i5,016 desrÂado êa ra6istlo de Êre§€ê pam eseniual aqu:sisáo
lre Êesks !á5!.âs, pâ.À supír a nÊcê§5rdJd6 dã se.Íêlatu Munlopal dc

^ss,st!^cll 
ScÉ,ã1, a trrc{ dâs emprÊsas cJealrêsgôtál-àm menores D.olaslas.

22 499.SÉ0IoOJ 1-r2. .o valoÍ ds RS 13 ô5C.0C. (IÍer6 mil, ssi§.€ntos ê dqu€ntá
Íeí,s1, iNl/lCrÀALIiJENÍOS LTDA - ME. CNPJ n" 72.272 149i0O01-30, no varôr
,ie RS ,1! 860 0C io!âÍênla e mvé nnl. 4irc4entD§ é se§se^E rc.is), p6rs quel,
à'riuc,raslô ncie !rcedda plgdlzê seG iuíid i.Ds ê legdü êí€itos
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA ôí1 .tcJ I
Estado do Paraná

MUNICÍPIO DE NOYA SANTA BÁRBARA

Nova Santa Bitbara, 0l dejunhode2016

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N" 3/2016

Prezado (a) Seúor (a),

Temos a satisfação de comunicar a V.S" que esta comissão de

licitação fixou a sessão de aberh.ra do envelope no 2, concernente a proposta de preços,
para às 14:00 horas. do dia 02 de iunho de 2016, na sede da Prefeitura Municipal de

Nova Santa Brfubara sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Baino Centro,
Nova Santa Barbara - PR.

Sem mais, e no aguardo de sua presença, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

/'"Ç*^r)-- fl*'ç
Nivaldir Silvestre

Presidente da comissão de licitação
Portaria no 07012014

Recebemos em. __l _l_

(carimbo, nome e assinatura do rcsponsáuel legal)
(carleira de identidade - número e órgão emissor)

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes, 222, Fone (fax) (43) 3266-E 100 Nova Santa BáÍbara-Paraná
E-Mail: licitacao@nsb.or. gov.br site: www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

Objeto: Obros de Recape

KRB CONSTRUTORA

ENVELOPE N.9 02 _ PRC

Dota:23/05/201

Av. Santos Dumont, 500 - Sala 102 - CEP 86039-090 - Fone: (4!
e-mail: krbconstrutora@
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CONSIRUIORA

KRB CONSTRUTORA DE OBRAS ITDA

Av. Santos Dumont, 500 - s/102 - B. Boa Vista - Londrina-PR

PREFEITURA MUN]CIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

EDITAT DE TOMADA DE PRECOS N.S 003/2016

OBJETO: Obras de Recape Asfáltico em CBUQ

ENVETOPE N.9 02 - PROPOSTA DE PRECOS

Data: 23105 l2}t6 - L4:00hs

ü

Av Sonlos Dumont,500 . Sl.l02 . CEP 8ó039-090 - londrino.PR - Fone: (43) 3324-9950'E-moil: krbconslruloro@sercomlel.com.br
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EOÍTAL DE TOMAOA Df PREçOS Í{.e (nt/20r6

ÍNorcr pRoposra tx PREços

- Folha de rosto 01

CONSIRUIORA

- índice numerico 02

- Carta Proposta Comercial o3

- Planilha Quantitativa de Preços o4
- Cronograma Físico Financeiro 05

IM

{

Av. Sontos Dumont, 500 - Sl.l02 . CEP 8ó039-090 . londrino - PR - tone: (43) 3324.9950 - [-moil: krbconstruloro@sercomlel.com.br
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CONSIRUIORA 11'
rJ Jr,

Londrina/Pr., 23 de Maio de 2.016.

À

coMrssÃo DE LrcrrAÇÃo

Referente: Edital de Tomada de Preços n.o 003/2016

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação dc Senhores nossa proposte de preços

relativa à execução de rccape asfáldco em CBUQ, da Licita@ em epÍgrafe,

O preço global proposto para execuÉo da obra objeto da licitação supramencionada é

de R$ 557.686.95 (quinhentos e cinqüenta e setê mil sêiacêntos e oatenta e seis

reaia novênta e cinco centavos).

O prazo de execu@ do objeto é de í80 (cento e oitoírta) dias contadc a partir do 10o

dia da data de assinatura do Conhato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data

limite estabelecide para o recebimento des propostas (envelopes no 1 e no 2) pela Comissâo de

Licitação.

Atenciosamente

STRUTO DEO v\
AF E DUARDO N

cPt 2 799-1s / RG 1 2/r8.862-9/SP19
5362/D - Re sp. Técnlco

CRE R

I

aL- @

Av Sontos Dumont, 500 - Sl.l02 - CEP 8ó039.090 . londrino - PR - Fone: (43) 3324-9950 - E-moil: krbtonskutoro@sercomlel.com.br
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cRoNocRAMA DE ExEcuçÃo - rouaoa DE pREços N.o 003/20í6 o
Obra: Recape asÍáltico em CBUQ
Locâl: Diversas RuâÊ
Nova Santa Bárbara - Parená

PrsÍoitua Municipal dG Nova Santa Bárbera
Empraea: KRB Cmstrutora dê Obras Llda
Data: 23 de Maio de 2.016.

I
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CONSIRUIORA

Pr àf,Jt ol olç^ErÍo
Itlltiíplo r{ot a s&ra B^l! Âa Lr la

RECA"EÂIEXIO AS|AI.TI@ LOTI d 0l

oll xÍ reolrrl
EIIb E[

cóqoo rrxD

GI

E*RrçaO D! SBVTOr

(bl lc... bl ÚH

lttrí aÍú.i,gauç6tnl-rrE
3r1.01.0í PLÂCAS 1 631,00
311 0! 01.m2 PIlc€ d. oô.a - (4,m x 2,00m) Ud !.@ 1.691.m 1691m
!íí.0í.oit DÉXqJçóC5 2.A2a 32
311.01_04 m5 Oâmolçâo Mêêânicã do Pavimêíto 117.68 21,@ 2 n1,32

3ír.o 2ít oralrtlãg
3t1.02!í OESIAÍA EI{TO E Ltf PEÂ 21919
3r1.02.01(pl O6ílalameíb, Oe6llqu€ € Lnpaza 219.19 1,00 2!9.19

3tí.8 DIE"ã 1?,.7ú.,.
3,tí.03.0í SEEWçoS ll{tclAts 22 549 50

311 03 01 013 &31,24 12,ú 10010,84E§.5vãÉo M€dnrc€ d. VâlaÉ . 1. CaL

311.03.0! (I21 RoáêíÍo com Ápiloamsnlo e8.aÉ 18,m 12a11,92

3ít.03.@ OAITRTA DE A'UA! ?i.LrvlAIS 628mm
311 03 02C2í corco dã BsTc 6 0,40 aÍmâÉo empl€s sêm 8€íÇo 331.00 1@,m 33 100,00

186,m ím,m 29 760.m311@02gB Corpo d. BSTC . 0.m âílnáçe rimFE r.m 8êíçô
tlrtE.e câu g r FoçG 3a €20.m
311.cB 03 @ Cár6 dê L{iáaorrGd! 0,60 z0 m.m ! á80,m
311 03.03.0-32 8@a de lobo Srmpl6 2ô,00 E20.00 23gm,!O

6,m 1 520,m 9120m31í.6!G 052 Po9o d€ úsümu€dE - 0,m
!íí.GI6 OlaSIPADOT 47m@
311G6(p olÊsEôr rlê Enêío€ 0.@ 1,@ 4.7m,m 47mm

tíírt t ttrr:aatf a.tcrra
3í.t.04.0t| lÂsE 4 831,5a

81,60 4 83'.5431Í 04.03.m5 8.s. cle Bflb Gr.du.dâ 5S,21

!íts -E{O ltlrJfÍ t g,l2
35A6.523ít.Í)5.02 xao-no E sarurrÂ

3r105.02m1 À,lolcFlo irddâdo 1n l@' 1U.@ 2Aü 3.5S,52

lííT
3.fi.06.01 sERt tços txtcwg m.085,61\-

10 127 _51 0,60 6.256,51311.m.01.mr L,ínp€:â 6 Lllaosm dà Pl§üâ

13 829 10311 06 01.m3 Tapá 8üracG {cBUo) 4,{ 6t 3r0,m
tíí.6.0:t PIIÍTURA 28196,56

3116@@1 PinúB d€ Lrsa§âo co.tr Emu6ao 21.á,07 26 53Í,3!
370,6 4,50 1662331! 6.0zG rmp.in].çab - ci/r3o gtrz"*3í1.6.0r ut ÁE

311 06 6 m5 co6.íÉb 8êürmh(Éo LJsÍiado a Orcírtê (cB{rO) 819,07 310,m ã3 911.70

311Cô0600€ Rêpêrfrlà@nto em CBUO 260 ô8 310,00 80 8lo,Eo

o
ar,ô
ÉoF
=

SíI.0' , I.lm, ullaxltlo ía.3ll'7a
$nuços nrctAls 1 523,063ít!7.01

u,a311 07010r5 O.índião dê C.lçd! eín Coír.íEao a,6a r8,m
311 07.01 oao RêoulaíEdo e Comp.clâ(áo cb PaÉ6êE 2l€,U 5,&) 1 /84.63

\2s27I711mm CALÇADA
39,50 10 567,A3311.07 02.@1 267,3À

311 07.m o30 Rrmpa dê Â.Esso C O€ficiêitês 10.m 236,m 2 360,m
Lat?Ro 478.83tí1.07.6

311 07 03 (m LásEÔ dê BíiTa 8S,50 478,&3

!ll-07_04 PiOIEçÁO VIOETAI 1681,O5

311.07 01ml Plântio cb GíEífla oíÍ PE 1Ct.V 8,í) 1 641 05

tíí, ar|ll.Eaclo E Ínl,.tÍm 2r-ltlaa
311,§-01 Sllta|-tzaçÀo l,lRnc t 5 0€0.@

3680m311.08.01m1 Prâca (b RêguhíEítaéo' clÍEulo Ud 8,() 1ã),m
311.08.0106 Plâc. de Recubín íbCo - Ínâisub 3ú 460,m , 3EO,m

Jr r.zrclo ÉqE Í^L 15(8,a6t11.6.02
18m 9 ê71.9.1311É.02001 Prnlra dê FaiEs - B.ancâs

311 08 m 06 Piírúra cb FaEâ - Arn íÊla: na7 16.m 1.401 66

311.08 g2 011 ft ntrrâ clê'SEIAS OIRECIONÂI§ 3,n 18,m 87.86

3Am 3 952.m311.ff.m O33 r0l,m

ÍoÍ^L 5ír-crl

I
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PBEfEIIURA MUNICIPAI-

Í8tado do Parsná

MT'NICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

ATA DE RET'NIAO DE ABERTURA DOS EIWELOPES N'2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N'03/2016

Aos 02 (dois) dias do mês de juúo (06) do ano de dois mil e dezesseis (2016), as 14:00
horas, em sessão pública, sob presidência do Senhor(a) Nivaldir Silvestre RG 5.304.068-3
SSP/PR e membros os Senhores Zacarias de Abreu Gonçalves RG n'2.254.409-8, SSP/P&
Maria Jose Rezende, RG n' 9.170.714-4, SESP/PR, reuniu-se a Comissão de Licitação
designada pela Portaria n'07012014 para proceder a abertuÍa dos envelopes no 2 entregues
pelas proponentes interessadas na execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS
n'0312016. Aberta a sessão o Seúor presidente esclareceu que não mais cabia qualquer
reclamação relativa à habilitação. Em ato coritínuo, procedeu-se à abertura do envelope no 2

contendo a proposta de preço, lendo-sc crn voz alta os preÇos globais propostos, a sabeÍ:
proponente KRB CONSTRUTORÀ DL OBRAS LTDA, CNPJ n" 03.121.356/0001-71,
R§ 557.686,95 (quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e

noventâ e cinco centavos). A proposta foi rubricada pela comissão de licitação e pelos
presentes que assim desejaram e submetida a exame. Deixada liwe a palavra, e como
ninguém se manifestou, o Senhor presidente após comunicar aos interessados pÍesentes que

o resultado final da licitação será opoÍunamente divulgado através de aviso a ser

encamiúado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da

Prefeitura Municipal de Nova Santa I]hrblra deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos
eu, Maria Jose Rezende, secretária, Iavrci a presente ata que lida e achada conforme, vai
assinada por mim e pelos membros da conrissào de licitação e representante da proponente
presente.

ffiWBBÉNEfiRfr

/ ,\ al\ +-
n'r..Adt- !+tí

Nivaldir Silvestre
Presidente da ('omissão de Licitação

ll l6

Maria .Io hde
Membro

Zacarias tlc Gonçal
l\,1crnbro

Rua Walfiedo Bittencourt de Moracs n" lll. Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 -
Nova Santa Bárbara, Paran;i '- - E-rnails - licitacao@nsb.pr.gov.br
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ffismfiAaÁnn*m 307
fstado do Peraná

n Satihi âgamr

Engenheiro Civil do Município

),lau 74buur§c
\,'l

Josc Nla rcio Miranda
Representante Da Emprcsa KRB Consüutora de Obras LTDA

Rua Walfiedo BittencouÍ de Moracs n' lll. Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 -
Nova Santa Bárbara, Paranú - - - E-rnails - licitacao@nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 30s
Eslado do Paraná

MI]NICIPIO Df, NOVA SANTA BARBARA

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITÀL DE TOMADÀ DE PREÇOS N" 3/2016.

A comissão de licitação constituída pelo Sr. Nivaldir Silvestre, RG n'5.304.068-3 -
SSP/PR e membros as Seúoras; Maria Jose Rezende, RG n' 9.170.714-4 - SESP/PR,
Sr. Zacarias de Abreu Gonçalves, RG n' 2.254.409-8 SSP/PR, comunica aos interessados
na execução do objeto do Edital de Tomada de Preço no 3/20 16, que após a análise e verificação
da proposta ofertada, decidiu classificar a seguinte proponente:

EMPRESA VALORRS

0l KRB CONSTRUTORA DE OBRÁS R$ 557.686,95 (quinhentos e
LTDA, CNPJ n" 03.121.356/0001-71 cioquenta e sete mil, seiscentos e

oitenta e seis reais e noventa e cinco
centavos).

TELO

Nova Santa Bárbara, 02 de juúo de 20 16.

Presidente da comissão

Membros da comissão:

Rua Walfredo BinencouÍ de MoÍaes, 222, Fone (fax) (43) 3266-E 100 - Nova Santa Biárbara-Paraná

E-mail: licitacao@rsb.or.gov.br site: www.nsb.or.gov.br



PREFEITURA MUNICIPALffiffi 339
Esledo do Parúrá

MT'NICÍPIO DE NOVA SAI{TA BÁRBARA
RELATÓRIO DE JULGAMENTO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N'0312016

OBJETO: ContÍatação de empresa para execução de Recapeamento Asfáltico e

Recomposição de Pavimentação Asfáltica em vias urbanas com serviços de
complementação de rede de drenagem de águas pluviais: escavação e reaterro de valas,
corpo de BSTC, bocas de lobo, caixas de ligação, poços de visita e dissipador de energia;
recomposição do pavimento na iá,rea das galerias: base em brita graduada, imprimação,
revestimento em CBUQ; recapamento: iimpeza e lavagem da pista, pintura de ligação,
reperÍilamento em CBUQ, revestimento em CBUQ; implantação de canteiros centrais e

urbanização de passeios: meio-fio com sarjeta, construção de calçadas e rampas de
acessibilidade universal, plantio de gama; sinalização horizontal e vertical de trânsito e
placa de obra, com recursos do Sistema de financiamento de Ações nos Municípios do
Estado do Paraná - SFM, Projeto n' 16.

01. ABERTURA: Dia 2310512016, às 14:00 horas na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Biírbara, situada na Rua Walfredo Bittencourt Moraes,222, Centro.

02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi publicado nos seguintes diarios:

Diário Oficial (Estadual) no dia29l04l20l6;

Dirírio Oficial (Municipal) rc dia28l04l20l6;

Jomal Folha de Londnna29/0512016;

Jomal A cidade Regional no dia 01/05/2016.

A disponibilidade do edital se deu a partir de 0210512016

A data da sessão de aberhra e recebimento de envelopes foi designada para 2310512016,
portanto, cumpriu-se o disposto no art. 21, II e III c/c o § 2", III e § 3' da Lei 8.666193.

03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL

N NOME ENDEREÇO

0l i SINÀTRAF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Ruâ 19 de D€zembro, 2335 - Ibiporã - PR

RuaWalfredoBittencourtdeMoraesno222,Centro,843.3266.8100,X-86.250-000-

02 CONSTRUTORÂ J GABRIEL LTDA Avenida Jules Vernes, n" 1200 - Londrina - PR

PIZZO ENGENHARIA EIRELI ME Rua XV de noyembro 1t87 , sala 93 - Curitibâ -
PR

03

04 CONSTRUTORA TECNICA ANGRÀ LTDA Estrâdâ Câmbotâ, El - Mandaguari - PR

05 KRB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDÀ Av. Santos Dumont 500 - Londrina - PR

06 AXIAL TERRAPLANAGEM E
LTDA.

PÂVIMENTAÇAO Rua Paulo Novâes dâ Silv€irâ - Londrina - PR

COMPASA DO BRÁSIL Rua Dr. Mario Jorge - Curitiba - PR

08 EVENTO CONSTRUTORA DE OBRÀS LTDA - EPP Rua ItupaYa no 547 - Curitiba - PR

Nova Santa Biírbar4 Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br



PREFEITUBÁ MUNIGIPALffiWHffif;ER I
0.1

E8Ldo do Parará

NOME ENDEREÇO

09 PAVITEC PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI
EPP

Rua Princesa lzabel,23ó - Prudentopolis - PR

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Durante o prazo paÍa elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos
relativo ao edital, modelos e anexos.

05. PARTICIPANTES DO CERTAME

N' EMPRESA REPRESENTA}{TE CREDENCIADO

DE Jose Marcio Miranda, RG n' 3.108.374-5
N. SSP/PR

OI KRB CONSTRUTORA
OBRAS LTDA, CNPJ
03.121.356/0001-71

02 PIZZO ENGENHARIA EIRELI João Batista Garcia Machado, RG n"
-ME, CNPJ n" 00.761.66610001- 203849317/RS
62

06. HABTLTTAÇÃO

Proponentes habilitados :

N" EMPRESA

01 KRB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ n" 03.121.356/0001-71

Proponentes inabilitados :

N' EMPRESA MOTIVO

01 PIZZO ENGENHARIA A certidão de acervo técnico diverge do atestado
EIRELI -ME, CNPJ no de capacidade técnica apresentada pela empresa,
00.761.66610001-62 no qual não comprova a execução de no mínimo

uma obra semelhante de complexidade tecnológica
e operacional equivalente ou superior a solicitada
no item 2.d do edital convocatório. A certidão de
acervo técnico apresentada comprova a execução
de apenas 2.532,32 m2 e não consta a quantidade
de CBUQ utilizado.

A decisão foi publicada no Diiír:io Olrcial do Município no dia 24/05/2016 e no Jomal A
Cidade Regional no dia 27/05/2016 ffcomunicada em 2410512016 às empresas através de
email.

07. RECURSOS RELATIVOS A I{ABILITAÇÃO
Não houve manifestação de recursos.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100,I - 86.250-000 -
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - Iç.ltacao@nsb.pr.sov.br
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PREfEITURA MUNICIPAL 3ltffiffi
Eatrdo do Parsná

08. DOS ENVELOPES N'02 - PROPOSTA DE PREÇOS

Participaram da sessão de abertura as seguintes empresírs:

N' EMPRESA REPRESENTAI\TE CREDENCIADO

10 KRB CONSTRUTORA
OBRÁS LTDA, CNPJ
03.121.356/0001-71

DE Jose Marcio Mirand4 RG n" 3.108.374-5 SSP/PR
n"

Os preços propostos foram:

0

N' EMPRESA

KRB CONSTRUTORA
OBRÁS LTDA, CNPJ
03.121.356/0001-71

VALORPROPOSTO R$

DE R$ 557.686,95 (quinhentos e cinquenta e sete
no mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e

cinco ccntavos),

I1. ruLGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

Inicialmente a Comissão de Licitação analisou a adequação formal das propostas aos

termos do Edital. O valor miáximo admitido é de 607.381,23 (Seiscentos e sete mil,
trezentos e oitenta e um reais e vinte três centavos), o prazo de execução é de 180 dias, o

pÍazo de validade da proposta é de 60 dias.

Na seqüência procedeu-se a conferência das planilhas de serviço e cronograma fisico-
financeiro, apurando-se os seguintes valores finais:

EMPRESAN" VALORPROPOSTO
RS

VALORANALISADO
R$

01 KRB CONSTRUTORA
OBRAS LTDA, CNPJ
03 .12t .35610001 -7 1

DE R$ 607.381,23 R$ 557.686,95
n" (Seiscentos e sete nil, (quinhentos e

trezentos e oitenta e um cinquenta e sete mil,
reais e vinte três seiscentos e oitenta e
centavos). seis reais e noventa e

cinco centavos).

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 03/06/2016 e no Jomal A
Cidade Regional no dia 05/06/2016 § comunicada à empresas através da própria Ata.

I2. RECURSOS

As proponentes renunciaram expressamente ao direito de interpor recurso face ao resultado
do julgamento das propostas de preços.

15. CONSIDERAÇOES FINAIS

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenho, 8 43.3266.8100, E - 86.250-000 -
Nova Santa Biárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br
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ffi§AT{Tfr

Estado do Psrará

Em e do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças

constituintes do processo licitatório, a comissão de licitação emite a seguir seu paÍecer
final.

- Que a contratação do objeto constante do lote adiante descrito, objeto da TOMADA DE
PREÇOS n' 0312016, sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas
decisões constantes destc r.'., 1';,.. 'rs respcctivas proponentes vencedoras, paÍa enüega nos
pÍazos e de acordo com ().: . ;as Í1. ico-linanceiros propostos e pelos valores globais
seguintes:

Lote no l: Contratação de empresa para execução de Recapeamento Asfiíltico e

Recomposição de Pavimentação Asfáltica em vias urbanas com serviços de
complementação de rede de drenagem de águas pluviais: escavação e Íeaterro de valas,
corpo de BSTC, bocas de lobo, caixas de ligaçâo, poços de visita e dissipador de energia;
recomposição do pavimcnL,r na árca das galerias: base em brita graduada, imprimagão,
revestimento em CBUQ: rto: lirnpcza e lavagem da pista, pintura de ligação,
reperfilamento em CBUq, .. .,....,.,cnto cm CBUQ; implantação de canteiros centrais e
urbanização de passeios: meio-Íio com sarjeta, construção de calçadas e rampas de
acessibilidade universal, plantio de grama; sinalização horizontal e veÍical de trânsito e

placa de obra, com recursos do Sistema de financiamento de Ações nos Municípios do
Estado do Paraná - SFM, Plojeto n' 16.

Proponente: KRB CONS1'I{U fOIIA DE OBRAS LTDA, CNPJ n" 03.121.35610001-71
Valor global: R$ 557.686. . i r.rr,i,rircntos e cinquenta e sele mil. seiscentos e oitenta e seis

reais e noventa e cinco ct . '.,
Prazo de execução: I8i,

Nova Santa Bárbara, 06 de Jiitlto tle 2016.

Presidente da comissão

Membros da comissão

Rua Walfredo Bittcncou,'
Nova Santa IJ-

, . no 222. Ccntro, S 43.3266.8100, E-86.250-000-
'rá - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br
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Poder

Executivo

Paraná S€xta+eira, 03 do J

DE LICIÍA o No 0042u6

De acoÍdo mm o procedimento administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa BáÍbara, objeto do protomlo n" 008/20í6, reÍerente ao processo

de dispensa de licitaÉo, para ConbelâÉo de sorviços dê limpêza dê câixas d'água, cakas de gordura, dedetizaçâo e desratizaÉo, conforme solicitrção íertâ
pela Secíetaria Municipal de Educâção, EspoÍte e Culturd, e sendo atendidas as normas legais pertinentes e na íoÍÍna dos artigos 24 e 26 da Lei 8666/93 e
posteriores alteraçoes, câracteÍiza-se a referida dispensa de licitaÉo.

Nova Santa BáÍôara PR, 03/06/20í6.

ClaudemiÍ ValóÍio
Prcfeito Municipal

MUI{ICÍPIO OE NOVA §AN'IÀBARBARA
EDTÍAL D.CLAS§ IFICACm

REF: EDrÍAL DE TOIIADA DÉ PREçOS No 31201 6.

A mmissão de licitaÉo mnstituida pelo Sr. NivaldiÍ Srlveslre, RG n"5.304.068-3 - SSP/PR e membros as Senhoras; Maíia Jose Rezende, RG n'9.170.714-4 -

SESP/PR, Sr. Zacarias de AbÍeu Gonçalves, RG n' 2.254.409-8 SSP/PR, comunicá aos interessados na execuÉo do objeto do Edital de Tomada de Preço no

3/2016, que aÉs a análise e verifcaÉo da pÍoposta oÍertada, decidiu classificar a seguinte pmponente:

LOTE N' E]ÚPRESA VALOR Rt

0'1 CNPJ n' Rt 557.686,95 (quinhêntos e cinqusnta ê soto mil, seiscentos e oit€ntá e Eeis

reais g novonta e cinco cenbvos).
KRB CONSÍRUTORA
03.121.356/0001-7'1

DE OBRAS LTDA,

Nova Santa BáÍbara, 02 de junho de 2016

obieto: Registro dê pÍ€ços para eventualaquisiÉo de matêriais de limpeza, higirnê p€ssoalê outÍos.

iipo: Menor preço, por ilem.

Recebimento dos Envelopes:Ató às 09h30min do dia 17/062016.
lnicio do Pregão: Dia í710520í6, às 10:00 hoEs.
Preço máximo: Rl 6/+4225,28 (Seiscêntos ê Quarcntâ o Quatro ilil, Duzentos e Vints ê Cinco Reais e Vinte e Oilo Cantavos).

hlg@3§ggslg0dgEúIg§: poderáo ser obtidas em horário de expediente na PreÍeituÍa Municipalde Nova Sanla BárbaÍa, sito à Rua Walíredo Bittencourt de

Moraes no 222, pelo Íone: 43J266-8100, por Email: !OEçê.@!s!.p!g9yÀ ou pelo site Hw.nsb.pr.aov.br

Nova Santa BáóaÍa, 03/06/20í6

Fabio Henrique Gomcs
Pregoeiro

Portaria n'015/2015

EXTRATO 2' TERIIO DE ADTÍIVO

Referente ao Contrato n0 017/20'15 de Empreitada de obra
REF.: Tomada de Preços n'2/20í5.

PARTES: ilunicípio de Nova Santa Báóan, pessoa,urídica de drÍeito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561,080/0001-60, mm sede administrativa na

Rua WalÍredo BittenmuÍt de Mones,222, neste ato Íepresentada pelo Senhor PreÍeito Municipal ClâudemiÍ ValóÍio, porlador da cedula de identidade R.G. n'
4,039,3824 SSPiPR, CPF n' 563,69í.40910 e a empresa AGROLUTA Í{ECANIZACAo RURAL LTDA - EPP , inscrita no CNPJ sob n" 78.162.2520001{4, com

sede na Rodovia PR 517, S/N Km 15 - CEP:86375{00 - Bainor Sede, ltambaracáPR, neste ato representado pelo SÍ. Antonio lzidoro Maluttâ, inscrito no CPF

n' 237.306.259-34, RG n'8.669.435 SSP/SP.

Diário OÍicial Elstrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalíÍ€do Binêncourt de Mora€s n'222 - C€nlÍo

FondFax: (43) 3266€100
Efi eil: diaíoof cial@nsb.pr.gov.br

www,nsb.pr,gov.br

I o"-*.. asenado po c€rtí€do
I O'gllâ/ - Nova Santa Báôffi PÍ!í.iúra Municjp.l:

I g558r0€0000160-Âc sERAs^- su..ur.nüod.d€ ó
|,ryafr W _!llr !ridu.dí. rÊnílr ô ,tc

§

;,.:,
,-:!.,.].

- AMSO DE LICÍTAÇÁO
PREGAO PRESENCIAL N' 1E/20í6. SRP
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Prefeitura Municipal de
DrsPENsa DE LrcrraçÀo N. oo8/2016

O€ áúdo com o píocêd'mnto edmnÉtÍâhvo inslàúredo pelo Munlcipio dê
Nova Sârla Báôâ.â. oqêlo óo prolocôlo no 004,2016. ÍêÍercnte ão pÍoç€sso óe
d,spênsâ dê [c,laÉo. pâ.â Conlrâlâçâo de seruiços óe [mpeza d6 cârxas d'ág!á.
câixas óe goíd'rÍâ, dêdelizâçlo ê desrât'zação. conÍo.mê solicileÉô lerLa pela
Sccretaria Mun'opal de Educaç5o. Esportc e Colluri'. ê sendo al€nd,dãs âs
normas le!6,s pertrnentes e nã loma dos aítsos 24 € 26 da Lei 8666,93 ê
posreíores âlleraçõ€s. ca.acteízã'se a.eíeída drspensa de llotação

Nova Sâíta BárbaÉ PR.03/06i/2016.
ClaudemlÍ Valêrio - PRÉFEITO MUNICIPÀL

EXTRÂTO 2" TERMO OE AOITIVO
Reíêíenle âo Cônlralo n'017/2015de Emprenâda d€ Obra.
REÊ.. Tomada de PreÇos no 22015.
PARTES lúuôúiplo de Nová Sánla BaôaÉ. pessoa tuíidrÉ de dtreno publ@

rnleínà nscnta no CNPJ sob o n'95.561 080/0001-60, côm scdc admrnrsúat vã
na RuâWalíÍedo Brlleócourl de MoÍâe§. 22 2. nesle ãlo roprcsenlada pelo Senhoí
Prelcrlo lúunrcrDa Claudêmú Valério, ponàdor da cedula de denlrdáde R G n"
d0393820 SSP,PR, CPF n' 563691.409 l0 ê a emp.esa AGROLUTÀ
MECÁNIZACAO RIJRALLTOA- EPP nscrita no CNPJ sob í" 78 162.25210001-
04 côm sêde na Rodoviâ PR 517 S/N Km 15 ' CEP 86175,000 Bâ ro. Sede
llambáracá/PR nesre alo.ep.esenlado pêlo Sr Anlonro lzdoro Malúlla rnscílo
no CPFn'237 306 25s'34. RG n" 8 669 435 SSP/SP

OBJETO Conúatêção de empíesâ especral,zada para ícâdequaçao de
eslradas rurars ôo frunrcrpiodc Nova Sanlã Aá.barà-PÍ

PRÂZO DE vlGÉNCrA E EXECUÇÃO Mârs r20 (cenro e v,nte) d,as oú s€Ja.
Ãté021tOt2Ot6

SE CRET^R 
^ 

Secretáíià de Obrás. do Tíá ba lho e GeÍâção de E.r pregos
RECURSOS Sêcretaíá d ê Obras do Tíabálho e Ge rãqro de E rnp.egos
RESPONSAVEL JURiOTCO rúger a Olveúa Marlrns PeÍeÉ OAB-PR n_

48857 DATA OE ASSTNAÍURAOO TERMO DE AOIÍlvO 03;06/2016

No'
SSP/

rigoÍc
2016

â),
b)I
c)r
d),

0
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h)

rlc
]),
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(decl
o)

Tr

lcr"r.E
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o
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o
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t2

EorrÂL oE cLAssrFtcaÇÂo
REF EDIÍr.L OE TOM^OADE PRÉÇOS N.3/20í6
A comissáo de llolaçáo constrluidâ pf,lo S. Nwaldtr S,lveslrê, R G n'5.304 068-3
SSP/PR e menrbrcs as SenhoÍasr Mana .lose Rezende RG n' 9 170 714-4 -

SESPTPR. S. Zâcádãs de Abíeu Gonçãlvês, RG n' 2.254.409-8 SSP/PR.
comunrcá á6 lnrêÍêssdos ôa etêc!Éo dooàjelo do Edrlâl dê Tomádá de Preço n!
3120t6. qu€ epos á análise c vedfr@Éo da proposla oíenada, deodlu classrficár a

F OARÀS LÍOÂ. Rg 557 6€6 95

Novâ Sanla BaÍbaÉ, 02 d€ tunho de 20i6

Âyrso oE LrcrÍaÇÀo pRÉGÀo pREsÊNcraL N.1E/zor6 . sRp
Obtêlo. RegislÍo dê p.eços paíâ eventuâl aqu,s,çáo de mâleflâÉ de limpezá.

hrqrcÕe pessoalcoul.os'l_rpo' Menorpreço.poírem
Recebhenlo dos Envelopes Ale às 09h30mh do d,a 1 7/06/201 6.
h,c,o do PÍegào D,a 1 7/06/201 6. às 1 0r0O hoÍas
PÍeÇo máx,mô R S 6,14 22 5.28 { Se,scenlos e Ouaren lâ e Oualro Mr . Duzenlos e

Vmle e CrncoReáseVrnle 6 OrtoCeôlâvos).
lnÍoímaçôes Conrplemenláres' pod€íáo seroblldas em hoÍáro de expedrerrê

nâ PrêÍerlura Munr.rpalóe Novã Sanla 8ârbá.â, srlo à Rua VrâltredoBrllencoufl de
Moiaesn'222, pelo lone 43.1266-8100, por Emarl. ir0rr(&!insn fÍ:,{ hroupelo
srle \\ n 

'rh Ít' l,! r)Í NovaSanlaBáôâÍa 0106/2016
Fabio Hêníique Gomês - Prêgoeiro - Ponaíia n' 015/2015

e
PR

)E

'/2016

'TJNCTAOO

) ONAL DE

o

s

Q77
30/(

'12:

PÉI
Esr

TERMo DE HoMoLoGÂc^o cHAMADA púBLrca N. 1/2016
hF'rq'Url dàdÂde LrcÍâ(áo n' 1/2016
Pr@essoAd nnrslraI'vo n_ 021/2016
Aos 03 ílràs)d,as do mÉ§ delunho (06)do ãnô de dors mrle dezessêrs (20r 6),

em meu Gãbrnêle, eu Claudemn Valéao Preíerlo Mun crpál no uso de mrnhâs
,11Í..-'çó.s leqàr§, HOMOLOCO o o.ocuornenro oc CFAMÀOA pJ8l ,CÂ N"

'ô 
dê .Àqs .le aooD com sede .â crdâdê de curtiõá



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 26Gí222 - CNPJ N o 95.561 .080/000160

E-mailt pErsuAo[dÂlpeh - Nova Santa Bárbaía - Paraná

Consulente: Departamento de Licitações e Contratos

Assunto: Análise de procedimento licitatório (tomada de preços) com vistas à

homologação do certame.

Referência : Processo Administrativo n' 023 /20 | 6

Ementa: LICITAÇÁO. TOMADA DE PREÇOS N'.03/2016. OBRA
DE ENGENHARIA. PLANO DA LEGALIDADE. O presente
certame, no que tange ao plano da legalidade, merece homologação
por parte da autoridade competente, à quem caberá ainda deliberar
aceÍca da conveniência da licitação.

I. RELATORIO

Para exame e parecer desta Assessoria Jurídica Municipal, o

Departamento de Licitações e Contratos, por intermédio de sua chefia, encaminhou o

processo administrativo em epígrafe, que versa sobre processo licitatório, na

modalidade Tomada de Preços, para contratação de empresa para execução de

recapeamento asfáltico e recomposição de pavimentação asfáltica em vias urbanas fim

de realizar pavimentação poliédrica de vias municipais.

A consulente requer manifestação jurídica acerca da regularidade do

procedimento licitatório norteado pelo Edital de Tomada de Preços no.03/2016, com

vistas, notadamente, à homologação do certame.

Feito o sintético relatório, passo a fundamentar

2. FUNDAMENTAÇÁO

2.1. DO ATO DE HOMOLOGAÇAO

A fim de delimitar o objeto do presente parecer, imprescindível que se

realize, ao menos, urn sucinto esclarecimento em relação ao ato administrativo de

homologação do processo licitatório.

Reza o aÍigo 43, VI, da Lei 8.666193 que cabe à autoridade

competente deliberar quanto à homologação da licitação.

3t5

Rua WalÍredo Bittencourt Moraes, 222 - Foner'Fax (0)«43) 326ô-8100 - E_meil: Do!§UAisbgJa!-U ' Nove Santa 8árbara ' Paíaná



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av walteí Guimarães da Costa n" 512, Fone/Fax (043) 26ô1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/000160

E-mail: pElsblaallla.@ú - Nova Santa Bárbare - Paraná

Marçal Justen Filho, em sua abalizada doutrina, ensina que "a

homologação envolve duas ordens de considerações, uma no plano da legalidade, outra

no plano da conveniência"l, e, didaticamente, passa a explicN, in verbis:

Prelituínarmente, etaminar*se os atos ptoÍicados pota veilcor suo conÍomidade com a
lei e o edital Tralondo-se de um juízo de legalidade, o auíoridode ndo tlispõe de competência

Veifcando ler ocoúido nulidade, deverá adolar as providêncids adequados o eliminar o
deÍeito Á autotidade suryrior não pode subst uir se à Comissõo, prohcondo olos em nome
próprio, subslitutiros daqueles wciodos. Á decrctação da nulidode deverá ser proporcional à
nalurcza e à eúensdo do vício. Apurando vicio na classijicação dos proposlas, a autoridade
supetiot não poderá decretor o nulídade de toda a licitação- Seni reaberta a oportunidade
para a Comissào eletivar novo clossilicoção
Concluindo pela volidade dos atos íntegtantes do procedimekto licitatório, a dutoridode
supenor eíetivará juízo de conveniêncio acerca da licilaÇão- Á exlensão do juízo de

conveniência conlido no homologação depende do conceito que se adole para adjudicaçào

t.. l
Se reconhecer o volidade dos atos praticados e a conreniêncio da licitação, a autoridade
superíor deverá homologor o resullodo-
A homologaçdo possui efcácia declaratória enquanto confrmo o volidade de todos os alos
pralicados no curso da licilaçõo- Possui ertcácia constilulíva enquanto proclano a
conveniência da licitação e e:Íourc a competência díscricionária sobrc esse tema (gríeí)

No mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado asseveÍa que "a
homologação corresponde à manifestação de concordância da autoridade, competente

para assinar o conÍraÍo, com os atos até então pralicodos pela comissão. Essa

concordância se reíere a dois aspectos: à legolidade dos atos pralicados pela comissão

e à conveniência de ser mantida a licitaçdo"2 .

Ante o exposto, cumpre destacar que o presente píuecer visará ao

exame da conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em

consideração, caso constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão do vício

quando for recomendada a homologação, o saneamento de algum ato, bem como a

eventual anulação do certame.

Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame, esse

parecer restringir-se-á tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à autoridade

competente deliberar acerca da conveniência da licitação.

I 
,h Comentários à Lei de Licitaçôes e Contratos Administrativos. 8. Ed. São paulo: Dialética, 2000. p. 440

2 
/n Curso de Licitações e Conrratos Administrativos. 2. Ed. Belo Hori zonte: FóÍtnn,ZOO}. p.276.

Rua Walftedo Bitteocourt Moraês, 222 . Fone/Fax (0xx43) 3266.8100 - Ê-mait: pE!§Eallshg4aLbr . Novâ Sânta Bárbaíe - paÍaná



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Waltor Gumarâ€s da Costa no 5r 2, FonelFax (043) 26Ç1222 - CNPJ N.o 95.561.080/0001S0

E.mail: p!0lsDíAA!ÍlejoEbr - Nova Santa Báóara - Paraná

2.2. DA FASE INTERNA NA LICITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
ENGENHARIA

Para licitar a execução de uma obra ou serviço de engenharia deve a

Administração atentar para a disciplina do artigo 7", § 2", da Lei 8.666193, litteris:

Att. 7" [...]
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quondo:
I - houver projelo básico oprovado pela autortdade compelente e disponível para exame dos
inleressodos em participar do processo licitatório;
II - extstir orçanento detalhodo em planilhos que expressem a composrção de lodos ot se6
cuslos unilános:
III - houver prcvisdo de recursos orçamenlários que assegurem o pagomenlo das obrigações
decorrenles de obras ou serviços a sercn etecutadas no exercício Jinanceiro em curso, de
acordo com o respeclNo cronograma;
lV - o produto delo esperado estiver contemplado nas mela\ estabelecidos no Plano
Plunanual de que tralo o ort- 165 da Consliluição Federol, quondo /or o coso

Destarte, pode-se dividir a análise da fase interna em dois grupos:

definição do objeto e composiÇão dos custos (incs. I e Il); e recursos orçamentários

(incs. III e IV).

Além disso, insta veriÍicar se a minuta do instrumento convocatório

foi previamente examinada e aprovada pelo respectivo órgão juridico, bem como se

houve regular nomeação dos integrantes da Comissão Permanente de Licitações (CPL).

2.2.1.Da deÍiniçâo do objeto e da composiçilo dos custos

Compulsando os autos, verifica-se que juntamente com o Anexo I do

Edital de Tomada de Preços n" 03/2016 foi composto por memorial descritivo, planilha

orçamentária e cronograma fisico-financeiro, cujas cópias dos originais, encontram-se

nos autos do processo administrativo n' 023/2016.

Destarte, considerando o nível de complexidade da obra, entendo que

in casu há um conjunto de elementos necessários e suficientes para bem caracterizar o

objeto da licitação, porquanto resta observado o artigo 7", I e II, da Lei n" 8.666/93.

_? l6

Rua WatÍÍedo Bitt6ôcoun Moraês, 222 . Fone/Fax (Oxx43) 3266.8100 - É-mail: !En§U@n§brÍ.g9rh! - Nova sânlâ Bárbâra - Paraná
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Além disso, cumpre registÍar a existência de Anotação de

Responsabilidade Técnica, firmada por profissional competente, referente ao oÍçamento

e projeto.

2.2.2. Dos recursos orçamentários

Consta dos autos administrativos, correspondência intema do

ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamenúria e financeira com a

lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e lei de diretrizes

orçamentárias, nos termos do aÍigo 16, e §§, da Lei Complementar 101/2000 - Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Depreende-se que há previsão de recursos orçamentiírios que

Íssegurem o pagamento das obrigações decorrentes da obra a ser executada.

De acordo com o cronograma fisico-financeiro, verifica se que a

execução da pretendida obra de engeúaria ordinariamente não excederá o exercício

financeiro em cruso, porquanto in casu não há de se falar na contemplação do objeto

desta licitação no Plano Plurianual.

Portanto, verifica-se a observância dos preceitos legais referentes ao

planejamento financeiro da obra.

2.2.3.Do edital e da CPL

Estabelece o artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, que as

minutas de editais de licitação devem ser previamente examinadas e aprovadas por

assessoria jurídica da Administração, observado o dispositivo da Lei de Licitações que

exige a prévia apreciação do instrumento convocatório por órgão juridico.

Noutro giro, cumpre registrar a regular nomeação dos inte$antes da

Comissão Permanente de Licitações, realizada através da Portaria no 070, de 05 de

novembro de 2014.

Rua Walfredo Biíencourl Moaes,222 -FonelFàx10xI43) 3266-8100 . E-mart: pEl§Lolrhggo!4br - Nova Santa Bárbara - paraná
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2.3. DA FASE EXTERNA DA TOMADA DE PREÇOS

2.3.1. Da convocação e publicidade do edital

A convocação dos interessados se deu por meio de aviso

tempestivamente publicado em jomais de circulação estadual e regional, bem como no

Dirírio Oficial do Estado, do qual constou o objeto da licitação, bem como a indicação

da forma de acesso à integra do edital.

Além disso, consta documento que demonstra ter havido publicação

do edital e seus anexos através do site da Prefeitura de Nova Santa Biírbara, conforme

anunciado no aviso veiculado na imprensa escrita.

Desta forma, restou atendido o disposto no artigo 21, II e III, § 1", e §

2", III, da Lei n" 8.666/93.

2.3,2. Da habilitação dos licitantes

Segundo se depreende da Ata, foi realizada a sessão pública para

recebimento da documentação de habilitação e proposta financeira no dia 2310512016,

as l4:00h, conforme designado no Edital de Tomada de Preços n" 0312016, bem como

no aviso de convocação, regularmente publicado conforme documentos constantes dos

autos ora analisado, tendo como participante apenas as empresas KRB

CONSTRUTORA DE OBRAS - CNPJ n." 03.121.356/0001-71, representada por

José Miírcio Miranda e a empresa PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME CNPJ n."

00.761.666/0001-62, representada por João Batista Garcia Machado.

A empresa licitante PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME CNPJ

n.' 00.761.666/0001-62 apresentou Certificado de acervo técnico divergente do atestado

de capacidade técnica apresentada pela empresa, onde não conseguiu comprovÍu a

execução de no mínimo um obra de semelhante complexidade tecnologia e operacional

equivalente ou superior à solicitada no item "2d" do edital convocatório, motivo em que

ensejou sua inabilitação do referido certame.

3t7
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Tal decisão, foi devidamente publicada no DiííÍio Oficial do

Município na data de 27105/2016 e comunicada à empresa na data de 2410512016 via e'

mail.

A empresa KRB CONSTRUTORA DE OBRAS - CNPJ n.'

03.121.356/0001-71, ficou sendo a única participante do certame, onde comprovou

consoarte documentos acostados ao processo, que atende às exigências do edital quanto

à qualificação técnica previstas no item 3.

Além disso, deu pleno atendimento aos requisitos de habilitação e de

observância ao artigo 27,Y, da Lei n" 8.666/93, decorrente da norma contida no artigo

7", XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil3, bem como a declaração

de idoneidade e fatos impeditivos exigida no inciso no item 4, "e" do Edital.

Assim sendo, entendo plenamente atendidas as exigências legais e

editalícias referentes à habilitação.

Entrementes, adviÍo que, inobstante a validade das certidões

apresentadas quando da sessão pública do pregão, deverá a Administração por ocasião

da efetiva contÍatação exigir a substituição daquelas eventualÍnente vencidas.

2.3.2. Do julgamento dâs propostas

Realizada a habilitação da única licitante habilitada no certame, foi

realizada a sessão de abertura para exame da proposta de preços apresentada.

Os valores pÍopostos pela empresa KRB CONSTRUTORA DE

OBRAS - CNPJ n.' 03.121.356/0001-71, foram de R$ 557.686,95 (Quiúentos e

cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

r Art.7e São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...]
mflll - proibrção de trabalho notumo, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trÀbalho a menores de
dezesseis anos, salvo ne condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; [Redação dada pela Emenda Constitucional ne 20,
de 1998).

Rua Walfredo Bittencourl MoÍees, 222 - FonelFax (0843) 3266.E100 - E-mail pE!tb@!§b_pl-go!ü . Nova Santa Bárbaíe - Parâná
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Com efeito, no exame da proposta financeira o valor apresentado não

ultrapassa o preço máximo admitido, exigindo-se para tanto a mesma solução adotada

pela Comissão de Licitações, porquanto não vislumbro óbice à homologação nesse

aspecto.

Da análise conjunta do orçamento e cronogÍama fisico-financeiro

elaborados pela Administração, verifica-se que há compatibilidade entre aquela e o

objeto, prazos e condições de execução definidos no Edital.

Portanto, entendo que decidiu bem a CPL ao declarar a empresa KRB

CONSTRUTORA DE OBRAS - CNPJ n." 03.121.356/0001-71 vencedora do certame.

3. CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, concluo que o certame em análise, norteado pelo

Edital de Tomada de Preços n" 03/2016, no que tange ao plano da legalidade, merece

homologação por paÍe da autoridade competente, à quem caberá ainda deliberar acerca

da conveniência da licitação.

E o parecer.

Nova San uúo de 2016.

A Pereiran
oAB/r

RuaWalÍHo Bittencourt Moraes, 222 - Fon€r'Fâx (0u43) 3266-8100 - E.mail: plq!:UAI5bIlgg!Ú _ Nova Sanla Báóara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 07 de Junho de 2016

oFicto No 094/2016

Ao PARANACIDADE - SEDU

Ao Sr. Carlos Roberto Massa Júnior

REf. LICITAÇÃO RECAPE E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Vimos através da presente encaminhar a Vossa Senhoria a

documentação relativa ao processo licitatório, Tomada de Preços n' 003/2016, tendo

como objeto: Recape e Pavimentação de vias urbanas, Programa SFM-

SEDU/PARANACIDADE,

Sem mais para o momento, apresentamos nossos protestos de estima

e consideração.

Cord ialmente,

lério
icipal

Ru, w-alfredo Binencor.t d" Moruo, n" 222 - õãtttto - Ó.p 46250-oo0 - roneffai (0+3) z668loo
C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60 - Nova Santa Barbara - Paraná
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Si stema de Acomponho mento
e Monitoromento de prcjetos

PaeaIacr0aDe

Municíplo: Nova Santa Bárbara
Modalidade: Tomada de PreÇos Nr.: 0003/2016

Objeto : PavimentaÉo de Mas Urbanas - Sede - Lote '1 - Área Pavimentada 370,05m'z, Área de Recape
10.127,51m2, Galerias de Aguas Pluviais 517,00m, Calçadas 267,54m'e Meio Fio com Sarjeta
128.09m.

Lote(s) : 'l=+ R$ 557.686,95

Tem a presente por objetivo aulorizar essa Municipalidade a dar continuidade aos atos adminrstrativos como

' HomologaÉo do(s) Lote(s) do Processo Licilatório

' Assinatura do Contrato com o(s) Fornecedor(es) vencedor(es)

Lote 1 - KRB - Construlora de obÍas Llda

A presente AutorizaÉo prende-se ao Íato de que, após crileriosa análise do pro@sso licitatório por
parte da Assessoía Juridica / PARANACIDADE, a mesma concluiu que todas as etapas exigidas
pela Lei 8.66d93 e atterações Íoram cumprides de forma satisfalóÍia.

Alertamos :

a) a nec€ssidade da observância do contido na Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal ), para a eÍetivação dos alos ora autoÍizados.
b) que este lote é fnânciável alravés do Sislema de Financiamenlo de Açóes Municipais.
O(s) Lote(s) tem a seguinte composiÉo financeira:
Lote 01 ValorTotal: R$ 557.686,95; ValoÍ Financiável: RS 557.686,95;

Obs.: Não hâverá trensÍeÍência volunlária e repasse de recuÍsos financiados do Eslado ao Municipio em periodo
eleitoral, a excêssáo de repasses já tÍansferidos antes deste período.

Curitiba, '10/06/2016

AUTORIZAçÃOPARAHOMOLOGAçÃO CÔPIADAPREFEITURA

PARANÁ URBANo - srsrEMA DE FTNANCTAMENTo DE AçôEs MUNrcrpArs

Carlos AlbeÍto Richa
Govemador do Estado do PaÍaná

/ L; ".-l J ç/
@Jr

SecÍetáíio dé Estado do Oesenvolvimento Uóãno

Associação : AMUNOP
Escritório Rêglonal : Escritório Regionel de Londrina

Contratos ds empróstimo : Lote 1 ==> 0000/036G2
SAM Proieto Nr: 16

COPIA DA PREFEITURA
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SAM
Si stema de Acompo nhamento
e Monitoromento de projetos

PARANACICADC

stsrEMA oE FTNANCTAMENTo DE AçÕEs Nos MUNtcíptos Do ESTADo Do PARÂNÁ - sFM

PaÍecer Procêsso Licitatório No 20í 6/65í 9

.+th,

Municíplo : Nova Santa Bárbara
Modalldade : Tomada de PÍeços

Lote(s): '.... 1 *.'.'
No :0003/2016

A Assessoria Jurídica do PARANACIDADE analisou o Processo
Licitatório em epígraíe referente a execução de 10.427,51
m'de Recape Asfáltico e, considerando a documentaÇão
apresentada, emite Parecer FAVORÁVEL à aprovaçáo e
consequente homologação do procedimento, pois o mesmo
cumpriu os requisitos estabelecidos na legislaÉo vigente e
nos manuais operacionais do SISTEÍ\iI,A DE FINANCIAMENTO DE
AÇÔES MUNICIPAIS.

curitiba, 09 I y^t. lS-oe

Mlma lna Gonça Dias
Advogado

,l
irAssociação:

Escritório Regional :

Contratos de empéstimo:
SAIí Projeto No :

AMUNOP
EscÍitório Regionâl de LondÍina
Lote l ==> 0000/0360-2
16

/,L

U

,\
/
(,

ü'
w
çl

il

\nÀs$
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Com o presente estamos enviando a Vossa Excelência, o Processo de

Licitaçáo na modal.idade "TOMADA DE PREçO' n.o 3/2016, para

que se manifeste com relaçáo à HOMOLOGAçÁO ou náo deste

processo licitatório, uma vez que o mesmo transcorreu dentro dos

padrões de legalidade previstos pela Lei n" 8.666 193.

Nova Santa Bárbara, 06/06l2OL6.

f .r í-
P2 -.\o.- t'-\ i,L'
Itllao,ldlr sllaestre

Presidente da Comissão Permanente de Licitaçáo
Portaria n" O7O/2OL4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,CentÚo, t 43. 3266-8100, X - E6,250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraná E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - Site - uauw,nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO
TOMADA DE PREÇO§ N" 3/2016

Aos O6 (seis) dias do mês de junho (06) do ano de

dois mil e dezesseis (2016l, em meu Gabinete, eu Claudemir

Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais,

HOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo Tomada de Preço n.o

312016 - que tem por objeto a contrataçáo de empresa para

execuçáo de recapeamento asfáltico e recomposição de pavimentação

asfáltica em vias urbanas com serviços de complementaçáo de rede

de drenagem de águas pluviais: escavaçáo e reaterro de valas, corpo

de BSTC, bocas de lobo, caixas de ligaçáo, poÇos de visita e

dissipador de energia; recomposiçáo do pavimento na área das

galerias: base em brita graduada, imprimação, revestimento em

CBUQ; recapamento: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligaçáo,

reperÍilamento em CBUQ, revestimento em CBUQ; implantaçáo de

canteiros centrais e urbanizaçáo de passeios: meio-fro com sarjeta,

construção de calçadas e raÍnpas de acessibilidade universal, plantio

de grama; sinalZaçáo horizontal e vertical de trânsito e placa de

obra, com recursos do Sistema de hnanciamento de Ações nos

Municípios do Estado do Paraná - SFM, Projeto n" 16, a favor da

empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: KRB

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ n" 03.121.35610001-71,

no valor de R$ 557.686,95 (quinhentos e cinquenta e sete mil,
seiscentos e oitenta e seis reals e noventa e cinco centavos),

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cen,uo, t 43. 3266-E 100, B - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná El - E-mail - licitacao@nsb.pr.so v.br-Site-www.nsb pr,gov.br
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para que a adjudicaçáo nele procedida produza seus jurídicos e

legais efeitos.

Dar ciência aos

prescrições legais pertinentes.

interessados, observados as

Cla Í1(,
pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, CenÍo, t 43. 3266-E 100, B - E6.250-000 - Nova Santa Bárbar4
ParanáE-E-mail-lici nsb - Site - www.nsb.pr,sov.br
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IMPRE'{SA OFIOAI, -
de.14 n'654r, d.(»

Pode r

Executivo

Sogunda+ehe, 06 dôParaná

TOMÂDA DE PRECOS If 320í6

Aos 06 (seis)dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e dezesseis (2016), em meu Gabinele, eu ClaudemiÍ ValéÍio, PreÍeito Municipal, no uso de

minhas auibui@s legeis, H0 0LOG0 o procedimento da LjcilaÉo Tomada de Prsço n.'32016 -que tem por objeto a contBtaÉo dê empresa para execuçáo de

recapeamento asÍáltico e recomposiÉo de pavimentação asíálticá em vias uôanas crm seÍyiços de complementaÉo de rede de drenagem de águas pluviais:

escavaÉo e ÍeateÍÍo de valas, corpo de BSTC, bocâs de lobo, câixas de ligaÉo, poços de visita e dissipador de energia; Íecomposiçáo do pavimento na área das

galeÍias: base em britâ gEduada, imprimaÉo, revestimento em CBUQ; recâpamento; limpeza e lavagem da pista, pintura de ligaÉo, rcperfilamento em CBUO,

_revestimenlo em CBUQ| implantâÉo de canteiÍos c€ntrais e uóanização de passeios: meiGlio mm sarjeta, construÉo de calç3das e rampas de acessibihdade
'lniversal, planüo de grama: sinalização horizontal e vertical de tÍânsito e placâ de obra, com recursos do Sistema de fnanciamento de Ações nos Municipios do

Estado do PaÍaná - SFM, Projeto n''16, a íavor da empresa que apresentou menoÍ proposta, sendo ela: KRB CONSTRUToRA DE oBRÂs LTDA, CNPJ n'
03.í 21.356/000'1.71 , no valor de R$ 557.6E6,95 (quinhentos e clnquêntr e setc mil, sêiscêntos e oitonta o seis reais e novênta € cinco centavos), paÍa que a

adjudicaÉo nele procedida prcduza seus iuridims e legais efeitos.

Darciência aos intercssados, observados as píescri@s legais pertinentes.

GlaudsmiÍ ValóÍio
Preíeito Municipal

-i' t :'_j ,t:i.. . : .!:r:]... .- l. A!or.ô
Não há fta data

Não há publica@s paÍa a presente data

Diárlo OÍicial Eletrônlco do Município de Nove Santa Báóara
Rue: Wâthêdo gitloncourt de Moraes n'222 - Centro

Fonê/Fex: (43) 326H100
E{nail: drerioof cial@nsb.pr gov.br

www,nsb.pr,gov.br

Do@rento âssrnado por C€rtfi6do
o'giral - Nd. sânta Bá.b.É Pr9Íeitur. Mulopál
955610€0@0'l6O-tC SERÂS - SÉ 4ienüdda& ó
,,i,tid4-..ô*' $i- Éqrlírrdp ürú .h-,*ç.

--.:..- . - .!:. ..-,'t :.,i:i.: ..i.\..t,.,..1" .. ". l;Affido póórEcofiúi, . .. .

& - Publdd.d.
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oRDEM DE CONTRATAçÃO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataçáo da

empresa: KRB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ no

03.L21.35610001-71, num valor de Rl$ 557.686,95 (quinhentos e

cinquenta e sete Eil, seiscetrtos e oltenta e seis reais e noventa

e cinco ceatavos). Tudo de conformidade com a presente Licitaçáo

na modalidade Tomada de Preços t." 312016.

Nova Santa Bárbara, 06106l2OL6.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Rua Walfredo BinencouÍ de Moraes no 222, Centro, S 43.3266-E100, E - E6.250-000 - Nova Santa Biírbar4
Paraná El - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - Site - www.nsb.pr.sov.br
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CoNTRATO N" 016/201 6

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MLTNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E
A EMPRESA KRB CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O Município de Nova Santa Barbara, situado na Rua Walfredo Bittencourt Moraes,222,
Centro, Nova Santa Bfubara, PR, CNPJ 95 561.080/0001-60, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério,
portador da cédula de identidade R.G. n" 4.039.382-0 SSP/PR, CPF n'563.691.409-10, e a
empresa KRB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJO3.l2l.3561000l-'l l, localizada
na Av. Santos Dumont, no 500 - 5/102 - Baino Boa Vista Londrina - PR, a seguir
denominada CONTRATADA, representada por Jorge Lúz Dias Bastos, portador da cédula
de identidade R.G. No 776.336-0 CPF n" 207.033.689-15, residente na Rua Piauí, no 1259,
Centro, Londrin4 PR, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei
Federal no 8.666, de 21/06193 e suas alterações, na proposta da CONTRATADA datada de 23

de maio de 2016, protocolo N'32/2016 conforme condições que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execução de Recapeamento Asfáltico e Recomposição de

Pavimentação Asfáltica em vias urbanas com serviços de complementação de rede de
drenagem de águas pluviais: escavação e reaterro de valas, corpo de BSTC, bocas de lobo,
caixas de ligação, poços de visita e dissipador de energia; recomposição do pavimento na área

das galerias: base em brita graduada, imprimação, revestimento em CBUQ; recapamento:

limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento em CBUQ, revestimento em

CBUQ; implantação de canteiros centrais e urbanização de passeios: meio-fio com sarjeta,
construção de calçadas e rampas de acessibilidade universal, plantio de grama; sinalização
horizontal e vertical de trânsito e placa de obra, com recursos do Sistema de hnanciamento de

Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SFM, Projeto n' 16, sob regime de empreitada
por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e

demais peças e documentos da proposta de preço, fomecida pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de RS 557.686,95 (Quinhentos e

cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos). daqui por
diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

)
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As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão Íinanciadas com recursos do
Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SFM, a serem
creditados em conta específica indicada pelo Município através da dotação orçamentária
05- Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
001- Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.451.0120.1002- Pavimentação de vias públicas, construção de meio fio, sarjeta e galeria de
águas pluviais;
4.4.90.51.00.00- Obras e Instalações; 892;.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
SERVrÇOS E PRORROGAÇÃO

DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS

A CONTRATADA obriga-se a entreg ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato
inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 180 (cento e
oitenta) dias, contados partir do 10" (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de

Empreitada.

Parágrafo Primeiro

Os serviços deverão ser iniciados no máximo ate l0'(décimo) dia contado a partir da data da

assinatura do Contrato de Empreitada.

Parágrafo Segundo

Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do
CONTRATANTE;
c) houver atraso no fomecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio
concemente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do

CONTRATANTE;
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no pr.vo de execução;
e)atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e

aceitos pelo CONTRATANTE:
l) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência
direta sobre o fomecimento do objeto contratado;
g) outros casos previstos em lei.

Parágrafo Terceiro 
i

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

e responsabilidades de ambas as paÍes em relação ao ContÍato. Os atrasos provenientes de
greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas
não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

Parágrafo QuaÉo
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Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumpriÍ seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

Parágrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contÍatâÍ a execução da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo
direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) confecção e colocação de placas de obra conforme modelo;
b) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços
executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
c) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto
e do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas, quando for o caso;

d) manter, em todos os locais de serviços, um segruo sistema de sinalização e segurança,
principalmente em vias públicas, de acordo com as norÍnas de segurança do trabalho;
e) dar ciência à fiscalização da oconência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou

impedir a conclusão do objeto deste Contrato em paÍes ou no todo;

0 manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro DiríLrio de

Ocorrência;
g) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
h) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em

sewiços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a paÍtir de l4 (quatorze) anos.

i) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
j) fomecer em tempo hábil os materiais, veiculos, máquinas e equipamentos.
k)examinar completamente os projetos, as pegas gáficas, as especificações técnicas,

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da
planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória.
l; A proponente deve respeitar rigorosamente as norrnas estabelecidas nas especificações

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

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

ensaios necessários conforme Anexo I do contrato, parte integrante deste edital.

Parágrafo Primeiro

Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciiíria, social ou tributaria de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto
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deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do
presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da
responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração
Púbtica de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e

sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Segundo

As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de
inteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:

a) fomecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução
do objeto do presente ContÍato;
b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste ContÍato;
c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária paÍa a execução do
objeto do presente Contrato e

d) garantir à CONTRÂTADA acesso as suas instalações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMÂ DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira conente, até 15 (quinze) dias

úteis após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos
pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia),
no protocolo geÍal na sede do CONTRATANTE e deverá ser apresentado, conforme segue, de

modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota Íiscal/fanrÍa, com discriminação resumida dos serviços executados, número da

licitação, número do contÍato, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na
prefeitura municipal, e outÍos dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou
entreliúas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

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

conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para a(s)
obra(s);

OBS: deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS
devidos em todos os meses de execução do contrato, contados entre a data de assinatura
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do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o

comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei n' 12.440/2011);

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

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação

da ART pela CONTRATADA;
da quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND;
da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

Í) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:

da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluído;
do Termo de Recebimento Provisório;
de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água, energia elétrica, etc.

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não

serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste

Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos:

original(is) ou cópia(s) autentica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos
materiais;
declaração de fomecimento de pÍodutos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de

origem nativa de procedência legal (Modelo n" 11) em anexo;

original da primeira via da ATPF - Autorização de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
_IBAMA;
comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos

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

madeira de origem nativa.

Parágrafo Primeiro

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Nova Santa Barbara - CNPJ no

95.561.080/0001-60

Parágrafo Segundo

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 30 (rinta) dias após a apresentação correta
da fatura, incorrerá o CONTRATANTE em multa, no montante de 2,0 %o ao mês do valor da
fatura, limitado a 90 dias.
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Parágrafo Terceiro

O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da
data da apresentação da proposta mediante a aplicação do indice INCC DI/FGV, sobre o saldo
remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:

sR:s(rr2/r0)

R:SR_S

Il2 : índice INCC-DIifGV do 12" mês após proposta.

I0 : indice INCC-DUFGV do mês da proposta

S : saldo de contrato após medição referente ao l2o mês da proposta

SR = saldo reajustado

R : valor do reajuste

CLÁUSULA OITAYA
ADICIONAL

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA

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

valor contratual acrescido da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Primeiro

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada sob
pena de decair o direito de conüatação, apresentar comprovação da formalização da garantia
de execução e da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Segundo

Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela

aplicação de 5%o (cinco porcento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do
valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o
desej ar.

Parágrafo Terceiro

A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;
b) certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;

EN
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c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica

Parágrafo Quarto

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

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÁO, TESTES, REUNIOES DE
GERENCIAMENTO E COM UNICAÇÃO

A fiscalização da execução do objeto deste Confato será feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalização procederá mensalmente, a

contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará

o boletim de medição, verificará o andamento Íisico dos serviços e compaÍará com o
estabelecido no cronogÍama ffsico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de
faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma
fisico-frnanceiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades
previstas, se for o caso.

Parágrafo Primeiro

A contratada deverá permitir e colaborar paÍa que flrncioniários, especialistas e demais peritos
enviados pelo CONTRATANTE:
- inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;

- examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

Parágrafo Segundo

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

representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Terceiro

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das

especificações técnicas, memoriais, cronograma Íisico-financeiro, planilha de serviços,

Boletim Dirí,rio de Oconências - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado
pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o
manuseio da fi scalização.

Parágrafo QuaÉo

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização
prévia da fiscalização.

Parágrafo Quinto
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Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vícios ou inconeções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente
refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de
quaisquer ônus Íinanceiro para o CONTRATANTE.

Parágrafo Sexto

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

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

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

despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Sétimo

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregíu no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Oitavo

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro.
A finalidade é revisar o cÍonograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

Parágrafo Nono

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tomar-se-á
efetiva, após o seu recebimento.

Parágrafo Décimo

A fiscalização será realizada pelo(a) Engeúeiro Civil do Município, Sr. Ivan Satihiro
Tagami.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS

A CONTRATADA deve submeter à fiscalização os deseúos, especificações técnicas e

memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias, que deverá aprová-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias

Parágrafo Segundo
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A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisórias.

Parágrafo Terceiro

A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de
obras provisórias, onde requeridas.

cLÁusuLA DÉcnra pnII}rErRA - Dos sERvrÇos NÃo pREvrsros

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

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

Parágrafo Primeiro

A supressão de serviços resultaltes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo
anterior.

Parágrafo Segundo

Se no Contrato não houver sido contemplados pÍeços unitá,rios para a obra, esses serão

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

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

Parágrafo Único

Sempre que dos documentos de licitação não constarem caracteristicas determinadas em

referência à mão-de-obra, materiais. artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos

devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a

finalidade a que se destinam. No caso em que materiais. aíigos e equipamentos sào

mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão

especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLAUSULA
TRABALHO

DA SEGT'RANÇA E MEDICINA DODÉCIMA TERCEIRA
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A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de proteção individual - EPI, deverá treinar e tomar obrigatório o
uso dos EPIs.

Parágrafo Primeiro

O equipamento de proteção individual fomecido ao empregado deverá, obrigatoriamente,
conter a identificação da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à
negligência ou descumprimento da Lei Federal no 6.514 de 2211217'1, Portaria no 3.214, de

08106178, Normas Regulamentares - NRs 0l a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

Parágrafo Terceiro

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

à preservação da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra , de

acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria no 3.214, de

08106/78, Lei Federal n'6.514, de22112177.

Parágrafo Quarto

O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança,
estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das

exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por
atraso na execução da obra.

Parágrafo Quinto

Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do responsável
pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos sewiços e/ou nos bens de terceiros, para

que seja providenciada a necessifuia perícia.

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

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618

do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o

CONTRÂTANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa

técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

Parágrafo Primeiro
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A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalizagão e segurança em todos os

locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as norÍnas

de segurança do trabalho.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados,

inclusive acidentes, moÍes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o

CONTRATANTE de todas as reclamaçôes que possam surgir com relação ao presente

Contrato.

Parágrafo Terceiro

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

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

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

da lide (aÍ. 70 - CPC), se for o caso.

Parágrafo Quarto

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

e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à

aplicaçâo das penalidades cabíveis.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento

de danos materiais ou morais (afi.932,III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a neúum título.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias

após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela

CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados

até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do

CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver
qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro
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O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado ate 60 (sessenta)
dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse pr.vo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s)
obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Parágrafo Segundo

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

CLÁUSULA DÉCIMA
SUBCoNTRATAÇÃO

SEXTA DA CESSAO DO CONTRATO E

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a neúuma
pessoa fisica ou jurídic4 sem autorização prévi4 poÍ escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro

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

fisicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá
obrigatoriamente reassumir a execução da obra no prazo miiximo de 15 (quinze) dias, da data
da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

Parágrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo
CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da
CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer
vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DAS PENALIDADES

A CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na
forma a saber:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder

à data prevista para conclusão da obra;
b)multa de 0,loÁ (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na

colocação de placas, conforme modelos fomecidos pelo CONTRATANTE, contado a partir
do 10o dia da data da assinatura do contrato;
c) multa de l%o (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência,

a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;
d) multa de l0% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o

Contrato, no todo ou em parte, a pessoa fisica ou jurídica, sem autorização do

CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze)

dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
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e) multa de 20%o (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisão do
Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;
f) suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do
CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até
2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisão contratual ou
declaração de inidoneidade, por pÍazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em
conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRÂTADA;

Parágrafo Primeiro

A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação
pertinente. Caso a CONTRATADA não veúa a recolher a multa devida dentro do prazo
determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será

descontada do valor da garantia de execução e adicional se houver.

Parágrafo Segundo

As penalidades previstas no caput, podeÍão cumular-se e o montante das multas não poderá
exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade
de rescisão administrativa do Contrato.

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços
previstos o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de

terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá pelos custos

através de glosas de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada

inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade

da infração e dos danos decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APLICAÇÁO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas sihrações, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas,
previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo
cabível, para apuração dos fatos e Íespectivas sanções se necessárias, mediante prévia
notifrcação ao contratado dos atos a serem realizados.

Parágrafo Primeiro

Compete ao Município de Nova Santa Barbara, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa

de penalidades/multas.

Parágrafo Segundo

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

concordar com as penalidades aplicadas.
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CLÁUSULA DECIMA NoNA - DA REsCIsÃo

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Conuato independentemente de
interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer
espécie, nos seguiltes casos:

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em paÍe, o Contrato a quaisquer empres.§
ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (rrinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;
d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por paÍe da
CONTRATADA e desobediência da determinagão da fiscalização, e

e) demais hipóteses mencionadas no AÍ. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro

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

demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo

Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a

CONTRATADA se obrig4 expressamente, a entregar o objeto deste contrato inteiramente
desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA VIGESIMA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as paíes
em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da

CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especiÍicações técnicas, memoriais,
bem como a proposta, planilha de serviços, cronograma fisico-financeiro, anexos e pzueceres

que formam o pÍocesso.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação
em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. DAS ALTERAÇOES

Serão incorporados a este ContÍato, mediante TERMOS ADITMS, quaisquer alterações nos

projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execuçào

ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência

expressa do PARANACIDADE.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 210 (Duzentos e dez) dias, contados da data da
assinatura do Contrato de Empreitada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA teÍ plena ciência de seu conteúdo, bem
como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA§ DISPOSIÇÓES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já
acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por
extenso.

Parágrafo Único

Qualquer objeto de valor histórico, valor sigrificativo que venha a ser descoberto, em
qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do
presente edital, deverá a Contratada notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os

procedimentos a serem seguidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, para dinmrr
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e

forma, na presença das uúas abaixo

Nova Santa Biárbara, 1 dej o de 2016

Assinatura do E Assinatura da CO RATADA

)

Assina Responsável Técnico
CREA/CAU n" 104407-D

Testemuúas:
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ANEXO

RECAPES ETI CBUQ - PMF - TRATAMENTOS (TST.TSD-TSS)

ENSAIOS NECESSÁRIOS

1) Sub-bese e base (quando for o caso)
-Análise granulométrica dos agregados para bases com agregados de pedra - DNIT (ME-
083/98) - mlnimo '1 ênsaio por rua;
-Grau de compactaçâo para bases com solos estabilizados - DNIT (ME/051/94) - mÍnimo 1

ensaio a cada 100 m;
-CBR do material compactado na pista para ambas as bases - DNIT (ME-049/94) - mínimo 1

ensaio por rua;

2) lmprimaçáo e pintura de ligaçâo
-Teor de betume - DNIT (053/94) - mÍnimo 1 ensaio a cada 300 m;

3) Revestimento em CBUQ / PMF
-Ensaio MARSHALL - apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento DNIT
(107/94) - PMF, DN|T (043/9s) - CBUQ;
-Extração de amostre do revestimento - DNIT (ME 138/94) e (053/94) - CBUQ e PMF -
mínimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra, resistência à traçâo por
compressâo diametral e teor de betumes).
-No caso de revestimento com CBUQ, verificar a temperatura da mistura, para todas as
cargas, no momento de distribuição na pista e rolagem. A temperatura da mistura nâo deve
ser inferior a 120'C. DER (ES-P 21-05 cbuq).

4) Revestlmento com TRATAMENTOS (TST-TSD-TSS)
Controle de Taxas de Aplicação e de Espalhamento:
- Taxa de Ligante Betuminoso (mediante a colocação de bandejas de peso e área conhecidos
na pista onde está sendo feita a epliceçâo);
- Taxa de Agregados (mediante a colocação de bandejas de peso e área conhecidos na pista
onde está sendo feita a aplicação)i

5) CalÇada / Passeio (quando for o caso)
Blocos de Concreto, Paver, Lajotas, Blocket e Calçada de Concreto Moldado "ln Loco";
-Ensaios de Puncionamento Duplo (Peças de concreto paÍa pavimentação determinação da
resistência à compressão) - ABNT -NBR 9780/í 987 .

cut
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COPIÀ DA PREFEIÍURÁ

coNcEssÃo DE " 120I20't6

O PreÍeito do Município dê Nova Santa BáÍbara, Estado do Paraná, usando das atribuiçóes que lhe são coníêíidas por Lei, tendo em üsta a Lei Municipal no 7662015 e

771/2015, bem como lnsfuÉ€s Normativas do Tribunal de contas do Estado do Paraná, CONCEoE DIARIA(S), como segue:

S'"#

Servidon
Cargo:
SocÍotaria/DêpaÉamento:
Quantidado dê Diárias:
Valor{R$):
Do6tino:
Obj€tiYo da viagom:

Dah do Pagam€nto:
Númêro do pagamênto

SOLANGE CORSI DOS SANÍOS
Motorista
ASS§TÊNClA SOCIAL
í0 (Dâz)

Rl 300,00 [Trez€ntos Reais)

DÍVERSOS
Solicibçáo dê diária ao [otoíistâ §9!U§E998§L991§Â[I9§ para cuslear para custoar d€sp€sas com
alinonhção quando 6m viagens fora do munichio a s.rviçD da SecrotaÍiâ Municipaldo Assislênciâ Social.

0t/06/2016
34í2016

Gabinetê do PreÍeito, Nova Sanla BárbaE,01 de Junho de 2016.

cLAUDEMTR vALÉRlo
Prefeito Municipal

Báóara, Paraná sêgunda+êira, í3 de Junho

Diário oficial Eletrônico do Municlpio de Nova Santa Bárbara
Ruâ:WalÍredo Bittencourt de Moraes n'222 - Cênho

Fone/Far: (43) 3266{100
E-mail: diaÍioofi ciâl@nsb.pr.gov.br

www-nsb.Dr.oov.br

Ooclmento assnãdo por Ceôi€do
Oigtal - Nova Santa BáôaÉ PreÍeiúÉ Municipal:
95561080000160-AC SERÂSA- Sua ãutenücidade é

EaÍatida des4 que visuôlirado an-rvét do !re.

ruà,

I. do E?:!!Ítil
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HflTATO DO CONIRÂTO Nffi,f;mffi*

CONIRATAI',IIE: lvÍrni ode Estado do Puan4 com sede à Rua

inscrito uo CCC,MF no

treste ato Íeprês€ntado Prefeito (a) lúmicipal, em plcno

€xrÍcício de seu mandato e fi:n or da Cedula de

Identidade RG n' e do CPF,M n"

3{9

e

CONTRATADA:

OB]ETO:

ih

VALOR R$ 0s§
c0ü a ex deste Couuuo

corÍ€Íão a contâ Ewlgpfi

GgatEda

PRÁZO DE E)GCUÇÁO: lSffi dias conrados a partir do 10" (decino) dia

dâ dâta dâ âssinâtuÍa do Conruo de Empeiuda e de acordo com o eshhlecido n0

uonograrna ísiceftnenceiro.

PRAZO DE vrCÊtqUr ?!o."(frmmtie.És) dias.

DATA DE ASSINATIJRA DO CONTRAT0: t§ de in& de 2016

FORO: Comarca d, §*iÍ#ffiN§gra, Estado do Puaná

ffi§#ffiDüAE $ deimBide 2016.

! ti

,li

Diário Oficial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍÍedo Bitt6ncourl de Moraes n'222 - Csntro

Fon€/Far: (43) 3266€100
Efi.il. diaíioofcial@nsb.pÍ.gov-bí- Slte: www.nsb.pr.gov.br

i Oocr*^" assnado por Certrcado D,gital - Nova sântaI 8áôâ€ P'eíqúra Mun,oFl 9t5610ô00O0160-aC
: SEFIASÀ- S,Ja autenticidád€ ó :!anüd. de!d. cue v.sàr,àdo

I xríà4orü.: 4:/,,vwhqJfto@mú/dodw

e
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ANEXO

RECAPES EM CBUA - PMF - TRATAiTENTOS {TST-TSO-TSS}

ENSAIOS NECESSARIOS

1) Sub-base e brase (quando foÍ o caso)
-ÂôáIêê gÍânulométricâ dos âgrêgãdos pârâ beses com ãgrêgedos dê pedrâ - ONIT (ME
083/98) - minimo 'l ensaÉ por rue
-Grau de compactaçáo para bases com solos estabrlizaclos - DNIT (ME/051/94) - minrmo 1

ensêio a cada 10O mi
-CBR do mateÍial compactado na p;sta para ambas as bases - ONIT (ME-049/94) - míôrmo í
ensaio por ruai

2) lmpnmeçâo e pinture de hgaçáo
-Teor de betumê - DNIT (053/94) - mlnimo 1 ensaio â cada 3O0 m;

3) Revestmento em CBUQ / PMF
-Ensaio MÂRSHALL - aprêsontar projelo da mâssâ ântês de inicier o rêvêsbmento DNIT
(107/94) - PMF, DN|T (043/95) - CBUO;
-Extragáo de amostra do revestimento - DNIT (ME 138/94) e (053/94) - CBUO e PMF -
mínimo uma amosúa poí íua (detêrminar a ospessura da amostre, resistência à traçáo por
compressáo diametÍal ê teor de betum6s)
-No caso de íevestimento com CBUO, verifrcar â temperatuía da místura. pa.a todas as
carges, no momento de drstriburçáo nâ piste e rolâgem. A tempeíetuíe de mrstura nào deve
ser inferioí a 12O"C. OER (ES-P 21-05 cbuq).

4) RevestimentoÇomTRAÍAMENTOS(TST.TSD.TSS)
Controle de Taxas de Aplicaçáo € de Espalhamento.
- Taxa de Ligante Betuminoso (mediante a colocaçáo de bandejas de Ereso e áíea conhecidos
na pista onde está sendo íeita a âplicaçáo);
' Taxa de Agregados (medrant€ a coloceçáo de bandejas de peso e área conhecrdos ne prsta
onde está sendo ferta a aphcaçáo);

5) Câlçede / Passeio (quando Íor o caso)
Blocos de Concreto, Pevêr, Lâjotes, Blocket e Calçâda de Concreto Moldado "ln Loco",
-Ensaios de Puncionamento Duplo (Peças de concreto pa.a pâvimentaçào dêterminaçáo da
resistência à compressão) - ABNT -NBR 9780/1987 .
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C. Procópio, Quaía.FeiÍa. '15 de Junho dê.2016

a

@
Diâ cnsolÍr.do
Nào chovc.

Min:15oC Máx:24'C
Prob. d6 chuva: 0%

Ano Í0 - Ed o n"'1250 DIRETOR: Breno Jordão - Fone (43) 352+130i

InstituiçÕes sem fins
lucrativos registradas no
N ota Paraná estão
recebendo R$ 173 mil em
créditos- Elas fizeram
cadastro para participar
do programa de combate
à sonegação,
conseguiram doaçtes de
,iotas Ílscais de compras
efêtuadas em março ê,
agora, teráo direito a
parte do imposto pago
pelos varejistas. Trata-sê
da primeira distribuiçáo
de créditos paÍa as
institurçóes. A partir do
próximo rI,ês, aquelas
que a'-,.., o dia 20 de junho
Íizerem opção pelos
sorteios mensais no site
do programa, poderão

Nota P
R$ 173

para

araná distr
m it em cre(
instituiçõ€
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s r. oírrlr PREGÀo N.020Í20t6
)E VIOROS MUNICIPIO SANIA CECILTA
ING PREFEITO CLEITON CEZÂ-R ELIAS
,ÂTA 0810612016

do p.Dto.olo dispoâlvEl m Cl€ t4ÉE *[U.c!D.h.
MâirÊ6 infu.ÍnáC.! rt,avás do e-íÍúI liêiE eioôo@,.,Úllffi ou hnêrhx:

(43)3520{t02. Coméflo Píoéíro.15 dc iunho de 2016.
X.u.y Xrcd l.t!d. Xrrqu.. . PÍreo.k

EXIR ÍO OE ÍERraO À)tÍNO 0.r - pR/rZO E VÂI.OR
CorüÍaloÍf ().{)2015Prc.ê6ioÂdm. n 0?#20l5 lmrhlblldâdcO27I20r5
C.s r.tâhlô: CTSNOP- Consô.lio ln!.n'IJnk*r6lór Sãüro do tlo.t doP-.ÍÉ
conlÍãtârro:R J sERl/rÇos MÊDlcos LTDA-ME
cNPJr7.464.ai r/0(nlio
Obisto: Rêâüza{áo dâ ÉIâÍnê! d. T6l. d6 Eío.ço CoclBJlsdo.izrdo.
Vhlo.. R$ §16.000.00 (nsv.nL . seB mil r€als)
O praro Íto cDnFâto íca á6hdo poí 1 2 (do:o) mê!â6 à ll€rtiÍ d6 18/06/2016.
DaIe asslnatuÍa: lM)GJ2Ol8,

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR
Exrr^ro Do @!{Ir^lo lr lII

pâra atcíú.í o. gllntos r€alizados pêlâ!

Etlo ô Pal (ta'.d. à h|.

o.izo a despêsa, 6mbsáo d€ .írp€nho.
doí veúcal íêÍdÍned lúÍel RCO2O para
IDREL INDUSTRIÀ oE REFRIGERAÇÁo

78.589.504/000 i.86, no velor ds
? dtEnla rDãis). Em conÍo.miíad€.Dm o ãlt
r 25, incilo I da L6i Ír'6.66ôt93.
cd€m16.
rtlno. PrsÍsllo Munlclp{

CONIRAIÀDÀ

OB'EIO:

vÁI.oR Rt

pR zo DE E'ccuçÁq EE d. (ü.e. r rdrÍ ô to. (d..as'o) ü.
ô dr. dr Ei!Àr ô Cú& d. EúF.it& . dr Íoíh c6 o .rràdaiô ú
soo.!r.D. Ai.!-Í,eto

P8^zo DEvlcÊxqAmEdE
D{Tr DE ÀsslrrÁÍunÂ m coyíR Tq E d. El ê 2oll

l(xto ce!c. ê E@§E Eiróo do pr&t

lEEltd.g&xrf

Cll|d. ac

) N.02ZT6 - FORIA PRESENCIAL
Lra DO PAVÀOPR, tomâ púb[co, perâ o
§ íâíó Í6âr'zú licibçào nâ modâlk adê do
. írêíro. píÊç!. coln âplicaçãô do Sbb.nâ

as 6h29m hor.s do da 29D6/15.
/15.

lEr$Il4lrp$rq,sal!( , ou no oepârlameíb

, obfta! íp DspadrÍEnb ds Coírpràs. na
nl,r CcclUa do P6vâo. siâ na Ru6 JeÍônino
.lo r6l.íon€ (43) 3270-1356. ou

1.6a5.6

1 lr{lD 2310!e

I z&.00

ut{to
YALO
[^x.
UNIT.

B
qu^r{Í

25 ttz 335,00
M'I 3m.@25

25 va 355.m
2a M2 315,m
150 M2 95.m
30 M2 r13,00
30 tt2 r13,m
50 M:2

50 le -999,_
95,m

í) ),r2 1ã.m
30 $2 135,m

tÀ2 Í35.@z)
r50_(E20 )td

m M2 í90,m
25 M2 360.@
25 ü2 310,m

M2 103.@50
50 M2 1m.(n
30 ü2 1aE.m
30 ta 120,@
50 M2 r50,m
50 M2 rm.0o
30 M2 238.m
to $2 144.6
70 M2 25.m
70 M2
15 UM 90,m
15 UNI ,t8.@
í5 IJNI s.@
15 UNI 48,m

i F IrA-ASSlltt-Alruil
(43) 3524-13()3lod.m16.

ôllllo - P'thlro Iu, cip.l

(à úidr.l
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PREFEITURA IMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ES]ADO DO PARAÀIÂ

CHEK LIST

MODALIDADE: TOMADA DE PREçOS
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NO ESPEcIFIcAÇÃo DOG OBS.
1 Capa do processo OK
2 OÍício da secretaria solicitando o&
3 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) a«
4 Contabilidade à Licitaçáo (Resposta dotação) ol(
5 LicitaÇáo ao Jurídico (Pedido de Parecer) \)K
6 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) {) [(
7 AutorizaÇão do Prefeito para abertura ok
8 Portaria nomeação da Comissão de LicitaÇáo otl
I Resumo do Edital pt1

10 Parecer Jurídico (Edital) OK
11 Edital çí
12 Publicações (Diário Estado, Diário Uniáo e Jornal Regional). Oír
13 PublicaÇáo Mural de Licitaçao (TCE) OK
14 Documentos de habilitação D\(
15 Propostas de PreÇo otí
16 Ata de abertura e julgamento OK
17 Licitaçáo ao Jurídico (Resultado da Licitação) a<
18 Parecer Jurídico (Julgamento) or
19 Licitação ao Prefeito (HomologaÇão) OV
20 HomologaÉo do Prefeito ak
21 PublicaÇáo da Homologação (Jornal Regional) oK
22 Ordem de contratação
23 Contrato 0<
24 PublicaÇáo do extrato do contrato (Jornal Regional) d<
25 Relatório de acompanhamento do contJelo (Lrs&SeE !9 tSúClg§)

Rua Walftedo Bittencourt dç Moraes no 222, CentÍo, Fone 43 3 266.8t00, CEP - 86.250{00 Nova Santa

Bárbar4 Paraná - E-mail - licitacao@nsb Dr'eov.br ' www.nsb.pr.gov br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITÀTORIO
TOMADA On rnrçOS N" 3/2016

Aos 22 dias do mês de junho de 20l6,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Tomada de Preços n" 312016, registrado em 28/0412016, que
tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
no 149 ao n' 358, que corresponde a este termo.

lEhitu L [os
Responsável pelo Setor de Lic ções

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266-8100, CEP - 86.250-000 Novâ Sântâ Bárbarq Paraná

- E-mâil - licitâcaoaírtnsb-DÍ.eov.bÍ - wurv.nsb.pr.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
í. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE OBRA N" Oí6/20í6, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICíPIO DE NOVA

SANTA BÁRBARÂ E A EMPRESA KRB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

O MUNICíP|o 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, 222, neste ato

representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, portador da cédula

de identidade R.G. n'4.039.382-0 SSP/PR, CPF no 563.69Í.409-í0, residente e

domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e

do outro lado empresa KRB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ

sob n'03.121.356/000í-7í, com sede na Av. Santos DurÍÍont, n'500 - S/102 - Bairro

Boa Vista, Londrina - PR, neste ato representada pelo Sr. Jorge Luiz Dias Bastos,

inscrita no CPF n' 207.033.689-15, RG n' 776.336-0 SSP/PR, resolvem aditar o

contrato de empreitada de obra a preços fixos e sem reajuste n." 0í6/2016, que tem

por objeto a contratação de empresa para Recapeamento Asfáltico e Recomposição

de PavimentaÉo Asfáltica em vias urbanas com servlços de complementaçáo de

rede de drenagem de águas pluviais: escavação e reateno de valas, corpo de

BSTC, bocas de lobo, caixas de ligaçáo, poços de visita e dissipador de energia;

recomposição do pavimento na área das galerias: base em brita graduada,

imprimação, revestimento em CBUQ; recapamento: limpeza e lavagem da pista,

pintura de ligação, reperfilamento em CBUQ, revestimento em CBUQ; implantaçáo

de canteiros centrais e urbanização de passeios: meio-fio com sarjeta, construÉo

de calçadas e rampas de acessibilidade universal, plantio de grama; sinalização

horizontal e vertical de trânsito e placa de obra, com recursos do Sistema de

financiamento de AçÕes nos Municípios do Estado do Paraná - SFM, Projeto n" 16,

firmado entre ambos em 13 de junho de 2016, com vigência por 7 (sete) meses e o
prazo de execução de 06 (seis) meses, referente ao Processo Licitatório de Tomada

de Preço n'03/2016, mediante as seguintes cláusulas e condiÇÕes:

CúUSULA PRIMEIRA:

O presente Aditivo acarÍetará custos adicionais para

Adminiskação, no valor de R$ 79.825,42 (setenta e nove mil, oitocentos e vin

cinco reais e quarenta e dois centavos).

\r'

Rua walfiedo Biuencouí de Moraes n'222. Ccntro, Fone 43. 3266.8100- CEP - 86.250-000 No\a Sanlá BáÍbarÀ
Pamná F-mail li.irà.âôrin{h ôr oo! hr - rrtru n<h nr p^r hr
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
CLAUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que náo colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e Íorma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárba , 10 de agosto de 2016

ct

rcrp ontÍa nte

Jorge Luiz à astos

KRB Construtora de Obras LTDA - Contratada

lvan iro Tagami
Engenheiro Civil do Município - Responsável pelo acompanhamento do contrato

,r"
Pre

I

Rua WalÊedo BittencouÍt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bríbara.
Par:ná F-mail li.it,,e,r'rnsh nr e,rr hr - \\us nsh nr o,rl hÍ

)
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panecen JUníotco H" :

SAM
5i stema de Acomponho mento
e Monitoramento de projeros

3131 2016

MunlcÍplo: Nova Sânta Bárbera
Programa : PARANÁ URBANO (Sistems Financ. Açóes Mun

Ípo do Proreto : RECAPE - CBUO
Modalldado: Tomadâ do Prêç.s N': 00032016

Proleto: 16 Contiato: 01M016
Lotqs : 1

Data da Asslnâtur! : 13106n016 Prazo6: Execução
FornecedoÍ : KRB - Construtora dê obras Ltde

2U't212016 Vlgência : 09/0'l/2017

AE3UNIO : PARECER DE ALTERAÇÃO OE METAFISICA-FINÂNCEIRA

PAREGER JURlDtco

Em Enálise a documcntaçáo aprcsentada pelo MunicÍpio dê NOVA SAff.l aAnaARÂ que solicita anuôncia
ao aumento de mete flsica do contrato sob n" 016/20i6, flrmedo com a KRB Conslrutorâ de Obras Ltda.. cujo
gbleto á I exêcuçâo d6 Rgcâpê.

A solicitaÉo é ecompanhada de parecêres técnlco o JuÍldico do MunicÍpio e pErecer técnico do Pâránacidade
Favorávels. com a anu6ncia das CoodênadoriEg Rêglona ê dê Operaçóes.

O acréscimo da raad€queçáo de seíviços á de R$ 79.825.42 conespondente a 14.3í% do valor contratâdo,
quê passará p.ra Ri637.512.37.

O aumenlo enconlG íundamento no parágrafo prim6iro ê na allnea 'a' e A' do inclso I e § 1' do aÍtigo 65 da
Lsi 8.666/93 :

Arl. 65. Os contratos regidos por esta lêl poderão sêÍ altoíados, com as deüdas justiticatfuas. nos seguintes
cesos:
I - Unilateralmenle p€lâ AdmlnistrãÉo:
a)quando houvgr modifrcação do projeto ou espociflcâçóes, para melhor adequ8ção técnica aos seus
otljetivos.
b) quando nocássária a modificaçáo do \€lor contalu8lem d€corÍênciâ de acrêgcimo ou dimlnuiçáo
quantitativa de seu obj6to, nos limites peímilidog por csta lcl.

Em virtude das Justjílcâtlvas aprssentada6 somos íavorávols ao 6umgnlo de meta flsica no valoÍ aprovado
p€lo técnico do PARAiIACIOADE, que soráo pagos com lêcrr.sos do saldo do contralo do SFM.

A altereçáo já se enconka devilamenlê consubstenciada no respe.iivo Teímo Aditivo.

É o parecer.

c 16

vt Reglna çâlves OIas
do

Co

D€ Acordo, PJU :

JuÍldico
Slquolra
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çáoi 1278 C. Procópio, Domingo, í4 de Agosto dê 20í6

Santa Bárbara Estado do Paraná

iÍPo DE PREçO N..5rt2016- PílrXSa

' 
PRESENCIAL N'2!'20Í6 - PHNSB
;ienruãl Aquisiáo d,e málsíàis d. qslrliÉo 6

r 0108/2017.
16 & Bãftos LTDA p€ssos iurldié & dkdb
919 !09l!001-a7. cm .nd@ro à R@ EmFÉ

C - gàiío. ConlÍo, CD.íórlo PrÉÔpro/PR.
a OliÉÍâ Mârins F\.tsnà, OÀA-PR n'4a457

EXTAATO OAAÍÂOE BEGISTRODE PREçO NJ 5&2OI6.PINSB
REFEREI{TE AO PREGÂO PRESENCIÀL N' 23AOt6 - PfN88

OBJETO - R6gl6§o d. prêço§, p4s .v€ntuâl Aquiliçlo d€ rel6nâi! & muuçâo ê
drlro! pa6 ru.iúénçto dâ. s@êlárias Ínuúclpsis.

VaIIOADE OA.ÀÍA Ds I lXl6I2016 à t 0/0ô/2017.
BENEFICÁR|A OÂ AÍA ÍrEr'á IsboU. AbÕ$ 097(É8,a2932, pêssoá ju.ldl, d€

diÉlo Fiv.(b. h..ÍiE no CNPJ sob n.24.í7.11?io0ol 58, co.n erd.E{o à Ru.
A.ronio Rosâ d€ AírÉldâ, 437 Câ6â - CEP 86250000 - 8air.o: Conto. Novâ Sânrâ

RESPONSÀVEL JURIDICO:^ioeúà Oriv6nã MaXn! PaeiÍâ, OAEPR n'a€A57.
ESPECTFICAçÃO OO OBJETO E PREÇOS REGISIRADOS

EXTR TO t'ÍERHO DE AOTTÍVO
RêíeEí6 ao ConIrálo n. qlÊAol§ ó. Empí.'ladá dâ Ob.a-
REF-: Todads d6 ProÍ!6 n'0!2016.
PARTES: l,lrú:ipio d. NoE SârE Bárb.Íã, pêss iuridká d6 di..ito puuÉo ht.ma.

in!.ÍilÁ rc CNPJ sôb o ôD 95.56 i.@(y0001{0, com 3€d€ êdminlstrâliva n, Fua Wrítodo
BinGÉ!í d€ Molês. 22, msl6 âto r€pl§t d. Flo S€nhd Pr.l6ilo MunitipôI. ô a
emprcsa XRB CONSTRUTORA DE OBRA§ LIOA. lnscnlâ no CNPJ lob í'
03.121 .356/0001 .7 1 , cfr s6do m Av. Sútc Oumni, n' 5OO . V102 . Baúre Ao. M.ta,

O&ETO Coôrabêo d€ êÍrpcse párâ RecapoâmtoAlláltit:o e R€.omrciçáod€
Pamlaçáo ÀsÍáltie .m yiss uóaas @6 Bryi1ri d€ mpbr'€ntáSao d! rud. d.
dE..e6m trê â9lÊ3 r,lw'áis: ês.avâ'áo ê FEIüE d6 vãla!. c..po d6 aSTC, bo.3. &
loào, cãuâl d€ rg.ç&. poço. d€ vnilà 6 di$ipsdo. r!€ €nrgiai lBconro!*ão do
psyilMto ná árêt da gâlêü.: bês6 Em bf,la 9réduadà, inpdmglo, me.ümsnlo ertr
CBUO; G.â9âm€nt : úÍlÉ'.2â . lãva€ên dá Êlâ. útu.a d. l€âsão, ,Êp€lflânúlo €ín
CAUO, ísv6sljmsnlo .m CBUOT imÉantâçáo dê canl6im! cânlrêi. ê uôâni:â§lo ri.
parsoios: rcio-tio com gÍeta. cD.Et'rdo ds cál§âda§ . .ampêl dê â.8n!ittíd.
uní€..€I, pl$lÉ & l[!mâi sindlz!Ílo tto.iaúlal . vdniá dê úárxÉlD s plre ds obrE,
com rcoJrÉos do sislrírâ dô Ínáíaámêrno d6 Áçaá! no3 MuniclÍio§ do E r.ú ü)
Pãrâná - SFr,l. Ploirlo n' 16.

V^LOR OO^DlTlvO: R$ 79.1ã.42 (.êlsnb . íroÍ! í'1, oilo.sÍi6 ã titL rtEo úâr! 6
qu€rê.lâ á doê 6drE6I

SECREIAAIA Socíccrlâ d. Oúar, do Trrbâfro s G€raç5o dê Eíp.êso
RESPONSÁVEL JURIOICO:ÁrEoliLa OiEia MdriB PÊíÊi6, OÂB+R n'a€457-
OAÍ^OEASSII.J^TURAOOTERMO DEADITIVO: 1O/08/m1ô-

EXTR ÍO DO COÚTR^ÍO N'020420í6
REF.: Pr6gÉo PrEs j.l n.'25l2o10.
PAÂÍES' M!úrpb (b Nos. Sânta aárbüâ, Dêsso. iúldL5 d. údnto puuaD hr.rÍq

lns.rila í'o CNPJ !.b o n'95.561 .000/0001{0. com s.ís EdminLrlrâwâ É 8uâ l,v.lÍÍêdo
Bilr.@uí dê Mo|aa, 222, n€íe .to Ep.@nlado p6lo Gú Pí.LilD MúÍbd S..
Cbudenn vdétu. ê a .õÊ.É5 I JUSÍINO OA SILVA ÂÀ,lORElRÀ MÉ. h!.rilá r'o CNPJ
§ob n' 07.616.1 16/uoo1{0. .om .€d. ná Av Pr€lêito anroíE FÊôcr6chint . 2úa ' CEP:
8§24@00 . BáÍro: Csúo, São S.bêsüáo d. ArusirPR, mgs ato rcprá!êntá.lo pdo
Sr lfrd JlJ6liiro dâ Sr'lvr.

oBJETO: conFálásáo do Sêryiço6 FunsÉíos - pqollçáo dê conjunlo bá!i.D 6
1rárslado ffi Íqi.cimntod! oâtêrial neessâÍb.

vÁloR. RS 9.20O.m(N@ Uil6 Ouzútos R..É).
PFI ZO OE V|GÊNCIA r 2 (doz€) m€3o!, coólâdo6 dâ dârâ dã essrrBrur. do cDnü-àkr,

ousjá,alá 10&A/2O17. SECRETAFTUTS€cr€brieMuíil,p€ldãÀlr§tônd.SodC.
FECURSOS: SáqDtâná Mudopd r}6 ÀaeíaRja S@el.
RESPONSÁvEL JURÍDrCO À.s€lirá Orv6,16 Manin! P.r6tr., OÁ8/PR {€ô57.
OArÀ OE ÀSSINATUF.ACONÍRÀTO: 11 r'04,201 6

avrso DE 
^trERÀçÁo 

DE EorÍaL E REÂBERÍURA oE pRÁzo Do pREGÃo
PRE§EilCl L n.'2q20í6

Obielo CúüriiaÉo ó. s€{viçô§ d6 soldã, Tipo: M6íoí pGço por itom.
R@bd'..!lo óor sy.lops3:^lé à! 1!i3O hr.s do dia 2! rêI2016.
lniio d,o Prcgâo' D. 25/OEJ'2016 à3 14 O0 hoi-a.
PEço M.ím:Rl5l.550,@ (Cinq@ta. uhÍ 1. quinhontos ec'nquenlã ísêls).
lnÍ.,d9ôê! CrElátlhràórr ddâÍáó er óttÍ,a! ff Foém &.rEdb.,á n,

PÉlhm Huni.jMl d6 Nffi Srhtá Rtôer sitô i Ruâ Walk6dô Rlfi.lxfu,t .tê trl@€r
n. ,22 ôâlo Íá^6: 13-3266-á100 ou ôo, 6mâil' licir,c,o/a..bnrqôvh'. Sit
*v*lEh ú qôi hÍ Nová S.nL Bárb..â, 10/08/20 t 6.

F.blo H.ôriqu. Gom.. - Pryo.trc. Portria 01512015

SREGISÍRÂDOS

r r-
t-

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Z(431 3266€í 00,

CNPJ no 95.56'1.080/000í -60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

PARECER TÉCNlCO

Assunto: REDUçÃO DE META FÍS|CA DO CONTRATO 016/2016 PMNSB

Contrato de Financiamento nc 3.602/2016 - SAM 16 - Lote 01

Devido à diminuição dos serviços executados, referentes ao Contrato

01612076 - Recapeamento asfáltico, houve alteração no quantitativo da planilha de serviços da

obra (conforme anexo) e, consequentemente, haverá redução no valor do contrato que antes era

de RS 637.512,37 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e doze reais e trinta e sete centavos),

qual deverá ser alterado para R$ 632.826,97 (seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e

seis reais e noventa e sete centavos).

Sendo assim, venho expor parecer favorável à redução de meta física final no

valor total de RS 4.685,40 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)

Este é o parecer.

Nova Santa Bárbara,22 de novembro de 2016

,'

IVAN IHIRO TAGAMI
Engenheiro Civil

CREA PR - tO4.407lD



redu. =p de metafísica Nova Santa Barba' rsam16,-r
PLANILHA DESMONSTRATIVA DE ALTERAÇ O DE META FISICA

MUNICiPIO NOVA SANTA BARBARÂ satl 16
SUBPROJETO Lote 1

FIRMA EMPREITERA

RECAPEAMENTO ASFALTICO

KRB CONSTRUTORA OE OBRAS LTOA 20'16
Datâ dâ ultlmá

medlÇão

0r6/20í 6

oall'12016

ÍO EiIPREITAOA:

Dâta :í3/06/20t6

I

3

6

7

cóorGo DISCRI INAÇÃo Do SERVIÇoS Unld Quantld.
Llcltáda

% Ere-
cutldâ

CoeÍ. De
lnfluên.

%
Total

Custo
Unitário

Valor
Medido

Total
Contrato

Saldo
Contrato

ii.l rifrt Ir tlii,lllil M iitiijliiliiillr,rf t..:.,,irtrllÍ
Plecâ de obra . (4,00 x 2,O0m) ud '1,o0 100.00% o,oo27 o,27% 1.69't,00 1.691,00 1.691.m
DemdiÉo Mecánhá de Pavimenlo '13r1.19 r00,00% o,005r 0,5í% 24.OO 3 220.5 3.2m,fi

Desmelámênlo, Oestoque e Limpeza
it

4rE rcEtrM @ @ ãETD EIqE
&

DBçi{âpEú ",:íl:':,'") ' ll :r'iI'r'J'l\" :r +r
tli & §

EscávâÉo mecânicá de Velâs - 1' Cet m 996,64 100.00% 0,0r88 1,88% 12,OO 11.95S,68 1Í.S59.6A

E43,16 100.oo% 0.0238RêalerÍo com Apiloamanelo 2,34% 18,OO 15.í76.88 15.r76,88
Corpo de BSTC 040 à.mação rimples rem bêrço m 443,OO 100,00% 0,0695 6,95% 100,00 44.300,00 44.300,«)
Corpo de BSTC @60 ârmãção simpl.s sem bêrço 186,00 100,00% 0,0467 1.67% 160,00 29.760,00 29_760.ú
Caixa de Ligaçáo/Queda 0,60 ud 4,00 r00,00% 0.0050 0.50% 7S0,00 3.160,00 3.í60.00

ud 0.0478Bocá de Lobo simples 33,00 100.00% 1,76% 920.00 30.360,00 30.360.m
Poço dê Msite/Quode 0,60 ud 8.00 100.00% 0.0191 1.91% r.520,oo 12160.00 12.r@.m
OissipadoÍ de Energia 0,60 ud 1.OO 100,00% 0,0074 o,74% /í.700,00 4.700.00 4.700,00

{ir.tlittt,lrlitlllillii at':riilrllllililll.Ill!l' Jrllrll *rluriri'i,r.iii 1.f i,,rit,rrr.,. l
,ill] rllrll!,i.rr:rr r,liilrl{ rl I l'

Base de Bnta GÍaduada EE rcEElE oFFFI' EEE 81,60 GI@E 6.133,06

i.i,,i, l,;liil i,,i,
g!

m 128,09 100,00% 0,0056 0,54% 28,00 3.586,52 3.586,52

il1lilti"i{ir,ltlill$i tíli1iil11illr.l*iiliiliilrillllls:ltillMiiillll fiEr,,HilfiilH'rrc.!rliilliirriiriirtiii,ütifltlrirü1lthlriirriillrilillli ii:,.lli|{{lliiüi1fiqfr liliii[[iJi[rl1lÍ!i1$]liÍlilr ,l litii$lililll]tíxs Itrililtlitllihlir ili:rlll:lllill*lllliliilllill
Limp€zâ ê Levegom da Pigta 11.451,21 98,54% 0,o112 IrcE 0,60 7 007.05 7.110,73 t03,68
Tape Buracos CBUQ ton 47,74 100.00% o,0232 2,32% 310,00 í4.811,80 í4 811.80
Pnura de LEaÉo com Emulsáo 21072,17 9S,28% o.0,472 4,69% 't,25 29.874.59 30.090.59 2t6.00
lmpoírâçáo - CM30 469.71 100,00% 0.0033 0,33% 4,50 2.113,70 2_113,70

Concaeto Betuminoso Usinado a Quenle - CBUO ton o.4502925,85 98,60% ,í4,39% 3'10,00 282.995,13 247 _012,73 4.0'17,60
Rep€rÍlamento em CBUO lon 296,27 100,00% o,1441 14,41% 3í0,00 91.844,4A 91.844,48

.:liiiilit1tt,,rl..i. iilrlr'rllliiilllll,llll,:i lrirr:llllllillllillllililiilllii m §
Oemoliçâo de CalÇada em ConcÍeto 5.08 í00,00% 0,0001 0,01% 't8,00 91.17 91.17
Reeularizaçáo e Compaclaçáo de Passeio 255,A7 í00.00% 0,0023 o,23% 5,80 1_4U.O4 1_184,U

Calçada em Concrelo 275,37 100,00% o,o171 171% 39,50 10.077,11 10.477,11
Rampa de Acesso p/ DeÍicientes ud r0,00 í00,00% 0,0037 o,37% 236,00 2.380.00 2.360,00
Laslro de Bdla 5.35 100,00% 0,0008 0.080,t 89,50 474,42 474,82
Planlio de Garma em Placas 197.77 100,00% 0,0026 o.26% E,50 1.68i,05 1.68r.05

OE srTo I
Placa cÍe RegulemenlaÉo - clrculo ud 800 100,00% 0,0058 0,58% 460,00 3.680.00 3 680,00
Plece de RegulemenlaÉo - triângulo ud 4,00 0.0029100.00% o.290Á 460 00 1.840,00 1.840,00
Pintura d€ Feixas - Brancas >e^ i -§É6rsZ ^ 197 A7L 0,0157 1 521a 18,00 9.73',1.34 10 025,46 294.12
Pintura de Faixas - AmaÍelas -''--8687 96 550Á o oo25 o 244/0 18.00 1 509,66 1563.66 í,00

MW §Wfrt
Imfl ffiMíMffiIfl§WMffiMM$ w ww,nm lililt§Mi|jlili.ti üffi §,nmW{ mI r-r@@GlE-tt!68 W§ sffiwmw§itwfl

rre@ItlllEErc Iãtlr6
ffiWI üw tWrcl ffiFwnüqufi§:tw{Imnre

Wl§Mmm're
II

IITIT-E
íJ.)

CJI

8

T'.a,].. '1

rtr.-'T{ill EIiililjlüflI,rilmili
Mêio Fio Moldado in loco

2



reduí ) de metafísica_Nova_Santa_Barbar )sam16

cóorco orscRrirNAçÃo Do sERvtços Unld Qúânüd.
Llcllâde

% Exe-
culâdâ

Coaí. oo
lnf,uên.

%
Totrl

Custo
Unitário

Valor
Medldo

Total
Contrato

Saldo
Contrab

Pinluía de "SETAS OIRECIONAIS" 3.77 100,00% 0.0001 0.01% 18,00 67.86 67.86
Teche Bidireoonal ud 10,1,00 100,00% 0.0062 0.62% 38,00 3.952,00 3.952,00

% PREVIS UTADO so as E fttzlrT-
OBSERVACOES tlo. Totâl do Coírüío: irrl

YaloÍ do contaato com rgdufJo 632.826,97
Vllor da Í€duçto /í.685,/O
,ó dr rodúção dg moLí3|c. o,73%

EspoNsÁvEts pELAs tNFoRi'raÇÔEs ( a!!lníur.s./ c.rtmbos )

KRB CONSTRUTORA DE OBRÂS LTOA.

ENG. CV JORGE LUIZ DIAS BASTOS

CREA PR 62,10/0 - RESP. EXECUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL OE OVA SANTA BARAARÁ

ENG. CIVIL: IVAN SATIHIRO TAGAtll

CREA PR í0,í,í0?iD - RESPONSAVEL FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA i'UNICIPAL OE NOVA SANTA SARBARA

CLAUDE tR vaLÉRD

PREFÊITO U ICIPAL

c.)

-)
Pâgina 2 de 2
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PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, CenÍo, Fone 43 . CEP - 86.250-000 Nova Sanla Biírbara

NOVA SANTA BARBARA
2" TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE oBRA N'0í6/20í6, euE ENTRE st cELEBRARAU o muutcipto DE NovA

SANTA aÁnalRA E A EMpRESA KRB coNsrRUToRA DE oBRAs LTDA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrito no CNPJ sob o no 95.56í.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro lado a empresa KRB

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 03.121.356/0001-71,

com sede na Av. Santos Dumont, n" 500 - 5/102 - Bairro Boa Vista, Londrina - PR,

neste ato representada pelo Sr. Jorge Luiz Dias Bastos, inscrita no CPF n'

207.033.689-15, RG n" 776.336-0 SSP/PR, resolvem aditar o contrato de

empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 016/2016, que tem por objeto

a contrataÉo de empresa para Recapeamento Asfáltico e Recomposição de

Pavimentação Asfáltica em vias urbanas com serviços de complementação de rede

de drenagem de águas pluviais: escavação e reaterro de valas, corpo de BSTC,

bocas de lobo, caixas de ligação, poços de visita e dissipador de energia;

recomposiçáo do pavimento na área das galerias: base em brita graduada,

imprimaçáo, revestimento em CBUQ; recapamento: limpeza e lavagem da pista,

pintura de ligação, repeíilamento em CBUQ, revestimento em CBUQ; implantaçáo

de canteiros centrais e urbanização de passeios: meio-Íio com sarjeta, construçáo

de calçadas e rampas de acessibilidade universal, plantio de grama; sinalização

horizontal e vertical de trânsito e placa de obra, com recursos do Sistema de

financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SFM, Projeto n' 16",

firmado entre ambos em 13 de junho de 2016, com vigência por 7 (sete) meses e o

prazo de execução de 06 (seis) meses, referente ao Processo Licitatório de Tomada

de Preço n" 03/2016, mediante as seguintes cláusulas e condiçÕes:

CLÁUSULA PRIME!RA:

O presente termo tem por objeto, a reduÉo do valor do

contrato em R$ 4,685,40 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e

quarenta centavos), tendo em vista a alteração no quantitativo da planilha de

serviços da obra, conforme planilha orçamentária do Sr. lvan Satihiro Tagami,

c/ I
K

PaEná - E-mail -
8

v
Rp
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Engenheiro Civil do Município. O valor do contrato passa a ser R$ 632.826,97

(seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e sete

centavos),

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que náo colidirem com o

presente instrumento, Íicando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 22 de novembro de 2016

Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Contratante

Jorge Luiz Dias Bastos

KRB Construtora de Obras LTDA - Contratada

lvan Satihiro Tagami
Engenheiro Civil do Município - Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Cenfo, Fone 43. 3266.E 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4
Paraná - E-mail - liciracao(ansb.or.qov.br - www.nsb.pr.sov.br

2
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Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

EIIF TO T TÉRXO DE ADrInlO
ReÍeíênt & coírrâlo n'O16I2Or ô (ll Enp..h.d.d3 ClôrÀ
REF.: T6Ed6 d€ Pr.!.. n'B3I2Ot 6,
PARIES: Mu.Élpb !h NoE S-tô &lbril pGÉ juLlb d.

dúalro pr$ii@ hldIro. lr..Í!o íD CNPJ .ob o d 95-5€l .(rEOlúOl {0,
crm iede admhlllr.úE m Ruã WblÍÊdo Et!.Í'c.rÍ't& I'iorâ.s, 222.
nâltê ái, Í!p.É.nl!do D.lo S.ÍrE Pcl.lto.}.uíri.Pâl Cl6ud.ínr
V.lérc, podâdo. d. cádut! d6 i,áü.i.d. R G, n'4.039,382{ SSP/PR
CPF nô s63.691.a09.10 . â smPlss! XRB CONSÍRI ÍOBA OE
OSRAS LÍDA, h..rtt m CNPJ lob n'03.121.356/0@1.71. clm !€d€
nâ av. sânro3 oullMt n' 5@ - s/1q2 - 8tnÍo Eoá \ 5tâ, Lor{ÍiÍrâ - PR
nêst6 âro rep.êsenrada p.lô sL JoQ6 LUE obs Bêsto..

OsJEÍo: Cst rtáÉo d. ampo.. p... R...pêã.Mb Àtánb .
RúmFo§9ào d. PavimsnrâÉo AsíaiLi 6m vtâs st6ná! @ln
s€ryiços de co.npl€h.nLslo d€ Ér€ d€ dní,â!Ên de &4râ3 9luüâ!:
ssevação o ..3lêro r,. vãlás. (o.po d. BSTC, bear d6 toào, c.-Ei.
d6 l€ãçáo, poÍo! d. vni.. diírpádoí d..nêíCâ: l€ o.nPo.JÉo do
psyihênlô n! ar!. dB g.i.úi: b@ .m !.ll. gráduâda. ÍnpdrüÉo,
evêsümênü, âh CBIJQ: Écapú.nb: llnpâr, . láyâgêm d! Piltâ,
pintuÉ dà ri9áç5ô, ÍEp.rrEí!.nlo §6 CBUO, t ÍtíinEntÍ, 4 CaUO:
implâílâçào d. crnt to! ..núEIs â uô.nEléo d. p.!..i(r: m€lo{o
@n sâdorá. con.úuç5o d€ elFdâs . r.hCá! d. áca.ribdld.d.
uônàg|, planlro d. gãniãi shâlzaÉo hdift.tbi . Edicd d! lrâÉ{o
6 dÉ d. ob.., co.n l!q,l!6 (b SEIEÍi. t . fí..E ffilo dt 

^ç4..B MuiEICordo Edado (b PâíârÉ - SFU. PÍoi.b n' 16.
VAIOR DA REDUçÁO: FI a.6€5,a0 (quâEo mil, sêis.ôôb. .

o{Gnrâ ã ci|!.! ,!.É . qu@ílá ênEto.}
NOVo vaLOR DO CONTRATO: Rl 632.828,97 (sêhent6 6 tirlb

ê dds mil, oiL..ntos . viõlo € sei! lãâlt. Evsíüâ. 3ets cânhyot).
SECRETARIA: S.qrlána do Ob€!. Ilabâlho o G€rãçlo dó

RECURSOS, $crctaÍia dê ObÍ.., TÍü.lho o G€íaçlo d.

REsPoNsÁvEL JURlolco: Àrelit! onv.i. M!.lil! P.lEll.., OA&
PRn'4E857.

DÁTAOE^SSINÂÍUF DOTÉRMOOEAOIÍ|VO:2Z1ll201ô.

EXTRAÍO 2' TERIIO ADITNO
Cont álrnl6: Muni.lpio dê Nm SânláA&t.ri,
Conl.etrdE: CASA OE MISERICOROI^ DE CORNELIO

PROCOPIO. Oblolo: ?rcíaçlo d6..í9{or madk -àcPilal.,o! do
uEé!E, oDügônclâ . etá @mDl.rdá.L, ..m agtndâÍÉnio PÍttvÉ.
C@Ldo Oír!h.l 

^'of,74À)i 
4

aditiw d. Prâ:oi M.rs a0 (q!l@nlá) dlár, olJ r.lâ, âté 31/i 2n 0r 6,
\âld do sditivo' Eô 25t(, N !.1., RS 15.000,00 (quhzô m! Í€ar).

Fo.ursosr §É.rêtsÍr. Munrdpál dâ S.úd.. '
Sêqeláriâ3: S€rrdatu Munidpal d€ 5â'1(,€.
Rês9on!áÉl Ju.l.lico: Ans€litâ Olivelta M.dinÉ PêEiE, OA& PR n'

4s457. oalàd.âsÊinálurad,olslmd6ldilivo:21/1112016.

TERüo oE Horaoloc^çÃo E aDJuDrcaçÃo
PREc^o ELErRôNtco tf !2/20t6 - aRP

aos 22 {ü.r. 6 dob) dia§ llo rÉ! ds .'ov!nô.o (1i) do aú d€ óir
mi ê dezesle6 (m16), m ma GâHrútâ, .s Cláú€dü vábrlr.
PíEreilo Muniipâ|. no u!6 d€ mÍ]t'sB !lrür(ú€3 hlú. HOMOLOGO
o pÍo<3dftn|o d. Lrrl,a§{o Pm94o ELfr.ü, r'3212016. d..ün do
âo rêgislro do p.Blos pn d€.ruJal .qü.f& do íÉdtamnbr .
Ínâtenais de fuiorcrÉpir pâÍÊ suprlí a. nâcls!Àrados d. soseÉú
Municipal dê Sâud.. . Íavor dás .mpr6rl! qua .pr.§..àrsm msno.l.
propostâ3. seúo.lá3: PONTÀ^|ED Fr.Rrí CEUTICÂLTDA, CNPJ N'
02.8'1 6.696/0001-5,1, num yaloí dê nt i 1 .868,03, (drzo íÍil, oí€nl6
a sêssênra r oío Í!âi. . ü6s c!ôtavoo). ÀNGÁI DISTRIBUIOORA D€
MEOICAMENTOS LÍOA, CNPJ n' 04.217.590m01{0. mln yáb d.
RÍ 13 57 r,(,o, (E 16 ml qúítÊnlo. s !.l.nt,. m rlú} AITERHED
MATERIÀ! MÉDICO HOSPIÍÀ|IÂ LTD CNPJ n'O.802.0O2r801.
02, num v.bÍ óâ Rt 5 61'r,00, (dn o .nr'dlocsnro. € o.rz. ..sl!),
DISTRIBUIOORÂ MERISIO LTDA - ME. CNPJ N'18,337,759/@01.
20, hum valor do RS 18,327,a9. (dozolto mI, lrEzônios o vinlÀ .61ô 6!ú
e quãreàre o nov. cenlávos), PROMEFÀRMA REPRESENTAçôES
COMERCIÀS LrDÀ, CNPJ n' 81.706.25 i/000148. olrfl valoÍ d€ Rl
17.657,13 (dq.e!êi. mil, .âi3...r1o. . c&rqu6b c BlÁ ,s.F . Ee.
enráFs). AGIL OISTRIEUIOOBA OE MEDIC^MEMIOS LTDA, Cr,lPJ
N' m 590.555r00o1-a8, nm vib. d. Ft 312!5.39 (binli c w ml
duzdld . quinzê í6Bh e úinla € iow ccôlavo6). pâra qu€ a
adjudcaçao nel€ procêdida pÍdu.rã .âs. juíidEo. 6 lêgãis eí6ito6.

oâr dància ão3 intêmssâ&6, obsârv.dos à. pí€s.riqb3 b!âis

Cl.udlnk V.là o - Pr.Í.lto ilunlclpEl

Prefr

dbrd.s q

Fbdo dê :

qi§üv! de

lttoàgiÍÉo

clnDálc.

donêden

; POR LEI E
VÉ:

038.204.659-
SME, a pânr

úe-_-'l

{, EM 21 DE

, ÁRE^ oa

ffi-------

L

tlEíeihrrá ó

eiuiÉê. q

FENRE!RA

rcfellíltE õ

Ercgada as

do í$s de r

PreHhrÍa í
rEvEínbío (

E;ffi-l

nronl,anle d,s Rl
00.

Ho âAGOSTO

iOdo 2016

018/2016

o1t 12016

:LErÇÁo PAR^

\ OIRÉIOR DAS
iATRrsurçOEs.

ôtÍihrldes,

PORTARTÁ N..082n016
o PREFETTO MUNTCTPÁ! OE NOVA SANTÁ BÁR8ÂÂ^ .êsorv6, no

us dê ss 6lrüu'çô.r r€9rÉ! . d6 coolo.midedã cff o art 118 € 3s. dâ
Lei Mun'opâl rf.5€ôr2ol I , EeEruto do Sen dd Pübli:o5 MurIó616 d€
Nova sarra Bá.bâB. coNcEDER

Art. 1. . Â Sr.. HELIO FERNANDES. o€up€nlD do cá,go da dênlisla
20 hE, Iolãdâ ná S€.r€lâ.É Muúipâl de Seúdê, LICENÇÂ ESPECIAL.
por uó pêÍiodo d. 3 (lÍôs) lEB, cú'pro6ndido ônlre 22 do nollmbo
de201ôâ 17ds Íêverêircde2017.

An. 2q - EsrB PôÍlâná €nhá Em vEor nã daL dê 6ua publicâÉo,
.ovogàdà. a. dÉpoiçõ€3 êm cor'ü-áio. Novâ Sal. aáôe, 22 dá

çLÂuDEuR vÀLÉR o ' Pr.r.[o xutrtEtp.t

co§Í Do

m16, ntur

íevogEdà as

do riês de n

P'tfrn!Íô ú
nor,t nho dc
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NOVA SANTA BARBARA
3" TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE oBRA N' o't6/20't6, euE ENTRE st CELEBRARAU o tutuNtcípto DE NovA

SANTA gÁneaRA E A EMpRESA KRB coNsrRUToRA DE oBRAs LTDA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/000í-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n" 5.943.184-6

SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, e do outro lado empresa KRB

CONSTRUTORA OE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 03.121.356/0001-71,

com sede na Av. Santos Dumont, n" 500 - S/102 - Baino Boa Vista, Londrina - PR,

neste ato representada pelo Sr. Jorge Luiz Dias Bastos, inscrito no CPF n"

207.033.689-15, RG n' 776.336-0 SSP/PR, resolvem aditar o contrato de

empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 016/2016, que tem por objeto

a contrataÉo de empresa para Recapeamento Asfáltico e Recomposiçáo de

Pavimentação Asfáltica em vias urbanas com serviços de complementaçáo de rede

de drenagem de águas pluviais: escavação e reaterro de valas, corpo de BSTC,

bocas de lobo, caixas de ligaçâo, poços de visita e dissipador de energia;

recomposição do pavimento na área das galerias: base em brita graduada,

imprimaçáo, revestimento em CBUQ; recapamento: limpeza e lavagem da pista,

pintura de ligação, reperÍllamento em CBUQ, revestimento em CBUQ; implantaçáo

de canteiros centrais e uôanizaçáo de passeios: meio-Íio com sarjeta, construção

de calçadas e rampas de acessibilidade universal, plantio de grama; sinalização

horizontal e vertical de trânsito e placa de obra, com recursos do Sistema de

financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SFM, Projeto n" 16",

Íirmado entre ambos em 13 de junho de 2016, com vigência por 7 (sete) meses e o

prazo de execuÉo de 06 (seis) meses, referente ao Processo Licitatório de Tomada

de Preço n' 3/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRTMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de vigência do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até 06102j2017.

Rua Walfiedo Biíencourt de Moraes oo 222, Ccnho, Fone 43. 1266.E 100, CEP - 8ó.250-000 Nova Santa Btubar4
Paraná- E-mail - Uçi@gol@ssb,praatlb! - www.nsb.pr.eov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CúUSULA SEGUNDA:

Os amrdantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara,06 de janeiro de 2017

c on o
Prefeito Municipal - Contratante

Jorge tuiz Di

t'- -
/t 

\-2 l-§.-

a6 Bastos
t

KRB Construtora de Obras LTDA - Contratada

2
Rua Walfiedo Bittetrcourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Novâ Santa Báóara,

paraná E_mail hairacào,rt.nlb pr íto\ br _ §\r'$.nsb.Dr ro\.br



Nova Santa BiÍbara - P& 13 de Janeiro de 20t7 - Dirírio OÍicial Eletrônico - Edição:915/20t7 -l2l

EXTRATO ? TERTO AD]TIVO À ATA DE REGI§TRO DE PREÇOS N.' 28T20í6ner.:PneiM
Parb: UillCÍPlO DE ilOVA SANTA BARBAR^, com sede na Rua Waltuo Bittencoud de Moíaes, 222 - Centro, Nova Santa BáÍbara - Paraná, CEP - 8625G
000, insdito no CNPJ sob n' 95.561.080/0@'l$0. represenhdo nEste ato por sou PÍeÍeito Munidpal, SÍ. EÍic Kondo e a empresa JOSE FERREIRA EI{oONçA,
pessoa iurldica de diÍêito pÍivado, inscdla no CNPJ sob no. 11.965.434/000Í-30, com endersço à Av. lnteÍventor [tanoel Rihas, 343 ' CEP: 86250000 - BalÍo:
Conüo, Nove Santa Báíbara/PR, neste ato represenü#e pele SÍa. NalÍ Slngulanl.

OBJErO: &utsição de géner6 alimentícios.

PRAZO DO ADÍTIVO: Poí mais um periodo de 30 (tÍinla) dias, ou seia, alé 13102J2017

DAÍA OE A§SI]{AÍURA: 13101 EO\I.

372

EXTRÂTO 30 TER,MO DE Á'DÍTIVO

RcfcÍcnte rc Conralo no 0IÉr!0!É dc Emprcirda dc Obra

R.EF.: Toauda dc kcçc n" 3íl0ló.

PARTES: MrrkÍplo dc Novr SlrL Barà.r+ pcssc juÍtdi:a dÊ diÍeito ptôlico intctna, iÍEcrita
rp CNPJ soà o n' 95-56l.O8OIXnl-60, cqn s.dc admanistraiva rr Rua Walfr€do BincÍEoura dc

C(»ISTRUTOR^ DE OBRÂS LTDÂ, iÍtscrits ÍD CNPJ sob n'03.121.356/ünl-71, corn sedc
na Av. Srüc Drlrtont, no 5(X) - S/lO2 - BaiÍro B€ Vistâ, Londrina - PR-

OB.TETG Cúúeçâo dc cmprcsa para Rccapcamcflro ,{sÉltbo c RccüÍrpcição dc
PavimcrlrÉo Asfilti:a crn yias urbanas cqn scrviçc & cdnplcmcnr!ção dc rcdc dc drcrragcm dc
ágrrr pluviais: cscavqão c ÍGalcÍro dc valas, corpo de BSTC, bocas dG lobo, caixr dc lig4ão,
poços dc visita c diçgipodor dc errcrgia; ÍGcoínpciÍ)ão do paürrrcnto rn árca das galcrias: basc em
brits gradrnd4 imprimaÉo, rlcstimcnto crn CBUQ; ÍGcaporncnto: limezr c lavagcrn da pisa"
pintuÍa dc lig!çâo, rcpcrfilarrsrto cm CBUQ, rçvcstimcnto cm CBUQ, implanra@ dc canrtcirc
ccnrriis c urtanizçào dc Fios: mcio-fio com ssrieta, co.l$rrçfu de cal@as c rampas dc
rcibilidadc univcrsal, plantio dc gramq, sinalizaçâo horizontal c vcni.5l dc trânsito c plea dc
obÍa, com nocunÍxr do Sisrcma dÊ fiÍEÍrciaÍncÍro dc r{.Écs noc Munblpioc do Esrrto do Pararú -
SFM, Pqi*o n' ló.

PnAJLa IX) IIDITIVO: Mais 3O (u-inra) dias, qr -ja, até úl0:Il2olí

SECRETARI,{: Sccrçtaria dc Obras, do Trabalho c Gcração dc Ernprcgo.

R ESFoNsÁvEL JURIDICG Gabriet Almei& de Jcgrs

DrtTA DE ASSTNATURA DO TERMO DE ADITIVO: úÃtt2ot7 -

Não hâ dalâ.

Náo há publicaÉes para a pres€nte data

Dlárlo OÍicial Elêtrônico do Munlcíplo dê NoYa Santa Bárbara
Rua: WalfÍsdo Bittencourt de Mol-aos n'222 - Cenlro

FondFa)c (43) 326ô4t00
E-mail: diarioof cial@nsb.pr.gov.bÍ

www.nsb.pr.gov.br
www.FansDarenciaDal-ana.com.br/do€nsb

D6rtHro arirtâdo poí c€ííedo ogrld - Nova s.ntâ
aartú! ffir. lrri(&.|: 95§lro0o(ryr0'D-rc

a

ii:"t"*'t1';: .



;-;-:!... -.

373

'-a L-I- ] -B7 iã*-:-- - " ..-

I IRAL A CIDADT IECIOXAI

efeitura Municipal de
,va Santa Bárbara - PR

ãÍraÍo ? rERro 
^DírNo 

Àara oE
iEGIR9 DE tRE96 t... ãÍrrG

iEr.: PREOAO PRESETaCUI rf lzút6
,r..: tÂrüdPlo oE i.tor sa,{f^ &lRa^Í{r\ .ún rd. o. Rl,. Hffio
rEíôleE 222 - C.nh. lorá Srr. Btr . - Pt r-, CEP - 06ZtI

À tr.rb ,E ClfJ ..ô í, Cuôll)!Oml.q}, ,lPlEÊdo n .b.ts Do. !&í-rfíqrLS..Etl(dr!..qít .ELÍTAO€ JESI§ÀIElDlt,CIIA
ÍO^ - lE pÉ. trtrldcr d. rffi Dítlr.rro. lEilr rb CIIPJ .oà .|1

i 7-@oü04m1&. dD ãlrtío à Rrtu&ÍÉ JÉqltD R.d.iü6.sot.ã. -
CEP Érõm- úrE Cã|iD,lloíi 9ú Blts Pn ÍÉ.b Í.9írsrd.
p.as.i^r.EIri,.à..árc

Oaf,f(}Asüçlrrlgar.íú*rúõ.b.
Pf,^ZO m lIXÍrV(, Pô. írf úr Fílú dâ 30 (lrttlr, d.1 qr ..i., .6

1trt2i20t7. oar^o€^sscir TuRA t3roltzotT.

grRATo ? TEnrc 
^BÍrío 

À aÍa DE
rÉqstno É PftEc6 tL.2úiirot6

REF.: ?iEGIO ?nÉlEXCrâL 1f r2,ir0rô

'k 
x,f,ttclPÍ) D€ tto\ra s tÍÍa EARaâRÀ cdii rd. â, R!. wàtt.do

BBEÍó LíÉ, Zz| - C.íúo, iac,y. Sdr EúEr - Pr!ú, CEP- AêItô
m). hab|D CltlPJ d í!.g5-561-mm1o. nFE-É rslr.E pd.,ür
ffi ÉrldFl Sr. E t l(oíío . . .rrytr. r§,,lCTAÁtIG}{I6 LrD - rG,
pG.ú lúh dr dídb dt rô. iLr.rià ÍD CI{PJ ..à rí 10.r,1,70i0ü1.01,
cdn sútío a R!. PbE-D Púód LdrÉi ZD Ê,|ôe - C€P l7ü5i110 -
8úÍE Ptq, Irú{tLa. lrragaiPR, rEL rlo rú9íÉítsd! Fa. S... 1,...5.
Sc-rd-I. OBElÊ^§ÉrÉod.gaíEÉ.&stlral€.

PÍl ZO OO ADTTM> Po. md. trl p.ílodo .rr 30 GhtE) dLr. d, .o1., .6
13/(E/20'r7. O TAD€^SS[{ATURÀ13/0rÍ2017.

gÍRAÍo ? IEIo ADÍTwo À AIÀ DE
REGISIRO DE PREçOII I' AAOTõ

REf.: PREGAO PRfAE CIAL X' I2,zO1ô
Paíbr rÁJNdPlO DE Ncn/A S^,{TA 8lÂa^R^ Eí !.dê Â. Rls tÍV.it ô

llittsEsí ô kú. 222 - Crt!, t{r{ SS Bls.Ír - Púria. CEP -á625&qlr, I!.É,lo É CIPJ !ô,f 95.561.(aotr6l€. ltÊr..dâiro íé !b pd ru
Pitíflo r.tü9J. Sr. E k l(an b . . êínqt . JO§E FERREIR MEi|DONçÀ
F lrl(lca Ô oirlo plvdo, ill.ttlr no CNPJ Ê É. 14.965.€4rm0r-3o.
dr ,td..pàAl,. rt ..r.Írb.rl...d ru-. 3.13 - cEe !8:z5om - 8.ilo:cJlúo,
rks..lE BIBJPR, É!r. e,!rí!.ãÉ p.aâ S.r llársitrÀi OGITEIO:

^qi*lô 
ó. gà.rE ttrn nücbc.

PR ZO DO âI,íTIVO: Poí m.ir um FÍodo dê 30 (tÉ) Ci.., ou ..1.. .ta
i!/@tzotr. q TAoE^ssn l^ÍuR 13/Dí20r7.

ErIRArotrE o 
^DÍÍwo ^^Í^ 

oÉ
EG|SrRO DÉ ?ÍEçO3 X..zUZOrl

REF.: PREGIO PBESErcU! X' I2I2OI8
PrE {l.À|C1Pt(, OE NOV^ Sâl{ÍA AÁREáRÀ Fín *irr Ã. ftr. l{tHo.ldqttü )tuú\zz2- crÊo, NoE sdtl'aáô.rE - P-*É, cEP -8G15&

@. tlr.rib íD C'{PJ d i'95.541.0fl1000t.ãr, I!!.ÉdrE(h n !!. ú Éí !.umrb Ylffi. S.. Élc l(oíÉo r ! ãíp.ú. AG ROSS TO OISTRIBUImR
tlÉ ffi É CIPJ Dô n' 22a§94{ylEl{, cúr !dâ rÉ Ru. Llir CÍ6
Ziri.{OS A - CEP EmO - 8rÍo: Pq lndr*u 5. biF.!iP& íÉt .b
É9.úrú p.b 9. I'toAErdo Rrnbri.

OelEIql4Llçtd. gaíEo! ÉÍt6Írüd6.
PR,\ZO OO 

^IXTr«) 
Fú mca rE FÍlodo d. 30 (l,lÍ.) db. oJ xi., rü

r3e/2017. OAT DE^S$ 
^ÍURÀÍ30lr20r7.

EXTR/UO !.TEiIO OE^I}TTIYO ,
EkloEECdlE&n 016201€deE npí€{ãóad.Otrâ.
nEF.: Íú.daô Pí!!E ÍfY20rê
ÍII{IES lÂ.ntslpb (b llovi S.rú! 8árb.B, pe§re Fddtsa d. dtírno plôLo

iírÍÉ. rúoE rc CI{PJ !oõ o n 5561.00040()0 I A, cqrrrtrlrúirt Bür. ü
Rüâ llEIlrdo A&.í.ürl d€ Mo.s6, 222, ,|. ts â1, ryshdr p.b S-àoí
M&ll,liár.1,.a.írE !!.KRBCONSÍRUTOR T EOBRAS LTOÀ htãíi m
CXPJ t<Ü ti'04121.356/(mí -71. cüÍr !.d! nâAv. Sânlo.Ourür n' itlo - l ; rü -
Búim Ba litd!- Ldü.he - Pfl

Edição:

Prefeitura Mr

Nova Fáti
Erlrío ô Ccífrro da Í

Á.lüúr.rE (Bd.Fn*Dó 20!7.
LOCAÍÁR|O . tt d.hb d. ito/. I

Júl&a dâ DlÍ.ío AibÍ.o haaíÍro. irsa,
c..n a.da à Rra Oí.^byú, d. BâíÍ6Íd

LOCADoR . ELo Cüs D.{H. tís
d. túora Fáer€ PRL sldqdo CPf .|}

OAJE O - Lq& ô hó\Íd localzâ
ibvt Fâitl8 . PÍ. VAOR O v.lü ô;
dn&|E o d(É rreb a aÉaãrta a qr
8o.írl 12 p.rr.a6.lá o ít (É do íat

PRÁzO OE EXECUçÁO: ..1é 3r d. ú
PR/IZODÊVIGENCI ..íá31 ôrL,
FGO.Cdn E i,. tlon Fú'IÍÍr (Pf,
norr Fáün , G]À)üúr7

ExúÍb da Contnío d.

^§irúÍa 
drt ootso.to d6 2017

L@AÍlfle - iauilCo d. llry.
.hrlb de Om Ptü.o EJIE frí
coíi a.de à Rtl. or.^loylbÔ arDÍq

LOC^DOR: - Lun. SuÍdto H.sl
domlciíEdo n .ts cld.d. d. lúovr
n'0'15r86.8sS25

OBJETO . Locagâo do Mlr€l lÉ/i
tloír FáfÍr. . PÍ

' 'iU .R C Y.bí do âl(lcrJ.l á ê R3 r.
$rc il€! íá l.Í pago srll 0lr p€Íarb. ú

PRAZO o€ ÊxEcUCÃe - dá 3r dê
PRÂzo D€ ucÊNci^.ca 3'r d.IlI
FORe - CoíÍÉÍEâ d. !fov. Fá&lt (P
NoYaFálin.03Oí2O17

EÉrdo aL CdÍrrto d
Àstr8uÍa .Ín: (A ór ts raD d. 2017
LOCATÂRIO: - Munillio do Noí

Juíldica d, O&!ib Puutco krt6íÍE, hr
com ..íl3 â ÍUa Dí.^by.b (h 86úÍú Il

LOCAOOR: - JOSE al,l UÉti^l
(bmlcülâ(b narta ddda de Novt
25!r2{r .68$34

OBJErO: . O obiato d. prGaôn
LOCATARIO. pd'. iri cduúYanE
aicí1íÍÍÍÉí5 ô SUS dll uíEáncja! a d

VÂLO& Rl 5.60a,3O (êE lhl, .d
cÊnbrcll rr íEas (biülôiío a (ha

PRÂZO DE EIECUÇÁO . 3l (,€ d.
PMzO DE VlcÉNCl -O:ltsn ior
FORO: - CsÍrârca & iloY. Fáliíra (
tlore FáüÍne. 030í/2017

Prefeitura I
Nova América

'r-EP.$ !E l:org.$slcÉ lax
t4,:,. *..-.ú, i{ar.JÀrraoE U
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0opras

ldernações

ificação

rgens

r preto e colorido

iços de Fax

No OiáÍio Oicial EI.t ônicD, €dlÉo n. 916. ns dat. de 1g do lanêho dâ 20 í 7.
co.n Íelâçào ás Poílaíias sob ns. 12, I 3 e 14 de 2016,ondo se lê: .

'AÍL ? A píeseôtê PoÍrâna snlra €m vboí m dara da sua publicâÉo.
r€vogandoa. tdas di§posiçõê3 E rrâÍrÀe.'

L€ia-sê: '4rl 2.A 9€sentê Portaria enuo em yigoí n6 dêlá dâ suâ public€çào,
coín €l6i!o! IalÍoâlivos â Í 0 d6 jân6iío de 201 7, rovo0ando-se lodas dispofiçô€s
conEâÍiás,'

Sendo que, os demais leÍmos da pubhc€ção peíÍndnec€m ií,slleE;os.
Novâ Senl.â Báôara. 30 d6 jsnoiío de 2017.

Eric Kondo . PírÍêrto Municipal

ERRATA DO EXTRÁÍO 3'TERMO OEÂOIÍIVO
ReÍ€Íeniê ao Conlrálo n'01612Q1ôds EmpíeiLadadoobÍâ. "; -

RÊF.: Tomads dê PÍeços no E2016.
A pÍesenle ERFIAÍA é oía levada a eÍeito pa.a relif'r, pâÍdelÍnente o úkato

3' T€ÍÍno O€ Ádilivo ao Conhalo n'01Ü201 6 d€ Emprcitadâ dô Obía, publicãdo
no Diáno Oficialdo MunicÍpio. €diÉono915, om dâlâ 0d'13/0112017 ê no Jomal
aCidade Regionst, edçáo 134E, em data de 15/Ol/20i?j

QNOEIE_IILPR^Zo Do ADtTtvo: Mals 30 (tintá, úas, olr soiâ, âró
06/02,t2016.

tEl&SEiPRÂZO OO AolT IVO: Mais 30 (líinta) diâá.óü,újâ:ârá 06102/2017.
Eslâ ErÍâtâ inl€gra o íssp€cüvo processo de Tomeda.d€ PÍe§ls n? 3/2016

Éra lodos os €Íeilos logâis, ssndo publicáda da Ín€sÍna roÍÍna que se deu o
texto oÍiJinâ1. Os demâis alos p€Ínánsc€m inalüsradosi. 

,
Nova Seílta Bárbâra.3 | jâõoirode 2017.

ErrR To oo 4. TERMo ÂDÍIlvoÀ,
aTA OE REGTSTRO OE PREÇOS N..2412016

P6nes: MUNICIPIO DE NOVA SÀNTA 8ÁRBÂRA 6 â omprosâ Â G
ROSSATO DISÍRIEUIOORAME. irlscritã no CNPJ sob n'22.499.940/0@1{0.

Alâ de íêgistÍo de píeços n' 242016, liímada em 19 clê'irâio 2O16.
Objêtoi Aquisiçàodê gên6los âlimênticios.
Modali&de de UciEÉo: Pregáo PÍesencialn'0122016. '-
Os yãlor€s p6$aíáo â seÍ o descrlo no quadro abáixo: -

ErÍôta dô publlc.ção.... ,-i., j

R6spomávôlJurldlcô: Jed6r Bâslos Guilhêlmo, OA&PR n'66qm
Oal"a dô âs§natúÍâ do âdiüvo: 30&.11?917.

PORTAR|"A N..020/201' .. .

O PrcÍeito Munbpâlde Nfia Sanlá Bàô6ís, no uso d€ $ãs âlÍibuiçO€s lêgâi§
o Íegimcnlâi5, ê coníoíme dsposlo nâ lêgislâç5o. deste Municlpio, resolve:
EXONERÁR

Aí. 1c - Frcá exoí€râdâ â 5rô. GAB RIE LA ROBERTÀ DE OLIVEIRâr poítâdora
do RG n. r2.574.217-3 SSP/PR, do caEo dê IPOrO PEOAGÔGtCO EM LTBRAS

-da Pí€Í€itura Municlpál dê Novâ Santa Báíbâm-Pâraú.€m razâo do toÍmino do
contrato poí tempo dêlerminedo, l4gênciâr 07/03f2016 â 04,/06Í2016 - iá
proÍogEdo de 05/0420 l6 á 30./0 Í l20r 7. p€lo decÍelo n'036120 t 6.

ÂrI ? - Esta po.tàda enlra sm vigoÍ na data de sue publicáÉo, revogadas as
di§posiÉes êm conúado. Reg,stre-se,publique-ss o 61/mpÍa-s€.

Novâ Sânrâ Bârbârâ. 30 d6 janêrío dê 2017.
Eric Kondo ' Pr.leiio Munlclpâl

rnha a [ixeira

n Íechada.

9 '.:

L.L É9.rr |JHI tqv ví. éiq ú 1? Srla

PORTÂR|AN.02112017,.r,. .,
O PÍsÍeito Munjopalde Nova Sanrâ Bárbala, no uio d€ suas aríibuiçó€s le€ais

e Íegimoíiãis, e conÍome d,sposto ns lcgislaÉo deltê Munrclpio, resolve:
NOMEÀB

Aí. 1'. Fica nomoâdo o ÍuncionáÍio abárxo Íelaêjon:ido. paÍa o Cargo de
ConfianÉ, âbaüo daínida, com íêmun€raçáo esbbelào?a no ânexoVldo plano

F"G. C..go
1 Elaiô6 C{Eü.'â LúiU( 9.144.227-2 FCÂ

Ârl ? - Esla porlo.iã enlra em v€ornestâ data. íovqgadas ss dispos!É€s em

Regl§lre-s,€, PUblquê-s€ e cumpra.s6.
No;a Sánlá Íi5Ítara. 31 d€ ianeúo de 20 1 7.

Eíic Xondo. Prel.rto Munlclp.l

.br - Fone: 3524-1344
nélio Procópio-PR
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PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTIDO DO PÂRANA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO DE
TOMÁDA DE PREÇO No 2312016

Aos 03 de fevereiro de 2017,lavrei o presente termo de juntada de folhas no
processo de tomada de preços n" 2312016, numeradas do n'149 ao no 375, que

corresponde a este termo.

Ehiw Santos
Responsável pelo Setor de L itações

Rua
E-mail - liciracao,Onsb.pÍ.8ov.br - uwu.nsb.pr.qov.br

Walfredo Biftencoun de Moraes no 222, Centro. Fone,l3. 3266.8t00, CEP - t6.250-000 Nova Santa Biárbara' PaÍaná


