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Processo Administrativo no 09/201

OBJETO: Contratação de empresa para execução de
Pavimentação com pedra irregular, drenagem pluvial, meio
fio e sarjeta em Ruas do Município de Nova Santa Bárbara.

DATA DA ABERTURA: 06/0412016, às í4:00 horas.

DOrAÇÃO:

VALOR rUÁXttUlO: R$ 328.073,34 (trezentos e vinte e oito
mil, setenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Rua Walfredo Bittencourt dê Moraes, 222, o/o 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.56'1.080/000'160
E-mail: ticitacao@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Brírbara - Paraná
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PREFEITURA MUNIGIPAL T

NOVA SANTA BARBARA

t) 6
i)l2

Nova Santa Bárbara, 08 de março de 2.016.

CORRESPONDÊNCtA !NTERNA

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal.

REF. ABERTURA DE LICITAçÃO.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

lvan Sa ro Tagami

Engenheiro Civil

Exmo. Senhor,
CTAUDEMIR VAtÉRIO
Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR

Rua WalÍÍedo Bittencourt de Moraes, no 222 - Centro - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100
c.N.P.J. N.o 95.56 t.080/000í€0

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: ptr!§q@!§D!Í€gtlu - Nova Sanla BáÍbâra - PR
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i c

Pte to

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

PTOCESSO dC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTACAO COM

PEDRA IRREGULAR, DRENAGEM PLUVIAI- MEIO FIO E SARIETA EM RUAS DO MUNICíPIO DE

NOVA SANTA BARBARA - PR, referente ao Contrato de Repasse OGU n.e

8I464O/20L4/MCIDADES/CA|XA, Programa Planejamento Urbano, no valor de RS

19t.2O6,23 (cento e noventa e um mil, duzentos e seis reais e vinte e três centavos), sendo

o repasse no valor de RS 187.056,23 (cento e oitenta e sete mil, cinquenta e seis reais e

vinte e três centavos) e contrapartida no valor de RS 4.150,00 (quatro mil, cento e

cinquenta reais). Desta forma, encaminho documentação técnica em arquivo digital e

orientações da GIDURLD/CAIXA para a realização do procedimento.
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QCt - QUADRO OE COMPOSTÇÃO DO TNVESTTMENTO

))

Pavlmentacao com meio fio e sa em Íuas do mun de tlova Santr Barbara - PR PLÂNEJAMENTO URBANO

CONTRA,PARTIDA
ITEÍtI o€scRrÇÁo Dos aGRuPAooREs oE sERvrÇos REPASSE

FINAT{CEIRÂ Flstca OUÍ.FONTES TOTAL tt{c.

1 RUA I\,,IARIA JOSÉ BITTENCOURT 't2 t.847,35 2.703,29 124.550.64 65,14
65.208,88 1 .416,712 66.655,59 34,86

I

I

191 206,23
97.8%

58.793.77

Cârimbo e Assinatura do Prêfêito Municipal (ou Tomador)

v.í4't20í

quinta-feira, 6 de 8go§to de 2015 (J

Saldo de Repasse a Íeprogramar:

Saldo a reprogramâr:

Dâtâ

lN'do contÍelo: í022í59-89 / 20í,ú lTomador: NOVA SAI{TA BARBAFiA I

L

I

t--t a" *

100.00tNc. % 2.2./o
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CRONOGRAMA GLOBAL

lEmpÍosndlmento: P.vlmeítâc.o com pedr. l.Íegul.( dÍsnâgem pluyl.l, molo ffo e r..lotr .m rut! do munlclplo ds rlove S.nt B.rb.rr - PR lPrognmt: PLANÉJAMEI{TO URaÂxO I

quinla{eiÍa, 6 de agosto de 2015
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723.364 150 00

19'1.206.23 33.327,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n 222, Z(4313266-8100,

CNPJ no 95.561.080/0001 -60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAÇÃO
EM PEDRA IRREGULAR

a-) Pretende-se através do presente memorial técnico, descrever de forma detalhada a

execução da obra de pavimentação de pedra irregular e galeria de água pluvial (Ligação das
bocas-deJobo até os pv's existentes). a ser implantado nas Ruas Maria José Bittencourt e

Augusto José de Abreu, no Jardim Esperança, cidade de Nova Santa Bárbara-Pr
b-) A largura da ârea a ser pavimentada é variável, conforme projeto de pavimentação em
Pedra Irregular que foi devidamente implantada in loco por profissionais do município.

2 - TERRAPLANAGEM

2.1 .REMOÇAOELIMPEZA

O leito natural das vias públicas será removido com a motoniveladora, as camadas
superhciais das ruas a serem executadas pavimentações em pedra irregular, fazendo o
nivelamento do mesmo e os excedentes retirados com pá carregadeira e transportados com
caminhão basculantes, todo este serviço será executado pela empresa contratada para este

finalidade.

2.2- CORTES

Os cortes serão executados quando houver necessidade de escavar conforme o greide das

ruas com motoniveladora e pá carregadeira obedecendo ao nivelamento das ruas.

2.3- ATERROS

Os aterros serão executados quando houver necessidade de aterrar conforme o greide das

ruas, serão importados material de primeira categoria e espalhadas com motoniveladora e

de 100% do Próctor normal com umidade necessária.

3 _ COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA.

Após a verificação do índice de compactação, e em sendo satisfatório, será espalhada
manualmente uma camada de solo argiloso, entre o meio fio existente. numa espessura
média de 20 (vinte) centímetros que constituirá a cancha de assentamento de pedras
poliédricas. O material da referida cancha poderá ser proveniente da área de empréstimo de

1 - GENERALIDADES:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222,7(43) 3266-8í00,

CNPJ no 95.56í.080/0001 -60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

imóvel rural de domínio público municipal, a empresa contratante deverá efetuar o serviço
da cancha com seu espalhamento e regularização para o assentamento o carregamento e o
respectivo transporte da jazida será por conta do contratante.

4- PAVIMENTAÇAO

As pedras poliédricas serão extraídas da jazida, cuja composição rochosa seja adequada
para corte homogênea das pedras, e deverão ser carregadas e transportadas ao local da obra,
sendo o transporte deste material por conta da contratada, devendo ser depositado junto a
lateral da pista, serão assente de forma manual com utilização de marreta para fixação das

mesmas no colchão de base, de forma homogênea, deixando o menor espaço possível entre
as mesmas. Concluído os assentâmentos de pedras, será espalhada uma camada de material
utilizada na base para preenchimento de vãos das pedras.Em seguida será compactado logo
após o termino do assentamento das pedras que as mesmas possam acomodar previamente
na base; a segunda rolagem será efetuada necessariamente com rolo liso com solo da
cancha com teor de umidade satisfatória, quer seja após a ocorrência da primeira chuva ou
posterior a aplicação de água com caminhão pipa, para proporcionar o travamento das

pedras .

5 _ LIMPEZA DA OBRA / ACABAMENTO FINAL

As pedras inutilizadas bem como quaisquer detritos serão removidos da área de

abrangência das vias ora pavimentadas. Após a compactação final das pedras poliédricas,

será espalhada camada final superficial de pó de pedra, espalhado com vassoura, de forma
manual para preenchimento final dos vazios entre as pedras.

6 - CONTROLE

No que tange aos serviços de calçamento de pedras irregulares, propriamente dito, exigem-
se os seguintes controles:

o O pavimento pronto deverá ter a forma definida pelo alinhamento, perÍis, dimensões
e seções transversais típicas estabelecidas pelo projeto geométrico;

. Durante todo o período de construção do pavimento e até o seu acabamento
definitivo não é permitida a passagem, sobre o mesmo de animais e veículos
automotores;

o A pavimentação não deverá ser executada quando o material do colchão estiver
excessivamente molhado (saturado);

o Todo material a ser empregado deverá ser previamente aprovado e verificadas as

condições de aplicabilidade;
. O solo utilizado no colchão deverá obedecer aos seguintes parâmetros:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, A$3) 3266-8100,

CNPJ no 95.56í.080/0001 -60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

- Indice de Plasticidade < 6;
- Limite de Liquidez < 25;
- Expansão < lo/o-

O material pétreo utilizado na execução do cordão de pedra e da pavimentação
deverá obedecer às seguintes especificações:
- lndice de Abrasão Los Angeles < 40o%;

- Ensaio de durabilidade em ciclos som sulfato de sódio, apresentar desgaste < l5%

l-/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo BittencouÉ de Moraes, no 222, Z(43) 3266-8í 00,

CNPJ no 95.561.080/0001 -60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA

1- OBJETIVO

Esta especiÍicação tem por objetivo definir e orientar a execução dos dispositivos de
drenagem pluvial urbana em obras rodovjárias sob a jurisdição do DRE/PR.Os dispositivos
aqui considerados são apresentados no "Album de projetos -tipo" do DER/PR.

2 -DEFrNrÇÃO

A drenagem pluvial urbana consiste em um sistema de coleta e remoção das águas pluviais
precipitadas nas áreas urbanizadas, reconduzindo - as através de uma rede coletora a local
adequado, seja este rio, fundo de vale ou outra rede de maior capacidade, onde seu
direcionamento não cause erosão, desbarrancamento, inundações ou quaisquer outros danos
ás áreas adjacentes.
Os dispositivos de captação e direcionamento constituintes do sistema de drenagem pluvial
urbana são os seguintes:

- Bocas de lobo: são dispositivos executados junto aos meios-fios com sarjeta. Para captar
as águas pluviais, conduzindo-as à rede coletora. Podem ser executadas bocas de lobo
simples ou duplas, em funções da vazão de chegada das águas ao ponto de captação. São

constituídas por uma caixa centrada no meio-fio, para entrada de água no nível do fundo da
sarjeta e tampa de concreto ao nível do passeio.

- Caixas de ligação: São dispositivos auxiliares, construídos para permitir a mudança de
declividade da rede coletora, e dos diâmetros dos tubos empregados. São subterrâneos, não
visitáveis, e suas dimensões definidas em função dos diâmetros dos tubos a elas ligados.

- Poços de queda e de visita: dispositivos cuja função é permitir a inspeção, limpeza e
desobstrução da rede coletora. Devem ser executados sempre que houver mudança de
direção da mesma, cruzamentos de ruas, a montante da rede e em trechos longos sem
inspeção Podem ser executadas com queda interna para controlar a declividade da rede

- Rede coletora: rede coletora é responsável pela condução das águas pluviais. E constituída
por tubos de seção circular, normalmente considerados para os tubos são as seguintes:

l) - Tubos de concreto simples: São utilizados para diâmetros de até 0,60m, desde que em
regiões não submetidas a trafego pesado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, ?(43) 3266-8í 00,

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

2) - Tubos de concreto com armadura simples: São utilizados em qualquer diâmetro,
desde que em regiões não submetidas a tráfego pesado.

3) - Tubos de concreto com armadura dupla: são utilizados em regiões submetidas á ação
de tráfego pesado.

O assentamento, quando em área não trafegável, será efetuado sobre base de
argila.

3 _MATERIAIS

Todos os materiais utilizados
DER/PR. a saber:

deverão satisfazer ás especificações aprovados pelo

- cimento - "recebimento e aceitação de cimento portland comum e portland de alto
forno".
- Agregado Miúdo: "Agregado Miúdo para concreto de cimento".
- {Bre8ado Graúdo: "Agregado Graúdo para concreto de cimento".
- Agua: "Agua para concreto".
- Concreto: ' Concreto e Argamassas:
- Aço: "Armaduras para concreto armado".
- Formas: "Formas e cimbres".

Os dispositivos executados em alvenaria deverão utilizar tijolos maciços, requeimados, de

categoria "c", atendendo ao disposto na norma NRB 7170 da ABNT.
O concreto utilizado nos dispositivos deverá ser dosado experimentalmente para uma
resistência característica á compreensão simples, aos 28 dias, de 20 Mpa.
O concreto deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NRB 6l l8 e NRB
7178 da ABNT.
O material utilizado no tampão de concreto utilizado nos poços de queda deverá atender
ao disposto na NRB 6598 da ABNT.

4 - EQUIPAMENTOS

Todo o equipamento deverá ser inspecionado pela fiscalização, devendo dela receber
aprovação, sem o que não será dada a autorização para o início dos serviços.

Os equipamentos deverão ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessário

para a execução satislatória dos serviços.

Os equipamentos básicos para a execução dos dispositivos de drenagem pluvial urbana

compreendem:
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PREFEITURA MUNICIPALDE NOVA SANTA BARBARA
Rua Walfredo BittencouÉ de Moraes, n" 222, t(43) 3266-8100,

CNPJ no 95.561.080/0001 -60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

- Betoneira, depósito de água, carrinho de concretagem, vibrador mecânico e ferramentas
manuais próprias dos serviços de carpintaria, alvenaria de tijolos e acabamento.

5 -EXECUÇÃO

5.1 -BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRXTO

As etapas listadas nas alíneas "a" até "G" são os poços de visita e bocas de lobo em
alvenaria de blocos de concreto:

a)

b)
c)
d)

e)

- Escavação: esta etapa será parte integrante da escavação das trincheiras para
assentamento dos tubos de concreto da rede coletora:
- Regularização e compactaÇão do fundo:
- [Jmedecimento do solo.

- Execução das paredes da caixa em alvenaria de blocos de concreto, sendo os

blocos assentados com argamassa de cimento de lOMPa. Ajustar a entrada dos
tubos da rede coletora com rejunte da mesma argamassa;

- Execução, nas paredes internas, de chapisco com aÍgamassa de cimento e areia,
traço 1 :3, emboço e reboco;

- Complementação das laterais com o material escavado;
- Reaterro e compactação; esta etapa deverá ser parte integrante do aterro e

compactação da rede coletora.

0
c)

As etapas para assentamento da rede coletora são as seguintes:

a) - Escavação da trincheira, com as declividades e profundidades indicadas no
projeto, em largura superior ao diâmetro do tubo em duas vezes o seu diâmetro;

- Instalagão dos tubos de concreto;

- Aterro das laterais do tubo com o material escavado, desde que este seja de boa
qualidade. Atero deverá ser feito em camadas de 20cm, sem controle de compactação,
utilização de compactador vibratório.

- Execução do reaterro mecânico com a própria retroescavadeira da escavação, até se

atingir uma espessura de 100 cm acima da geratriz superior extema do tubo. Deverá ser

utilizado próprio material escavado, desde que seja de boa qualidade. A compactação do
material de reaterro deverá ser executada em camadas individuais de 20cm de espessura,

por meio de "sapos mecânicos", placas vibratórias ou soquetes mecânicos.

5.2 _ REDE COLETORA
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6 _ CONTROLE

6.I . CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO

a) - O controle geométrico será realizado através de métodos topográficos correntes
avaliando- se o alinhamento, declividade, dimensões e cotas de dispositivos de
captação e inspeção.

b) - A fiscalização apreciará, de forma visual, as condições de acabamento.

6.2 - CONTROLE TECNOLOGICO

a) - O controle tecnológico do concreto empregado nos dispositivos de drenagem
pluvial urbana será realizado pelo rompimento de corpos de prova á compreensào
simples, aos 7 dias de idade, de acordo com o prescrito na NRB 6l I 8 da ABNT ,

para controle assistemático.Para tal, deverá ser estabelecida, previamente, a relação
experimental entre as resistências à compreensão simples aos 7 e aos 28 dias.

b) - O controle tecnológico dos tubos empregados deverá atender ao prescrito na

NRB 9794 da ABNT. Em principio, serão executados apenas ensaio a compreensão
diametral, atendendo ao definido na NRB 9795 da ABNT, formando-se amostras

de duas peças para cada lote no máximo 100 tubos, de cada diâmetro utilizado.
Ensaios de permeabilidade e absorção somente serão exigidos se existirem
suspeitas quanto às características dos tubos utilizados.

c) - Em caso de suspeitas quanto à qualidade, os tijolos empregados na confecção dos
dispositivos em alvenaria de tijolos, serão submetidos ao ensaio à compreensão
definido na NBR 6460, formando-se duplas conforme o previsto na NRB 7170.

6.3 -ACEITAÇÃO

6.3.I,- ACEITAÇÃO DO CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO.

O serviço será aceito, à luz deste item, desde que sejam atendidas seguintes condições:
a) - O acabamento serájulgado satisfatório;
b) - As característica geométricas previstas tenham sido obedecidas. Em especial, as

variações para mais ou para menos do diâmetro do tubo, em qualquer seção

transversal, não devem exceder a [ % do diâmetro interno médio. As dimensões

dos demais dispositivos não difiram das de projeto, de mais do que 57o, e em
pontos isolados.

c) - O alinhamento dos tubos não possua variação maior que 2 (dois graus.).

d) - O encaixe dos tubos não apresente variação maior do que 2% (dois por cento) do

seu diâmetro.
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6.3.2. -ÀCEITAÇÃO DO CONTROLE TECNOLÓGICO

O serviço será aceito, à luz deste item, deste que seja atendidas as seguintes condições:

a) - A resistência à compreensão simples estimada para o concreto, definida na NBR
6ll8 da ABNT para controle assistemático, seja igual ou superior à resistência
característica especifi cada.

b) - Resistência à compreensão diametral obtida nos ensaios efetuados seja igual ou
superior aos valores mínimos especificados na NBR 9794, para a classe e diâmetro
de tubo considerado;

c) - Os tijolos utilizados sejam julgados, pela fiscalização, como de qualidade
satisfatória.

7-MEDrÇAO

a)

Os serviços relativos à confecção do sistema de drenagem pluvial urbana, executados
e recebidos na forma descrita, serão medidos, em separado, para cada dispositivo, de

acordo com os seguintes itens.
Escavação: será determinado o volume escavado para a execução da rede coletora e

demais dispositiva, classificado e expresso em metros cúbicos. Será feita distinção em

relação ao processo de escavação empregado (manual ou mecânico). Volumes de

escavação considerados excessivos pela fiscalização, não serão objeto da medição.
Apiloamento: será determinado o volume de solo apiloado, destinado à eventual
complementação do espaço resultante da retirada das formas, expresso em metros
cúbicos. Volumes de apiloamento considerados desnecessários pela fiscalização não

serão objeto de medição
Formas: será avaliada a área de formas utilizada. expressa em metros quadrados.

Revestimento em argamassa de cimento e areia: será determinado a metragem do

revestimento das paredes internas nos dispositivos em alvenaria de tijolos, expresso

em metro quadrado.
Concreto: será determinado o volume de concreto aplicado, conforme o tipo, expresso

em metros cúbicos.
Alvenaria de tijolos:, quando prevista, será medida pela área executada, expresso em

metros quadrados.
Aço: O aço utilizado nas formas nas armaduras e escada tipo "marinheiro", será

medido em função de sua aplicação, expressa em quilogramas.

b)

c)
d)

e)

c)

8 _PAGAMENTO

a) - Escavação: O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos serviços
executados com base no preço uniüário proposto, o qual representará a

0
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compensaçào integral para todas as operações, transportes, mão de obra,
equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução do item
considerado.

b) - Apiloamento: O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos serviços
executados, com base no preço unitário proposto, o qual representará compensação
integral para todas as operações, transportesr mão de obra, equipamentos, encargos
e eventuais necessários á completa execução do item considerado.

c) - Formas, concreto, alvenaria de tijolos, aço e revestimento em argamassa de
cimento e areia: O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos

serviços executados com base no preço unitário proposto, o qual representará

compensação integral para todas as operações, transportes, mão de obra,
equipamentos, encargos e eventuais necessários á completa execução do item
considerado.
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CALÇADAS

Será executada calçada de concreto desempenado na espessura de 5cm, com
traço l:3:5, Fck:12,0 MPa. A execução dessa pavimentação será feita sobre leito de brita
lançado sobre o solo já compactado 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 ficar o mais liso possível, mas antiderÍapante, com juntas

de dilatação com espaçamento de no mínimo 1,50m, este calçamento deverá respeitar a
largura de 2,00 metros, conforme projeto.

Nos locais onde existam obstáculos que atrapalhem o fluxo de pedestre
(conforme projeto), 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.
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RAMPAS DE ACESSO (PNE)

Serão executadas em piso de concreto com 7 cm de espessura, Fck: l2 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 apresentada no projeto poderá ser ajustada
conforme levantamento do local de sua implantação a ser verificado in loco pela empresa

executante, variando de acordo com o desnível entre a sarjeta e o passeio, mas não deverão
ter a inclinação superior a prevista na NBR 9050 (8,33%).

A pintura deverá ser efetuada utilizando-se para tanto gabaritos e faixas
contendo o "símbolo internacional de acesso", com pictograma branco inserido num
quadrado de fundo azul de 1,20m de lado, respeitando as recomendações da NBR9050; a

aplicação da tinta ao piso deverá ser efetuada através de pistola "a frio", mesmo processo

utilizado para pintura viária a fim de aumentar a vida útil das marcações; a tinta utilizada
deverá ser específica para demarcação viária.

Simbolo internacional de acesso

(pictograma branco sobre fundo azul 1,20mX I ,20m)
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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 ser utilizado,

deverá ter fck = l5MPa e consumo mínimo de 250kg 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 concreto 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.
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE GALERIAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS

Obra: Rede de Escoamento e Drenagem de Aguas Pluviais
Local: Jardim Esperança - Nova Santa Bárbara - Pr.

I. PARÂMETROS E CRITERIOS BÁSICoS C0NSIDERADOS No PROJETo

Dados Pluviométricos

Foram considerados, no presente projeto, os dados de intensidade de chuvas do
posto de Londrina, tendo em vista possuir precipitações médias anuais semelhantes
às do Município de Sertanópolis, sendo a intensidade de precipitação máxima
calculada conforme a fórmula abaixo:

. K,TrD
I_ (t+to)r , sendo

i: Intensidade 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 formula seguinte:

. 3132,56.1"0'oe3
I

(t + 30;o,ere

Método utilizado no cálculo das vazões

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

Q=C. I.A sendo,

Q : Vazão no ponto considerado (ml/s.);
C : Coeficiente de escoamento superficial;
I = Intensidade média de precipitação (m3/s.Ha.);
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Tempo de Recorrência

Foi considerado o periodo de 5 (cinco) anos para o cálculo da tubulação,
considerando serem trechos a jusante com tendência a absorver contribuições
futuras, conforme cálculo.

2. DISPOSIÇÃO DOSCOLETORES

Coletores

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

Todos os trechos foram calculados baseados no greide Íinal proposto no projeto de

pavimentação asfáltica do loteamento.

Os coletores são formados por tubos circulares de concreto, sendo:

- Tubos de O 400mm sem armação (galeria principal);

Tempo de Concentração

É considerado como o tempo em que a água percorre as superficies até a boca de leão

mais próxima, acrescido do tempo de escoamento no interior do coletor, desde o
engolimento até a seção considerada e é representado pela seguinte fórmula:

Tc:Ts+Tg sendo,

Ts: Tempo gasto pela água para percorrer telhados, calhas, calçadas,

etc., sendo compreendido entre 3 a 20 segundos. Segundo recome-ndações feitas no

"RELATORIO DO ESTUDO PARA O CONTROLE DA EROSÃO DO NOROESTE
DO PARANÁ", este valor não deve ultrapassar a l0 minutos, sendo este valor mínimo o

considerado no presente projeto para o cálculo de dimensionamento das galerias.
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Tg - Tempo de escoamento nas galerias, levando-se em conta a
velocidade média de escoamento e a extensão de percurso nas galerias e é representado
pela seguinte fórmula:

sendo,

V : Velocidade média no tubo em m/s.

L : Extensão do percurso em m.

Coeficiente de Escoamento Superficial

O coeficiente de escoamento superficial é considerado como a relação entre o pico de

vazão por unidade de área e a intensidade média de chuva.

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, sendo:

Tal índice intermediário foi, portanto, adotado neste projeto como sendo

I)imensionamento dos Coletores

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

p.ziiJ 1t12

C=0,6

V
n

,onde:

Te=r tv

C =0,80 para áreas cobertas ou pavimentadas;

C:0,30 para áreas descobertas, sem telhados ou com pavimentos
permeáveis.
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V : Velocidade de escoamento em m,/s;

R - Raio hidráulico da seção de vazão em m;
I : Declividade superficial em m/s;
n : Coeficiente de rugosidade.

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

Vmáx = 7,00 m/s
Vmín. = 1,00 m/s

Para os tubos s0,40m., o0,50m. e o0,60m. adota-se sempre declividade mínima de
1olo, visando evitar possíveis assoreamentos nas tubulações.

Area Drenada

As áreas drenadas, para efeito de aplicação do Método Racional, foram obtidas a partir
de medição direta em planta na escala I : 1.000-

As áreas consideradas para este projeto são aquelas definidas pelos locais
imediatamente atendidos pelas tubulações e pelas áreas adjacentes próximas,
considerando as características topográficas 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.
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I to,ta* trn"t IEm tor Pavimentacao com lâr dre meio Íio e sa em ruâs do munici de Nova Santa Barbara - PR

ITEM DESCRTçÀO OO SERVrÇO UNID QUANT.
PREÇ,UNIT TOTAL

I RUA MARIA JOSÉ BITTENCOURÍ 124.550,64
11 SERVIÇOS PRELIMINARES

111 PLACA DE OBRÁ EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,40x1,som.) m2 3,60 341,81 1 230,52 7 4209t001

1_1_2 SERVICOS ÍOPOGRAFICOS PARA PAVIMENÍACAO INCLUSIVE NOÍA OE SERVICOS ACOMPANHAMENÍO E m2 2 230,22 0,39 869,79 78472

1.2 ORENAGE[,,I OE ÁGUAS PLUVIAIS

1.2.1 GALERIAS

1_2 1.1 ESCAVACAO MEC VALA N ÉSCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M m3 87,00 5,86 509,62 3061

1.21 2

't _21 3

TUBO CONCRETO SII\4PLES CLÁSSE -PS1 PB NBR.8890 DN 4OO IVM P/AGUAS PLUVIAIS

ASSENÍAI\,|ÉNTO DE ÍUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400lVlV. SIMPLES OU ARI\,!ADO, JUNTA EM

60,00 31,58 1.894 80 7781 - insumos

60,00 25,73 1.543,80 73724
1.2.1 4 REATERRO DE VATJAJCAVA SEM CONTROLE OE COI/IPACTAÇÃO , UTILIZANOO REÍRO'ESCAVADEIRÁ E m3 75,2',1 11.54 867,52 73964/005
12.2

1221
BOCAS DE LOBO

ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1.50M m3 24,70 5,86 168.18 3061

1 2.2_2 ALVENARIA DE SLOCOS DE CONCREÍO ESTRUTURÂL Í4X19X29 CM, (ESPESSURÁ 14CM), FBK = 4.s MPA. m2 a7,74 3 342.89 a9478
1.2.2.3 FORMA TABUAS MAOEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X. INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM m2 31.00 58,86 1 824,66 7 4007too2
1.2 2.4 ARMACAO ACO CA-5O, OtAIr. 6,3 (1/4) À 12,sM[?t(1/2) -FORNECTMENTO/ CORTE(PERDA OE 10%) / DOBRA / kg 70,00 8,37 585,90 742541002

1.2 2_5 CONCREÍO FCK=lsMPA PREPARO COM EETONEIRA, SEI\,! LANCAI\,IENTO m3 1,70 3E1,63 644,77 6045

1_2.2 6 CONCRETO FCK=2slvPA VIRADO El\,í BETONEIRA, SEIV LANCAItiIENTO

LANCAIVENTO/APLICACAO MANUAL OE CONCRETO E[.I ESTRUTURAS

LASTRO DE BRIIA

II\4PERIVEÂBILIZACAO OE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CII,,IENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM

MEIO-FIOS, CALçADAS E RAMPAS

MEtO-FtO

m3 1,50 403,43 605,15 739721OO1

m3 3,20 108,4't 346 91 74',l57t003
1_228 m3 '1,70 79,05 134 39 74164t044
1.2 2.9 m2 31,60 1 271,58 5968

13
1.3 1

1.3.1.1

1.3 1.2

ESCAVACAO E ACERÍO MANUAL NA FAIXÁ DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEIO.FIO E SARJEÍA

MEIO.FIO E SARJEÍA CONJUGADOS OE CONCRETO 15 MPA. 35 CM AASE X 30 CM ALÍURA, MOLDADO'IN

CALçADA
m

5,88

32,09

3.945,0í

21.529,82 737631004

1.3.2_1 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM [44ÍERIAL DÊ 1A CATEGORIA (e=gcm)

REGULARIZACAO E COIVPACÍACAO MANUAL OE TERRENO COIU SOOUETE

LASTRO DE BRITA (ê=2cm)

m3 30 57 39,27 1200,4E 78018

1.3 2.2 m2 339 64 5,39 1830,66 5622
'l_3_2_3 m3 679 79,05 536,75 741641OO4

1_3.2 4 PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1r315 (CIIúENÍO/AREIÁ./BRITA) PREPARO MECANICO,

PAVIMENTAÇÃO

EscâriÍcâção, regularizaçáo compac. subleito

Colchão dê aígila p/ pav Poliédrico (ificl. Trânsp Rodovia pavrmêntâda - 12Km)

ExtraÉo, cár96, transp. assênt. cordão lat. pêdra p/ pav. Poliédíico (incl. Ííânsp. Rodovia pavrmentada - 15Km, não

EírâÉo, cârga, lransp pr€pero e assentamenlo do poliêdro (incl. Transp. Rodovia pávimenlada - 'lsKm, nâo

fi2 339,64 37 31 '12 671,97 73892tOO2

14
1_4.1 m2 2.234,22 244 5.441,74 50000 - DER

1.4 2

1.4 3

m2 2.230,22 3,30 7 359,73 532600 - DER

736,66 8.81 6 489.97 535200 - DER

144 m2 2.009,22 21,37 42 937 .O3 521450 - DER

145 fi2 2 230,22 1,O7 2 386,34 532650 - DER

I de4 (.J
C)

v.141201

Enchimênlo cJ argila p/ pav poliédnco (incl Írensp. Rodovia pavimêntada - l2Km)

--i

))

loaclMÊrro lRÍlRnT N": zotslzsl& leot coÍú oeaoneracao, :z,sl"/6 |

lPrográms: PLANEJAiTENTO URBANO lN" do conkâto: í022í59-89 / 2014 |

38.r01

670.921
I

670,921

I

40,241

]70r1
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rAÍnA: PLANEJAMENTO URSANO No do contrato: 1022159-89 I 2014 88,52% (horâ)

ndimento: Pavimentacao com ular d meio fio ê sa em ruas do munici d€ Nova Santa Barbara - PR

ALVÉNARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 ClM, (ESPESSURA 14clil), FBK = 4,s MPA,

FORII,,IA TABUAS I,,IADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARIV. REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESI!íONTAGEM.

AR|\4ACAO ACO CA-50, DtAIr. 6,3 (1/4) À 12,st\4tv(1/2) -FORNECTIjENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / OOBRA /

CONCRETO FCK=15MPA. PREPARO COI!í BETONEIRA SEÀ,,1 LANCAI\4ENTO

CONCRETO FCK-25MPA. VIRADO EM BETONEIRA. SEi/t LANCAMENTO

LANCAMENÍO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESÍRUTURAS

2238

50 760k

2dê4 
-TJ

DESCRTÇÀO DO SERVrÇO
PREC.UNIT, TOTAL

1.4.6 CompacleÉo d€ pavim€nto poliédíico m2 2 230,22 o,42 936,69 532700 - OER

15
1 5.1

srNALrzÂÇÁo

PLACA ESMALTADA PARA ENSÔES 45X25CM 3,00 94,22 282,66 73916/002
1.5.2

2

21

Suporte metál.gâlv.fogo d=2,5" c^ampe e elêlas antrgiro h=3,00m

RUA AUGUSTO JOSÉ DE ABREU
3.00 385,57 1156,71

66.655,59

821300 - OER

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1

22
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARÂ PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SÉRVICOS, ACOI\,IPANHAMENTO E m2 999,56

123.25

0,39 389,63 74472

DRÉNAGÊi/l DE AGUAS PLUVIAIS

2.21

722,25ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR l\4AT 1A CAT Ci REÍROESCAV ATE 1.50N| m3 5,86 3061

2212 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE .PS1 PB NBR.889O DN 4OO MM P/AGUAS PLUVIAIS 85,00 31,58 2 684,30 7781 - rnsumos

2213 ASSENTAMENTO DE ÍU8OS DE CONCRETO DIAMEÍRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM 85,00 21A7.O5 73724
2.2.14

2.2 2

REATERRO DE VAI,A,/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAçÂO , UÍILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E m3 106.59 1 1,54 1230,05 73964/005
POÇOS DE VTSTTA

ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M

ALVENARIA EM ÍTJOLO CERAMTCO r\,lACrCO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) ASSENÍADO COM

FORIVA TABUAS T,,IAOEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARI\,I, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E OESI\,íONTAGEI\,I,

ARMACAO ACO CA-5O, OrArr. 6,3 {1i4) À 12,5tvr\,!(1/2) -FORNECTMÉNÍO/ CORTE(PERDA DE 1O%) / DOBRA /

CONCRETO FCK=15MPA PREPARO COIV BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

m32.2.21

2_2.2 2

2.2.2 3

2_224

222.5

2,72 5,86 15,94 3061

m2

m2

kg

339
2,OO

13,13

0,14

1 16,18 393,85 7213',l

58,86

837
111,72

109,90

74007t002

74254t0A2

m3 381,63 53,43

44,38

6045
2226 CONCRETO FCK=2sMPA. VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTUR,AS

LASTRO DE BRITA

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA OE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM

m3 0,11

0,25

0.r l
1.83

403 43 73572t001

2224
m3 108 41 27.10 74157tOO3

m3 79,05 8,70 74164tOO4

m2 40.24

58,32

684,26

73,64

58.32

5968

2 2.2 10 TUsO CONCREÍO SIMPLES CLASSE . PSl PA NBR.8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS

ÍAMPAO DE FERRO FUNDIOO, D = 60CM, 175KG. P = CHAMINE CX AREIA,/POCO VISITA ASSENTADO COM

CAIXAS DE LIGAÇÃO

ESCAVACAO IVEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/REÍROESCAV ATE 1,50M m3

1.00 779'l - insumos
22211
223

100

476

684,26 83627

27,89

649,28

586 3061

894782232

2.2.3.4

m2

m2

kg

__.7.19.
3,40

24,64

4,24

o,20

o.44

87 74

58 86

8,37

200,12

206,24

74007 t442

74254tOO2

22.35 m3

m3

m3

381,63 91 59 6045
22.36 403,43 80,69

47.70

73972tOO1

741571003

74164tO04

108.41

m3 18,97

v.14'1201

LASÍRO DÊ BRITA

'. )Õ

t)

loRÇaMENTo ART/RRT N': 20í5475484 lBDt coM posoneraçào: 22,54% |

lTomâdor: NOVA SANTA BARBARA lquinta-f6iÍ4, 6 do âgosto de 2015 |

_l

GALERIAS

25.81

F* uNro. J QUANT. lR! 19r.206,23

0.241 7s,Osl
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88,52% (hora)

Em ndimento: Pavimentâcao com ular uvial meio íio e sâ em íuâs do munici de ?,lovâ Sânta Bârbâre - PR 50 76r/"

IÍEM DESCRTçÃO DO SERV|ÇO UNIO. OUANT,
coM

PREC.UNIT. TOTAL
2.2.3.9 \,!PER|\4EA8|L|ZÁCAO DE SUPERFTCTE COM ARGAITASSA DE CIITENTO E AREIA ([rEDlA) TRACO 1 3, COI\í m2 540 40,24 217,30 5960
2_2.4 BOCAS DÉ LOBO

2.2 4.1 ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,sOIV m3 11,46 586 67,27 3061

2.2.4.2

2.2.4.3

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19X29 CM, (ESPÉSSURA 14ClV), FBK = 4,5 l,iPA,

FORT,IA TABUAS i'ADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REÁPR 2X, INCL MONTAGEM E OESMONTAGEM
m2

m2

15,24

12,40

81,74

58,86

1.337,16

729,86

s9478

74007t002

2.2 4.4 ARMACAO ACO CA-so, DrAt\4 6,3 (1/4) À 12,s[rM(1/2) "FORNEC|MENTOi CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / kg 28,OO 4,37 234,36 74254tOO2

2245 CONCRETO FCK=1sMPA, PREPARO COi.4 BETONEIRÁ, SEM LANCAMENTO m3 0,68 381,63 259,51 6045

2246 CONCRETO FCK=2sMPA. VIRÂDO EÀ,ll BETONÊlRÂ. SEM LANCAMENTO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
m3 0,60 403,43 242,06 73972t001

2247 ír3 1,24 108,41 138.76 741571OO3

2240 LASTRO DE BRITA m3 0.68 79,05 53.75 74164tOO4

2.2.4 9 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), ÍRACO 1I3, COM m2 12.64 40,24 508,63 5968

MEIO.FIOS. CALÇADAS E RAMPAS

231
2.3.1.1 ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M OE LÂRGURA P/ EXECUCAO OE MEIO.FIO E SARJETA 267.17 588 1570,96 7011

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCREÍO 15 MPA 35 CM BASE X 30 CÀ,,I ALTURA. MOLDADO'1N 32,09 8.573,,19 73763/004

CALÇAOA

232.1
23 2.2

ESCAVACAO MANUAL A CEU ASERTO Elll MATERIAL OE 1A CATEGORIA (e=gcm)

REGULARIZACAO E COIVPACTACAO MANUAL DE ÍERRENO COM SOQUETE
20,53

228,08

39,27

5,39

606,21

1 229,35

78018

5622
23.2.3 LASTRO OE 8RlÍA (ê=2cm)

PISO (CALCADA) EIll CONCRETO 12I\,,IPA ÍRACO 1i3I5 (CII4ENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO,
m3 4,56 79,05 360,47 74164tOO4

2.3.2 4 m2 228,08 37 31 8 509,66 73892t002

2.331 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATÉGORIA (e=gcm) m3 1,84 39,27 7226 78018
REGULARIZACAO E CO['PACTACAO T.IIANUAL DE TERRENO COM SOOUETE fi2 20 40 5,39 109 96 5622

LASTRO DE BRITA (e=2cm)

Plso (oALoADA) EM CONCRÉÍO 12MPA TRACO 135 (C|MENTO/ARE|Á/BR|TA) PREPARO MECANTCO,

m3 041 79,05 32 41 74164t004
2.3_3 4 n2 20 40 37,31 761 12 73892/042
24 PAVIMENTAÇÁO

2 4_',| EscanÍicâçáo, rêgularizaÉo compâc sublêilo

Colcháo de ârgila p/ pâv. Poliédrico (incl. Transp. Rodovia pavimentada - l2Km)

ExlraÉo. carga. transp. a$sent. co.dão lat. podra p/ pav. Poliádrico (incl. TÍânsp. Rodovia pavimentada - 15Km, náo

ExtÍaçáo, cárga, transp. preparo e assêntamento do poliodro (incl. Írensp Rodovia pavimenladâ - 15Km, nâo

n2 99S 56 2.44 2.438,93 50000 - DER

242 m2 999 56 3.30 3 298.55 532600 - DÉR

243
2.4.4 m2

263,04

920,65

8.81

21,37

2 317,35

19.674,29

535200 - DER

521450 - DER

245 Enchimênto cJ argile p/ pâv. poliédíico (incl. Tíensp Rodovia pavimentadá - 12Km)

Compecleçáo dê pavimenlo poliédíico
fi2 999.56 1.O7 1069,53 532650 - DER

246 Í\2 999,56 o,42 419 A2 532700 - DER

25 srNALrzAçÃo
2 5.1 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZÂÇÃO HORIZONTAL El\,4 PISO CllúENTADO (símbolo internâcional de acesso, 248 29,34 84,50 84665

v.141201

Í\2

3de4 O
l.J
tJ)

loRÇaMENTo aRTTRRT N": 2015475484 lgDl com D€sonêrsçâo: 22,54% |

@
lPÍogrum6: PLÂNEJAMENTo uRBANo lNo do contÍ.to: í022í59-89 / 2oí4 |

I

ín3

m2

--+-MEtO-FtO
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88,52% (horr)

Em ndimento: Pavimentacao com lat meio fio e sa em Íuâ3 do mun de Nova Santa Barbara - PR 50 760/. môs

ITEM DESCRTÇÃO DO SERV|ÇO UNID, QUANT.
R

PREC.UNIT,
2 5_2

m2

2.00 94 22 188,44 73916/002

758,77 455,26 34721 - insumos

254 2,OO 385,57 771,14 821300 - DER

TOTAL RS 191.206,23

PLACA ESÀ'ALÍADA PARA IDENTIFI NR OE RUA, DI 45X25CM

PLAoA DE SINALIZACAO ÊM CHAPA OE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA. E = 2 MM (R-l - parada

Suporte mêlál.g6lv.fogo d=2.5" c^ampa e alelas anli-giro h=3,oom

Responsável Técnico de(oxa) NOVA SANTA BARBARA
Carimbo e Assinatura

y_141201 4de4
<i

loRÇAMENTo ART/RRT N': 2015475484 lBol coM o$oneraçâo: 22,54% |

lTomador: NOVA SANTA BARBARÂ lquinta-felra, 6 de agosto de 2Oí5 |

lProgrâma: PLANEJAMENTO IJRSANO lNo do contÍâto: í022í59-89 / 2Oí4 |

0,60

I

TOTAL
Ic-l,-- s,N^", c&l
lo."-*"çr. I
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PREFEITURA MUNICIPAL Ph(.
NOVA SANTA BARBARA t-,

Nova Santa Bárbara,08 de março de 2.016.

CORRESPON DENCIA I NTERNA

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal.

REF. ABERTURA DE TICITAçÃO.

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

PTOCESSO dC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUçÃO DE PAVIMENTACAO COM

PEDRA IRREGUIÁR, GUIA, SARJETA E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA MARIA JOSE

BITTENCOURT, referente ao Contrato de Repasse OGU n.e

77267712012/MCIDADES/CAIXA, Programa Planejamento Urbano, no valor de RS

136.867,11 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e onze centavos),

sendo o repasse no valor de RS 133.735,11 (cento e trinta e três mil, setecentos e trinta e

cinco reais e onze centavos) e contrapartida no valor de RS 3.132,00 (três mil cento e trinta

e dois reais). Desta forma, encaminho documentação técnica em arquivo digital e

orientações da GIDURLD/CAIXA para a realização do procedimento.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

lvan Satihi mtI
Engenheiro Civil

Exmo. Senhor,
CLAUDEMIR VALÉRIO

Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR

Rua WalÍredo BittencouÍt de Moraes, no 222 - CenlÍo - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100
c.N,P_J. N.o 95.561.080/0001 60

Site - www.nsb.pr.gov-br - E-mail: Dmnsb(Onsb.or.oov.br - Nova Sanla BárbaÍa - PR
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rãI PREFETTURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA!!,' RUAw^LFnÉDo BmEtcouRT oE oRÂÉs,t{!222-cÉúÍRo-cÉp962â0.000.roltE(aa)!2€&!1oo

PAVIMENTAçÃO COM PEDRA IRREGULAR E DRENAGEM NA RUA
MARIA JOSÉ BITTENCOURT

DRENAGEM OE ÁGUAS PLUVIAIS - DISPOSÍTIVOS

D03
3B

BICA DI
(copocidode

LIBI SII'4PLTS
de coptoçô.o 50 t,zs)

B TAI'1PA DE CINCRET0 (F CK= e5MPA)
VER DE

0,45 GUIA CHAPÉU (FCK=a5MPA)
ALVENARIA DE (VER DT ÍALHE)

PAVIIIENTD ACABADO

TAf4PA DE C0NCRET0 (FCK-251'lPA)
(VIR DE TAL HE)

CONCREÍO SII,lPLES

ALVENARIA DE REVESTIMENTE INTERNO CDM
GUIA AR6AI'4ASSA II.IPtRI.4tABILIZANTt 2CN4

GUIA CHAPÉU d_ C0NCRtTü SII4PLES (FCK = 151'1P4)
(VER DE TALHF ) LASÍRÜ DE BRI TA

CALHA TERREN! C !I"IPAC TADTI
0,20

B
PLANTA
S/ ESCALA

ClRTE BB
S/ ESCALA t.25

t,0o q
GUIA CHAPÉU (FCK =251'lPA)

1,1(VER DETALHE) GUIA CHAPáU-onmodur^o
S/ ESCALA

0,45 ALVENAR]A DE TAI'4PA Df CINCRfT[-o.rmo.duro
S/ ESCALAREVESTII4ENTO INTERNO COI.4

M N CM

CBNCRET0 SIMPLES (FCK- 15MPA)

LASTRO DE BRI TA

1,00 0,20

l; I i).rl

? l0
l,l8

I 00

l

VISTA FRINTAL
S/ ESCALA

TERRENE COI.4PACIADO

I

I
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s 0'l ,s 02 Mê
DESCRIÇÃO OOS AGRUPADORES OE SERVIçOS

2.330,74 100 00 100,00
20.838,33 80,00 80.00 20,00 100,002
37 406.50 20.00 20.00 20,00 40.00 60.00 100,003

90,0r 10,0c76 291,54 20,00 20 00 30 00 50,00 40 00 100 00

SERVICOS JÁ EXECUTADOS

25.03 25,03 50,26 27.76 78.03 21.97
259.71 | 997 .92136 867.11 31 3? 3 3

3r 't0 13

ÍoTAL (%)
REPASSE

Contíapartida FinanceiÍá
Contrâpartida Fisicã

Outras Fontes
ÍoTAL (Rt)

ÂCUMULAOO (RT)

Responsável Íécnico de(oxa) Novâ Sânte BáÍbara
CáÍimbô e Ássinátúrá --------------

IaTITFFR I.r,Í,tFr,Ír 

- 

E

IIMIIII

I

r
reI

II

H
quarlajelra, I de dezembro de 2015 c

cJJ
\Á)

v.í51201

Datã

1dê1

CRONOGRÂMÂ GLOBAL h" ao conrrato: oggoost-ta i zotz ltomeoor: ttove santa 6átara I

lEmpíêêndlmento: PAVIMENTACAO COM PEORA IRREGULAR, GUIA, SARJETA E ORENAGEM P lP.ogÍama: PLANEJ URBANO I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, A(4313266-8100,

CNPJ no 95.561.080/0001 -60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

EM PEDRA IRREGULAR

I _GENERALIDADES:

a-) Pretende-se através do presente memorial técnico, descrever de forma detalhada a

execução da obra de pavimentação de pedra irregular e galeria de água pluvial (Ligação das

bocas-de-lobo até os pv's existentes), a ser implantado na Ruas Maria José Bittencourt, no
Jardim Esperança, cidade de Nova Santa Bárbara-Pr
b-) A largura da área a ser pavimentada é variável, conforme projeto de pavimentação em
Pedra Irregular que foi devidamente implantada in loco por profissionais do município.

2 - TERRAPLANAGEM

2.r-REMOÇÃOELTMPEZA

O leito natural das vias públicas será removido com a motoniveladora, as camadas

superficiais das ruas a serem executadas pavimentações em pedra irregular, fazendo o

nivelamento do mesmo e os excedentes retirados com pá carregadeira e transportados com
caminhão basculantes, todo este serviço será executado pela empresa contratada para este

finalidade.

2.2. CORTES

Os cortes serão executados quando houver necessidade de escavar conforme o greide das

ruas com motoniveladora e pá carregadeira obedecendo ao nivelamento das ruas.

2.3- ATERROS

Os aterros serão executados quando houver necessidade de aterrar conforme o greide das

ruas, serão importados material de primeira categoria e espalhadas com motoniveladora e

de 100% do Próctor normal com umidade necessária.

3 _ COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA.

Após a verificação do índice de compactação, e em sendo satisfatório, será espalhada

manualmente uma camada de solo argiloso, entre o meio fio existente, numa espessura

média de 20 (vinte) centímetros que constituirá a cancha de assentamento de pedras

poliédricas. O material da referida cancha poderá ser proveniente da área de empréstimo de

MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, 7(43) 3266-8100,

CNPJ no 95.56í .080/0001-60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

imóvel rural de domínio público municipal, a empresa contratante deverá efetuar o serviço
da cancha com seu espalhamento e regularização para o assentamento o carregamento e o
respectivo transporte da jazida será por conta do contratante.

4- PAVTMENTAÇÃO

As pedras poliédricas serão extraídas da jazida, cuja composição rochosa seja adequada
para corte homogênea das pedras, e deverão ser carregadas e transportadas ao local da obra,
sendo o transporte deste material por conta da contratada. devendo ser depositado junto a
lateral da pista, serão assente de forma manual com utilização de marreta para fixação das

mesmas no colchão de base, de forma homogênea, deixando o menor espaço possível entre
as mesmas. Concluído os assentamentos de pedras, será espalhada uma camada de material
utilizada na base para preenchimento de vãos das pedras.Em seguida será compactado logo
após o termino do assentâmento das pedras que as mesmas possam acomodar previamente
na base; a segunda rolagem será efetuada necessariamente com rolo liso com solo da
cancha com teor de umidade satisfatória, quer seja após a ocorrência da primeira chuva ou
posterior a aplicação de água com caminhão pipa, para proporcionar o travamento das
pedras.

5 - LIMPEZA DA OBRA / ACABAMENTO FTNAL

As pedras inutilizadas bem como quaisquer detritos serão removidos da área de

abrangência das vias ora pavimentadas. Após a compactação final das pedras poliédricas,
será espalhada camada final superficial de pó de pedra, espalhado com vassoura, de forma
manual para preenchimento final dos vazios entre as pedras.

6 _ CONTROLE

No que tange aos serviços de calçamento de pedras irregulares, propriamente dito, exigem-
se os seguintes controles:

o O pavimento pronto deverá ter a forma definida pelo alinhamento, perfis, dimensões
e seções transversais típicas estabelecidas pelo projeto geométrico;

. Durante todo o período de construção do pavimento e até o seu acabamento
definitivo não é permitida a passagem, sobre o mesmo de animais e veículos
automotores;

. A pavimentação não deverá ser executada quando o material do colchão estiver
excessivamente molhado (saturado);

. Todo material a ser empregado deverá ser previamente aprovado e verificadas as

condições de aplicabilidade;
r O solo utilizado no colchão deverá obedecer aos seguintes parâmetros:
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- índice de Plasticidade < 6;
- Limite de Liquidez I 25;
- Expansão < lYo.

O material pétreo utilizado na execução do cordão de pedra e da pavimentação
deverá obedecer às seguintes especificações:
- lndice de Abrasão Los Angeles < 40%o;

- Ensaio de durabilidade em ciclos som sulfato de sódio, apresentar desgaste < l5%
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DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA

1 - OBJETIVO

Esta especificação tem por objetivo definir e orientar a execução dos dispositivos de

drenagem pluvial urbana em obras rodoviárias sob ajurisdição do DRE/PR.Os dispositivos
aqui considerados são apresentados no "Álbrm de projetos - tipo" do DER/PR.

2 -DEFrNrÇAO

A drenagem pluvial urbana consiste em um sistema de coleta e remoção das águas pluviais
precipitadas nas áreas urbanizadas, reconduzindo - as através de uma rede coletora a local
adequado, seja este rio, fundo de vale ou outra rede de maior capacidade, onde seu

direcionamento não cause erosão, desbarrancamento, inundações ou quaisquer outros danos

ás áreas adjacentes.
Os dispositivos de captação e direcionamento constituintes do sistema de drenagem pluvial
urbana são os seguintes:

- Bocas de lobo: são dispositivos executados junto aos meios-fios com sarjeta. Para captar
as águas pluviais, conduzindo-as à rede coletora. Podem ser executadas bocas de lobo
simples ou duplas, em funções da vazáo de chegada das águas ao ponto de captação. São

constituídas por uma caixa centrada no meio-fio, para entrada de água no nível do fundo da

sarjeta e tampa de concreto ao nível do passeio.

- Caixas de ligação: São dispositivos auxiliares, construídos para permitir a mudança de

declividade da rede coletora, e dos diâmetros dos tubos empregados. São subterrâneos, não

visitaveis, e suas dimensões definidas em funçào dos diâmetros dos tubos a elas ligados.

- Poços de queda e de visita: dispositivos cuja função é permitir a inspeção, limpeza e
desobstrução da rede coletora. Devem ser executados sempre que houver mudança de

direção da mesma, cmzamentos de ruas, a montante da rede e em trechos longos sem

inspeçâo Podem ser executadas com queda intema para controlar a declividade da rede.

- Rede coletora: rede coletora é responúvel pela condução das águas pluviais. E constituída
por tubos de seção circular, normalmente considerados para os tubos são as seguintes:

l) Tubos de concreto simples: Sâo utilizados para diâmetros de até 0.60m, desde que em
regiões não submetidas a trafego pesado.
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2) - Tubos de concreto com armadura simples: São utilizados em qualquer diâmetro,
desde que em regiões não submetidas a tráfego pesado.

3) - Tubos de concreto com armadura dupla: são utilizados em regiões submetidas á ação
de tráfego pesado.

O assentamento, quando em área não trafegável, será efetuado sobre base de
argila.

3 _ MATERIAIS

Todos os materiais utilizados
DER/PR- a saber:

deverão satisfazer ás especificações aprovados pelo

- cimento * "recebimento e aceitação de cimento portland comum e portland de alto
fomo".
- Agregado Miúdo: "Agregado Miúdo para concreto de cimento".
- $Bregado Graúdo: "Agregado Graúdo para concreto de cimento".
- Agua: "Agua para concreto".
- Concreto: ' Concreto e Argamassas:
- Aço: "Armaduras para concreto armado".
- Formas: "Formas e cimbres".

Os dispositivos executados em alvenaria deverão utilizar tijolos maciços, requeimados, de

categoria "c", atendendo ao disposto na norma NRB 7 170 da ABNT.
O concreto utilizado nos dispositivos deverá ser dosado experimentalmente para uma
resistência característica á compreensão simples, aos 28 dias, de 20 Mpa.
O concreto deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NRB 6l l8 e NRB
7l 78 da ABNT.
O material utilizado no tampão de concreto utilizado nos poços de queda deverá atender
ao disposto na NRB 6598 da ABNT.

4 - EQUTPAMENTOS

Os equipamentos deverão ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessário
para a execuçâo satisfatória dos serviços.

Os equipamentos brisicos para a execução dos dispositivos de drenagem pluvial urbana
compreendem:

Todo o equipamento deverá ser inspecionado pela fiscalização, devendo dela receber
aprovação, sem o que não será dada a autorização para o início dos serviços.
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- Betoneira, deposito de água, carrinho de concretagem, vibrador mecânico e ferramentas
manuais próprias dos serviços de carpintaria, alvenaria de tijolos e acabamento.

5 -EXECUÇÃO

As etapas listadas nas alíneas "a" até "G" são os poços de visita e bocas de lobo em
alvenaria de blocos de concreto:

a) - Escavação: esta etapa será parte integrante da escavação das trincheiras para

assentamento dos tubos de concreto da rede coletora:
- Regularização e compactação do fundo:
- Umedecimento do solo.

- Execução das paredes da caixa em alvenaria de blocos de concreto, sendo os

blocos assentados com argamassa de cimento de 10MPa. Ajustar a entrada dos

tubos da rede coletora com rejunte da mesma argamassa;
e) - Execução, nas paredes internas, de chapisco com argamassa de cimento e areia,

traço l:3, emboço e reboco;
f) - Complementação das laterais com o material escavado;
g) - Reaterro e compactação; esta etapa deverá ser parte integrante do aterro e

compactação da rede coletora.

5.2 _ REDE COLETORA

As etapas para assentamento da rede coletora são as seguintes:

a) - Escavação da trincheira. com as declividades e profundidades indicadas no
projeto, em largura superior ao diâmetro do tubo em duas vezes o seu diâmetro;

- Instalação dos tubos de concreto;

- Aterro das laterais do tubo com o material escavado, desde que este seja de boa
qualidade. Aterro deverá ser feito em camadas de 20cm, sem controle de compactação,
utilização de compactador vibratório.

- Execução do reaterro mecânico com a própria retroescavadeira da escavação, até se

atingir uma espessura de 100 cm acima da geratriz superior externa do tubo. Deverá ser
utilizado próprio material escavado, desde que seja de boa qualidade. A compactâção do
material de reaterro deverá ser executada em camadas individuais de 20cm de espessura,
por meio de "sapos mecânicos", placas vibratórias ou soquetes mecânicos.

b)
c)
d)

5.1 -BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
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6 _ CONTROLE

6.I - CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO

a) - O controle geométrico será realizado através de métodos topográficos correntes
avaliando- se o alinhamento, declividade, dimensões e cotas de dispositivos de
captação e inspeção.

b) -A fiscalização apreciará, de forma visual, as condições de acabamento.

6.2 - CONTROLE TECNOLOGICO

b) - O controle tecnológico dos tubos empregados deverá atender ao prescrito na
NRB 9794 da ABNT. Em principio. serão executados apenas ensaio a compreensão
diametral, atendendo ao definido na NRB 9795 da ABNT, formando-se amostras
de duas peças para cada lote no máximo 100 tubos, de cada diâmetro utilizado.
Ensaios de permeabilidade e absorção somente serão exigidos se existirem
suspeitas quanto às características dos tubos utilizados.

c) - Em caso de suspeitas quanto à qualidade, os tijolos empregados na confecção dos
dispositivos em alvenaria de tijolos, serão submetidos ao ensaio à compreensão
definido na NBR 6460, formando-se duplas conforme o previsto na NRB 7 170.

6.3 -ACETTAÇÁO

6.3.I.- ACEITAÇÃO DO CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO.

O serviço será aceito, à luz deste item, desde que sejam atendidas seguintes condições:
a) - O acabamento serájulgado satisfatório;
b) - As característica geométricas previstas tenham sido obedecidas. Em especial, as

variações para mais ou para menos do diâmetro do tubo, em qualquer seção

transversal, não devem exceder a I % do diâmetro interno médio. As dimensões
dos demais dispositivos não difiram das de projeto, de mais do que 5oZ, e em
pontos isolados.

c) - O alinhamento dos tubos não possua variação maior que 2 (dois graus.).
d) - O encaixe dos tubos não apresente variação maior do que 2% (dois por cento) do

seu diâmetro.

a) - O controle tecnológico do concreto empregado nos dispositivos de drenagem
pluvial urbana será realizado pelo rompimento de corpos de prova á compreensão
simples, aos 7 dias de idade, de acordo com o prescrito na NRB 6l I 8 da ABNT ,

para controle assistemático.Para tal, deverá ser estabelecida, previamente, a relação
experimental entre as resistências à compreensão simples aos 7 e aos 28 dias.
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6.3.2. _ ACEITAÇÃO DO CONTROLE TECNOLÓGICO

O serviço será aceito, à luz deste item, deste que seja atendidas as seguintes condições:

a) - A resistência à compreensão simples estimada para o concreto, definida na NBR
6l l8 da ABNT para controle assistemático, seja igual ou superior à resistência
característica especi fi cada.

b) - Resistência à compreensão diametral obtida nos ensaios efetuados seja igual ou
superior aos valores mínimos especificados na NBR 9794, para a classe e diâmetro
de tubo considerado;

c) - Os tijolos utilizados sejam julgados, pela fiscalização, como de qualidade
satisfatória.

7-MEDrÇÃO

Os serviços relativos à confecção do sistema de drenagem pluvial urbana, executados
e recebidos na forma descrita, serão medidos, em separado, para cada dispositivo, de

acordo com os seguintes itens.
a) Escavação: será determinado o volume escavado para a execução da rede coletora e

demais dispositiva, classificado e expresso em metros cúbicos. Será feita distinção em
relação ao processo de escavação empregado (manual ou mecânico). Volumes de
escavação considerados excessivos pela fiscalização, não serão objeto da medição.

b) Apiloamento: será determinado o volume de solo apiloado, destinado à eventual
complementação do espaço resultante da retirada das formas, expresso em metros
cúbicos. Volumes de apiloamento considerados desnecessários pela fiscalização não

serão objeto de medição
c) Formas: será avaliada a área de formas utilizada, expressa em metros quadrados.
d) Revestimento em argamassa de cimento e areia: será determinado a metragem do

revestimento das paredes internas nos dispositivos em alvenaria de tijolos, expresso
em metro quadrado.

e) Concreto: será determinado o volume de concreto aplicado, conforme o tipo, expresso

em metros cúbicos.
f) Alvenaria de tijolos:, quando prevista, será medida pela área executada, expresso em

metros quadrados.
g) Aço: O aço utilizado nas formas nas armaduras e escada tipo "marinheiro", será

medido em função de sua aplicação, expressa em quilogramas.

8 - PAGAMENTO

a) - Escavação: O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos serviços
executados com base no preço unitário proposto, o qual representará a
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compensação integral para todas as operações, transportes, mão de obra,
equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução do item
considerado.

b) - Apiloamento: O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos serviços
executados, com base no preço unitário proposto, o qual representará compensação
integral para todas as operações, transportes, mão de obra, equipamentos, encargos
e eventuais necessários á completa execução do item considerado.

c) - Formas, concreto, alvenaria de tijolos, aço e revestimento em argamassa de
cimenlo e areia: O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos
serviços executados com base no preço unitário proposto, o qual representará
compensação integral para todas as operações, transportes, mão de obra,
equipamentos, encargos e eventuais necessários á completa execução do item
considerado.
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CALÇADAS

Será executada calçada de concreto desempenado na espessura de 5cm, com
traço l:3:5, Fck=12,0 MPa. A execução dessa pavimentação será feita sobre leito de brita
lançado sobre o solo já compactado 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 ficar o mais liso possível, mas antiderrapante, com juntas
de dilatação com espaçamento de no mínimo 1,50m, esÍe calçâmento 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.
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RAMPAS DE ACESSO (PNE)

Serão executadas em piso de concreto com 7 cm de espessura, Fck= l2 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 apresentada no projeto poderá ser ajustada
conforme levantamento do local de sua implantação a ser verificado in loco pela empresa
executante, variando de acordo com o desnível entre a sarjeta e o passeio, mas não deverão
ter a inclinação superior a prevista na NBR 9050 (8,33%).

A pintura deverá ser efetuada utilizando-se para tanto gabaritos e faixas
contendo o "simbolo internacional de acesso", com pictograma branco inserido num
quadrado de fundo azul de 1,20m de lado, respeitando as recomendações da NBR9050; a

aplicação da tinta ao piso deverá ser efetuada através de pistola "a frio", mesmo processo

utilizado para pintura viária a fim de aumentar a vida útil das marcações; a tinta utilizada
deverá ser específica para demarcação viária.

Simbolo intemacional de acesso
(pictograma branco sobre fundo azul 1,20mX1,20m)

I-

I

i lr
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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 ser utilizado,

deverá ter fck = l5MPa e consumo mínimo de 250kg 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 concreto será

utilizado o método da irrigação ou aspersão de água em intervalos freqüentes. Após a

extrusão, antes da cura total do concreto, as superÍicies 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.
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE GALERIAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS

Obra: Rede de Escoamento e Drenagem de Águas Pluviais
Local: Jardim Esperança - Nova Santa Bárbara - Pr.

I. PARÂMETROS E CRITERIOS 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 precipitações médias anuais semelhantes

às do Município de Sertanópolis, sendo a intensidade de precipitação máxima
calculada conforme a fórmula abaixo:

. K.TrE
l- (t+to)! , sendo

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 formula seguinte:

. 3L32,55,.1"0'oe3
I

(t + 36;o,e:e

Método utilizado no cálculo das vazões

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

Q=C. I.A sendo,

Q = Vazão no ponto considerado (mr/s.);
C = Coeficiente de escoamento superficial;
I : Intensidade média de precipitação (m3/s.Ha.);
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Tempo de Recorrência

Foi considerado o período de 5 (cinco) anos para o cálculo da tubulação,
considerando serem trechos a jusante com tendência a absorver contribuições
futuras, conforme cálculo.

2. DTSPOSIÇÃO DOSCOLETORES

Coletores

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

Todos os trechos foram calculados baseados no greide final proposto no projeto de
pavimentação asfáltica do loteamento.

Os coletores são formados por tubos circulares de concreto, sendo:

- Tubos de @ 400mm sem armação (galeria principal);

Tempo de Concentração

E considerado como o tempo em que a água percorre as superficies até a boca de leão

mais próxima, acrescido do tempo de escoamento no interior do coletor, desde o

engolimento até a seção considerada e é representado pela seguinte fórmula:

sendo,

Ts = Tempo gasto pela água para percorrer telhados, calhas, calçadas,
etc., sendo compreendido entre 3 a 20 segundos. Segundo recome-ndações feitas no
*RELATORIO DO ESTUDO PARA O CONTROLE DA EROSÀO DO NOROESTE
DO PARANÁ", este valor não deve ultrapassar a I 0 minutos, sendo este valor mínimo o
considerado no presente projeto para o cálculo de dimensionamento das galerias.

Tc=Ts+Tg
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Z(4313266-8100,

CNPJ no 95.561.080/0001 -60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

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

Te=t tv sendo,

V : Velocidade média no tubo em m/s.

L = Extensão do percurso em m.

CoeÍiciente de Escoamento Superfi cial

O coeficiente de escoamento superficial é considerado como a relação entre o pico de

vazão por unidade de área e a intensidade média de chuva.

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, sendo:

C =0,80 para áreas cobertas ou pavimentadas;

C=0,30 para áreas descobertas, sem telhados ou com pavimentos
permeáveis.

Tal índice intermediário foi, portanto, adotado neste projeto como sendo:

Dimensionamento dos Coletores

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

C=0,6

iz1i3R
V

il
,onde:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOYA SANTA BARBARA

Rua Walfredo BittencouÉ de Moraes, no 222, Z(43) 3266-8100,
CNPJ no 95.561.080/0001 -60,

CEP 86250-,000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

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

Vmáx : 7,00 m/s
Vmín. = 1,00 m/s

Para os tubos o0,40m., s0,50m. e o0,60m. adota-se sempre declividade mínima de

l0Á, visando evitar possíveis assoreamentos nas tubulações.

Area Drenada

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

As iireas consideradas para este projeto são aquelas definidas pelos locais
imediatamente atendidos pelas tubulações e pelas áreas adjacentes próximas,
considerando as características topográficas locais.

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

V : Velocidade de escoamento em m/s;
R - Raio hidráulico da seção de vazão em m;
I : Declividade superficial em m/s;
n : Coeficiente de rugosidade.

Planilhas de Cálculo (dimensionamento) e Plano Geral de Drenagem
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NTO ART/RRT Nô: 20155.t87517 BDI COM 83%

Tomedor: Nova Santa Bárbara uarla-Í6ira, 9 de dozombro de 2015

PLANEJ URSANO No do contrato: 0390081-1812012

Encâígoss@áÉímo

E8,62'Á (hora)

Em im6nto: PAVIÍúENTACAO COM PEORA IRREGULA GUI SARJETA E ORENAGEM P

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

DRENAGÉÍ{ DE ÁGUAS PLUVIAIS

GALERIAS

SERVIçOS PRELIÍrilNARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2.40x1,50m.)

ESCAVACAO IVIEC VALA N ESCOR [,1AT ,1A CAT C/RETROESCAV ATE 'I,sOM

TUBO CONCREÍO SII\4PLES CLASSE -PS1 PB NBR.889O DN 4OO MI\,,I P/AGUAS PLUVIAIS

MEIO.FIOS, CALÇADAS E RAMPAS

MEtO-FtO

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO =,í00MM. S||\4PLES OU ARMADO. JUNTA EM

REATERRO DE VALÀCAVA SEM CONTROLEõE COMPACTAçÁO , UTILIZANDO REÍRO.ESCAVADEIRÁ E

BOCAS DE LOBO

ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR I\,IAT íA CAT C/RETROESCAV ATE 1,50I\4

ALVENARIA DE BLOCOS DÊ CONCRETO ESTRUTURAL í4X19X29 Cl\4, (ESPESSURA 14CN4), FBK = 4,5 MPA,

FORI\4A TABUAS ITADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEI\4 É DESI!íONTAGEI\,4

ARMACAO-ACO CA.sO, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5I\4II(1/2).FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 1O%) / DOBRA /
CONCRETO FCK=t5MPA, PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO

CONCRETO FCK=2sMPA, VIRADO EM BÊTONEIRA, SEM LANCAMENTO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DÊ CONCREIO EI\,,I ESTRUÍURAS

LASTRO DE ERITA

llvlPERl\4EABILIZACAO DE SUPERFICIE CO|\il ARGAMASSA DE Cll\,1ENTO E AREIA (lvlEDlA), TRACO 1:3, COIú

74157t003

74164t004

MEIO-FIO COM SARJETA. EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30x8CM MEIO-FIO 15xí0CM X H=23CM).

_ __%§191
ESCAVACAO |\4ANUAL A CEU AgERTO El\4 |\4ATERIAL DE 1A CATEGORIA (e=gcm)

REGULARIZÁCAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE

LASTRO DE BRITA (e=2cm)

PISO (CALCADA) Elvl CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIN4ENTO/AREIA,/BRIÍA) PREPARO MECANICO,

ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (e=gcm)

REGULARIZACAO E COI\,,IPACÍACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUÉTE

237,OO 32,88

37.406,50

7.792,56

1.786,8'1

74237tOO1

41,67 42,88

5,89 2.727,01

82,63 765,15

39,72 18.389.96

448,95

78018

5622

74164t004

73892t002

462,99

9,?6

462,99

m3

m3

116,28

2,33

78018

5622tnz 5.89 684,89

82,63 192,53

39,72 4.618,64

78.291,54

2,55 5.924.31 50000

LÂSTRO DE ARITA (e=2cm)

PlSo (CALCADA) El\il CONCRETO 121\ilPA TRACO 1:3:5 (CIN.4ENTO/AREIIJBRITA) PREPARO IJECANICO, m2 116,28

PAVIMENT

Escarificação, regularizaÇâo compac. subleito m2 2.323,26

74164t004

41 DER
. DER

1do2 '5

c-r1

76% mês

2'19 05
DESCRTÇÃO DO SERV|ÇO UNIO. QUANT.

PREÇ.UNIT, TOTAL
coMCôdlgo SINAP

74209t001376,38

2.330,11

1.354.97

975,77

20.838,33

1 .'l

12
2

2.1

2.1.3

2.1.1

2.1.2

2.1.4

2.2

2.2.2

2.2.5

73724

739&r/005

78472

3061

7781 tnsumos

73972t001

7 40071002

3061

89478

74254t002

6045

3.60

2 323,26

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m 00

44,24

136,50

91,00

120.03

m2 43,40

2,10

m3

m2

m3

m3

4,48

2,38

kg

m3

40,18

53,34

12,55

43,41

424,44

2B

1.506,38

2.588,04

63,29

1.920,46

2.746,19

891,32

8,68

392,21

118,53

82,63

6,24

32,01

851.76

2.912,91

6,24

87,33

250,72

4.658,18

531,01

196,66

850,64

933,46

2.2.6

2.2.9

2.2.7

2.2.8

3.2.1

4

3

3.1

3.2

3.1 .1

3.2 4

3.2.2

4.2

v.'t 5120't

Colcháo de argila p/ pav. Poliéd.ico (incl. Transp Rodovia pavimentada - 12Km) íí12 2.323.26 3,45 8.0't5,25 532600

)

0,421

i

9E.OOl

2.3s1

m3

m2

m3

m2

14.47 42,88

73892t002

5968

l'r.,
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ENÍO ART/RRT N": 20155487517 BOI COM DosonoÍa 25,43%

Tomador: Nova Santa BáÍbarâ uãrte-fêire, I do dozombro dê 2015

rAMA: PLANEJ URBANO N' do contrato: 039004i14I 2012

E íeendimenlo: PAVIME',ITACAO COM PEDRA IRREGULA G SARJETA E DRENAGEM P

Exlração, carga,lransp. assenl. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico (incl. Transp. Rodovia pavimentada - 'l5Km, não

Extração, carga, tíansp. preparo e âssentamento do poliedío (incl. Transp. Rodovia pavimentadâ - 15Km, não

Enchimênto cJ argila p/ pâv. poliédÍico (incl. TÍãnsp. Rodovia pavamentada - 12Km)

Compâctação de pavimento poliédrico

sERV|çOS JÁ EXECUTADOS

Responsável Técnico de(oxa) Nova Santa Bárbara
Cârimbo ê Assinâtura

ITEM oEscRrÇÃo oo sERvrÇo
cód,go SINAPI

PREC.UNIT ÍOÍAL
4.3

4.4

45
4.6

5

m

m2

824.32

2.323,26

m2 2.323,26

m2 2.323,26

í,00

9,07

22,07

7.476.58

51.274,35

2.578.82

1.022.23

82.656,94

535200

521450

DÉR

DER

532650 DER

532700 DER

1,11

0,44

82.656,gir

c5
v.í 51201 2do2 i:l)

)

le*,,q**",'v." I

I aa,szz 1tro."1 |

| ,o,r.r. t-u"l I

I

I

I

l---iõul[al zrg.szr,os

tRrtF--t-,^*
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO lo panaNÁ

coRRESPoNoÊructa TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 08/03/2016.

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
Contratação de empresa para execuçáo de Pavimentaçáo com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em Ruas do Município de Nova Santa Bárbara,
em atendimentos aos Contratos de Repasses OGU 814640/20'14/MCIDADES/CAIXA

- Plano de Trabalho n" 1022159-89 - Programa Planejamento Urbano e OGU
772677l2012lMClDADES/CAIXA - Programa Planejamento Urbano para que sejam
tomadas todas as providências necessárias para abertura de procedimento
licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

c no
NI ipal

u

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Brirbara, Paraná

€L

lL*lÍ

(

r^À

LL

Z
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 08l03 /2OL6.

De: Setor de Licitaçóes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa para execuÇão de Pavimentaçáo com
pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em Ruas do
MunicÍpio de Nova Santa Bárbara.

Tem esta Íinalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçâo
orçamentária para Contratação de empresâ para execuçáo de Pavimentaçào
com pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em Ruas do
Município de Nova Santa Bárbara, em atendimento ao Contrato de Repasse
OGU 814640 l2Ol4 IMCIDADES/CAIXA - Plano de Trabalho n" lO22l59-89
- Programa Planejamento Urbano, sendo que o valor do repasse do convênio
é de R$ 187.056,23 (cento e oitenta e sete mil, cinquenta e seis reais e vinte
e três centavos) e o valor da contrapartida do município é de R$ 4.150,00
(quatro mil, cento e cinquenta reais), totalizaldo R$ 191.206,23 (cento e
noventa e um mil, duzentos e seis reais e vinte e três centâvos) e em
atendimento ao Contrato de Repasse OGU
772677 l2OI2/ MCIDADES/ CAIXA - Programa Planejamento Urbano, sendo
que o valor do repasse do convênio é de R$ 133.735,11 (cento e trinta e três
mil, setecentos e trinta e cinco reais e onze centavos) e o valor da
contrapartida do município é de R$ 3.132,00 (três mil, cento e trinta e dois
reais), totalizando RS rc6.a67 ,11 (cento e trinta e seis mi1, oitocentos e

sessenta e sete reais e onze centavos), perfazendo um total de R$ 328.073,34
(trezentos e vinte e oito mil, setenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Setor de tações

NOVA SANTA BARBARA 053

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, ãl 43.3266.8100, E-86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Senhorita Contadora:
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 05{t
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Departamento de Licitação

Em atençáo à correspondência interna expedida
por Vossa Excelência em data de OBIO312016, informamos a existência de
previsão de recursos orçamentários para Contratação de empresa para
execução de Pavimentação com pedra irregular, drenagem pluvial, meio ho e
sarjeta em Ruas do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara, em atendimento ao
Contrato de Repasse OGU 814640 I2OI4IMCIDADES/CAIXA - Plano de
Trabalho n" lO22l59-89 - Programa Planejamento Urbano, sendo que o
valor do repasse do convênio é de R$ 187.056,23 (cento e oitenta e sete mil,
cinquenta e seis reais e vinte e três centavos) e o valor da contrapartida do
município é de R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta reais), totalizando
R$ 191.206,23 (cento e noventa e um mil, duzentos e seis reais e vinte e três
centavos) e em atendimento ao Contrato de Repasse OGU
772677 l2Ol2/ MCIDADES/CAIXA - Programa Planejamento Urbano, sendo
que o valor do repasse do convênio é de R$ 133.735,11 (cento e trinta e três
mil, setecentos e trinta e cinco reais e onze centâvos) e o valor da
contrapartida do município é de R$ 3.132,oo (três mil, cento e trinta e dois
reais), totalizando R$ 136.867,11 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e
sessenta e sete reais e onze centavos), perfazendo um total de R$
328.073,34 (trezentos e vinte e oito mil, setenta e três reais e trinta e quatro
centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária
é:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de
Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos;
i5.451.0120.1002 - Pavimentação de Vias Públicas, Construçâo de
meio-fro, Sarjeta e Galeria de Águas Pluviais;
44.90.51.O0.00 - Obras e Instalações; 870; 895; 896.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 17 dezembro de 2015.

Laurita dg So Campos
5096lO-4Contadora/ CRC

Rua Waffiedo Bittencourt de Moraes no 222, CenÍro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbar4 Paraná - E - www.nsb. br

Atenciosamen(e,
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 06'l

CORR"ESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitaçáo
Para: DepaÉanento Juridico

Nova Santa Bárbara, 08/03l2016.

Prezada Senhora,

Em atençáo à correspondência expedida pelo Sr. Ivan
Satihiro Tagami, Engenheiro Civil do Município, solicitando a Contratação de
empresa para execuçáo de Pavimentação com pedra irregular, drenagem
pluvial, meio Íio e sarjeta em Ruas do Municipio de Nova Santa Bárbara, em
atendimento ao Contrato de Repasse OGU
81464O12O14/MCIDADES/CAIXA - Plano de Trabalho n" lO22l59-89 -
Programa Planejamento Urbano, sendo que o valor do repasse do convênio é
de R$ 187.056,23 (cento e oitenta e sete mil, cinquenta e seis reais e vinte e
três centavos) e o valor da contrapartida do município é de R$ 4.150,00
(quatro mil, cento e cinquenta reais), totalizando R$ 191.206,23 (cento e
noventa e um mil, duzentos e seis reais e vinte e três centavos) e em
atendimento âo Contrato de Repasse OGU
772677 l2OI2/MCIDADES/CAIXA - Programa Planejamento Urbano, sendo
que o valor do repasse do convênio é de R$ 133.735,11 (cento e trinta e três
mil, setecentos e trinta e cinco reais e onze centâvos) e o valor da
contrapartida do município é de RS 3.132,00 (três mil, cento e trinta e dois
reais), totalizando R$ 136.a67,11 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e

sessenta e sete reais e onze centavos), perfazendo um total de R$ 328.073,34
(trezentos e vinte e oito mil, setenta e três reais e trinta e quâtro centavos) e

informado pela Divisáo de Contabilidade da existência da previsáo
orçamentária através da dotaçáo:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de
Empregos;
OO1 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de
Empregos;
15.451.0120.1002 - Pavimentação de Vias Públicas, Construção de
meio-fro, Sarjeta e Galeria de Águas Pluviais;
44.90.51.OO.00 - Obras e Instalações; 870; 895; 896.

Encaminho a
tenha o parecer jurídico.

Vossa Senhoria este processo para que

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

o ze

Setor de Licitações

Rua Walfredo BÍtençouí de Moraes, 222 - Cep. 86250400 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561 .080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.or.eov.br - Nova Sa[ra Baôara - Paraná

*t*I

l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimaràes da Costa no 5í2, FonelFax (0/,3) 26e^1222 - CNPJ N.ô 95.561.080/000160

E+nail: plus[@gldslseu - Nova Santa Báóara - Paraná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Licitoçõo

PARECER JURíDICO

Conforme expediente encominhodo o esse Deportomento

Jurídico em doto de 08 de Morço de 201ó, visondo emissõo de porecer sobre o

processo de licitoçõo, referente o Controtoçôo de empreso poro execuçõo de

povimentoçõo com pedro irregulor, drenogem pluviol, meio fio e sorjeto nos Ruos

do Município de Novo Sonto Bórboro reÍerente oo controto de reposse OGU n.o

81464012014IMCIDADES/CAIXA - Plono de Trobolho n." 1022159-89 - Progromo

Plonejomento Urbono, sendo que o volor do reposse do convênio é de R$

187.056,23 (Cento e oitento e sete mil, cinquenlo e seis reois e vinte e três

centovos), e o volordo controportido do município é de R$ 4.150,00 (quotro mil,

cenlo e cínquento reois), totolizondo de R$ 19.l.20ó.23 (cento e novento e um mil,

duzenios e seis reois e vinte e três centovos) e o Controto de Reposse OGU

772677l2}12lMClDADES/CAIXA - Progromo Plonejomento Urbono, sendo que o

volor do reposse do convênio é de R$ 133.735,11 (cento e trinto e três mil,

setecentos e trinto e cinco reois e onze centovos) e o volor do conlroportido do

município é de R$ 3.132.00 (três mil, cento e trinto e dois reois), totolizondo R$

136.8ó7,11 (cento e trinto e seis mil, oitocentos e sessento e sete reois e onze

centovos), perfozendo um totol de R$ 328.073,34 (trezentos e vinte e oito mil,

setento e lrês reois e lrinto e quolro centovos) e o despeso seró suportodo com

recursos do Secrelorio de Obros do Trobolho e Geroçõo de Emprego, conforme

informoçôo prestodo pelo Deportomento de Contobilidode do Município,

otendendo oo contido no ortigo 14, do Lei n' 8.666193.

Houve, portonto, moniÍestoçõo do Deportomento de

Contobilidode do Município indicondo disponibilidode orçomentório, estondo

desto formo cumprido o disposto no ortigo 14, do Lei n' 8.66ó193, o quol preceituo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Waher Guimarâes da Costa nô 5í2, FonelFax l$3l26-1222 - CNPJ N.' 95.561 .080/000160

E-mail: paasuaalllêlgeE - Nova santa Báôara - Paraná

que: nenhumo compro ou serviço sêró Íeilo ou conlrotodo sem o odequodo

corocterizoçôo 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.

Dionle do preço móximo e poro melhor oproveitomento do

procedimento sempre poro gorontir o moior compelitividode e Íronsporêncio

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

termos do legisloçôo em vigor, ou sejo, determinodo em funçõo do limite

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

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

É o porecer, S.M.J

Novo Sonto Bórboro, 08 de Morço de 201ó.

roAn
L
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fstado do Parará

CORRESFONDENCIA INTERNA

De:- Prefeito Municipal

Para: - Setor de Licitaçóes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de TOMÂDA DE PREçO a" Ll2Ol6, que tem por
objeto a Contrataçáo de empresa para execução de Pavimentaçáo com pedra
irregular, drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em Ruas do MunicÍpio de Nova
Santa Bárbara, normatizaçáo de procedimentos administrativos, consultas, e
em todos os demais assuntos correlatos à irea, nos termos da tri n' 8666
de 21 de junho de 1.993.

Anexo ao presente, Portaria n" O7Ol2Ol4, 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 licitaçáo para as providencias
necessárias.

Nova Santa Bárbara, 8l03l2ot6.

lério

licinal

c

Rua Walfiedo Binencourt de Moraes no 222, CentÍo,1 43. 3266.8100, E - E6.250-000 -Nova Santa Biírbara,
Paraná - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADo Do PAMNÁ

06,1

N.OVÁ, SAT.XTA BÁRBARA

POBTARIA no 070/2014

O PREFEITO DO MÜNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESTADO DO PARANÁ, O ST.

CIÁUDEMIRVALÉRIO, no uso de suas atrlbulgões legals, resolve:

NOMEARI

Art, 10. A Comlssão Permanente de Llcltaçã0, composta pelos segulntes membros:

- Presldênlei Nlvaldlr Sllvestre - CI/RG no 5,304.068-3 -SSP/PR;

AÊ. 20. Esta Portarla entra em vlgor na data de sua publleaçíó;,reivó'l@:as

disp-o§ições em contrárlo.

Nova Santa Bárbaia,05 mbro de 2014

ú

c

Rua Wâlfredo Bitte ncoud d PR-A-86.250.000
1 IE í43\ 3266-81ô0 - 11 âí' e r^^r^r, ^!h ^? ^^.! L.

- Suplentel SebasUãõBittencourt - CI/RG no 3,648,599-0 -SSP/PR;

- Membro: Madalena B.S, Carvalho - CI/RG n05.740.921-5-SSP/PR;

- Suplentel Lldlane Sllva Gonçalves - CI/RG no 9.288.344-2-SSP/PR;

- Membrol Marla losé Rezende - CI/RG no 9.17b.714-4-SSP/PR,

- Suplente: Zacarlas de Abreu Gonçalves. CI/RG no2.254.409-8-SSP/PR.

- Membror Roblnson MaÊlns Coelho - CIlRe no 9.216.880-8-SSP/PR;

- Suplente: Weverton Trlndade - CI/RG no 10.893.61l-8'SSP/PR.

Ê"t<'
'r+;

".§-,,
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ESTADo oo pennuÁ
NOVA SANTA BARBARA 06i

EDITAL DE LTC|TAçAO
TOMADA DE PREÇO no 1/2016.
Processo Administrativo n" 09/201 6

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
eÁnaena, ESTADo Do peRaNÁ, através da
Comissão Permanente de Licitaçáo, torna Público que
Íará realizar no dia 06 de abril de 2016, às í4:00 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, conforme se
especifica a seguir:

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
0610412016 às 14:00 Horas

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
através do site www. nsb. pr.qov. br

úrlk

"e-mail" licitacao@nsb.pr.qov.br ou

'rtal Pu'o$cado

-F:
%-

'gÉo

Nova Santa Bárbara, 08 de m ,"h4' r0)
J

JÉ)

Nivaldir Silves
Presidente da Comissão de Licitação

Poftaria no 070/2014

DOTAÇÕES
Exercício
da
despesa

Conta da
despesa

Funcional programática Fonte delNatureza da
recurso 

10".n"."

Grupo da fonte

2016 870 05.001. 1 5.4s1.0120j002 o 4.4.e0.51.00.00 Do Exercício
2016 895 05.001 .1 5.451 .0120.1002 714 la.a.SO.Sr.OO.OO Do Exercício
2016 896 05.00í . í 5.45 1.0120.1002 7',t| la.+.so.sr.oo.oo Do Exercício

D

Rua Walrredo BittoncouÉ de MoÍaes, 222 - 8(0xx43) 3266{100 C.\.P.J. 95.561.080/0001{0
E-mail: !!gi!êça9Í@!gDg!9!.U - Nova Santa Bárbara - Paíaná

OBJETO - Contratação de empresa para execução de Pavimentação com pedra
irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em Ruas do
Município de Nova Santa Bárbara.

VALOR MÁXIMO - R$ 328.073,34 (trezentos e vinte e oito mil, setenta e três reais
e trinta e quatro centavos).

DOTAÇÃO -
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TOMADE DE PREÇO No í/2016

Objeto: Contratação de empresa para execução de Pavimentação com
pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em Ruas do
Município de Nova Santa Bárbara.

Entrêga dos Envelopes: Até às 13:30 horas do dia 06/04/20í6. Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, Rua
Waffredo Bittencourt de Moraes, n'222- Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

Abertura dos Envelopes: Na Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara,
Rua Antônio Rosa de Almeida n' 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara -
PR, às 14:00 horas do dia 06/04/20í6.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, ESTADO DO
PARANÁ, em atendimento a solicitação da Secretaria de Obras, Trabalho e Geração de
Empregos, através da presente licitação, na modalidade TOMADA DE PREçO, consoante a Lei
Federal no 8666/93 e posteriores alterações, tem a finalidade de receber propostas para a
contratação, pelo critério MENOR PREÇO, POR LOTE, do objeto descrito no art. 1o e de acordo
com projeto em anexo e a Dotação:

DOTAÇÔES

ExercÍcio
da
despesa

Conta da
despesa

Funcional programática lFonte de lNatureza da

[ecrrso loesoesa

Grupo da fonte

2016 870 05.oo1.'r5.4s1.0120.1002 lO la.a so.sr.oo.oo Do ExercÍcio
2016 895 05.001.15.451.0120.1002 ltu h.4 90.51.OO.OO Do Exercício

20'16 896 05.001.15.451.0120.1002 lZra h.4.90 51.00 OO Do Exercicio

í . DO OBJETO

í .1 - Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa para
execução de Pavimentação com pedra irregular, drenâgem pluvial, meio Íio e sarjeta, em
ruas do Município de Nova Santa Bárbara, conforme relação de quantitativo, cronograma físico
financeiro, projetos, especificaçôes técnicas, memoriais e infra-estrutura anexa ao presente edital,
dele fazendo parte conforme as especificações a seguir:

LOTE í
Objeto: Contratação de empresa para execução de Pavimentação com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio fio e sarjeta nas Ruas Maria José Bittencourt e Augusto José de
Abreu.

Prazo de Execução: 06 (seis) meses

Prazo de Vigência do Contrato: 08 (oito) meses

Preço Máximo do Lote í: R$ 19í.206,23 (cento e noventa e um mil, duzentos e seis reais
e vinte e três centavos).

Recursos financeiros: Contrato de Repasse OGU 814640/2014/MCIDADES/CAIXA - Plano

LOTE 2

Objeto: Contratação de empresa para execução de Pavimentação com pedra irregular,

1

Rua Walfredo Bittencourt dc Moràes n'222. Centro, Fone 43. 3266-8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara" Pamná
rvwu.nsb.Dr.gov.br
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guia, saÍjeta e drenagem pluvial na Rua Maria Jose Bittencourt.

Prazo de Execução: 04 (quatro) meses-

Prazo de Vigência do Contrato: 05 (cinco) meses.

Preço Máximo do Lote 2: RS 136.867,11 (cento ê tÍinte ê seis mil, oitocentos e sessenta e
sete reais e onzê centavos).

Recursos financeiros: Contrato de Repasse OGU 772677|201ZMC|DADESICAIXA -
Programa Planejamento Urbano.

Valor máximo total: R$ 328.073,34 (trezêntos e vinte e oito mil, setenta e três reais e trinta
e quatro centavos).

Capital social mínimo: R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais).

Garantia de Manutenção de Proposta: R$ 3.280,00 (três mil, duzentos e oitenta reais).

1.2. Entendê-se por obra semelhante a que apresenta complexidade
tecnológica e operacional aos serviços pÍevisto no objeto deste edital equivalente ou
superior a:

- Execucão de Pevimentacão com pedra irrêqular.

'1.3. A execução desta obra compreende a disponibilização dos equipamentos
de obra, ferramentas e equipamentos de segurança, bem como o fornecimento de todos os
materiais, acessórios, mão de obra, com todos os encargos e obrigaçóes de ordem trabalhista,
previdenciária, securitária e civil, necessárias a completa e perfeita execução da obra.

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas com a execução do objeto do edital em epígrafe serão financiadas

com os seguintes recursos orçamentários:

Lote í :

- Contrato dê Repasse OGU 81464012014/MCIDADES/CAIXA - Plano de
Trabalho n" '1022159-89 - Programa Planejamento Urbano, no valor de R$ í87.056,23 (cento e
oitenta e sete mil, cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), que serão pagos conforme
execuÇão da Obra e medições feitas pelo Município.

- Contrapartida do Município no valor de R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e
cinquenta reais), que serão pagos conforme execução da Obra e medições Íeitas pelo Municipio.

Lote 2:
- Contrato de Repasse OGU 772677120í 2/MCIDADES/CAIXA - Programa

Planejamento Urbano, no valor de R$ 133.735,í í (cento e trinta e tÍês mil, setecêntos e trinta e
cinco reais e onze centavos), que serão pagos conforme execução da Obra e medições feitas
pelo Município,

- Contrapartida do Município no valor de R$ 3.í32,00 (três mil, cento e trinta e
dois reais), que serão pagos conforme execução da Obra e mediçóes feitas pelo Município.

Rua walfredo Bittencoun de Moraes no 222- Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáóaÍ4 Paraná -
rvwrv.nsb.or.qov.br
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Obs. - A proponentê deverá preencher a Planilha de Serviços
relacionando os preços unitários e o parcial. O preço parcial é resultante da multiplicação das
quantidades, fornecidas pelo licitador, pelo respectivo preço unitário. O subtotal proveniente da
soma dos preços parciais, e o preço global é resultante da soma dos preços subtotais.

8.2.2 - Descrição dos Serviços e Quantidades
8.2.2.1 - O rol dos serviços (descrição dos serviços) e as

quantidades serão fornecidas pelo licitador (Anexo). O rol de serviços e as quantidades
fornecidas pelo licitador não poderão ser alteradas pela proponente. Também é vedada a
inclusão ou subtração, pela proponente, de serviços e de quantidades, no rol de serviços e de
quantidades, fornecidas pelo licitador, sob pena de desclassificação.

8.2,3 - Preços Unitários

8.2.3.1- Os preços unitários deverão ser relacionados na Planilha de
Serviços, na coluna'PREÇO UNITÁRIO'e deverão ser apresentados para cada serviço, em
conÍormidade com o projeto, as especificaçóes e as demais peças fornecidas pelo licitador.

8.2.3.2 - Deverão estar incluídos nos preços unitários materiais,
equipamentos, testes, aparelhos, ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra,
dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária,
infortúnio do trabalho, impostos, taxas, administração, lucro e quaisquer outras despesas
necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execuçáo da Obra.

8.2.3.3 - A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela
Comissáo de Licitação, a apresentar uma detalhada composição de preços unitários que
demonstrem a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto parâ a obra.

8.2.3.4 - A composiçáo de preços, referidas no item anterioÍ, deverão
ser entregues por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prâzo improrrogável de 48
(quarenta e olto) horas após o recebimento da solicitaÇão.

8.3 - DtSPOStçÓeS nereneNTEs A PROPOSTA DE PREÇOS

8.3.1 - A apresentação da proposta de preços na licitação será
considerada como evidência de que a proponente examinou completamente os projetos,
especificaçôes, e demais documentos, que os comparou entre si, e que obteve as informações
necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta de
preços, e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços
completa e satisfatória.

8.3.2 - Fica entendido que os projetos, peçâs gráficas,
especificações, memoriais e todos os demais 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.

8.3.3 - Nenhuma reivindicaçáo por parte da proponente para
pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretaçáo, pela mesma, do
objeto do lote, do Editat, das peças gráficas, das especificações técnicas, memoriais e/ou dos
demais documentos da licitação.

8.3.4- Não será aceito preço para instalação de canteiro e
mobilização com valor superior a 2o/o (dois por cento) do preço global da proposta de preços.

Rua walfredo BittenÇouí de Moraes no 222. Centm. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara- Paraná -
Dr.so!.br
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9 . RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

9.í - No dia, na hora e no local fixados neste edital, a Comissão de
Licitação receberá os envelopes fechados e inviolados, de cada proponente; rubricará,
juntamente com os representantes que assim o desejarem, o envelope no 2, que contem a
proposta de preços, e procederá a abertura dos envelopes no í, que contem a documentação
que será submetida à análise da Comissão de Licitaçáo e das proponentes interessadas.

9.2 - Juntamente com o recebimento dos envelopes fechados e
inviolados, o representante da empresa que náo for membro integrante da diretoria, deverá
apresentar à Comissão de Licitação, Carta Credencial com firma reconhecida, que lhe outorgue
poderes legais junto à mesma, caso queira opinar ou participar ativamente da sessâo (Modelo n'
02 - Anexo), ou através de Procuração passada em Cartório.

9.3 - Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma
proponente, sob pena de inabilitaçáo das proponentes que o mesmo represente.

9.4 - Na hora marcada para a entrega dos envelopes no 1 e no 2 e
aberto o primeiro, mais nenhum será recebido.

9.5 - Em nenhuma hipótese será concedido ptazo paÂ apresentação
ou substituição de documentos exigidos e inseridos nos envelopes no 1 e no 2, ressalvados os
erros e omissóes sanáveis, de natureza secundária, que não constitua um desvio significativo,
contanto que essa relevância não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer
proponente. Contudo, existem tipos de erros ou omissôes básicas, que por sua grâvidade, são
considerados insanáveis, por exemplo: falta de assinatura em documentos, na proposta de
preços, na planilha de serviços, e no cronograma físico-financeiro. Assinatura aposta por exemplo
por elemento não credenciado ou não habilitado, ou ainda, a náo apresentação de garantia de
manutenção de proposta.

9.6 - Após a rubrica dos documentos pela Comissão de Licitação e
pelos presentes que assim o desejarem, a mesma cientificará aos interessados que o resultado
da análise da HABILITAÇÃO PRELIMINAR e a data da sessâo de abertura dos envelopes no 2
serão comunicados diretamente as proponentes através dos meios usuais de comunicação
(edital, "fac-simile", E-mail, publicação na imprensa oÍicial).

9.7 - Será lavrada Ata circunstanciada da reunião de recepçáo e
abertura das propostas (envelopes no I e no 2), que registrará as reclamações, observações e
demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e demais proponentes
participantes que assim o desejarem.

1O - ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR

'1 0.1 - Não será habilitada a proponente que deixar de apresentar
qualquer documento exigido ou em desacordo com este edital.

't0.2 - Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou
com borráo, e/ou com prazo de validade vencido, será considerado nulo e sem validade para esta
licitação.

10.3 - Não serão aceitos protocolos em substituição a documenlos

ii
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10.4 - Será considerada habilitada a proponente cuja documentaçáo
atenda às exigências estabelecidas neste edital.

10.5 - Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de
Licitação poderá fixar as proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentaçáo de nova
documentação.

10.6 - Será comunicado diretamente às proponentes através dos
meios usuais de comunicação (edital, "fac- símile", E-mail, e/ou outro) o resultâdo do exame da
habilitação preliminar.

íí . ABERTURA DOS ENVELOPES N'2 _ PROPOSTA DE PREÇOS

11.1 - Na data e hora fixados para a reunião de abertura dos
envelopes no 2, a Comissão de Licitação devolverá, mediante pÍotocolo, às proponentes
inabilitadas os respectivos envelopes no 2, fechados e inviolados. Caso a proponente inabilitada
não se fizer representar na sessão, será devolvido pelos meios convencionais, após a
homologação da licitação.

11.2 - Na data e hora aprazada, a Comissão de Licitação, procederá
à abertura dos envelopes no 2, das proponentes habilitadas e lerá 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 será rubricada pela Comissão de Licitação e por cada representânte das
proponentes presentes que assim o desejarem, sendo após lavrada Ata circunstanciada da
reunião de abertura, que registrará as reclamações, observaçóes e ocorrências e será assinada
pela Comissáo de Licitaçáo e pelos representantes das proponentes que assim o desejarem.

11.3 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, a
Comissão de Licitação não mais poderá desclassificar as proponentes por motivos relacionados à
habilitação preliminar, salvo em ruzáo de fato superveniente ou conhecido após a análise dos
documentos de habilitação preliminar.

12 - JULGAiTENTO E CLASSTFTCAçAO DAS PROPOSTAS DE PREçOS

12.1 - A Comissão de Licitaçáo avaliará, julgará e classificará as
proposlas de preços e elaborará um relatório de suas conclusões, o qual será encaminhado à
autoridade competente para as demais providências.

'12.2 - O critério a ser utilizado será a da proposta de menor preço,
por lote, desde que cumprido o exigido no edital.

12.3 - A Comissão de Licitação fará a conferência da planilha de
serviços, que contém a descrição dos serviços, unidades, quantidades e preços unitários.
Constatado erro aritmético ou o não cumprimento do estabelecido no ltem I, com relação à
variação do percentual pré-estabelecido para o valor de cada item (30%), serão efetuadas as
devidas correções obedecendo-se os critérios fixados neste edital. Se a proponente náo aceitãr a
correção do preço analisado, sua proposta será rejeitadâ.

'12.4 - Se existir erro aritmético na multiplicaçáo da quantidade pelo
preço unitário, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação,
exista erro grosseiro e óbvio de pontuaçáo decimal do preço unitário. Neste caso o preço parcial
cotado prevalecerá e o preço unitário será conigido.

Rua Walfredo Binencoun de Momes n" 222. Centro. F-one 43. 326ó.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bá,rbara- Paraná -
wrvrv.nsb.or.eov.br
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'12.5 - No caso em que houver uma discrepância entre o valor do
subtotal indicado na planilha de serviços e o valor subtotal conferido, prevalecerá o valor
conferido.

12.6 - No caso em que houver uma discrepância entre o preço global
indicado na planilha de serviços e o preço global analisado, prevalecerá o preço global analisado.

12.7 - Será desclassificada:

12.7.1 - A Proposta elaborada em desacordo com o presente edital,
a que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas neste edital, ou preço ou vantagens
baseadas nas ofertas das demais proponentes;

12,7.2 - A proposta que apresente preços unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero;

12.7.3 - A proposta que venha a ser considerada inexeqüível pela
Comissão de Licitação, quando for razoável concluir que a proponente não seria capaz de
executar o contrato ao preço de sua oferta;

'12.7.4 - Consideram-se inexeqüíveis as propostas cujos preços
globais sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos preços globais analisados, das
propostas, superiores a 50% (cinqüenta por cento) do preço orçado pelo licitador, ou

b) Preço global orçado pelo licitador;

máximo do lote;

12.7.6 - Quando for evidente a falta de concorrência ou a existência
de conluio ou práticas de corrupção em licitações e/ou em execução de contratos, sujeitas a
sanções previstas na legislação. Se de acordo com o procedimento administrativo ficar
comprovado que um representante do licitador, servidor ou quem atue em seu lugar e/ou
proponente, inconeu em práticas corruptas contrárias aos mais altos níveis éticos, o licitador
poderá:

a) Rejeitar qualquer proposta de
ad.iudicação relacionada com o respectivo processo de aquisição
ou contratação;

b) Declarar o proponente
inelegível, para participar em futuras licitações ou contratos em
que o licitador for parte.

12.7.7 - Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a
Comissão de Licitação poderá fixar às proponenles o prazo de 08 (oito) dias para a apresentação
de outra proposta de preço.

12.7.8 - Ocorrendo empate no preço analisado entre duas ou mais
propostas, a Comissão de Licitação procederá ao sorteio, em sessáo pública, para se conhecer a
ordem de classificação.

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222. Ceotro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86,250-000 Nova Santa BáÍbara, PaÍaú -
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12.7 .9 - A classificaçáo das propostas de preços será comunicada
diretamente às proponentes atraves dos meios usuais de comunicaçáo (edital, "fac-simile", E-
mail, e publicação na imprensa oficial).

í3 . ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

13.'l - Até a assinatura do contrato de empreitada, o licitador poderá
desclassificar, por despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenizaçáo
ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, havendo conhecimento de fato ou
ciÍcunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

13.2 - 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 a
homologação da licitação, sendo que o prazo do mesmo será o constante no item 'l .1 deste
edital.

13.3 - A proponente vencedora será convocada para assinar o termo
de contrato de empreitada (Modelo n' 0í - Anexo) dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias, a
partir da data de homologação, sob pena de decair do direito de contratação, sujeitando-se às
penalidades da lei.

13.4 - A proponente vencedora deverá apresentar para celebração
do conlrato, quitação do débito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA/PR, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do Paraná.

13.5 - E facultado ao licitador, quando a empresa convocada não
assinar o termo de contrato de empreitada, convocar as proponentes remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condiçôes propostas pelo primeiro
classificado ou solicitar a revogação da presente.

14. DA GARANTIA OE EXECUÇAO

14.1 - A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura
da ordem de servicos , a Íormalização da garantia de execução que servirá de garantia à fiel
observância das obrigações contratuais

14.2 - Com base no Artigo 56, §2o, da Lei 8.666/93, será exigido da
empreiteira contratada, prestação de garantia de 5,0% (cinco por cento), do valor do contrato, a
ser escolhida dentre as seguintes modalidades:

a) - cauçáo em dinheiro;
b) - seguro-garantia
c) - fiança-bancária

14.3 - A caução responderá pelo fiel cumprimento das cláusulas do
contrato, em especial, pelas eventuais multas que forem impostas.

14.4 - A cauçáo poderá ser levantada com os juros e acréscimos da
poupança, sendo repassada à empreiteira, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
da obra, de cujo recebimento a empreiteira contratada dará quitação, em se tratando de caução
em dinheiro.

Rua walfrsdo Bittencoun de Mota€s n'222, Centro. Ijone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, PaÍaná -
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Recebimento Definitivo da Obra.

emitido eu favor do ,,,,",Jâ,ur"::;:""::TÍ""J":',"iiã: íx"ffi'.r::""i?x?":n"r,H:T,x'o"i
contrato por parte de contratada.

'14.7 - Qualquer majoração do valor conlratual obrigará a contratada
a depositar, nas mesmas modalidades do item 14.2, valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor da alteração. No caso de reduçáo do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor
da garantia de execução, se assim o desejar.

14.8 - A contratada perderá a garantia de execução e a garantia
adicional, se houver, quando

a) da inadimplência das obrigaçóes 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.

14.9 - A devolução da garantia de execução ou o valor que dela
restar, dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:

a) termo de recebimento deÍinitivo;
b) cêrtidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao

objeto contratado concluído;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de

água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a
execução do objeto, sáo de inteira responsabilidade da contratada.

15. RECURSOS

1 5.I - E facultado a qualquer proponente formular reclamaçôes e
impugnações no transcurso das sessões públicas da licitação, para que constem em Ata dos
trabalhos.

'15.2 - Na Ata de abertura das propostas, poderá ser registradas
observações feitas por parte das pÍoponentes. Elas poderão ou não ser levadas em consideração
pela Comissáo de Licitação para efeilo de julgamento. No prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data de abertura dos envelopes ou do conhecimênto, pelas
proponentes do resultado concernente à habilitaçáo e/ou classificação, qualquer proponente
podêrá interpoÍ recurso administrâtivo junto ao licitador.

'15.3 - Cabe à proponente observar o disposto no Artigo 109, da Lei
Federal no 8.666/93 e suas alterações.

15.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão recebidos em
facê da preclusão da Íaculdade processual.

16 - PRAZOS
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16.1 - A proponente vencedora será convocada a assinar o contrato
de empreitada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data de homologação, sob
pena de decair do direito de contratação.

16.2 - O contrato a ser firmado terá vigência conforme previsto no
item í.1 deste edital.

16.3 - O prazo máximo para execução da obra, objeto da presente
licitação, será o previsto no item 1 .1 deste edital.

16.4 - O prazo de execução da obra poderá ser alterado ou
prorrogado, com expressa anuência do Contratante, nos seguintes casos:

16.4.1 - Alteração do projeto, e/ou especificações técnicas e/ou
memoriais, pelo Contratante.

16.4.2 - Por motivos de Íorça maior ou caso fortuito, entre outros,
"lock out", perturbações industriais, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreição,
epidemias, quarentenas, avalanches, tenemotos, enchentes, explosóes ou quaisquer outros
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influência
direta sobre a execuçáo da obra e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes. A
expressão "força maior" devê também incluir qualquer atraso causado por legislação,
regulamentação ou atos governamentais, por ação ou omissão do Contratante, que venham
causar atrasos à Contratada. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos
ocasionados por motivo de força maior.

16.4.4 - Para que a Contratada possa invocar os fatos indicados
como capazes de justiÍicar quaisquer atrasos, os mesmo deverão ser comunicados ao
Contratante por escrito e devidamente comprovados. Tais motivos serão julgados pelo
Contratante após a constatação de veracidade de sua ocorrência. E, só após poderá haver
acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo.

í7. PENALIDADES

No lermo de contrato de empreitada, serão cominadas as seguintes
penalidades, sem prejuízo da ação civil e criminal que couber:

17.1 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por
dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;

17 .2 - Mulla de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por
dia de atraso na colocaçáo de placas, conforme modelos fornecidos pelo Contratanle. As placas
deverão ser colocadas na obra em até 10 (dez) dias contados após a data da assinatura do
Contrato de empreitada;

17.3 - Multa de 1olo (um por cento) do valor contratual quando, por
ação, omissão ou negligência, a Contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

Rua Walfiedo Bittencourt de Moracs n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbaÍa Paraná -
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'16.4.3 - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou
suspensão do Contrato por ordem do Contratante, cessam os deveres e responsabilidades de
ambas as partes, em relação ao contrato. 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.
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í7.4 - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a
Contratada não disponibilizar os veículos, máquinas e equipamentos na obra, conforme
estabelece o subitem í6.3, do presente edital;

17.5 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a
Contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, â pessoa física ou jurídica, sem autorização e
expressa anuência do Contrâtante, 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;

17.6 -Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando for
caracterizada a rescisão do contrato conforme o estabelecido no subitem í8.í.5;

''17.7 - Suspensão do direito de participar em licitações/contratos
advindos de recursos do Município de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando
por culpa da Contratada, ocoÍrer a suspensão, ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser
estabelecido pelo Contratante em conformidade com a gravidade da infração cometida pela
Contratada, observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal no 8.666i93 ê suas
alterações posteriores;

estaberecido pera resisraçaoljei;â#i3"T'3":?:Jt:H Hf,3ff:'"J?::",ffi :";11,", ::Tl.:
dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas vincendas e/ou
será descontada do valor da garantia de execução;

18.1 - O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. nos casos a seguir mencionados:

18.í .1 - Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por
superveniente capacidade técnica,

'18.1.2 - Quando houver inadimplência de cláusulas ou condiçôes
contratuais por parte da Contratada e desobediência da determinação da fiscalizaçáo;

18.1.3 - Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o
contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do
Conlratante,

18.1.4 - Quando houver atraso dos serviços, sem justificativa aceita
pelo Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

18.1.5 - Decorrido período igual ou superior a 1/3 (um terço) do
prazo de execução sem manifestação quanto à execução da obra pela Contratada, estará
caracterizada a recusa, dando causa à rescisão do contrato e à aplicação de multa de
conformidade com o estabelecido no subitem 17.6;

18.1.6 - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos
subitens anteriores relacionados, implicará a apuraÇão de perdas e danos e a aplicação das
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demais penalidades legais cabíveis e mencionadas nos Artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal no

8.666/93

í9. FISCALIZAÇÂO, ACEITAÇÃO, TESTES, RECEBIMENTO E POSSE DA OBRA

19.1 - A fiscalização da execução da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas.

19.2 - A Contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros,
especialistas e demais pêritos enviados pelo Contratante:

a) lnspecionem a qualquertempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem

necessários conÍerir;
c) Verifiquem se estão disponiveis, na obra, os veículos, máquinas

e equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique
constatada a falta dos mesmos no local da obra, serão impostas
as sançôes previstas no contrato de empreitada.

19.4 - A Contratada deverá manter um perfeito sistema de
sinãlização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias
públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

19.5 - A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito
pela Contratante para representáJa na execução do contrato.

19.6 - A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto
completo, o qual deverá ficar reservado para o manuseio da Íiscalização e do órgão Íinanciador
da obra.

19.7 - A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim
Diário de Oconências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
Contratada e pela fiscalização.

19.8 - A execução de serviços aos domingos e feriados só será
permitida com autorização prévia da fiscalização.

19.9 - A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover,
substituir ou reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em
que se veriíiquem vicios, defeitos ou incorreções resultantes de má execução ou má qualidade
dos materiais empregados.

19. 10 - 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. Ainda, a Contratada deverá atender às determinaçóes da
fiscalizaçáo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e preslar toda assistência e
colaboração necessária.

19.11 - Assim que a execução da obra tenha sido concluída de
conformidade com o contrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicação da Contratada.
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19.12 - Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento
provisório, será procedido o recebimento definitivo, por comissáo especificamente designada pelo
Contratante, ocasião em que será lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o
recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ético-proÍissional, pela perfeita execução do contrato.

19. 13 - O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto
do contrato dentro de 03 (três) dias da data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo.

20. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

2O.1 - A Contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de proteçáo individual - EPl, tÍeinando e tornando obrigatório o uso
dos EPls.

20.2 - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado
deverá, obrigatoriamente, conter a identificaçáo da Contratada. Não se eximindo, a Contratada,
da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal no 6.514 dê
22112177, Portaria no 3.214 de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 0í a 28 e em especial
NRs 04, 05, 06 e 18.

20.3 - Deverão ser observadas pela Contratada todas as condições
de higiene e segurança necêssárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao
patrimônio do Contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as
Normas Regulamentares - NRs, aprovadas pela Portaria no 3.214 de 08/06/78, Lei Federal no

6.514 de 22112177 . A Contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à

segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.

20.4 - Cabe a Contratada solicitar ao Contratante a presença
imediatâ do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na Obra e/ou nos serviços e/ou
nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

2,I . PLACAS DE OBRA, i'ATERIAIS, VEíCULOS, MÁAUINAS E EQUIPAMENTOS

21 .I - As Placas de Obra serão fornecidas e instaladas pela

Contratada, em consonância com os modelos, especificaçôes e locais de instalação
estabelecidos pelo Contratante em até 10 (dez) dias contados a partir da data de assinatura do
Contrato de Empreitada.

2'1.2 - Todos os materiais, veiculos, máquinas e equipamentos a
serem utilizados na obra serão fornecidos pela Contratada, e todos os custos de aquisição, de
transporte, de armazenamento e de utilização deverão estar incluídos nos preços unitários
propostos.

21.3 - Todos os materiais a serem utilizados na Obra deverá ser da
melhor qualidade, obedecer às especificaçôes técnicas, memoriais e serem aprovados pela
fiscalização, antes de sua aquisição ou confecçáo.

21.4 - A responsabilidade pelo íornecimento, em tempo hábil, dos
materiais, veículos, máquinas e equipamentos, será, exclusivamente, da Contratada. Ela não
poderá solicitar prorrogação do prazo de execução, nem justificar retardamento na conclusão da
obra, em decorrência do fornecimento deficiente dos mesmos.

22 . PAGAMENTO

NOVA SANTA BARBARA
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22.1 - O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente até
15 (quinze) dias úteis, após a apresentação correta da fatura dos serviços executados e
documentos pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às condições de para
liberação das parcelas.

22.3 - O Íaturamênto deverá ser apresentado, conforme segue:

â) Nota Fiscal com discriminaçáo
resumida dos serviços executados, período de execução da
etapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada,
observação referente à retenção do INSS e outros dados que
julgar convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e
esteja certificada pelo Engenheiro responsável pela obra.

b) Fatura com discriminaçáo
resumida dos serviços executados, período de execução da
etapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada e
outros dados que julgar convenientes, náo apresentando rasuras
e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo Engenheiro responsável
pela obra.

da previdência sociar- GRp'à d"c"JàX i:3[Xir".JT::',ffi::
devidamente quitada e autenticada em Cartório, de conformidade
com o demonstrativo de dados referenles ao FGTS/INSS,
exclusivo para cada Obra, e cópia de guia de recolhimentos de
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do último
recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em
Cartório, de conformidade com demonstrativo de dados referentes
ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra.

d) A liberaçáo da primeira parcela
fica condicionada à apresentação:

d.1) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra;
d.2) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
d.3) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
d.4) Da garantia de execuçáo.

e) A liberaçâo da ultima parcela
fica condicionada à apresentação:

e. í ) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente
ao objeto contratado concluÍdo;
e.2) Do Termo de Recebimento Provisório; e
e.3) 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 do lote, são de inteira
responsabilidade da Contratada.

23 - DAS SANÇOES

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n' 222, Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 8ó.250-000 Nova Santa Bárbara- Paraná -
rvrvw.nsb.Dr.gov.br
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22.2 - O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02
(duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral da Contratante.
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23.2 - No caso do náo atendimento ao prazo para assinatura do
contrato, incorrerá a empresa vencedora, a critério do [\ilunicípio, nas penas dos artigos 64 e 81 da
Lei Federal n'. 8666/93, sendo-lhe ainda, aplicada multa correspondente a 2o/o (dois por cento) do
valor do contrato, sem prejuízo das demais cominaçóes legais pertinentes à matéria,
especialmente perdas e danos.

23.3 - O atraso injustificado na conclusão da obra sujeitará a empresa
CONTRATADA ao pagamento de multa de 0,25o/o (vinte cinco centésimos percentuais) sobre o
valor total do contrato por dia de atraso, limitada a 3o(trinta) dias.

23.4 - O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, bem como o
descumprimento de cláusulas e condições, configurará inadimplência da empresa CONTRATADA.

23.5 - A inadimplência sujêitará a empresa CONTRATADA às
seguintes sanções administrativas, aplicáveis na forma da lei, garantidas a defesa prévia:

a) Multa de 1lo/o(dez por cento) sobre o
valor total do contrato;

b) Suspensáo do direito de licitar, pelo
prazo que o municipio Íixar, segundo a gradaçáo que for estipulada em
função da natureza da falta;

c) Expedição de "Declaraçáo de
lnidoneidade" com o conseqúente cancelamento de seu registro cadastral, o
que impedirá sua participação em licitações no âmbito do Estado do Paraná.

23.6 - A multa ã que alude os itens anteriores, ou a inexecução total
ou parcial do contrato, não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato
firmado, e aplique as outras sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei no. 8666/93.

23.7 - O Município de Nova Santa Bárbara, para garantir o fiel
pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela
proponente adjudicada, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

23.8 - As sanções previstas neste Edital seráo aplicadas sem prejuízo
das demais cominações estabelecidas na Lei no. 8666/93.

24 - DA RESCTSÃO

24.1 - Constituem motivo para a rescisão do contrato as hipóteses
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei no 8666/93.

25 - DA CONTRATADA

25. 1 - As obrigaçóes desta licitaçáo serão formalizadas através de
registro de empenho e respectivo contrato.

25.2 - A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, poderá, até o
momento da assinatura do contrato, desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em

Rua walfredo Bittencoun de Moraes n" 222. Centro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 8ó.250{00 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
wrvw.nsb.pr.gov-br

23.1 - Não sendo os trabalhos conduzidos em inteira conformidade
com os desenhos, detalhes, especificações e instruções fornecidas e aprovadas pelo Órgáo da
Prefeitura Responsável pela Construçáo, ou de modo geral com a técnica atual vigente no país,
poderá o Órgão da Prefeitura Responsável pela Construçáo, além das sanções previstas na
legislação, determinar a paralisação total ou parciâl dos trabalhos defeituosos.
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parte, sem que caibam quaisquer direitos à proponente adjudicada, somente o ressarcimento do
valor de aquisição do Edital.

25.3 - A contratada somente poderá sub-contratar, total ou
parcialmente o objeto, com prévia e expressa autorização do Município, permanecêndo a
contratada como responsável pelo mesmo.

25.4 - O contrato resultanle desta licitação deverá ser assinado pelo
proponente adiudicado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação formal pelo
Município de Nova Santa Bárbara, sob pena de desclassificação e exigência de indenização por
perdas e danos.

NOVA SANTA BARBARA

25.5 - As despesas decorrentes deste Edital correrão à conta da
mentária:uinte dota aoo

25.6 - Todos os documentos, declaraçôes ou atestados apresentados,
são de responsabilidade da proponente, Íicando a mesma sujeita às penalidades cabíveis em
caso de fraude.

25.7 - A empreiteira caberá todas as providências relativas a execução
das obras como sejam:

25.7.1 - Fornecimento dos equipamentos e da mão de obra; satisfação
de todas as exigências legais relativas a qualquer aspecto das obras; adoção de medidas de
segurança e proteção; manutençáo da ordem e disciplina no canteiro; e pagamento de tributos e
quaisquer outras contribuições.

25.8 - A empreiteira deverá designar o responsável técnico pela obra
e recolher a respectiva ART junto ao CREA.

25.9 - Náo existirá qualquer vínculo jurídico entre o Orgão da
Prefeitura Responsável pela Construção e os empregados, subcontratados ou íornecedores da
empreiteira que, como tal, tenham relação com a obra.

25.10 - A empreiteira assumirá inteira responsabilidade pelas
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, de acidentes de trabalho e
qualquer outra relativa ao pessoal admitido para a execução desta obra.

25.11 - Fica convencionado que a execução da obra será regida pelo
presentê edital e seus anexos (Disposições Gerais, Especificações Técnicas para a Execução de
Obras Civis); pelo projeto técnico; pela proposta da firma vencedora e toda a documentaçáo da
licitação que são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em
um documento e se omita será considerado especificado e válido.

25.12 - A empreiteira, obrigatoriamente, deverá manter no local da
obra uma cópia do

DOTAÇÓES

It'latureza 
da despesaFôntê dê

recurso
Grupo da fonteExercício da

despesa
Conta da
dêspesa

Funcional programática

la.a.so sr.oo oo0 Do ExercÍcio2016 870 05.001.1 5.451 0120.1 002
Do Exercício2016 895 05.001 .1 5.451 .0120.1002 714 l+.+.SO Sr OO OO

718 la.a.SO.Sr OO.OO Do Exercício2016 896 05.001. 1 5.451.0120.1 002

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Ccntro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
wwrv.nsb.pr.gov.br
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. Projeto Técnico (documentos gráficos) fornecido pela Prefeitura

. Memorial Descritivo (se houver) fornecido pela Prefeitura.

. Quantitativos referente à obra, fornecido pela Prefeitura.

. Cronograma de execução da obra (constante da proposta).

25.13 - A empreiteira encaminhará ao Órgão da Prefeitura
Responsávêl pela Construção, acompanhado de fotos e assinado pelo Engenheiro responsável,
um relatório semanal de visita à obra.

26.1 - O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta
licitaçâo, parcial ou totalmente, sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou
indenizaÇão-

26.2 - O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada,
quando não ocorrerem proponentes à licitaçâo ou nenhuma das propostas de preços satisfizêr ao
objeto e/ou ao projeto eiou às especificações, respectivamente, 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
irretratável dos termos do edital e demais documentos licitatórios.

26.5 - O Contratante se reserva o direito de pâralisar ou suspender,
a qualquer tempo, a execução da obra, mediante pagamento único e exclusivo dos Íabalhos
efetivamente executados, através de medição, e, quando for o caso, dos materiais existentes no
local da Obra, pelos custos de aquisição regularmente comprovados.

26.6 - A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá
efetuar vistoria nas instalaçóes das proponentes durante a fase licitatória.

26.7 - Caberá a Contratada o pagamento ou o ressarcimento ao
Contratante de todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA
ou qualquer outra entidade em decorrência da execução do contrato.

26.8 - A Contratada não poderá ceder o contrato, no todo ou em
parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, e expressa
anuência do Contratante. Caso haja autorização e expressa anuência do Contratante, para que a
ContÍatada possa subcontratar serviços, esta subcontrataçáo não altera a responsabilidade da
Contratada, que continuará integral perante o Contratante, bem como, não existirá vínculo entre o
Contratante e a subcontratada, no entanto esta responde solidariamente com o subcontratante
pela peíeição da prestaçáo.

25
Rua walfÍedo BiÍenclun de Moraes no 222. Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250-000 Nova Santa BáÍbara Paraná -
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25.'14 - A substituiçâo de profissional na equipe náo justificará atraso
e/ou o comprometimento da qualidade dos serviços, ficando a empresa sujeita as penalidades
previstas neste edital.

25.15 - A empresa deverá manler na obra uma pessoa que
responderá pela mesma na auséncia do engenheiro. Esta pessoal deverá ser um mestre de
obras, com experiência comprovada em carteira de, no mínimo, "l (um) ano em obras de
construção civil.

26 - D|SPOSIÇÔES GERAIS

26.4 - Fica estabelecido que toda e qualquer informação,
esclarecimentos ou dado fornecidos verbalmente por empregados do licitador nâo serão
considerados como argumento para impugnações, reclamaçôes e reivindicaçóes por parte das
proponentes.
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26.9 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos
que causar ao Contratante ou a terceiros, por si ou seus representantes, na execução da Obra,
ficando isento o Contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em deconência dos
mesmos.

26.10 - Por determinação da Contratante, a Contratada fica obrigada
a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se fizer na Obra,
em alé 25o/o (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do Contrato.

26.1O.1 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado
expressamente entre o Contratante e a Contratada, poderão ultrapassar o limite estabelecido no
subitem 26.í 0.

26J0.2 - Se no Contrato não houverem sido contemplados preços
unitários para determinados serviços, esse serão fixados mediante acordo entre as partes,
respeitando-se o limite estabelecido no subitem 26.í0.

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

26.12 - Caso as datas previstas para a realizaçáo de eventos da
presente licitação sejam declaradas feriado ou ponto facultativo, aqueles eventos serão
realizados no primeiro dia útil subseqüente.

26.13 - As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos,
nas especificações técnicas, nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, sáo protótipos
comerciais que servem, exclusivamente, para indicar o tipo de material empregado. Portanto,
serão aceitos materiais com qualidade, características e tipo equivalentes ou similares,

26.14 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Jerônimo da Serra, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis
dúvidas oriundas desta licitação.

As informações específicas relativas ao Edital, seus adendos,
modelos, e anexos, poderão ser solicitados, por escrito junto à Comissão Permanente de
Licitaçáo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, 222 - Nova Santa Bárbara - Paraná, "fac-simile" (43) 3266-8100, nos horários
compreendidos entre 8:00 às 12:00 e 13:00 às '17:00, de segunda a seía-íeira, ou ainda por E-
mail: licitacao@nsb.or.oov.br ate 07 (sete) dias antes da data limite estabelecida para
recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02). Ainda, demais informações, poderão ser
prestadas pessoalmente ou pelo Fone (43) 3266-8100, nos horários acima especificados.

Nova Santa Bárbara, 11 de março de 20í6

Nivaldir Silvestre
Presidente da Comissão de Licitação

Portaria n" 07012014

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250400 Nova Santa Bitubam. Panná -
www.nsb.Dr.goy.br
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João io Bortotti
Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

lvan Satihiro Tagami
Engenheiro Civil do Município

Rua Walfrcdo Binencourt de Moraes no 222. Centro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250400 Nova Santa BtubaÍa, Paraná -
www.nsb.or.qov.br
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neste ato

MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA A PREÇOS FIXOS E
sEM REAJUSTES ouE ENTRE sr cELEBRAM o ttuHrcípro DE NovA
smrtl eÁRgARA E A EMpRESA ........., NA FoRMA
ABAIXO:

TOMADA DE PREÇOS No 1/20í6

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Edital
TOMADA DE PREçOS N" 1/2016, de um tado, o MUNTCíP|O DE NOVA SINTA eÁReeRA,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à
Santa Bárbara - Paraná, inscrito no CNPJ sob o no

_, Nova

representado por seu Prefeito brasileiro, casado, residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.
<FORNECEDOR,CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, a seguir denominada CONTRATADA,
que ao final esta subscrevem, tem entre si justo e convencionado o presente contrato, regido pela
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações, de acordo com as seguintes cláusulas
e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula, de que as
partes declaram ter pleno conhecimento, seráo considerados suficientes para, em conjunto com
este contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita execução.

ParágraÍo Segundo - A partir da assinatura do presente contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos, que vierem a ser realizados
e que importem êm alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamente
assinados pelos representantes legais das partes.

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.E 100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bá.bara- Paraná -
u\!"\v.nsb-or.gov.br

l{r

Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa para execução
de Pavimentação com pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do
Município de Nova Santa Bárbara, de acordo com as normas previstas no edital de Tomada de
Preços no. 1/2016, do qual resultâ este contrato e de conformidade com a proposta da contratante,
vencedora do processo licitatório em quêstão.

CLÁUSULA SEGUNDA. DOS ANEXOS GONTRATUAIS

Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos:

a) Edital de TOMADA DE PREÇOS No í/2016, e seus Anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de .........
c) Placas de Obra;
d) Memoriais,
e) Projetosi
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clÁusuta TERcEIRA - DA FoRMA oa execuçÃo

Os serviços e materiais necessários à conclusão da obra, objeto deste
contrato, serão executados e fornecidos sob regime de empreitada global e de conformidade com
as especificações constantes do Edital TOMADA DE PREçOS N' 1/20í6, obedecendo aos
requisitos de qualidade, resistência, funcionalidade e segurança, previstos nas Normas do
Ministério do Trabalho e ABNT, pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA. DO PREçO

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e sem
reajuste é de R$_( daqui por diante denominado "Valor Contratual".

Parágrafo Único - No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as
despesas com impostos, seguro, taxas e demais encargos necessários à execução do objeto
contretado.

CLÁUSULA QUINTA. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente até 15 (quinze)
dias úteis, após a apresentação correta dâ fatura dos serviços executados e documentos
pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às condições de para liberaçáo das
parcelas-

Parágrafo Primeiro - O faturamento deverá ser apresentado e protocolado,
em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral da Contratânte.

Parágrafo Segundo - O faturamento deverá ser apresentado, conforme
segue:

a) Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviços executados,
período de execução da etapa, número da licitaçáo e termo de
contrato de emprertada, observação referente à retençáo do INSS
e outros dados que julgar convenientes, não apresentando
rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo Engenheiro
responsável pela obra.

b) Fatura com discriminação resumida dos serviços executados,
período de execução da etapa, número da licitação e termo de
contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes,
não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada
pelo Engenheiro responsável pela obra.

c) Cópia de guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS do
mês de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada
em Cartório, de conformidade com o demonstrativos de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra, e cópia de
guia de recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, do último recolhimento devido, devidamente
quitada e autenticada em Cartório, de conformidade com
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para
cada Obra.

Parágrafo Terceiro - A liberação da primeira parcela fica condicionada à
apresentação:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro. Fone 43. 3266.E100. CEP - 86.250-000 Nova San(a Bárbara" Paraná -
www.nsb.pr.gov.br
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a) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra;
b) Da quitação.iunto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
c) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
d) Da garantia de execução.

a) Da certidáo negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto
contratado concluído;

b) Do Termo de Recebimenlo Provisório; e
c) 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 do lote, são de inteira responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA sExTA. DA VIGÊNCN

CLÁUSULA SÉTIMA - OO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA

A contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem nenhuma
pendência e provisoriamente recebida, em até _
(décimo) dia da data de assinatura deste contrato.

dias, contados do 10o

CLÁUSULA OITAVA. DO RECEBIMENTO DA OBRA

A fiscalização da execução da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas;

A Contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviâdos pelo Contratante:

a) lnspecionem a qualquertempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem

necessários conferir;
c) Verifiquem se estão disponíveis, na obra, os veículos, máquinas

e equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique
constatada a falta dos mesmos no local da obra, serão impostas
as sanções previstas no contrato de empreitada.

No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da Contratante
contar com a total colaboração da Contratada.

A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalização e
segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas, de
acordo com as normas de segurança do trabalho.

A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito pela
Contratante para representá-la na execução do contrato.

A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo, o
qual deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalizaçáo e do órgão financiador da obra.

Parágrafo Quarto - A liberação da ultima parcela fica condicionada à

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes n' 222. Centro, Fone 41. 3266.8100. CEP - 86.250{00 Nova Santa Bárbara" Paraná -
s'wrv.nsb.or.gov.br
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apresentação:

O prazo de vigência do presente Contrato é de _ dias,
contados da data da assinatura do mesmo.
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A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário de
Oconências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da Contratada e
pela fiscalização.

A execução de serviços aos domingos e feriados só serão permitida
com autorização prévia da fiscalização.

A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, substituir ou
reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em que se
verifiquem vícios, defeitos ou inconeçóes resultantes de má execução ou má qualidade dos
materiais empregados.

Assim que a execução da obra tenha sido concluída de conformidade
com o contrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes em até í 5
(quinze) dias da comunicação da Contratada.

Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, será
procêdido o recebimento definitivo, por comissão especificamente designada pelo Contratante,
ocasião em que será lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o recebimento
provisório ou deÍinitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-
profissional, pela perfeita execução do contrato.

O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do
contrato dentro de 03 (três) dias da data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAçÃO

Do controle e fiscalização da execução deste contrato, por parte da
Contratante, se incumbirá servidor de seu quadro, por esta designada, tendo em vista assegurar o
pleno cumprimento das obrigações contratuais, sem prejuízo de outras previstas na lei, cabendo-
lhes, ainda, comunicar à autoridade superior, por escrito, e em tempo hábil, os fatos cuja solução
for de sua competência, para adoção das medidas cabiveis.

A fiscalização prevista que é exercida no exclusivo interesse da
Contratante, não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, mesmo perante terceiros,
por quaisquer irregularidades que se apurem na execução do presente contrato, e na sua
ocorrência, não implica co-responsabilidade da contratante ou de seus agentes, cabendo à
contratada, mediante notificação, conigir as falhas, imperfeiçôes ou deficiências apontadas pela
fiscalização.

cLÁusuLA DÉcrMA - DA GARANTTA DE ExEcuÇÃo

A caução responderá pelo íiel cumprimento das clâusulas deste contrato,
em especial pelas eventuais multas que forem impostas.

A garantia (caução) poderá ser levantada com os juros e acréscimos da
poupança, sendo repassada a contratada, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
da Obra, de cujo recebimento a empreiteira dará quitaçáo.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 326ó.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Biárbar4 Paraná -
ww\r.nsb.pr.gov.br
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Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer dos
itens ou serviços prêvistos, o Contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou
através de terceiros. Ainda, a Contratada deverá atender às determinações da fiscalização no
prazo máximo de 24 (vinte e quatÍo) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária.
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Caso a contratada opte por seguro-garantia ou fiança bancária, os
mesmos deveráo ter validade até a emissão, pela Contratante, do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra.

cr-Áusull oÉcrua pRTMETRA - DAs oBRtGAçÕEs DA coNTRATADA

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem
obrigações da CONTRATADA:

a) Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos,
acessórios e mão-de-obra que se façam necessários para a execução
total da obra, mesmo que náo tenham sido incluídos nas planilhas de
quantitativos pela CONTRATANTE, porém constantes das especificações
fornecidas para a elaboração da proposta e pertinentes ao objeto
contratado;

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

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

d) Antes de iniciar a execução dos serviços, confrontar entre si os
desenhos, quantitativos e especificações envolvidas dando conhecimento
à fiscalização da programação. Em caso de constatar discrepâncias,
erros, omissôes ou dúvidas, deverá apresentar proposta de soluções,
cabendo à fiscalização aceitar ou solicitar a apresentaçáo de outras
alternativas, levando sempre em conta a boa técnica;

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

f1 Efetuar às suas expensas, o transporte de pessoal, materiais e
equipamentos, até o local da obra;

g) ManteÍ no local da obra, preposto habilitado para representá-la na
execuçáo do contrato e acompanhar os trabalhos de recebimento da
obra;

h) Providenciar os alvarás de construção, recolhimento da ART, IAPAS e
outros necessários à execução e liberação da obra, antes da expedição
do Termo de Recebimento Provisório a ser lavrado pela Fiscalização;

i) Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados
os entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser
registrados no Diário de Obras e confirmados por escrito no prazo de 03
(três) dias úteis;

j) Manter em compatibilidade com as obrigaçôes por ela assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Tomada de
Preço No 1/2016, durante toda a execução deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAs oBRIGAÇÔES DA CoNTRATANTE

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, conslituem
obrigações da CONTRATANTE:

a) Pagar o valor constante na cláusula quarta no prazo avençado;

Rua Walfredo Bittencouí dc Moraes n' 222. Ccntro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
srvrv.nsb.Dr.p.ov.br
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b) Acompanhar e fiscalizar os serviços em todas as suas etapas, registrando
as ocorrências no Diário de Obras, sendo que a fiscalização periódica não
implica na aceitação tácita de etapas e serviços executados;

c) Realizar os trabalhos de aceitação e recebimento, na época oportuna,
emitindo os respectivos termos e registrando-os no Diário de Obras, no
qual deverá constar:

. Nome, endereço, telefone, engenheiros responsáveis, fiscalização e
mestre de obras da CONTRATADA;

r Nome, endereço e telefone da fiscalizaçáo da obra;
. PÍazo para execução da obra,
. Data do início das obras, dias corridos e acumulativamente os dias

impedidos de trabalhar, por casos fortuitos ou de força maior;
. Substituição de desenhos ou especificaçóes;
o Dúvidas, alteraçôes e definiçôes;
. lnício e término dos principais serviços;
. Comunicações em geral, enÍe a CONTRATADA e o MUNICÍP|O.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 contratual por dia
consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso
na colocação de placas, conforme modelos fornecidos pelo Contratante. As placas deverão ser
colocadas na obra em até 10 (dez) dias contados após a data da assinatura do Contrato de
empreitada;

d) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a Contratada não
disponibilizar os veículos, máquinas e equipamentos na obra, conforme apresentados na
proposta de preços;

e) Multa de í0% (dez por cento) do valor contratual quando a Contratada
ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização e expressa
anuência 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;

f) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando for caracterizada
a rescisão do contrato conforme o estabelecido na Cláusula décima quarta;

g) Suspensão do direito de participar em licitaçôes/contratos advindos de
recursos do Município de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando por culpa da
Contratada, ocorrer a suspensão, ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido
pelo Contratante em conformidade com a gravidade da infraçáo cometida pela Contratada,
observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal n'8.666/93 e suas alteraçóes
posteriores;

Rua Walfredo BittençouÍt de Moraes n' 222, CentÍo, Fone 43. 3266.E 100. CEP - 86.250{00 Nova Santa BtubarÀ Pamná -
www.nsb.pr.gov.br

c) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissáo
ou negligência, a Contratada infringir qualquer das demais obrigaçóes contratuais;
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ParágraÍo Primeiro - A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com
o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida
dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas vincendas e/ou
será descontada do valor da garantia de execução;

Parágrafo Segundo - As sanções previstas nesta cláusula, poderáo
cumular-se, porém, não poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, e, também,
não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato,
independentemente de interpelaçâo judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

a) Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniente capacidade
técnica;

b) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por
parte da Contratada e desobediência da determinação da fiscalização;

c) Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o contrato a
quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do Contratante;

d) Quando houver atraso dos serviços,
ContÍatante, pelo prâzo de 30 (trinta) dias;

sem justificativâ aceita pelo

Parágrafo Primeiro - A rescisáo do contrato, quando motivada por qualquer
dos subitens anteriores relacionados, implicará a apuração de perdas e danos e a aplicação das
demais penalidades legais cabíveis.

ParágraÍo Segundo - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir
da data de assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste
contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldade de qualquer natureza.

GLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

Os motivos de caso fortuito e forÇa maior, definido pela Legislação civil,
deverão ser notificados e comprovados a CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) dias úteis de suas
ocorrências e constarem devidamente registrados no Diário de Obras e em sendo aceitos, não
serão considerados para a contagem de prazo de execução.

GLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇOES
Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer

alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos
de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉflMA - DAS DESPESAS oRçAMENTÁR|AS

orçamentária:

NOVA SANTA BARBARA

Rua Walfiedo Bittencoun de Moraes n'222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara- Paraná -
u*u.nsb.Dr.gov.br
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e) Demais hipóteses mencionadas no Artigo 78 da Lei Federal no 8.666/93 e
suas alteraçóes posteriores;

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação
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Trabalho n"
- Contrato de Repasse OGU 81464012014/MCIDADES/CAIXA - Plano de

1022159-89 - Programa Planejamento Urbano, no Valor de R$_,
, que serão pagos conforme execução da Obra e medições feitas pela Contratante.

- Contrapartida do Município no valor de R$ .( ), que serão
pagos conforme execução da Obra e mediçóes feitas pelo Município.

- Contrato de Repasse OGU 7726771201ZMC|DADESICAIXA - Programa Planejamento Urbano,
no Valor de R$_, , que serão pagos conforme execução da Obra e
medições feitas pela Contratante

- Contrapartida do Município no valor de R$ . ( ), que serão
pagos conforme execução da Obra e mediçóes feitas pelo Município.

CLÁUSULA DÉcIMA SÉIMA. DO FORO

Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de São Jerônimo da
Serra - Paraná, como o único competente para serem dirimidas todas as dúvidas que porventura
se originem no presente contrato.

Assim, estando justos e contratados, firma o presente contrato em 03 (três)
vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Prefeitura do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara, .... de ....... de 2016

Empresa Vencedora Prefeito Municipal

Funcionário responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, F'one 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbarÀ PaÍaná -
s rv*.nsb.pr. eov.br

DOTAÇÔES
Exercício da
despesa

Conta da
despesa

Funcional programática Fonte de
recurso

Natureza da despesa GÍupo da Íonte

2016 4.4.90.51.00.00 Do ExercÍcio
2016 05.001.1 5.451.0120. 1 002 714 4.4.90.5í.00.00 Do Exercício
2016 896 05.001. 1 5.451.01 20.1 002 718 4.4.90.51.00.00 Do ExeÍcício
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CARTA. CREDENCIAL

nsenr o local @Sgtit_çlid, de (tnSg!t_@) de (lnsgir o ano)

À
Gomissão de Licitação.

REF: EDITAL TOMADA DE PREçOS No í/20í6

Objeto: Contratação de empresa para execução de Pavimentação com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio Íio e sarjêta em Ruas do Município de Nova Santa Bárbara

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, (insêrir o nome completo), carteira de identidade,
(insetitp nlaetp e o óroáo emissor\, na qualidade de responsável legal pela proponente
(inserir o nome da prooonente), vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria, que o senhor
(inserir o nome complêto), carteira de identidade (inserir o número e o óroão emissor), é a
pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimentos da
documentaçáo de habilitação e propostas de preços, para assinar as Atas e demais documentos,
e com poderes para renunciar a prazos recursais a que se referir a licitaçáo em epígrafe.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG no, e assinatura do responsável)

(Nome, RG no e assinatura do representante legal)

OBS: Firma reconhecida do responsável legal

Rua Walfredo Bittencourt de Moracs no 222. Centro. Fone 43. 32ó6.8100. CEP - 86.250400 Nova Sanra BfubarÀ Pamná -
urrl.nSb.Dr.Êov.br
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MODELO N'02
(razão social, endereço, teleíone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)
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MODELO NO 03
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DEcLARAçÃo DE REcEBTMENTo DE DocuMENTos

A
Comissão de Licitação.

ReÍ: EDITAL TOMADA DE PREçOS N" í/2016

Objeto: Contratação de empresa para execução de Pavimentação com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em Ruas do Município de Nova Santa Bárbara

O signatário da presente, o senhor (inserir nome completo), represêntante
legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que a mesma
recebeu toda a documentação relativa ao lote único da Tomada de Preços supramencionada, do
Edital e em apreço.

(inserir o locah, Un§q!!! o iia) de (lzgenr o mÉS) de (rnserrr o ano)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

Rua Wdfredo Bittencoun de Moraes n'222. Csntro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bitbam. ParaDá

!vrvrv.nsb.Dr.pov.br
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MODELO N'04

ATESTADO DE VISITA

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS N'í/2016

Objeto: Contratação dê empresa para êxecução de Pavimentação com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em Ruas do Município de Nova Santa Bárbara.

Declaramos que o Engenheto @!!@!g@), CREA no (inserir o
número) da proponente (inserir o nome da p,roponente'|, devidamente credenciado, visitou o
local da execuçáo da Obra do lote único, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

(inserir o local\, @u!_g_db) de (@) de tnserrr o ano

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável pelo licitador)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro habilitado da proponente)

Rua Walfredo Bittencourt de Momes n' 222, CentÍo. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250400 Nova Santa Biírbara Pa.aná -
wwr*,.nsb.or.gov.br
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MODELO NO 05
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DEcLARAçÃo DE RESeoNSABTLTDADE rÉcnrca

A Comissão dê Licitação

Ref: EDITAL TO|IíADA DE PREÇOS No'l/20í6

Objeto: Contratação de empresa para execução de Pavimentação com pêdra irregular,
drenagem pluvial, meio fio e saÍjeta em Ruas do Município de Nova Santa BárbaÍa.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução no 2,l8 de
29106173 e no 317 de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela Obra do Lote, caso venhamos a vencer a
referida licitação, é:

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento .iunto à empresa, dentro das leis
trabalhistas vigentes.

@9nr-e-!ocgl, inserir o dia de tnserrr o mes de (inserir o ano\

Lote no Nome Especialidade CREA no Data do
Registro

Assinatura

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

Rua Walfrcdo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Pamná -
uurv.nsb.pr.gov.br
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MODELO NO 06
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARAçÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No í/2016

Objeto: Contratação de emprêsa parâ êxecução de Pavimentação com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio rio e sarjeta em Ruas do Municipio de Nova Santâ Bárbara.

O signatário da presente, em nome da proponente, (inserir o nome da proponente),
declara, expressamente, que se sujeita às condiçôes estabelecidas no Edital de Tomada de Preço
em consideração, dos respectivos modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará
integralmente qualquer decisáo que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação
apenas das proponentes que ha.iam atendido às condiçôes estabelecidas e demonstrem integral
possibilidade de executar a Obra e/ou os Serviços.

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, & 20, e Artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações e que está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(inserir o loca}, @ei!_g_Cj) de tnsenr o mes de ,nserrr o ano

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua walfredo Bittencoun de Moraes no 222. Csntro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sanla Biirbara Panná -
www.nsb.pr.eov.br
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II'IODELO NO 07
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

PROPOSTA DE PREçOS

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No í/20í6

Objeto: Contratação de empresa para execução de Pavimentação com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em Ruas do Município de Nova Santa Bárbara.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S', nossa proposta de preços
relativa à execução (inserir o objeto da licitação), do Lote Único da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do lote é
de R$ (inserir o valor da proposta) inserir o valor eÍenso

O prazo de execução do objeto do referido lote é de (inserir o prazo de
execucáo) meses , contados à partir do 'l0o (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de
Empreitada

(inserir o prazo de validade por ertenso) dias a partir da data limite estabelecida para o
recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02) pela Comissáo de Licitação.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade
Tomada de Preços, no 1/20'16.

Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está sendo considerados
todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros, inclusive encargos
trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de
execução das obras/serviços.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes no 222. Cantro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bfubara, Paraná -
www.nsb.pr,gov.br
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O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o orazo de validade)
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MODELO N'08
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

PLANILHA DE SERVIçOS
E

Oreâmênto - PavimentaÇão Rua Maria José Bittencourt
Orcamento - Pavimentacão Ruas Maria José Bittencourt e Auousto José de Abreu

DESCRTÇAO DOS SERV|çOS UNID QTDE PREçO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

(iDcnLsJe@D, tnsenr o de (inserir o mês) de (in§eru! p aoo)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro habilitado)

Rua Walfredo BiÍtencourt de Moraes no 222. Centro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bfubara. Paraná
wrvrl.nsb.pr.gov.br

12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ReÍ: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 1/20í6.

MUNICIPIO: Âlova SanÍa Bárbara

OBRA: Contratação de empresa para execução de Pavimentação com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em Ruas do Municipio de Nova Santa Bárbara.

PROPONENTE: (inserir o nome do proponente)

CONFORME ANEXO

ITEM

I

tt
r :
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MODELO NO 09
(razão social, endereço, teleÍone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARAçÂO DE CUMPRTMENTO AO ART. 7o, tNC. XXXil DA CF

À Comissão de Licitação

ReÍ: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No í/20í6

Objeto: Contratação de empresa para execução de Pavimentação com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em Ruas do Município de Nova Santa Bárbara.

Prezados Senhores,

O signatário da presente, o senhor (inseir o nome completo), representante legalmente
constituído da proponente (inseir o nome da proponente) 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 14 (quatoze) anos.

(inserir o local), @_ç!!g) de (inserir o Ínês) de @)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n'222, Centm, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbai4 Paraná -
wgw.nsb.pr.sov.br
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MODELO NO íO
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Reí: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No í/20í6.

MUNICIPIO: Nova Santa Bárbara
OBRA: Contratação de empresa para execução de Pavimentação com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em Ruas do Município de Nova Santa Bárbara.

PROPONENTE: (inserir o nome do proponente)

OBS: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão disponíveis
(próprios, alugados ou outros) na Obra do Lote. Declaramos outrossim, que os veiculos,
maquinas e equipamentos supra-relacionados serão disponibilizados na obra na eventual
contratação.

(inserir o loca|, inserir o dia de ,nserrr o mes de (inserir o ano)

Lote
Ílo

Veiculo/Maquina/Equipam
ento

Marca
e

Modelo

Forma
Aquisição
(próprio,

alugado, etc)

Ano
Fabricaçã

o

Quant

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro habilitado)

Rua Waltiedo Binencourt de Momes no 222. Ccntro. [:one 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbam. Paraná -
Dr.aov-br
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MODELO N" 11
(razão social, endereço, teleíone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

oecuReçÃo corupRosaróRrA DE ENQUADRAMENTo como MrcRoEMpREsA ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Comissão de Licitaçáo

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No í/20í6

Objeto: Contratação de empresa para execução dê Pavimentação com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio fio e sarjêtâ êm Ruas do Município de Nova Santa Bárbara.

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

2006, que a Empresa

@n!_9_!9530, UlSSiry aà de ünserr.o,mês) de inserir o ano

CNPJ ....

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

Rua Walfredo Binencouí de Morâes n' 222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara" PaÍaná -
*rr§ . nsb. or. eov. br

45

esta enquadrada na categoria ...........(Pequeno Porte ou Microempresa), bem
como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
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ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAÇÃO
EM PEDRA IRREGULAR

1 - GENERALIDADES:

a, Pretende-se através do presente memorial técnico, descrever de forma detalhada a execução
da obra de pavimentação de pedra irregular e galeria de água pluvial (Ligação das bocas-de-lobo
até os pv's existentes), a ser implantado nas Ruas Maria José Bittencourt e Augusto José de
Abreu, no Jardim Esperança, cidade de Nova Santa Bárbara-Pr.

b-) A largura da área a ser pavimentada é variável, conforme projeto de pavimentaçáo em Pedra
lrregular que foi devidamente implantada in loco por profissionais do município.

2 . TERRAPLANAGEM

2.1 -REMOÇAOELTMPEZA

O leito natural das vias públicas será removido com a motoniveladora, as camadas superficiais
das ruas a serem executadas pavimentações em pedra irregular, fazendo o nivelamento do
mesmo e os excedentes retirados com pá carregadeira e tÍansportados com caminhão
basculantes, todo este serviço será executado pela empresa contratada para este finalidade.

2.2. CORTES

Os cortes serão executados quando houver necessidade de escavar conforme o greide das ruas
com motoniveladora e pá canegadeira obedecendo ao nivelamento das ruas.

Os atenos seráo executados quando houver necessidade de aterrar conforme o greide das ruas,
serão importados material de primeira categoria e espalhadas com motoniveladora e de 100%
do Próctor normal com umidade necessária.

3 - COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTACÃO POLIÉDRICA.

Após a verificação do índice de compactaÉo, e em sendo satisfatório, será espalhada
manualmente uma camada de solo argiloso, entre o meio fio existente, numa espessura média de
20 (vinte) centímelros que constituirá a cancha de assentamento de pedras poliédricas. O material
da referida cancha poderá ser provenienle da área de empréstimo de imóvel rural de domínio
público municipal, a empresa contratante deverá êfetuar o serviço da cancha com seu
espalhamento e regularização para o assentamento o carregamento e o rêspectivo transporte da
jazida será por conta do contratante.

4. PAVIMENTACAO

As pedras poliédricas serão extraídas da jazida, cuja composição rochosa seja adequada paÍa
corte homogênea das pedras, e deverão ser carregadas e transportadas ao local da obra, sendo o
transporte deste material por conta da contratada, devendo ser depositado junto a lateral da pista,

16
Rua WalAedo Bittcncoun de Moràes n' 222, Centro, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa Biárbar4 Paraná -

rvrvw.nsb.pr.qov.br

2,3- ATERROS
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serão assente de forma manual com utilização de marreta para fixação das mesmas no colchão
de base, de forma homogênea, deixando o menor espaço possivel entre as mesmas. Concluído
os assentamentos de pedras, será espalhada uma camada de material utilizada na base para
preenchimento de vãos das pedras.Em seguida será compactado logo após o termino do
assentamento das pedras que as mesmas possam acomodar previamente na base; a segunda
rolagem será efetuada necessariamente com rolo liso com solo da cancha com teor de umidade
satisfatória, quer seja após a ocorrência da primeira chuva ou posterior a aplicação de água com
caminháo pipa, para proporcionar o travamento das pedras .

5 - LIMPEZA DA OBRA / ACABAMENTO FINAL

As pedras inutilizadas bem como quaisquer detritos serão removidos da área de abrangência das
vias ora pavimentadas. Após a compactação final das pedras poliédricas, será espalhada camada
final supeíicial de pó de pedra, espalhado com vassoura, de forma manual para preenchimento
final dos vazios entre as pedras.

No que tange aos serviços de calçamento de pedras irregulares, propriamente dito, exigem-se os
seguintes controles:

. O pavimento pronto deverá ter a forma definida pelo alinhamento, perfis, dimensóes e
seções lransversais típicas estabelecidas pelo projeto geométrico;

. Durante todo o periodo de construção do pavimento e até o seu acabamento definitivo náo
é permitida a passagem, sobre o mesmo de animais e veículos automotores;

. A pavimentação náo deverá ser executada quando o material do colchão estiver
excessivamente molhado (saturado);

. Todo material a ser empregado deverá ser previamente aprovado e verificadas as
condições de aplicabilidade;

. O solo utilizado no colchão deverá obedecer aos seguintes parâmetros:
- indice de Plasticidade < 6;
- Limite de Liquidez < 25;
- Expansão < 1o/o.

. O material pétreo utilizado na execução do cordão de pedra e da pavimentação deverá
obedecer às seguintes especificações:
- lndice de Abrasão Los Angeles < 40%;
- Ensaio de durabilidade em ciclos som sulfato de sódio, apresentar desgaste < 15%

Rua Walfredo Bittencoun de Moracs no 222, Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbarÀ Paraná
rvu'rv.nsb.Dr.gov.br
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6 - CONTROLE
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DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA

Esta especificação tem por objetivo definir e orientar a execução dos dispositivos de drenagem
pluvial urbana em obras rodoviárias sob a jurisdição do DRE/PR.Os dispositivos aqui
considerados são apresenlados no "Album de projetos - tipo" do DER/PR.

2 - DEFINIQÃO

A drenagem pluvial urbana consiste em um sistema de coleta e remoção das águas pluviais
precipitadas nas áreas urbanizadas, reconduzindo - as através de uma rede coletora a local
adequado, seja este rio, fundo de vale ou outra rede de maior capacidade, onde seu
direcionamento não cause erosão, desbanancamento, inundaçóes ou quaisquer outros danos ás
áreas adjacenles.
Os dispositivos de captação e direcionamenlo constituintes do sistema de drenagem pluvial
urbana são os seguintes:

- Bocas de lobo: são dispositivos executados junto aos meios-fios com sarjeta. Para captar as
águas pluviais, conduzindo-as à rede coletora. Podem ser executadas bocas de lobo simples ou
duplas, em funções da vazào de chegada das águas ao ponto de captação. São constituídas por
uma caixa centrada no meio-fio, para entrada de água no nível do fundo da sarjeta e tâmpa de
concreto ao nível do passeio.

- Caixas de ligação: São dispositivos auxiliares, construídos para permitir a mudança de
declividade da rede coletora, e dos diâmetros dos tubos empregados. São subterrâneos, não
visitáveis, e suas dimensóes definidas em função dos diâmetros dos tubos a elas ligados.

- PoÇos de queda e de visita: dispositivos cuja função é permitir a inspeçáo, limpeza e
desobstrução da rede coletora. Devem ser executados sêmpre que houver mudança de direção
da mesma, cruzamentos de ruas, a montante da rede e em trechos longos sem inspeção Podem
ser executadas com queda interna para controlar a declividade da rede.

- Rede coletora: rede coletora é responsável pela condução das águas pluviais. É constituída por
tubos de seçâo circular, normalmente considerados para os tubos são as seguintes:

I ) - Tubos de concreto simples: São utilizados para diâmetros de até 0,60m, desde que em
regiões não submetidas a trafego pesado.

2) - Tubos de concreto com armadura simples: São utilizados em qualquer diâmetro, desde que
em regiões não submetidas a tráfego pesado.

3) - Íubos de concreto com armadura dupla: são utilizados em regiôes submetidas á ação de
tráfego pesado.

O assentamento, quando em área não trafegável, será efetuado sobre base de argila.

li1

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222. Cenrro. Fone 43. 32ó6.8100. CEP - 86.250{00 Nova Santa Bárbara- Parana
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Todos os materiais utilizados deveráo satisfazer ás especificações aprovados pelo DER/PR, a
saber:

- cimento - "recebimento e aceitação de cimento portland comum e portland de alto forno"
- Agregado Miúdo: 'Agregado Miúdo para concreto de cimento'.
- Agregado Graúdo: "Agregado Graúdo para concreto de cimento".
- Agua: "Agua para concreto".
- Concreto: ' Concreto e Argamassas:
- Aço: "Armaduras para concreto armado".
- Formas: "Formas e cimbres'.

Os dispositivos executados em alvenaria deveráo utilizar tuolos maciços, requeimados, de
categoria "c", atendendo ao disposto na norma NRB 7170 da ABNT.
O concreto utilizado nos dispositivos deverá ser dosado experimentalmente para uma
resistência característica á compreensão simples, aos 28 diâs, de 20 Mpa.
O concreto deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NRB 61 í8 e NRB 7178
da ABNT.
O material utilizado no tampão de concreto utilizado nos poços de queda deverá atender ao
disposto na NRB 6598 da ABNT.

Todo o equipamento deverá ser inspecionado pela fiscalização, devendo dela receber aprovação,
sem o que não será dada a autorizaçáo para o início dos serviços.

Os equipamentos deverão ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessário para a
execução satisfatória dos serviços.

Os equipamentos básicos para a execução dos dispositivos de drenagem pluvial urbana
compreendem:

- Betoneira, depósito de água, carrinho de concretagem, vibrador mecânico e ferramentas
manuais próprias dos serviços de carpintaria, alvenaria de tijolos e acabamento.

5 - EXECUCÃO

5.1 -BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

As etapas listadas nas alíneas "a" até "G" são os poços de visita e bocas de lobo em alvenaria de
blocos de concreto:

a) - Escavação: esta etapa será parte integrante dâ escavação das trincheiras para
assentamento dos tubos de concreto da rede coletora:
- Regularização e compactação do fundo:

- Umedecimento do solo.

- Execução das paredes da caixa em alvenaria de blocos de concreto, sendo os blocos
assentados com argamassa de cimento de 10MPa. Ajustar a entrada dos tubos da rede
coletora com rejunte da mesma ârgamassa;

- Execução, nas paredes internas, de chapisco com argamassa de cimento e areia, traço
1:3, emboço e reboco;
- Complementação das laterais com o material escavado;

49

b)
c)
d)

e)

0

Rua Walfredo Bittencourt de Moracs no 222. Cenúo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Btubarq Paraná -
www.nsb.or.gov.br

3 - MATERIAIS

4. EQUIPAMENTOS
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g) - Reaterro e compactaçáo; esta etapa deverá ser parte integrante do aterro e
compactaçáo da rede coletora.

5.2 - REDE COLETORA

As etapas para assentamento da rede coletora são as seguintes

- lnstalação dos tubos de concreto;

- Aterro das laterais do tubo com o material escavado, desde que este seja de boa qualidade.
Aterro deverá ser feito em camadas de 20cm, sem controle de compactação, utilização de
compactador vibratório.

- Execução do reaterro mecânico com a própria retroescavadeira da escavação, até se atingir
uma espessura de 100 cm acima da gerâtriz superior enerna do tubo. Deverá ser utilizado próprio
material escavado, desde que seja de boa qualidade. A compactação do material de reaterro
deverá ser executada em camadas individuais de 20cm de espessura, por meio de "sapos
mecânicos", placas vibratórias ou soquetes mecânicos.

a) - O controle geométrico será realizado através de métodos topográficos correntes
avaliando- se o alinhamento, declividade, dimensôes e cotas de dispositivos de captação
e inspeção.

b) - A fiscalização apreciará, de forma visual, as condiçôes de acabamento.

6.2 - CONTROLE TECNOLOGICO

a) - O controle tecnológico do concreto empregado nos dispositivos de drenagem pluvial
urbana será realizado pelo rompimento de corpos de prova á compreensão simples, aos 7
dias de idade, de acordo com o prescrito na NRB 61 18 da ABNT , para controle
assistemático.Para tal, deverá ser êstabelecida, previamente, a relação experimental enlÍe
as resistências à compreensão simples aos 7 e aos 28 dias.

b) - O contÍole tecnológico dos tubos empregados deverá atender ao prescrito na NRB 9794
da ABNT. Em principio, serão executados apenas ensaio a compreensão diametral,
atendendo ao definido na NRB 9795 da ABNT, formando-se amostras de duas peças
para cada lote no máximo 100 tubos, de cada diâmetro utilizado. Ensaios de
permeabilidade e absorção somente serão exigidos se existirem suspeitas quanto às
caracteristicas dos tubos utilizados.

c) - Em caso de suspeitas quanto à qualidade, os tijolos empregados na confecção dos
dispositivos em alvenaria de tijolos, serão submetidos ao ensaio à compreensão definido
na NBR 6460, formando-se duplas conforme o previsto na NRB 7170.

lt3

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222. Ccntro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250{00 Nova Santa BárbarÀ Paraná -
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a) - Escavação da trincheira, com as declividades e profundidades indicadas no projeto, em
largura supêrior ao diâmetro do tubo em duas vezes o seu diâmetro;

6 - CONTROLE

6.I - CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO
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6.3 - AcErrAÇÃo

6.3.í.- AcEtrAÇÃo Do coNTRoLE GEoMETRtco E DE ACABAMENTo

O serviço será aceito, à luz deste item, desde que sejam atendidas seguintes condiçóes:
a) - O acabamento será julgado satisfatório;
b) - As característica geométricas previstas tenham sido obedecidas. Em especial, as

variaçôes para mais ou para menos do diâmetro do tubo, em qualquer seçáo transversal,
nâo devem exceder a 1 o/o do diâmetro interno médio. As dlmensões dos demais
dispositivos não diÍiram das de projeto, de mais do que 5%, e em pontos isolados.

c) - O alinhamento dos tubos não possua variação maior que 2 (dois gÍaus.).
d) - O encaixe dos tubos não apresênte variação maior do que 2% (dois por cento) do seu

diâmetro.

6.3.2. - ACETTAÇÃO DO CONTROLE TECNOLÓGrCO

O serviço será aceito, à luz deste item, deste que seja atendidas as seguintes condiçóes

a) - A resistência à compreensão simples estimada para o concÍeto, definida na NBR 61 18
da ABNT para controle assistemático, seja igual ou superior à resistência característica
especificada.

b) - Resistência à compreensáo diametral obtida nos ensaios efetuados seja igual ou
superior aos valores mínimos especificados na NBR 9794, para a classe e diâmetro de
tubo considerado;

c) - Os tijolos utilizados sejâm julgados, pela fiscalização, como de qualidade satisfatória.

7 - MED|ÇÃO

a)

Os serviços relativos à confecção do sistema de drenagem pluvial urbana, executados e
recebidos na forma descrita, seráo medidos, em separado, para cada dispositivo, de acordo
com os seguintes itens.
Escavação: será determinado o volume escavado para a execuçâo da rede coletora e
demais dispositiva, classificado e expresso em metros cúbicos. Será feita distinçáo em
relação ao processo de escavação empregado (manual ou mecânico). Volumes de
escavação considerados excessivos pela fiscalização, não serão objeto da medição.
Apiloamento: será determinado o volume de solo apiloado, destinado à eventual
complementação do espaço resultante da retirada das formas, expresso em metros cúbicos.
Volumes de apiloamento considerados desnecessários pela fiscalização não serão objeto de
medição
Formas: será avaliada a área de formas utilizada, expressa em metros quadrados.
Revestimento em argamassa de cimento e areia: será determinado a metragem do
revestimento das paredes internas nos dispositivos em alvenaria de ti,lolos, expresso em
metro quadrado.
Concreto: será determinado o volume de concreto aplicado, conÍorme o tipo, expresso em
metros cúbicos.
Alvenaria de tijolos:, quando prevista, seÍá medida pela área executada, expresso em
metros quadrados.
Aço: O aço utilizado nas formas nas armaduras e escada tipo "marinheiro", será medido em
função de sua aplicaçâo, expressa em quilogramas.

b)

c)
d)

111

e)

0

c)
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CALÇADAS

Será executada calçada de concreto desempenado na espessura de scm, com
traço 1 :3:5, Fck=12,0 MPa. A execução dessa pavimentação será feita sobre leito de brita lançado
sobre o solo já compactado 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 ficar o mais liso possível, mas antiderrapante, com juntas de dilatação com espaçamento
de no mínimo 1,50m, este calçamento deverá respeitar a largura de 2,00 metros, conforme
projeto.

Nos locais onde existam obstáculos que atrapalhem o fluxo de pedestre (conforme
projeto), deverá ser feita a remoçáo ou demolição destes obstáculos e posterior regularização do
terreno para a recomposição da calçada conforme o descrito anteriormente. O entulho e os
materiais náo sujeitos a reaproveitamento de qualquer demolição ou remoção, serão
transportados e levados a bota-Íora adequado e aprovado pela fiscalização.

RAMPAS DE ACESSO (PNE)

Serão executadas em piso de concreto com 7 cm de espessura, Fck= í2 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 apresentada no pÍojeto poderá ser ajustada conforme
levantamento do local de sua implântação a ser verificado in loco pela empresa executante,
variando de acordo com o desnível entre a sarjeta e o passeio, mas não deverão ter a inclinação
superior a prevista na NBR 9050 (8,33%).

A pintura deverá ser efetuada utilizando-se para tanto gabaritos e faixas contendo o
'símbolo internacional de acesso", com pictograma branco inserido num quadrado de fundo azul
de '1,20m de lado, respeitando as recomendações da NBR9050; a aplicação da tinta ao piso
deverá ser efetuada através de pistola "a frio', mesmo processo utilizado para pintura viária a fim
de aumentar a vida útil das marcações; a tinta utilizada deverá ser específica para demarcação
viária.

Rua walfredo Bi[encoun de Moraes n" 222. Ceniro, Fone 43. J266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BiirbarÀ Parará
.Dr.gov.br
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8 - PAGAMENTO

a) - Escavaçãor O pagamento será feito, após a aceitaçáo e a medição dos serviços
executados com base no preço unitário proposto, o qual representará a compensação
integral para todas as operaçóes, transportes, máo de obra, equipamentos, encargos e
eventuais necessários à completa execução do item considerado.

b) - Apiloamento: O pagamento será feito, após a aceitação e a mediçáo dos serviços
executados, com base no preço unitário proposto, o qual representará compensação
integral para todas as operações, transportes, mão de obra, equipamentos, encargos e
eventuais necessários á completa execução do item considerado.

c) - Formas, concreto, alvenaria de tijolos, aço e revestimento em argamassa de cimento e
areia: O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos serviços executados
com base no preço unitário proposto, o qual representará compensação integral para
todas as operaçóes, transportes, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais
necessários á completa execução do item considerado.
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Simbolo intemacional de acesso
(pictograma branco sobre fundo azul 1 ,20mX 1 ,20m)

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 ser utilizado, deverá ter

fck = lSMPa e consumo mínimo de 250k9 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 concreto será utilizado o método da irrigação ou

aspersão de água em intervalos freqüentês. Após a extrusão, antes da cura total do concrêto, as

superficies deverão ser alisadas com desempenadeiras de aço. O alinhamento deverá apresentar

perfeita concordância com as modificaçóes de direção e curvas. O rebaixamento das guias deverá

ser executado antes da cura do concreto para permitir um bom acabamento.

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n'222. CentÍo, Fone 43. 1266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa BárbarÀ Paraná -
wrvw.nsb,pr.qov.br
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Obra: Rede de Escoamento e Drqnaglrm de Áquas
Pluviais

Local: Jardim EsperanÇa - Nova Santa Bárbara - Pr

I. PARÂMETROS E CRITÉRIOS BÁSICOS CONSIDERADOS NO PROJETO

Dados Pluviométricos

Foram considerados, no presentê projeto, os dados de intensidade de chuvas do posto de
Londrina, tendo em vista possuir precipitaçôes médias anuais semelhantes às do Município
de Sertanópolis, sendo a intensidade de precipitação máxima calculada conforme a
fórmula abaixo:

NOVA SANTA BARBARA

. K.TrD . K.Trm

(t+to)n (t+ts)n , sgnds

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. 1"0'oe3
t:

(t + 36;o.ere

Método utilizado no cálculo das vazões

As vazôes foram determinadas pelo Método Racional, conforme a fórmula abaixo

Q=C.LA sendo,

Q = Vazão no ponto considerado (m3/s.);
C = Coeficiente de escoamento superficial;
l= lntensidade média de precipitação (m3/s.Ha.);

Tempo de Recorrência

Foi considerado o periodo de 5 (cinco) anos para o cálculo da tubulação, considerando
serem trechos a jusante com tendência a absorver contribuições futuras, conforme
cálculo.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, CeÍttro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Biárbar4 Paraú -
rrrrr'.nsb.pr.goubr
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2. DtsPosrÇÃo 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 foram calculados baseados no greide final proposto no projeto de
pavimentação asfáltica do loteamento.

Os coletores são formados por tubos circulares de concreto, sendo:

- Tubos de O 400mm sem armaçáo (galeria principal);

Tempo de Concentração

E considerado como o tempo em que a água percorre as superficies até a boca de leão mais
próxima, acrescido do tempo de escoamento no interior do coletor, desde o engolimento até a
seção considerada e é representado pela seguinte fórmula:

Tc=Ts+Tg sendo,

Ts = Tempo gasto pela água para percorrer telhados, calhas, calçadas, etc.,
sendo compreendido entre 3 a 20 segundos. Segundo recomendações feitas no. "RELATÓRIO
DO ESTUDO PARA O CONTROLE DA EROSAO DO NOROESTE DO PARANA', 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=L/v sendo,

V = Velocidade média no tubo em m/s

L = Extensão do percurso em m.

CoeÍiciente de Escoamento Superfi cial

O coeficiente de escoamento supeÍficial é considerado como a relação entre o pico de vazâo
por unidade de área e a intensidade média de chuva.

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222. CentÍo- Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250400 Nova Santa Btubar4 Pâraná -
rvwrv.nsb.Dr.aov.br
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Tg = Tempo de escoamento nas galerias, levando-se em conta a velocidade
média de escoamento e a extensão de percurso nas galerias e é representado pela seguinte
fórmula:
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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, sendo:

C =0,80 para áreas cobertas ou pavimentadas;

C=0,30 para áreas descobertas, sem telhados ou com pavimentos
permeáveis.

Tal índice intermediário foi, portanto, adotado neste projêto como sendo:

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

v R 213.I1,/2 gz r'3.11r'2

V
n ,ondê:

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

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 í%,
visândo evitar possíveis assoreamentos nas tubulações.

Area Drenada

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

As áreas consideradas paÍa este projeto são aquelas definidas pelos locais imediatamente
atendidos pelas tubulaçôes e pelas áreas adjacentes próximas, considerando as
características topográficas 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.

n

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Báôara. Paraná -
s s rr'.nsb.prgov.br

C=0,6
Dimensionamento dos Coletores

V = Velocidade de escoamento em m/s;
R = Raio hidráulico da seçáo de vazão em m;
| = Declividade superficial em m/s;
n = Coeficiente de rugosidade.
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Ref. Tomada de Preços ,1" ll2OL6 - Contratação de empresa p€ra
execuçáo de Pavimentaçáo com pedra irregular, drenagem pluvial, meio
Íio e sarjeta em Ruas do Municipio de Nova Santa Bárbara.

O presente Processo, o Edital convocatório, bem como a
minuta do contrato, atendem âs exigências da Lei no 8666 /93.

Nova Santa Bárbara PR, 08/03/2016.

Departamento Jurídico

to Juridico
Martins Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTÂDo Do PÁRÂNÁ
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TCEPR

Vglla!

Detalhes processo licitatórjo

CPF: 427r512958 (!egpU!)

Entdade úecutorã MUNICiptO DE NOyA SqNÍA BÁRBÂRÂ

Ano* 2016

No licitôção/dispensa/inengibilidâder 1

Modalidade* Tomada de preços

Número editôYpíocesso" 9

Descrição Resumida do Obieto* cont atação de empresa para execução de pôúmentação com pedía irregular,

dreíÉg€m pluvial. meio fio e sarieta em Ruas do Municiaio de No!'à Santa 8árbara

FoÍma de AvdliÉo M€noí PÍêço

Dobção OÍgmenháÍia* 05OOrú451012010O24490S1«rcO

PÍeço máxinro/Rúêrência de preço - 328.073,34

oab de rançanle to do Edibl 0S/03/2016

Dats dà Abert -a dàs Proposbs 06/04/2016 Datã Reglsto

NOúA Dab da Abêrturô dôs Data Regisuo

PÍopo6bs

Data CarEdarneÍb

r4t03/20t6

htts/servic6.tcê.pí.gov.brlTC EPR/M unicipal/AM UD etal llesProcessocün pra.aspx 1t1

I
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Imprensa Nacional - recibo de recebimento de oficio Página 1 de 1

Ér I 2')

L__1.lulr Recibo

P.esidêíciô da Repúblicô

Imprensà Nacionâl
A'Ú4c

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

q o
zs

,8 08

A Imprensa Nacional recebeu OfÍcio Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes câracterÍsticas:

Data de envio: 0A10312076 10:13:34
Origemr Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: Claudêmir Valério
Oficio:3851871
Data prevista de publicação: 0910312076
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamênto; Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos Jornais Oficiais.

E

Matérias
seqüencial Arquivo(s) MD5 Tamanho (cm) valor

8826731 Edital TP 1 2016 para publicação diario união.rtf 6fd9ba9671ê4a798
48690dd0754482ab

Total da matéria 5,OO R$ 1s 1,85
TOTAL DO OFICIO 5,OO Rl 1s 1,8s

https:i/incom.in.gov.br/recibo.do?idoÊ3 85 I 87 1 08/03/2016

.=!-irytintlgq"l

5,OOl
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0a/m/2016 DIOE - D€parlâmento de lmpreísa Oficial do Estado do Paraná

Departamento de lmprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

123

E
ê
I

L7??7 l2OL6
Tomada de Preço 1/2016

PlvINOVASANTABARBARA - PÍefeitura l4unicipal de Nova
Santa BáÍbara

Elaine Cristina Luditk

licitacao@nsb. pr.gov. br

08/03/2016 10:06

.i oiário onctal com. rnd, e sêrviços

_, Municipalidades

r Prefeituras

Nova Santa Barbara

+ Edital - cls
EditalTP 1 2016 oara

fn oublicãcãolE-- ;E.se KB

Protocolo

Ítulo

órgão

Depositáío

E-mail

Enviada em

Data de publicaÉo

." O9lO3/20t6 Quarta-felra

Histórico

Valor ainda não confrrmado

ÂGI'AROANOO ÍRIAGEM

htQsl ,vww.d@umeíÍ6.dioe.pr.go\/.ú/dodacoÍnpaftanento ,lâteÍia.do?action=imprimir&êdAbBAByAZAâBDAZCABp&imprimir=1 1t-l
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io:1208 C. Procópio, Quarta-Feira,09 de Março de 2016
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Prefeitura Municipal de
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2596 -4.4.e0.52.m.00 326- Eq(llpsíÍEírb§. irardEl Peml3,lenlo.. 2.50ô,@
TOÍAL.....&ü1,@
Ârl ? - CdrÉ í€orÍso parâ âb€íiuÍa (b CÍódilo Aí,lár8l &deÍEnlâr ê{ehrado

@ âdgo €tneíio.6 oíeíEi(ro o âraêsso dê áj?acâdaçáo.
RECETTA
í.3.2.5.0 t.05.03.09-ôNtBUs FR.!r6.....--30,00
,.7.2.2-«l.03.00.00 - PÍosrEína Ed de Cuâlil. dos Coos Mun. de Sârld€ FR 31t6..

a_71,(n
EXCE§SODEêIRECâI)AçIO....A.aOl,@ IOTAL. A.801,N
NováSant Bàt€Í8,08 ds ússodê 20í 8.

CL.u.lüntv.la.ló . PnÍ.lto Xunlclpâl

oECRETO ll.: 0r7t2016
o PREFEITo MtJNtCtpAL oE NovÂ SAÀÍTA BARBARÀ no l,3o (b s.rs

atrihJlçó€ lêgais, ÍÉ;C']f EXONERAR
Árt1o- Fica esxr'àdà a p€diro o (a) &. {a) o (e) SÍ. (a) lód€.le Firí* GoÍÍEs.

odtsdoíB do RG n' 6.840-119{ SESP/P& {ro caÍso de Píoí€ss dê Ed(E@

,to VLgro, Oô.a! a Sêw Uabanoa

aPRovÂoos Do rEsÍE sEltnvo oE
:l{TE AO ÊOÍt L tl'Oolr20l5-
,o T€slê S€l€tivo ds EstagláÍbs, no uso dê
visra 3 Lei F.dê-râl n lí 78aDma . Lâi
ortlndel.ândo a hoínobg€ç& do R6dlsdo
,s r€Íer€nts ao Edltsl no 00112015. TORNA

'ROVADOS. rd«&odo3 no .nerc I Cê3te
spêcifcá(b3 no m€3nro ânâxo.
cêr. m dia 04 dê m8rço ó6 mí6. âs 14:m
râ Wâlt úes do6 Sânlo3 Porâ', sila íla Rua
dâto3 deveóo 3pÍ€§sfilar 06 docum€nlos
Üdâde - Câdaslro dê P6$oa Flsicã - CPF
üeo2016
6l)
ãr6.

NEXO I
VADOS OO ÍESTE SELÊTIVO OE
lTAL001l201 3.

,SlO - PRESIDENTE DACOMISSAO

rI I:

-

-

ELIIEIIEI

W

!o l3a.6, l$e,5r

. I rr 16.3 1 lrlqri
1.a lrí,q, lrre.q

r l:n lrr3 I
,5 li!ôm I tl3ô-6
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! Nouc SantaBdrbara

Âvlso. DE ALTERÂçÀo DE EDITAL E REABERTURA DE PRAZo Do
PREGAO PRESENCIA! N' 4,20I6 - SRP
Ob.i.io: R.!ütre d. prsot p.ê *dls.l lqubiçao d. bomboÍs p... pi!.o!.
Tipo: IÍdo. preçó, pôr ir.m.
Rcc.binetrto dos Eovelop.s, Ata tu 9:!0 to.8 do di. 22^lll201ó
ldcio do PÍEgâo: Di.22OJn0l6, ü 10:00 hol3
|rcço oiiimo: R§ r0.ó92J,1 @a Mit S.i3cior . Novoir . Doi! R..i! .
Yi.t e Qu.tm Cê.two. Í.fn.-..áá .ô-^!"-..r-á pod.Íüo s.r obüdâ3
etn honi.io d. €xpedi.í1. u ttEfátE Muiciprl d. Nova Súrs Báúb@, sno à
Ru WalE .lo Band@ú dc Mlre3 Í'222. pêlo fon.: .ll-326ôE 100. por Em.il:
!E!!!!3o@$-PIêo!.bÍ oú pclo silê lsnL.EltrlEgesbj
Nolt Ssta Briibea 07/032016.
Fabio Hniqü. Coúês

AVISO DE LICTTÀÇÃO
f,dil.l d. Tom.d. d. Pr.Íor r' 0{Jr20l6 -PltNl

A PREFEITURÀ DO I,ÍUNIC'PIO DE NOVO ITACOLOMI, ESTADO DO
PAP.ANÁ. tona público qu. faÍá rc.lia, âs 09:00 hora! do dia 28 d. Eeço
de 201ó, u Âv.nid. 2E de Scl..mb.o, 7ll, Fone/tü 0f,\dl 3417-ll16 - CEP
E6 E95-000, r_oro lt .oldi - P.mí TOMÂDÂ DE PREÇOS, 

_TIPO MENOR
PREÇO GLOBÂ1 . p@ Coln a.Éo d. capi6. p.rr dird!.rao d. .tos
ofcilis do úúi.íDio iúD'.ú3. *rit ,or üú p.riodo d. 12 m6é. NO
\âLOR DE RS óó.{X|O,00O (!.!gt 3.tu mil rah). Â Pa!tô, com o int iro teor
do Ednal e $N ílsFctiv6 mod.l6, ad€ndo5 e &exos. podeú s c,(ãniEdz
oo Ên&.Gço supluecimado t paíir do dia 08 de narço d. 2016, no honiúio
com.rcial. <lê sc8lrda a *xra-ftin dd 06100 ó6 I I :00 hon! G dd 13:00 às 17:00

ho.âs. Infomaçô.s adiçionais. dúvid,s e p.didos dé csc!..êcimmto. d.vtràô
*r acminh.dG i Cmisào d. Licilaqô.s rc end€resô ôcin. ú.ncioEdo A
dtÍ.gr dos docúotos e prcpoíE d. pÍ!ços devffi seÍ.fdüad. .té à 0E:30

horá! do dia 2E d. mârço de 20 16.

Novo ll.colomi.0E d. múçô de2016

ROBf,RTO iIUIiflOZ

!!!uM!a

! Nouo ltacolomi

^vlso 
DÍ r.talTÁc^o

IAI'ADÀDETBE@.IEI4OTé
obj.to: cori.rrÉo d. côp.§ p.r. .tÉu§io dc p.vi@t çao.oú p.dã
irríul.r, dúry.D phvi.l. @iô 60 . r.Íi.tr .ó m.. do Múricípio d. Novt

Tipo: Menor pr.ço glob.l
Re.bimdlo dos qv.lop.s: Àté à llhlomh. do di.0ó/M/2016
Àb.nM dos cnvêlôp€s: Dir 0ílxrl0l6 is 14:00 torr..
PÍGso Máximor Rl J21.07331(.ré616. vilt . rilo diL r..oL. Eà rc.i!
. tÍüt . qü.iÍo.dt vo!).
ll&rDalEÉlbIlliErlfrlÉ poddão s.r obtidas êm hoÍánio dc.xpêdieútê n.
ftGfeilE Muicipêl d. Nov! §üúa BiôâE. siro à Ru walfr.do Binmcouí d.
MoIê n" 222. pelo fon. 43-326G3100, ou poÍ.m.il licitrcaôGísb p.so\ br
Silc $§* nsbprsôr:br
Nova Sula Báôü., 08103201ó.

PEsidc.te dâ Cúisào 
'i. 

LiciLçàó
PoÍr.Íi. n" 0702014

1Tmn01a

Avtso DE LrcÍraÇÂo
odilil d. PÍ.!lo Pe.i.l ú'010I20IêPMNI

Â PREFEITIIRÀ DO MIJNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI ESTÀDO DO
PARâNÁ tom público qu. fúa Írália. À 09:00 lmÀ dô di. 29 .h lÚço .L 2016,
na Alcnidá 2E d. S.I.mbb. 7l l. FoN/ráx 0u4l l4l7-l lló - CEP E6.t95-000-
Novo lr.colomi - P.di( PRECÀO PRESENCIÂ!. -upo mcnor pcço po' it D ',

P'rA AQUISIÇÂO DE EQUIPÂMENTOS CR 03326]]-60/20IOÀtAPA-/CAIXA
NO IALOR DE RS.95.229.0{ (rcvcntlçin o mil, dúntos c vinte no!É r..is). A
P.í.. cob o i êiro rcü do Edt l c *s cpetivos mod.los, ad.ndo3, ü.xc .
dsMis &clIlMtos, podsá s 

"E 
Íimd. no cíd.Íê-çó s+m4ionaô t pdtit do

diâ 0E dc meço d. 2016, ío horino comci.l. d. *guiL â *rtã-f.nã dss 8:00 à§

I l00 ho6 . d.s 13:00 âLs 17:00 horu A Paía nào seÉ fom..i.la por corcio, fax
ou êm.il Infonn çõ.s âdi.imi3. dúrid6 . p.diôs d. escl.@imenlo. dêyqno
s .tl.üiúad6 i C@issàô dc Licir.§&s ío dddço &iM D*io..rio. A
enttltr dos docurncorôr e p6poía de pÍcços d6rÉ !.Í.fcrlBda alé à. 0E:30

hoÉ do dia 29 dê dcambrc dê 201ó
Novo hcolomi, 0E dc março d€ 20 I ó

ROAERTO MUNHOZ
Pílf€ito MüniciPal

lüxl.|r2i,'t6
^vlso 

Df, LtcITÂÇio
Editrl tt. ToD.d. d. PEsor.' 0o,lrl0ló -PMNI

À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI. EST.A.DO DO
PARANÁ. româ públi€o qúc Í&í re.li4, & t4:00 hoEs do dia 28 d. março d.
201ó.mAvmid.28d.S.1 b.o.7l I. FonG.Fd oxxr3 343?-II 16-CEP8ó Egt-
000. \ovo ltlcolômi - Ps.ná, TOltlADÂ DE PREÇOS. TIPO MENOR PRECO
CLOBÂL'" PA6 CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALZADA EM
FoRNECIMENTo DE ALIMENTACÀo, PÂRA EvENTos DE DIVERSoS
SETORE§ DO MLNICIPIO NO VÂLOR DE RS I{.162,$ (c.tor. Eil
.dto . oit or. doü Eú . .i!qii.!(. cda.i6). A Pútz, coÍí o rteiro r.oí
do Edital e sus r.sp«tivos modelos. âdêndos e ân.xos. podçú icr exmirrd.
ro eíddeço $pldfrçionsdô â pdtir do dia 0E dê m.(o d. 2016, ío hoário
com*i.I. dc s.gudâ a 

'.nr-f.iÉ 
da 08:00 À I1 00 horu. d6 13:00 À 17:00

ho6. Iofomaçô6 adicioMis, ô,]^idâ! c pedidos de êsclü.ciÍrnto. d€vrào
s.r .nçminhados á Comisr,o d€ Lic,táçóês úo ddcrcço âciDâ m.ncionado A
.ntrcga dos d@Mentos c propostd d. pr.ços devêíi s.r efeturda âré is 13:30

horu do dít 2t dê twço d. 20 16

1n1412016

Avrso DE LrcrraÇÁo
Edital dê PÍ.gão PÍ!.cíci.l n' 0í1/2016+Í$Nl

A PREFEITURA DO MUNICIPIO OE NOVO ITÂCOLOMI, ESTAOO DO
PARÀNÁ. toma público queíara Íêalizar, às 1o:00 horásdodie 29 dê mârço
dê 2016. na Avenida 2E de Setembro, 711, Fonê/Fax 0)0«13 3437-1116

- CEP s6.895-000. Novo ltâcolomi - Pâíãná. PREGÁO PRESENCIAL.
'Ípo menor preço por rtem', pârâ aoulslÇÁo DE EQUIPAMENTOS CR
033268&271201o/MAPTJCAIXÁ" t{O VÂLOR DE Rl -76.059,00 (sêtontâ
sôls mil o clnqüênta novê Íêai6). A Pâslâ. com o inteiro têor do Editâl
ô seus r*pêclivos modelos, âdêndos, anexos e demais dôclmêntos.
podeÍri serêxaminada no êndereço supramencionedo a pant do dia 0E dê
março de 2016. no hoÉíio comercial. óe sêgunda a seía-íôira das 6:00
às 11:00 horas e dâs 13100 às 17:00 horas. Â Pesta não sê.a Ío.necida
por coneao, tax ou e-mâil- lnformeçóes adicionâis. dúvidas ê pedidos de
esdarecimênlo, dêvêráo sêí êncâminhâdos á Comissáo de Licitâçóês no

I Palmital

Âvrso Dt LlcrrÂcÀo
PÉgio PMci.l!'0!4,2016

?re.di@.to Lci.ttóÍio ú' ü9/201ó
oBsER!:{ÇÁo: LICrrÂçÃoE\cLUSr\Ap.{&{MtcRoEIupREsÂ(\tE},
f,TIPRESAS DE PEQUDNO PORTE lEPP) E }IICROEMPREE}iDf,DOR
INDIVIDUAL (NEI), Df,FINIDAS IiO ART. ]' E ÂRT. It DA LET

COMPLf,MENTÂR §*' I2!rr200ó O EM ATENDIMENTOAOÂRT. {E, I DÂ
L[l COMPLEMf,NTAR ]t' 1472014. O líuicipio dc Palrniâl-PR, E§.do
tlo Parâná .om tu t nênto Ía Lêi Fêdml !" l0 5-20. dc 17 dê julho d. 2002.
lpl,@dcse subsldrúúente. no que çoulEr.m, À drsposiçô.s d, l-ci Fêdenl
tr' 8.óó6. de 2l dc jutrho d. 1993. com ak.rÀçôes pôí.rioB, e dem!É nom.s
rc8uldrcnt!rcs .plicáveis à .spâriê, comúica qu. .Éliei licit3ç,o confônne
6 *sliotes sp.ci6qçôss:
OBJETO: ÀQUISIÇÃO DE óLEOS E I'ERIVAÍX)S A SERDfi
urlllzaDos NA FRorÂ DE vDictrl-os PERTENCENTES Ao
ML,NtcípIo DE PALMITÁLpR, DUR{t\Tf, oANo Df, 2016.
DÀTA DE ABERTT'R{: 04 dê Âb.il d. 2016 às 09:00 holls
cnÍIÉRro DE JUtcAMf,NTo: §lenor ft.ço rú.Ird.
VALORGI-oBALDO ITEM: R§ Jor.t20,5E (IEdto!. Uú üil, Oibc.rtd
. Viat R..i!. Cinqu.trt . Oilo C.útrv6).
INFORMAÇÓES: o Editál c ú.xos .sráo dispoúi\'.u no si. §$s palmiàl

Drse!ú. tamb.m podendo 5Êr rct'Ed6 na ssde da PÍ.feitua llunicipal dc

Palmiral. siro à Ru. \loisés LupioÍ n' 100 1 - C4Eo. cm Palmirál - Pn à, Fone'

(42) 3ó57-1222, de sesudi á serra-fee. no hoÍário d. crp€dte e

Novo lraçolomi.0E d. ô çodc2016.

ROBf,RTO Itt:IiHOZ

PrlmualPR- 08 d. \Í{ço de 201ó

DARCI JosÉ zoL$iDEK
Prcrdto vutri.ipâl

efld€.êço acima mêncionâdo. A êntíegâ dos docuúênlos e propo3tâs de
prêço3 dêvênt !êí eíetuâde até iE 06:30 horâs do diâ 29 d€ Ínârço de
2016.

Novo ltacolomi, 08 de mârço de 2015.
ROBERTO IIU'IHOZ

Prcíêato Munl(lpàl

lltx,ar2or6
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Edição: 1216

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

ExrR To t. TERrao ADÍTNo À AT^ DE REqsrRo oE pREços N..294015
R.a.: Pr.sao Ítúanci.l lr'9t2015

Pan §:MUNEIPIO OE NOVAS^NÍÀúRA RÀCNPJ !.ôn 95.561.080/000160ê
â ên'p.!sa HEtlo oAslLvaBRUsouE - ME, pg.oâiuíkado úeío pílvaô. iÍE ri,â
no CNPJ !ó n'. 75.225.011/000l-79. co.n rÉe..ço à Ruá Jolo Pôolh, 1375 - CEP:
8022S290 - Bâilo: Píà.b \êlho. q!tü!a/PR. Í'6ds alo .êgÉ!€nlâd. pero SÍ. Hdio &
Síy3 Brusq!â. iBs.r'lo oo CPF .oô n'. 371.610.E7934. RG n'20298880 SSP/PR.

oAJÊTO: Coômtâção dê ê[ip.€ls parà Fs§taÉo dr r6wiço§ d€ l€hô§ dâ ca§â dê
6Fb !âr. al.Íúm€.io (b páoôÀt€! uarárloô do SUS, êm háÍlôílto d. ssidâ Ío.a (b
domicirio(TFo)

PP.ÂZO DO ADII|VO: Pd mals um pqk!@ d,â 12 {ilo.€) Írâ3.5, qJ d,j., .lé
23Ojr2O17. DAT OEÂ5SINÀÍUR i 2al03r'2016

ERRATÀ
Na Toftad6 d€ PBtos 0 rr2016. q@ âtrtéceÉ no diâ 06/04/20 rô. à. 14:00 horá!, rm

qú 3. pret3.rdê â C6b-.taçâo dê Eryr€.á p€ra er€o4ào de PavüEnrrÉo com Dôdrã
iregulãr, díÊía€€rn dwnl, @'o fro . sái'lã em R6 do Munspb dê irov5 $ntr
aáóârâ. houvâ squlloco .m rôlàÉo à darâ dà $st8 lêükr m il€íÍ 7.3.4 do adíâ1.
D'an!! diçÉo ap.6!€nLtrDr á ..!uirÍs .Elá'

ondê * lêiAvi§itâ rédliá sêÍá É.1i2ãda no íÉrim alé o dB 19rc12o16, r,. s.gBndâ
. q!inr.-t6iE, d diâs ê hô.áib6de erpdÍ!.L d6lâAddrtrtaçao Púh[câ

tâ'à{€: A visitã @olc5 será r€aliz.ía m dúxim âÉ o d'â 05/ÍX201ô, (b E€gunds a
quint .íei6, êm.,iâ3e ho.áricsdeexpêdienlê dêsrêAdmríi6lraÉo Pública

ExrRAÍo oo coNvÊNlo " 0022016 - aJut{sB
rERMo DE coNvÊNo n'm2zor6 GELEBR oo ENÍRE o MUNrclPro oE NovA

SÂNTABÁRB aÂ É A AJUNSB - assocAçÀo oos JovENs uNrvERsrTARros oE
NOVA SÂNTA BARB'IRA-

co.N€í,..ú63: MuNrclPro oÊ NOVASANT^BARaÂR^
Enhdad.: A§§OcIÀÇÃo oOS JOIENS UNÍVERSrIÁRIOS OE NOVA SÁNTA

aÀRgaÍ{A,. ê.qtâdê clv 3âm fÁs lucrariro!, inec.ita na CNPJ 3ôb o n.'
07_308_397/0@r-22_

ob,ê!o: PâgaÍÉnio d6 pâno dô côínbirstivêl paír o úaas9oÍia d. untaÍliláÍio3-
\bloc Ri 9Z9O0,m (nov€nlr. ddr Índ ê í'orê..ênlG lEab)
auto.iz.êo: tob Munidp.ls Ír'7912015. ?9E/20i5 . 799P0r 5 e suas .t@Éôs.

oeradâ^rsinâú.l 2403a2016. vrgênda:31/1212016.

PORÍÂR|A ir 025 OE 26 OE &ÀRÇO DE 2016
o PREFETÍo Do MuNrctpro oE NovAsrr.Ir aÀRBARA. EsrÀDo oo PARÁÀÀ o

S.- CtÁuDEMlR VALÊRlo. no ú.o d6 suâs ah'búiÉ.3169.É. r63olvê:
A,! 1'- PRORROGAB por íl.is 30 (úi.{á) di€! o pra:o 9áíâ â Coínissáo (,o PiÍ'cr3ro

^dí{.Étrât 
E oso'ptna. hsláurdo pêlâ Pú!Íiâ n'PORT alÂ N' 0og OE 26 OÊ

JÁr,lElRO OE mi 8, É píoíÍosádo umâ vêz alravéG da Poíatia n.'0r 7/2015. . co.rcluiÍ 06
t-àà6üros rsíeBto & pir!3!o.duiúiÜ_.Úvo @1/2016, coirpo.râ porê3 frmÚ§.:

Pmsid6nlê: Fáàio Hêôrt6 GoíÍEr -RG n'10.1107.4215
Morúo- R6mae LUE dã Silvâ- RG n' 7.224.9E+5
Meóbrc: fro{hy ShÉrâ Soto - RG n'9.257.282{
An.a -Pêman€rhiÉlleíadosoldêoaÉarligGdaPdtaiâ009n016. .-
&t 3t. EsIâ Púrâ.É mta dn vinr iâ dat dê srrã ÊJb&áéo, revogadas a

d'spoe9óes êm @Úirm, Nd. SãnE &íbâÍÀ 28 dâ Março de 2016
CtAUoÉXlRV I-ERIO. Pnt lto ttu.LlD.l

PORTARIA l{'026/lí115
o pREFErro oo MuNrclplo DE NovA SANTA BÁRBARÀ EsrÀDo og PAFÂNA o

sr. CLÁuoEtllR vAtÉRlo, no llso d€ suas atnbüiÉês lsgais, rs!.Ire:
I- INSÍAURAR COMISSÁO OE PROCESSOAOMINISTRAÍIVO DISC'PLINÁR, dt

iãtunodêâÊÍâr.posh.dÍãtlâdeássdúlâdêâos€ívto,armuladacomüllras : lâs,
do lonrdoí FER|IANOO MACIIÂOO, Ilaúiq)la nô 33ôE{. Meí6íÉ€í., k áuâ B
§lcÍêlana d€ Obràs, Tíabãlho e Gêrdção de Emp.Ego', .n .3záo (l€ &li6 po. p€Ílodo
súr€riÍ à zo (ü.ro) dià. se ju5riÍcariE, o o epi(ld Brâr do.Eêtrldo ofi_ã. aüunadês
in@mpãívêis 6ó o ê,€rclcio do caryo m ho.árb dê expodi.hlâ.

l! - CONSÍITUIR, co.n o tuir (b da. cun9rnEnto â d6L.Íúnsção tsilâ mildr el€íio.,
cOMlSsÁO DE INOUÊRrO. quê s6É inrogrâdá p€lo§ §€frido.ss âbal@ íoíÍrlnâdo§:

Pre.rftnlê: Pornty SlÍ'€íe So{o - RG n.c 9.257282.0
Meób.o.Ro!ínêr6LUE&S va-RGn'7 224 90+5
Mrí'ôror Sebâ'liÉo Biliencourl- RG n"3,640.599{
Méhbror t{ivâldí Silwsrre - RG n'5.30{.06&3rPR
lu - NOMEAa o advogâdô Eodês Apaíicio P,o6nçâ ,râújo. OAB/PR 34.843. pârâ

âcomp€oh todca 6 âtos do p.oc€sso
N - FIXAR. párâ coôdurào d.6 iêbâ*|os. o pÍazo d€ 30 (lnnlâ) das.

-. - ô--__-^-áJii,krrthr.d;rt ir'+.ârF.s-ii.m.j..llei
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ccl úç298 d33 - ereqre8 eiues e^oN ez alol op [0 Erpeno 'or.]ur3od op
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JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA _ ME
cNPJ. 01.7 04.29410001 -03

Sétima Alteração do Contrato Social

Clausula Segunda - Permanecem rnalteÍadas as demais cláusulas que não
colidirem com as disposiçôes do presente instrumento

Nova Santa B a de Dezembro de 2015

,1,)/.'
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Clausula segunda - Continua a constar como objelo principal da empÍesa o
seguinte CNAE: 439'Í600 - Obras e fundaçÕes e inclui como objeto secundáric
os seguintes CNAES.

81 30300 - Atividades paisagísticas.

4213800 - Obras de urbanização - ruas praças e calçados.

2511000 - Fabricaçào de estruturas metálicas.

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de enêrgia elêtrica.

3821903 - Tratamento e disposição de resíduos náo perigosos.

3812200 - Coleta de resíduos perigosos.

3811400 - Coleta de residuos não perigosos.

47 44099 - Comercio varejista de mater-iars de construçÕes em geí'al

3822000 - Tralamento e disposição de resíduos perrgoscs

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas antenormente.

4687701 - Comercio atacadista de residuos de papel e papelão.

Clausula Terceira - Permanecem inalteradas as demaas cláusulas que não
colidirem com as disposiçôes do presenle instrumento.

Nova Santa Ba de Dezembro de 201 5
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JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME
cNPJ. ú.7 44.294t0001 -03

Sexta Alteração do Contrato Social
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José Anunciado de Almeida & Cia.Ltda.
CNPJ no. 01704294000'103

Quinta Alteração Contrato Social

í - Jose Anunciado de Almeida, Brasileiro, natural de Assai - PR, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 22 de Setembro de í963, do
comercio, CPF 563690189 53 e da RG 54177 45-3- SSP/ PR, emitido em Curitiba - PR,
com base na lei no 9503, de 23.9.97), residente e domiciliado a Rua Antonio Joaquim
Rodrigues sn Centro Nova Santa Bárbara - CEP 86250-000.

2 - Antonia Aparecida dos Santos, natural de Alvorada do Sul - PR Casada sob o
regime de comunhão parcial de bens, nascida em 10 de agosto de 1967, do
comercio, CPF, 797.626.7 09-49, RG 5.425.110-6, SSP/PR, emitido Alvorada do Sul -

PR, com base na lei no. 9.503, de 23.9.97), residente e domiciliada a Estrada Água do
Pocinho, Quadra 01 Lote 23, neste Município de Nova Santa Bárbara - CEP 86250-
000.

Sócios componentes da sociedade comeÍcial que gira sobre a denominação de Jose
Anunciado de Almeida & Cia. Ltda. Com sede a Estrada Agua do Pocinho, Quadra 01

do Lote 23 Nova Santa Bárbara - CEP 86250-000. Com contrato social arquivado na
mm Junta comercial do Estado do Paraná sob n." 41203662923, pôr despacho em
sessão de 11/03/1997, e Primeira Alteração de Contrato Social sob n.o 20082016763
em 03-06-2008, e Segunda Alteração de Contrato Social sob n." 20062401039 em
25/06/2008, e Tercêira Alteração de Contrato Social sob n." 20084389290, em
2211012008, e Quarta Alteração de Contrato Social sob n.o 20092408389, em
29/06/2009 resolvem pôr este instrumento particular de alteração de contrato social,
alterar a sua Quarta Alteração dê Contrato Social de acordo com as clausulas
seguintes:

Cláusula Primeira - Fica alterada a atividade econômica da empresa de, Comercio
de Materiais para Construção e Serviços de Engenharia na Construção Civil. Para.
Obras de Fundações e Serviços de Engenharia na Construção Civil.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais clausula que não colidirem
com as disposições do presente instrumento.

Nova Santa Bárbara - Pr, 14 De Abril de 2010.

Jose Anunciado de Almeida
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José Anunciado de Almeida & Cia.Ltda.
CNPJ no 01704294000103

Quarta Alteração Contrato Social

1 - Jose Anunciado de Almeida, Brasileiro, natural de Assai - PR, casadO -soa, o
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 22 de Setembro de 1963, do
comercio, CPF 563690189 53 e da RG 5417745-3- SSP/ PR, emitido em Curitiba - PR,
com base na lei no 9503, de 23.9.97), residentê e domiciliado a Rua Antonio Joaquim
Rodrigues sn Centro Nova Santa Bárbara - CEP 86250-000.

2 - Jose Guimarães da Silva, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial
de bens, do comercio, natural de Santa Cecília do Pavão - PR, nascido em 02 de
Agosto de 1976, CPF n" 020.431.6í 9-70 e portador da rg no 7 .153.352-2 SSP-PR,
emitida em 0í de Julho de 1994, Curitiba - PR, Residente e domiciliado a Rua Walter
Guimarães da Costa no 710 fundos, Centro - Nova Santa Bárbara - PR CEP 86250-
000.

3 - Joelson Dias da Silva, brasileiro, natural São Jerônimo da Serra - PR, solteiro,
nascido em 07 de Dezembro dê 1982, do comercio, CPF 047.599.549-67, portador da
rg 9.639.650-3, SSP-PR, emitido em 24 de Julho de 2002, Curitiba - PR, residente e
domiciliado a Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 170, Centro - Nova Santa Bárbara

- PR CEP 86250-000.

4 - Alielson Dias da Silva, brasileiro, natural são Jerônimo da Serra - PR, solteiro,
nascido em 10 de Janeiro de'1987, do comercio, CPF 060.456.549-60, portador da RG
í0.082.359-4, SSP-PR, emitido em 04 de Junho de 2004, Curitiba - PR, residente e
domiciliada a Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 170, centro - Nova Santa Bárbara

- PR CEP 86250-000.

6 - José Carlito Lourenço, brasileiro, natural lepe - SP, solteiro, nascido em 09 de
Maio de 1967, do comercio, CPF 806.845.219-20, portador da RG 5.803.424-0, SSP-
PR, emitido em 06 de Julho de 1989, Curitiba - PR, residente e domiciliada a Rua
Sebastião P. Pinheiro no 55, centro - Nova Santa Bárbara - PR CEP 86250-000.

7 - Gilson Gonçalves Valins, brasileiro, natural São Jerônimo da Serra - PR, solteiro,
nascido em 30 de Janeiro dê 1989, do comercio, CPF 068.346.429-94, portador da RG

10.47 5.537 -2, SP-PR, emítido em 13 de Setembro de 2005, Curitiba - PR, Residente e

Domiciliada a Rua Atanázio Lemes Camargo no 87, Centro - Nova Santa Bárbara -
PR CEP 86250-000.
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5 - Cícero Bernardes de Melo, brasileiro, natural Nova América da Colina - PR,

solteiro, nascido em 04 de Setembro de 1967. Do comercio, CPF 596.638.049-04,
portador da RG 38.130.756-6, SSP-PR, emitido em ',l7 de Março de 2003, Sào Paulo -

SP, resídente e domiciliada a Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 170, centro - Nova
Santa Bárbara - PR CEP 86250-000.
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Sócios componentes da sociedade comercial que gira sobre- a
denominação de José Anunciado de Almeida & Cia. Ltda. com sede Rua
Antonio J. Rodrigues sn centro Nova Santa Bárbara - CEP 86250-000.
Com contrato social arquivado na mm Junta comercial do Estado do
Paraná sob no 41203662923, pôr despacho em sessão de 11/03/í997, e
Primeira Alteração de Contrato Social sob no20082016763 em 03-06-
2008, e Segunda Alteração de Contrato Social sob n'20082401039 em
2510612008, e Terceira Alteração de Contrato Social sob n'200E4389290,
em2211012008, resolvem pôr este instrumento particular de alteração de
contrato social, alterar a sua terceira alteração de contrato Social de
acordo com as clausulas seguintes:

Cláusula Primeira - lngressa na sociedade a Sf Antonia Aparecida dos Santos,
natural de Alvorada do Sul - PR Casada sob o rcgime de comunhão parcial de bens,
nascida em 10 de agosto de 1967, do comercio, cpf, 797626709-49, RG 5.425.110-6,
SSP/PR, emitido Alvorada do Sul - PR, com base na lei n". 9.503, de 23.9.97),
residente e domiciliada no Bairro Água do Pocinho, Quadra 01 Lote 23, - Vila Rural
neste Município de Nova Santa Bárbara - CEP 86250-000.

Cláusula Segunda - Retiram-se da sociedade os Sócios:
Jose Guimarães da Silva, que possuía na sociedade a quantia de 330 (Trezentos e
Trinta) Quotas, no valor de 330,00 (Trêzêntos e Trinta Reais)

Joelson días da silva, que possuía na sociedade a quantia de 330 (Trezentos e

Trinta) Quotas, no valor de 330,00 (Trezêntos e Trinta Reais)

Alielson Dias da Silva, que possuía na sociedade a quantia de 330 (Trezentos e

Trinta) Quotas, no valor de 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)

Cícero Bernardes de Melo, que possuía na sociedade a quantia de 330 (Trezentos e
Trinta) Quotas, no valor de 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)

José Carlito Lourenço, que possuía na sociedade a quantia de 330 (Trêzêntos e
Trinta) Quotas, no valor de 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)

Gilson Gonçalves Valins, que possuía na sociedade a quantia de 350 (Trezentos e
Cinqüenta) Quotas, no valor de 350,00 (Trêzentos e Cinqüenta Reais)
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Jose Anunciado de Almeida & Cia.Ltda.
CNPJ no 01704294000103

Quarta Alteração Contrato Social
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Jose Anunciado de Almeida & Cia. Ltda.
CNPJ no 01704294000103

Quarta Alteração Contrato Social

Fls. 03

CIáUSUla TefCeira - os sócios retirantes transfere suas quotas num total de 2.000
(Duas Mil). Quotas, no valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), a sócia ingressante a
sÉ. Antonio Aparecida dos Santos, dando plena e geral quitação das quotas que
possuíam.

Cláusula Quarta - Fica assim distribuído as quotas entre os sócios
Quotas R$

98.OOO,OOJose Anunciado de Almeida
Anto lrqÁp4lqq{q deq Santos

98.000
2.000 2.000,00--T----

Total 100.000,00
Art.997, iii, cc/2002,a rt,1 .055,cc/2002.

Gláusula Quinta - Fica alterado o endereço da empresa da Rua Antonio Joaquim
Rodrígues s/n, centro Nova Santa Bárbara-pr, Cep 86.250-000, para o Bairro Água
do Pocinho, Quadra 01 do Lote 23, Vila Rural neste Município de Nova Santa
Bárbara - Pr, CEP 86.250-000.

Cláusula Sexta - Permanecem inalteradas as demais clausula que não
colidirem com as disposições do presente instrumento.

Nova Santa Bárbara - Pr, 03 De Junho de 2009.

Jôse Anunciado de Almeida

s§§s

T
Jose Guimarães da Silva

Gelson Dias da Silva

l-.._-_ílIfEÍr T.A MUNtClrAT
.<ÍoYÂ s^t{f,A Bi{.R'BAr^

cüüürt
t
(

'\",

UU T UNIL ifiiJ Ul lDl fUi*
tnr

t4
íítrtliulü
CCNFER

,. Lt

CR

!oão

Ê collt o AL

100.000

a

^,

. .'I 'r,^ 'rl

a-r )

I

fiW
lzl

{
/

PDF Compressor Free Version 



t. .l
$r-

PDF Compressor Free Version 



135

Jose Anunciado de Almeida & Cia. Ltda.
CNPJ no 01704294000í03

Quarta Alteração Contrato Social

Fls. 04

Alielson Dias da Silva
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José Anunciado de Almeida & Cia.Ltda.
CNPJ n'01704294000103

Terceira Alteração Contrato Social

1 - Jose Anunciado de Almeida, Brasileiro, natural de Assai - PR, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 22 de Setembro de 1963, do
comercio, CPF 563690189 53 e da RG 5417745-3- SSP/ PR, emitido em Curitiba - PR,
com base na lei no 9503, de 23.9.97), residente e domiciliado a Rua Antonio Joaquim
Rodrigues sn Centro Nova Santa Bárbara - CEP 86250-000.

2 - Jose Guimarães da Silva, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial
de bens, do comercio, natural de Santa Cecília do Pavão - PR, nascido em 02 de
Agosto de 1976, CPF no 020.43't.6'19-70 e portador da rg no 7.153.352-2 SSP-PR,
emitida em 01 de Julho de 1994, Curitiba - PR, Residente e domiciliado a Rua Walter
Guimarães da Costa no 710 fundos, Centro - Nova Santa Bárbara - PR CEP 86250-
000.

3 - Joelson dias da silva, brasileiro, natural São Jerônimo da Serra - PR, solteiro,
nascido em 07 de Dezembro de 1982, do comercio, CPF 047.599.649-67, portador da
rg 9.639.650-3, SSP-PR, emitido em 24 de Julho de 2002, Curitiba - PR, residente e
domiciliado a Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 170, Centro - Nova Santa Bárbara

- PR CEP 86250-000.

4 - Alielson dias da Silva, brasileiro, natural são Jerônimo da Serra - PR, solteiro,
nascido em 10 de Janeiro de 1987, do comercio, CPF 060.456.549-60, portador da RG
10.082.359-4, SSP-PR, emitido em 04 de Junho de 2004, Curitiba - PR, residente e
domiciliada a Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 170, centro - Nova Santa Bárbara

- PR CEP 86250-000.

5 - Cícero Bernardes de Melo, brasileiro, natural Nova América da Colina - PR,
solteiro, nascido em 04 de Setembro de 1967. Do comercio, CPF 596.638.049-04,
portador da RG 38.í30.756-6, SSP-PR, emitido em 17 de Março de 2003, São Paulo -
SP, residente e domiciliada a Rua Antonio Joaquim Rodrigues no í70, centro - Nova
Santa Bárbara - PR CEP 86250-000.

6 - José Carlito Lourenço, brasileiro, natural lepe - SP, solteiro, nascido em 09 de
Maio de 1967, do comercio, CPF 806.845.219-20, portador da RG 5.803.424-0, SSP-
PR, emitido em 06 de Julho de 1989, Curitiba - pR, residente e domicitiada a Rua
Sebastião P. Pinheiro no 55, centro - Nova Santa Bárbara - PR CEp 86250-000.

7 - Gilson Gonçalves Valins, brasileiro, natural São Jerônimo da Serra - PR, solteiro,
nascido em 30 de Janeiro de 1989, do comercio, CpF 068.346.429-94, portador da RG
'10.475.537-2, SP-PR, emitido em 13 de Setembro de 2005, Curitiba - pR, Residente e
Domiciliada a Rua Atanázio Lemes Camargo no 87, Centro - Nova Santa Bárbara -
PR CEP 86250-000.
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Jose Anunciado de Almeida & Cia.Ltda.
CNPJ no 01704294000í03

Terceira Alteração Contrato Social
Fls.02

Sócios componentes da sociedade comercial que gira sob a
denominação de José Anunciado de Almeida & Cia. Ltda. com sede Rua
Antonio J. Rodrigues sno centro Nova Santa Bárbara Pr.- CEP 86250-
000. Com contrato social arquivado na mm Junta comercial do Estado
do Paraná sob no 41203662923, pôr despacho em sessão de 11103/1997,
e Primeira Alteração de Contrato Social sob n"20082016763 em 03-06-
2008, e Segunda Alteração de Contrato Social sob n'20082401039 em
25106/2008, resolvem pôr este instrumento particular de alteração de
contrato social, alterar a sua segunda alteração de contrato Social de
acordo com as clausulas seguintes:

Cláusula Primeira - fica alterado o capital social que era no valor de R$ 24.000,00
(Vinte e Quatro Mil Reais) para R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), em moeda corrente do
pais neste ato, a serem integralizados em '18 (dezoito) parcelas de R$ 3.800,00 (treis
mil e oitocentos reais) cada, sendo que a primeira parcela a ser integralizada sera
em 02 de janeiro de 2009;

Com a presente alteração de contrato social o capital social, fica assim distribuído
entre os sócios.

Sócios
José anunciado de Almeida
José Guimarães da silva
Joelson dias da silva
Alielson dias da silva
Cícero Bernardes de melo
José carlito Lourenço
Gilson Gonçalves valins

Total

art.997, iii, ccl2002l, art. 1.055, cc12002.

Quotas
98,000

330
330
330
330
330
350

100.000

Capital
98.000,00

330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
350,00

í 00.000,00

Cláusula Segundo - Permanecem inalteradas as demais clausula que
não colidirem com as disposições do presen ln§túl{ille nto. Ur lÚllÚt,
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Jose Anunciado de Almeida & Cia.Ltda.
CNPJ no 01704294000103

Terceira Alteração Contrato Social

Nova Santa Bárbara - Pr,26 De Setembro de 2008

Fls.03
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José Anunciado de Almeida & Cia.Ltda.
Cnpj no 01704294000103

Segunda altêração contrato social (&
1 - Jose Anunciado de Almeida, Brasileiro, natural de Assai - PR, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 2? de Setembro de 1963, do
comercio, CPF 563690189 53 e da RG 54177 45-3- SSP/ PR, emitido em Curitiba - PR,
com base na lei no 9503, de 23.9.97), residente e domiciliado a Rua Antonio Joaquim
Rodrigues sn Centro Nova Santa Bárbara - CEP 86250-000.

2 - Jose Guimarães da Silva, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial
de bens, do comercio, natural de Santa Cecília do Pavão - PR, nascido em 02 de
Agosto de 1976, CPF no 020.431 .61 9-70 e portador da rg n" 7 .153.352-2 SSP-PR,
emitida em 0í de Julho de'1994, Curitiba - PR, Residente e domiciliado a Rua Walter
Guimarães da Costa no 710 fundos, Centro - Nova Santa Bárbara - PR CEP 86250-
000.

3 - Joelson dias da silva, brasileiro, natural São Jerônimo da Serra - PR, solteiro,
nascido em 07 de Dezembro de í982, do comercio, CPF 047.599.649-67, portador da
rg 9.639.650-3, SSP-PR, emitido em 24 de Julho de 2002, Curitiba - PR, residente e
domiciliado a Rua Antonio Joaquim Rodrigues n'170, Cêntro - Nova Santa Bárbara
- PR CEP 86250-000.

4 - Alielson dias da Silva, brasileiro, natural são Jerônimo da Serra - PR, solteiro,
nascido em í0 de Janeiro de 1987, do comercio, CPF 060.456.549-60, portador da RG
10.082.359-4, SSP-PR, emitido em 04 de Junho de 2004, Curitiba - PR, residente e
domiciliada a Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 170, centro - Nova Santa Bárbara

- PR CEP 86250-000.

5 - Cícero Bernardes de Mêlo, brasileiro, natural Nova América da Colina - PR,
solteiro, nascido em 04 de Setembro de 1967. Do comercio, CPF 596.638.049'04,
portador da RG 38.130.756-6, SSP-PR, emitido em 17 de Março de 2003, São Paulo'
SP, residente e domiciliada a Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 170, centro - Nova
Santa Bárbara - PR CEP 86250-000.

6 - José carlito Lourenço, brasileiro, natural lepe - SP, solteiro, nascido em 09 de
Maio de 1967, do comercio, CPF 806.845.219-20, portador da RG 5.803.424'0, SSP'
PR, emitido em 06 de Julho de 1989, Curitiba - PR, residente e domiciliada a Rua
Sebastião P. Pinheiro no 55, centro - Nova Santa Bárbara - PR CEP 86250-000.
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Fls.02

7 - Gilson Gonçalves Valins, brasileiro, natural São Jerônimo da Serra -
PR, solteiro, nascido em 30 de Janeiro de 1989, do comercio, CPF
068.346.429-94, portador da RG lt0.475.537-2, SP-PR, emitido em 13 de
Setembro de 2005, Curitiba - PR, Residente e Domiciliada a Rua
Atanazio Lemes Camargo no 87, Centro - Nova Santa Bárbara - PR CEP
86250-000.

Sócios componentes da sociedade comercial que gira sobre a
denominação de José Anunciado de Almeida & Cia. Ltda. com sede Rua
Antonio J. Rodrigues sn centro Nova Santa Bárbara - CEP 86250-000.
Com contrato social arquivado na mm Junta comercial do Estado do
Paraná sob no 41203662923, pôr despacho em sessão de 11/03/1997, e
Primeira Alteração de Contrato Social sob no20082016763 em 03-06-2008
resolvem pôr este instrumento particular de alteração de contrato
social, alterar a sua primeira alteração de contrato Social de acordo com
as clausulas seguintes :

construção e serviço de engenharia na construção civil.

'q

i0
9 - Permanecem inalteradas as demais clausula que não colidirem com
as disposições do presente instrumento.
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Jose Anunciado de Almeida & Cia.Ltda.

Cnpj no 01704294000í03
Segunda alteração contrato social

8 - Fica alterada a atividade econômica para comercio de materiais para
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Jose Anunciado de Almeida & Cia.Ltda.
Cnpj no 01704294000103

Segunda alteração con tra Ur.'
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Nova Santa Bárbara - Pr, e Junho de 2008.

Jose Anu nc iado de Almeida
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José Anunciado de Almeida & Cia.ltda. - Me.
Cnpj no 01704294000103

Primeira alteração contrato social

Fls 01

'l - Jose Anunciado de Almeida, brasileiro, natural de Assai - PR, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 22 de Setembro de 1963, do
comercio, CPF 563690189 53 e da RG 5417745-3- SSP/ PR, emitido em Curitiba Pr,
com base na lei no 9503, de 23.9.97), residente e domiciliado a Rua Antonio Joaquim
Rodrigues sn Centro Nova Santa Bárbara - Pr CEP 86250-000.
2 - Antonia Aparecida dos Santos, natural de Alvorada do Sul - Pr. Casada sob o
regime de comunhão parcial de bens, nascida em 10 de Agosto de 1967, do
comercio, CPF,797626709-49, RG 5.425.110-6, SSP/Pr, emitido Curitiba - Pr., com
base na lei no 9.503, de 23.9.97), residente e domiciliada a Rua Antonio Joaquim
Rodrigues sn Centro Nova Santa Bárbara - Pr CEP 86250{00 sócios componentes
da sociedade comercial que gira sobre a denominação de José Anunciado de
Alrneida & Cia Ltda Me, com sedê Rua Antonio J. Rodrigues sn Centro Nova Santa
Bárbara - Pr CEP 86250-000 (Art. 997, ll, CCI20O2), Com contrato social arquivado na
mm Junta Comercial do Estado do Paraná sob n'41203662923, põÍ despacho em
sessão de 1110311997, resolve pôr este instrumento particular de alteração de
contrato social, modificar o seu contrato social de acordo com as clausulas
seguintes:

'la: lngressam na sociedade o Srso Jose Guimarães da Silva, brasileiro, casado sob
o regime de comunhão parcial de bens, do comercio, natural de Santa Cecília do
Pavão - Pr, nascido em 02 de agosto de 1976, CPF no 020.431 .619-70 e portador da
RG n" 7.153.352-2 SSP-Pr, emitida em 01 de julho de 1994, Curitiba - Pr residente e
domiciliado a Rua Walter Guimarães da Costa n' 710 fundos, Centro - Nova Santa
Bárbara - Pr CEP 86250-000.

O st'. Joelson Dias da Silva, brasileiro, natural São Jerônimo da Serra - Pr, solteiro,
nascido em 07 de dezembro de 1982, do comercio, CPF 047.599.649-67, portador da
RG 9.639.650-3, SSP-Pr, emitido em 24 de julho de 2002, Curitiba - Pr, residente e
domiciliado a Rua Antonio Joequim Rodrigues no í70, Centro - Nova Santa Bárbara
- Pr CEP 86250-000.

O sro. Alielson Dias da Silva, brasileiro, natural São Jerônimo da Serra - Pr, solteiro,
nascido em 10 de janeiro de 1987, do comercio, CPF 060.456.549-60, portador da RG
10.082.359-4, SSP-Pr, emitido em 04 de junho de 2004, Curitiba - Pr, residente e
domiciliada a Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 170, Centro - Nova Santa Bárbara ú#
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Jose anunciado de Almeida & cia,ltda. - Me
cnpj no 01704294000í03

Primeira alteração contrato social
.o2

O Sf. Cícero Bernardes de Melo, brasileiro, natural Nova América da Colina - Pr,
solteiro, nascido em 04 de setembro de í 967. Do comercio, CPF 596.638.049-04,
portador da RG 38.'130.756-6, SSP-SP emitido em í7 de março de 2003, São Paulo -
SP, residente e domiciliado a Rua Antonio Joaquim Rodrigues no'170, Centro - Nova
Santa Bárbara - Pr CEP 86250-000.

O Sr. José Carlito Lourenço, brasileiro, natural lepe - SP, solteiro, nascido em 09 de
maio de 1967, do comercio, CPF 806.845.219-20, portador da RG 5.803.424-0, SSP-Pr
emitido em 06 de julho de 1989, Curitiba - Pr, residente e domiciliada a Rua
Sebastião P. Pinhei n'55, Centro - Nova Santa Bárbara - Pr CEP 86250-000.

O Sr. Gilson Gonçalves Valins, brasilêiro, natural São Jerônimo da Serra - Pr,
solteiro, nascído em 30 de janeiro de 1989, do comercio, CPF 068.346.429-94,
portador da RG 10.475.537-2, SSP-Pr, emitido em 13 de setembro de 2005, Curitiba -
Pr, residente e domiciliado a Rua Atanazio lemes Camargo no 87, Centro - Nova
Santa Bárbara - Pr CEP 86250-000.

3a: O sócio ingressante Sr. José Guimarães da silva, passa a possuir a quantia de
330 (trezentos e trinta) quotas no valor de r$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

O sócio ingressante Sr. Joelson Dias da Silva, passa a possuir a quantia de 330
(trezentos e trinta) quotas no valor de r$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

O sócio ingressante Sr. Alielson Dias da Silva, passa a possuir a quantia de 330
(trezentos e trinta) quotas no valor de r$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

O sócio ingressante Sr. Cícero Bernardes de Melo, passa a possuir a quantia de 330
(trezentos e trinta) quotas no valor de r$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

O sócio ingressante Sr. José Carlito Lourenço, passa a possuir a quantia de 330
(trezentos e trinta) quotas no valor de r$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

O sócio ingressante Sr. Gilson Gonçalves Valins, passa a possuir a quantla de 350
(trezentos e cinqüenta) quotas no valor de r$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais).
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2â: Antonia Aparecida dos Santos, que possuia na sociedade a quantia de 2.000
(duas mil) quotas, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) retira-se da sociedade e
transfere as mesmas, proporcionalmente aos sócios ingressantes, dando plena e
geral quitação das quotas que possuía.
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Primeira alteraçao contrato social

Fls. 05

Nova Santa Bárbara - Pr' 29 De Maio de 2008'

Jose Anunciado de A lmeida
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PREFEITURA MUNICIPAL lsl
NOVA SANTA BARBARA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
a

a

\O

t\IuRADOco
lt\UN\T\

t{toRtt
cc$FÉRE

lib§'§lY J,8*
Nova Santa Barbara, 26 de novembro de 1O15

?
a tf,

-=z=- |Í!7'"
-----+--

IVAN SATI
Engenheiro

csüt$

Rua walÍíedo Bittencoun de Moíaes, n9 222 - Centro - têo.35250
c.N.P.J. N.e 95.5 61.0801000 L60

Site - www.nsb.pr.gov br - E-mail: Dmnsb@nsb.Dr.cov.br - Nova Santa BarbaÍa - paíana .4
-

A PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa JuTidica de

direito público, in.qita. n9 CNPJ, 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo

Bittencourt de Môraes, no 222 - Centro, Novâ Santa Bárbara, PaÍaná, neste ato

representado pelo Sr. lvan Satihiro Tagami, Engenheiro Civil - CREA PR 104407iD,

atesta que a empresa .lOSÉ eHUNC|ADO DE ALMEIDA & CIA LTDA, pessoa

jurÍdica de direito privado, com sede na Rua Antônio Joaquim Rodrigues, S/N, Vila

Rural, CEP: 86.250-000, Nova Santa Bárbara - Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o no

01.704.29410001-03, neste ato, representada pelo Senhor José Anunciado de

Almêida, inscrito no CPF sob o n' 563.690. í 89-53, portador da cédula de identidade-

R. G. no 5.417.745-3 SSP/PR, executou os seguintes serviços.

. Alteração de Muro e Revitalização de Áreas da Escola

Municipal "Edson Gonçalves Palhano", objeto do Contrato no 082/2008, Tomada de

Preços 014/2008;

., . Obras de Pavimentação Poliédrica e Meio Fio (Guia e

Sarjeta), objeto do Contrato no 010/2009, Carta Convite 004/2009;

. Reforma de Prédio para Futuras lnstalações da Capela

Mortuária, objeto do Contrato no 034/2009, Carta Convite 009/2009;

. Fornecimento de Esquadrias Metálicas, objeto do Contrato no

051/2009, Tomada de Preços 02512009.

. Construção de Barracão Pré-Moldado em Concrêto, objeto

do Contrato no 052/2009, Tomada de Preços 02712009.

Salientamos que os serviços foram executados em conformidade com

as exigências contratuais e normas vigentes.
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Tabelionato dê Notas e Registro Civil

Ruâ João Juandy de Moraêê, 384 - Ceítro - Fooê (43) 326e1 29t
CEP 86250{00 . NOVA SANÍA BÁRBARA - PR

Clarindo Estêvão Ápaíecido t oagado - Tabêlião
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
cERTroÃo DE REGrsrRo E eurtaçÃo

Lêi no 123ra dê 3l dê Deembro dê 2010

ililililililtIilflilltililil[|llllllt2or5ooato29272a

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FíSICA

e:'1510612016

CERTIFICAMOS que o Profissional GILMAR OOMINGUES PEREIRA encontra-se registÍado neste Conselho, nos

Termos da Lei 12.378110, de 3111U201O, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o
Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Uóânismo do Brasil - CAU/BR

INFORMÂCÕES DO REGISTRO

Nomê: GILMAR DOMINGUES PEREIRA
Registro CAU i 450271-5
RsgistÍo Ant8rior CAU : 91800-8
CPF: 669.569.27S34
Tipo de registÍo: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Sltueção de registÍo: ATIVO
TÍtulo(s):

- Arquitêto e Uóanistâ
Cursos enotados no SICCAU:

- Nenhum curso anotado.

ATRIB ES

As atividades, atÍibuiÉes e campos de atuaÉo profissional são especificados no art. 20 da Lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010.

OBSERVACÔES

- A falsificaÉo deste documento constitui-sê em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitiando o(a) auto(a) à
rêspectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocoÍÍa(m) alteÍação(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão
peÍderá a sua validade para todos os êfeitos.
- Esta cêrtidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alleÍaÉo posterior dos êlementos cádastÍais nela contidos.
- Válida em todo terÍitório nacional.

7

4
A a'tsntddâdo d6la c€.lidão p«b !êÍ v€íificda úr: liüp6rliccar.caúí.oíg.bíl.pp/vi*/sighvêúsrE?cm=s€ívirs. coín a (,lavêr AoYY94

lípí6sso dn: 18/01/m16 & 2O45i04 po: GtlitÂR OOttItlGUES PEREIRA, b: 201.í.75.20

"rÂLffi?w
Página 1/í

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAçÃO
No ooooooo292728

@
il\ffi /wu./

PDF Compressor Free Version 



PDF Compressor Free Version 



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTTDÃo DE REGTSTRo E eurÍÂçÃo pEssoÂ JURrorca

Lêi . 123rE de 31 dn Derembrg dê 2O1O

153

Página í/í
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAçÃO PESSOA

JURIDICA
No ooooooo290707

lil[ililililililililil1ililil20150000290?o7

CERTIDÂO DE REGISTRO E AU]TAÇÃO PESSOA JURIDIGA

lidade: 05/06/2016

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada en@ntÍa-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.3781'10,

de 3111U2O1O, @ntoÍme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, âinda, que a EmpÍesa não se encontíâ
em débito com o Conselho de ArquitetuÍa e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades,

ciÍornscÍita à(s) atribuiÉo(çÕes) de seu(s) responúvel(veis) técnico(s)

INFORMACÕES DO REGISTRO

RâáO SOCiAI: JOSÉ ANUNCIADO DÉ ALMEIDA & CIA LTDA ? ME
RegisÍo CAU | 31682-2
CNPJ: 01.704.29410001-03
Obietivo social: Comércio de Materiais e máo de obra para construção civil
AtiYidades econômicas:

- OBRAS DE FUNDAÇÔES

Capital social: R$ 100.000,00
Última atualização do capital: O2vO1/2OOg

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: GILMAR DOMINGUES PEREIRA
Título:
- Arquiteto e Uôanista
lnício da responsebilidadê técnica: 17l1gl2o15

t/

,d
A aLíliiê.b dê5iá Cãlidão pode seÍ v€íiticádâ ãn: t Stsr&car caúr.ü9bí/ep/tirxlrgiíêíem?Ídh=Sdicoi co.n a ctE\it: ZaD&t

rírPrE§so sn: 08/122015 às 1tr 1:ar pú JOSÉ ANUNCIAf,|o OE ê.r tErDA & CrA LTDA ? ME ip: tolt8.t23.8
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À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA OE PREçOS No í/2016

Objeto: Contratação de empresa para execução de Pavimentação com pedra irrêgular,
drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em Ruas do Município de Nova Santa Bárbara.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Lei No 12.378, de 31 de

dezembro de 2010, declaramos que o responsável tecnico pela Obra do Lote 1 e2 , caso venhamos a vencer

a referida licitação, é Senhor Gilmar Domingues Pereira CAU n 0A50271-5, Arquiteto e Urbanista.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Santa Barbara, 04 de Abril de 2016.

Jose A$r,lç,.,r,,"
C

ra o e Almeida Gil
o 563.690.189-53 CAU n IV

RAZÃO SOCIAL:J ANUNCTADO ALMEIDÂ ME LTDA
END: QUAORA 01 DO LOÍE 23, VlLÂ RURAL AGUA DO POCINHO

MUNICIPIO: NOVA SANTA BARBARA _ CNPJ N.. 01 ,704,294/OOO1.O3

CEP: 86 25Gí[0
ÍELEFONÊ| (43) 3266í743

ÉlilAlL: anúiatto empíêibra@gmail.com
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Prezados Senhores,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob

a modalidade de Tomada de Preços no 0001/2016, instaurado pelo Município de Nova Santa

Barbara, que não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou concordata ou
impedida de licitar, e, nem é ob.jeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no

cadastro de quaisquer órgãos da administração pública estadual direta ou indireta.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Santa Barbara, M de Abril de 2016

,0,',lt
Jose ado de Almeida

o 563.690.189-53C

ltÜ

I't
ü

RAzÂo socAL:J ANUNCIADO ALMEIDA ME LÍDÂ
END: QUADRA 01 DO LOTE 23, Vll-A RURAL AGUA DO POCINHO,

MUNICÍPIO: NOVA §qNTA BÁRBARA - CNPJ n.o 01.7o4.2€4l0m1{3
CEP:86.250-000

TELEFONE: (43) 326&1743
EMAIL: ãnuciatto.emprêiterã@gmail.com

C A
155

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOtt ADA DE PREÇOS No 1/20í6

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimenteção com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em Ruas do Município de Nova Santa Bárbarà.

ilN
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART.70, INC. XXXIII DA CF

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMAOA DE PREÇOS No í/20í6

Objeto: Contratação de empÍesa para execução de Pavimentação com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em Ruas do unicípio de Nova Santa Bárbara.

Prezados Senhores

O siqnatário do presente, o senhor JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA, representante

legalmente constituído da proponente JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA 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 14 (quatorze) anos.

Santa Barbara,4 de Abril de 2015

/
nunciado de Almeida

CPF n' 563.690.189-53

À

ü

RAáO SOCIAL: J ANUNCIADO ALMEIDA ME LÍDA
ENO: OUAORA O1 DO LOTE 23, VILA RURAL AGUA DO POCINHO

MUNICIPIO: NOVA SANTA BARBARA - C NPJ N-" O 1 ,704,294/OOO1.O3

CEP: 86.250-000
TELEFONET (43) 32661743

EMAIL: anucjatto.empreiteÍe@gmail.com
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CAIXA ICA FEOÉRAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: oL7o4294looo7-o3
Razão Socia!:JosE ANUNCIADo DE ALMEIDA & cIA LTDA

EndereçO: RUA ANTONIO J. RODRIGUES S/N 0 / CENTRO / NOVA SANTA
BARBARA / PR/ 86250-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

idade: 23 I O3 / 2OL6 a 2L/ 04 / 2Ot6

6032315291990L14707

Informação obtida em O3/O4/2OL6, às 12:55:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www, caixa.gov. br

htF§:/ ,vww.sifg€.cdra4§r.b/Empresdcríc.íFgecFSlmprimirPapd.aspryARPessoaMatriz=66331S&VARP6soa=6633190&VARUÊPR&VARlrEcr=
111

YOLíÀ E

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.

l,Ínê o
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita FedeÍal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERT|DÃO NEGATIVA DE DÉBIToS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E A DíVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME
CNPJ: 01.704.29{000143

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima ldentificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que não constam
pendências em seu nome, relativas a creditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçôes em DÍvida Ativa da União junto à Procuradoria4eral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
lodos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere.se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrqrg. inclusive as contribuições sociais preústas

nas alíneas'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei Ê 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.faz enda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.bP.

Certidão emitida gratuilamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns í.751, de 021012014
mitida ia 0911112015 <hora e data de Brasília>.
áti 07t05t2016.

certidáo: 06FE.DA17.AD0A.B04C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documenlo

E

túlprturww.receita.íazerda-gol/-ú/AfiicacleíATSPO/CeíüddcNDCoriuúasegMdResdtdosegviaasp?OÍigeÍn=1&T,po=1&Nl=0'17042940001(}0&Seo... l/1
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

:5e

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 014í94013-17

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 01.704.294/0001-03
Nome: JOSE ANUNCIADO DE ALMEIA & CIA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiÍicamos que, verificando os Íegistros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identiflcado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere.se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributáÍias acessórias-

Vá da até 17105/2015 - Forneci Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br

FJn i&via law Pribticz (t8to1/2016 m:ll:oz
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PCDER. JUD]CIÁR:C
--rs::ÇP. li Tl\5À-l::

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: ITOSE ÀNUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FIITIAIS)
CNPJ: 01.704 .294/0O0L-03
Certidão n": 18 52 8 5214 / 20L5
Expediçâo| 12 20L5 , L3 :52 t 42

(cenEo e oitenta) dias, contados da datadet 09/As/2o16 -- 1

de ua exped

Certifica-se que .rOSE ÀNITNCIÀDO DE ÀÍ.!íEIDÀ & CIA Í.TDÀ - üE (MÀTRIZ B

FrLrÀrs), inscrito (a) no CNPJ sob o n' 01.704.294/oool-03, NÃo coNsrÀ
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no arE. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" ]-2.440, de 7 de julho de 20LL, e
na Resolução Àdministrativa no L4'70/2o1L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes destsa cerLidão são de re sponsab i I idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuafizados aLê 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a tsodos os seus estabelecimentos. agências ou filiais.
A aceitsação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autsenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (htstp: / /www. tsE. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMÀçÃO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes peranEe a .lustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória tsransitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernenEe aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a cusEas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em J,eí; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

,úyidà6 ê slgesaSes: Énd:..r:si.;ius - br ffi 4
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l?J11ml5 Cornprovarle de lrscrição e de situação Cadastrd - Impíessão 161I Receita Federal

Comprovante de lnscrição e de Situaçáo Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 20í4

Emitido no dia 1A1í12015 às í3:42:rE (data e hora de Brasília). Página: 'l /í

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERo DE INScRIÇÀo
0l.704.294/000í -03
MATRIZ

CoMPROVANT-E DE |NSCR|çÃO E DE
SITUAçAO CADASTRAL

OATA OE AAEBÍURA
ííl03/í997

NOMÊ EMPRESÁRIA

JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA . ME

Tfrulo oo EsrÁ8a,EcMEflÍo (Nor,tE DE FANTASTA)

côotco E DEscRlçIo DAAÍMDÁDE EcoNôMrcA pRrNctpÁL

43.91-6-00 - Obras dê Íundaçóes

cóDlco E DESCRTçIo DÂs arMoÁDEs EcoNôMrcAs sÉcuNoÁRFs
Não inÍorÍnada

côorGo E oEScRtÇÂo oa NÁTUREzÀ JURiDtca
206.2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITAOA

LOGRADOURO

AC OUAORA 01 DO LOTE 23 VILA RURAL
NÚMERo

23
COMPLEMENTO

CEP

8ô.250-000
BAIRRO/DISTRITO

AGUA OO POCINHO
MUNrciPio
NOVA SANTA BARBARA PR

ENDEREÇo ETETRÔNIco TEIEFONE

(43) 3266í743

sÁ\Er (EFR)

snu çÁo
ATIVA

DATA DA §TUAçÀO CA)ASÍRA
03/í1r2005

DÉ §IUIçÁo GADASTRA

STÍUACÃO ESPECIAL DÂra DA strurçÁo EsPEcta

Consulta QSA / C Social

O Copyright Receita Federal do Brasil - 1211112015

Ittp:/ ww.receita.fazerda.gov.tf/preparaílmpíessdlmprimePagina.asp
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Certidão htP:// I 92. I 68.0. I 0:7474lsür/stmcertidao.view.logic?modelViewF..

182

MLINICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

95.561.080/000 r -60
WALFREDO BITTENCOURT MORAES,222 . CENTRO

NOVA SANTA BÁRBARA . PR

CERTIDAO Positiva com efeito de negativa
N.60/2016

I flC,A RESSÂLVÂDO O DIREITO DA TAZENDÂ MUNICIPAL COBRAR
DÉBrros co\srAÍADos posrERloRMENTE MEsMo BlEaEàeAo
PERioDo (.oMPREE\DIDo NE]STA cEmIDrÁ.o r \
2 A pR EsEvI F cE RTt DÀo rFM vArríA DE ATÉ z2msao t ó. sEM ryasuR^s
I t{O ORtC;1,\Àl / '/\ ---.\

t\tPoR't\\'l I

Rf,\'ENDO OS ARQTII!'OS E REGISTRO$ CORTINCAMOS QUE: O CONTRIBUINTE PO§UI DÉBITOS Á ITNCER À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
RILATI\o A E\ÍPRf,s{ TTf\(1OI\D.\ .\BAI\O.

FINALIDADE: CADASTRO E]OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÂO

RAáo soclÀL: JosE ÂNLrNCtÂDo DE aLMEÍDÀ & cl{ LTDA

tNx Rl(Ão E[ÍPÂDsa

lol

C\PJ/CPF tNscRtÇÀo ESTaDUAL

:ó2

RUA ESTRADÀ ÀGUA DO POCINHO. S,N - VIIA RURÂL SOL NASCECEP: 86250@0 Nola Sârra BíhaE - PR

E\DEREÇO

CNAE /ATIvIDÁDES

C@ÉÍcb râr€Àrâ d. mr€ms dê cGruçào cm E€ml Ob.ô ê tund.çõ.s

Now !;aúâ Báutá.a 2l d. Mâ.ço d. 201ó 4-

ldel 23103124ft 15:02
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Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os liwos e arquivos de distribuição CÍ\TL (Cível,
Fazenda Pública, Execução, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial, Juizado Especial Fazenda

Pública), EXECUTM FISCAL, sob minha guarda nesta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR
nenhum registro em andamento em que Íigura como réu:

Paraná
PODERJUDICIÁRIO

DISTRIBUIÇÃO - DISTPROCtrSSUAI

SECRETARIA DO CÍVEL. DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua Paulo Nader, 194, Centro - São Jerônimo da Sena

Fone/Fax: 43-3267-1 331

CERTIDÃO NEGATIVÁ

Feitos Ajuizados Cíveis e Fiscais

Jose Anunciado de Almeida & Cie Ltde - ME
RG: , CPF: 01.704.294/0001-03

Filiação: $nomePai e §nomeMae

-4 presente certiddo é confeccionado apetas "". u"r" ,"!!!rt!r!"1!;r"^os dos sistemas processuais do Trihnal de Justiça do
Estado do Paraná, a panir dos. dados /omecidos pelo soliiitante. As pesguisas são efetivadas pelo NOME/RÁZÃO SOCIAL

fornecido.
Nào existe coneÍão com q-ualquer outra bae de dados de insÍituição público ou corn a Receitd Federal que verirtque a
idenridade do NOWRÁZ^O SOCIÁL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoak Íornecidos pela porte interessada é
de responsabilidade aclusivo do desÍinatár'io
Na tomarca de São Jerônimo da Serra há somenle md Secrerdrid do Distribuidor.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FE.

SÀO JERÔNNÍO DA SERRA - PR, 11 de Fevereiro de 2016 às l3:l l:58

163

?
ntc Giunta JuniorRica
ia - Dbtribuidor .#

W
U

M
I

PDF Compressor Free Version 



PDF Compressor Free Version 



-aa,

C A
i64

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No í/2015

Objeto: Contratação de emprêsa para execução de Pavimentação com pedra irregutar,
drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em Ruas do Município de Nova Santa Bárbara.

Prezados Senhores,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob

a modalidade de Tomada de Preços n' 0001/2010 instaurado pelo Município de Nova Santa

Barbara, que somente utilizará materiais de boa qualidade constante no memorial descritivo a

serem utilizados na execução da obra.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Santa Barbara, 04 de Abril de 2016

.Jo nc da Gil {nü!,tü",,"
I
()

mer

n o 563.690.189-53 CAU n íÂ

RAzÁo socIAL; J ANUNCIAOO ALMEIOA ME LTDA
END: oUADRA 01 DO LOTE 23. VlLÂ RURALAGUA DO POCINHO,

MUNICIPIO: NOVA SANTA EARBARÁ - CN PJ n.o 01-704.294/0001-03
CEP:86.250-000

TELEFONE: (43) 3266-1743
EMAIL: anucjetto.empreiterà@gmail.com

7
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À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No í/2016

Objeto: Contratação de empresa para execução de Pavimentação com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em Ruas do Município de Nova Santa Bárbara.

Prezados Senhores,

O signatário da presente, o senhor Jose Anunciado de Almeida, representante legalmente

constituído da proponente iOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LÍDA ME, declara que a
mesma recebeu toda a documentação relativa a Tomada de Preços supramencionada, do
Edital e em apreço

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Santa Barbara,04 de Abril de 2016

Jos meida Gilma uV!:,ur"s€
o 563.690 189-53 1CAU noAl027

J

RÂzÁo SOCIAL: J ANUNCIqOO ALMEIDA ME LTDA
END: OUADRq 0í DO LOTE 23. VILA RUMLAGUA DO POCINHO,

MUNICIPIO: NOVA SÂNTA SARBARA - CNPJ N,' Oí,7(X,294/OOO1.O3
CEP: 86.250-000

TELEFONE: (43) 32661743
ÉMAIL: anucjatto.êmpíeitera@gmail.com
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Termo de Contrato de Prestação de Serviços de responsabilidade técnica
referente a Arquitetura e Urbanismo desenvolvrdas pela empresa JOSE
ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME. localizada na Estrada do Pocinho
quadra 01 - lote 23. cEP 86.250-000

Pelo presente Termo de Contrato de Prestaçâo de Serviços de Responsabiltdade
Técnica, celebrado entre o Profissional GILMAR DOMINGUES PEREIRA CAU A
50 271-5. Arquiteto e urbanista, brasileiro, casado, residente e domrciliado na rua
José Dias de Oliveira. número 70. na cidade de lbiporã, Pr, que passa a ser
denominados CONTRATADO, e a empresa JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA &
CIA LTDA - ME. que a partir de agora denomina-se CONTRATANTE estrpulam e
aceitam as condições previstas nas Cláusulas enumeradasr

Cláusula Primeira

Pelo presente inslrumento o CONTRATADO obrrga-se a ser responsável técnrco
em conformidadecom a Lei Federal n LEI No 12378,DE 31 DE DEZEMBRO DE
2010

O valor total deste Termo de Contrato é de um salário mínimo regional por
mês, e mais 3% (três) por cento do valor bruto das obras das quais for
o CONTRATADO o responsável técnico.

Cláusula Terceira

Estará a cargo do contratado a responsabilidade técnica pela execução das
obras.

As partes elegem a Comarca de São Jerônimo da Serra para dirimiÍ quaisquer
duvidas referentê o presente contrato, que segue assinado em duas vras

Nova Santa Bárbara. 10 de setembro de 2015

üN
\Lti\i

.t.
t, rl r ./;, i i',Ít

- - - - - - - -à-:b-Í_Ja-J.rr--íJx!-_

Gilmaríomingues Pere
't8ll|u,:àco

,t

ü
ira

Arquiteto e urbanista cAU A 50.271-5
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Jq6E ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME
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Cláusula Seounda

Cláusula Quarta
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(onselho de AÍquitetur,l
e lJrbanisnro Co Stasil

RRÍ SIMPLES
N" 0000003939793

INIÇIAL
IN DIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
lilililllliliillilllilllllllilll llil

Documento válido somente se acomPanhôdo do corrrprovalite de Pagôrnento
Lei N' 12.378, ds 3í dê dezembío dê 2010:
Aí 47 O RRT seíá efeluâdo peto p.ofissimal ql pda pessoa juíidicâ Íêsponsável, por ntermédio de seu pÍoÍssional habilitado legalmenle
no CAU. AÍt. 48- Nào sefti eÍeluirdo RRT sêm o prévio recllhirnento de Texe de RRT pela pessoa llsjca do profissional ou pela pessoa

luíídica respoosóvel. AÍ1. 50. A íalta do RRT sujeitaíá o píofssaonalou a empÍesa rcspÕnsável. sem prquizo da íesponsbilizâção pessoâl
pela violaÉo êüca e clâ obíigaloriêdade da pôÍalisôção do tÍabalho alé a ísgubíizaÉo da situaçào. á multa dê 300% (lÍêzenlos poÍ cenlo)
sobíe o valoí da Íaxa de RRT nâo paoa coíÍigidô. a p€Ítií dâ autuaçào. com base nâ vâíiâçâo dâ Tâxa ReíeÍeociâl do Sistemâ Esp€ciet óe
Li{tuidaÉo e dê Custódia ' SELIC. acúmuhda rnensalmenle. alé o úlüÍ}o diâ do mês anleÍioí ao da devoluÉo dos Íecursos. âcrescido êsle
Ínonlânle de 1'Á (um poí cenlo) no inés de eíelrvâÉo do pâgam€nlo. ' O docunrenlo d€írnitNo (RRI) sem a necessidãUe de apíesgnrôção
do comprovanle de pagãmenlo, pode,ó seí obldo após a idontrncaçáo do pagamento perâ eompclsaçÕo banc;r,rd

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nori'c. GILMAR DOMINGUES PERETRA
Rcsistro Nacio^al. A5O271-S Tituto do Profissiorrut AÍqúileto l: Uíb.rnista

2. DADO§ DO CONTRATO
conrÍata,,re. JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CtA LTDA ? tuiE
CNPJ: 01.704.204/00ô1 03
ConlÍalO

Valor: RS 980,00Tipo ds Contrarantcj pessoa,uÍídica (,e dlreito rtívado
Celebrado em: 17lOgl2O,!S Data de t,rício 17logl2o15 pÍevisào de rérm;no. J1/1.12016
Dcclaro. 5ob as pe|ds da Lel que na(s) âtivjdadê(, registradü(5) I|cste

:rDrír0ade da AgNT na legislação especiÍica e n0 Decreto

5.z9ri, dc 2 de dezerIlbro de 2Í)04
RRT nâô se êxigo o obsoryàlrUd úd§ Íeqras dc

Federal n^3 OADOS DÂ OBRA,/SERVIÇO
AVENIDA ESIRADA DO POCINHoComptemerÍo LO-I E 23 - OUADRA Oí

Çuur úer ÉOâS

F a625OOOO Cidâí,ê.

.4, ATIVIDAOETECN ICA
Alviílad? 3.7

aa,rro: CENTRO

I ongilude 0

UF PR CE

O ]ECNICÁ

N" oo

Geográficas; Latiturie- 0
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
cERTTDÃo DE 

^cERvo 
rÉcNrco

Lei t{o 12374 dê 31de Dê:embrc de 2OtO

Pâglna 112

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No ooooo00292470

ilil1ilIililflilililflilililfliltl12o 15oo o o29247 o

CERnFTAMOS. pa.a os deüdos íins, que consta em nossos a,quivos o{s) RegislÍo(s} de Responsabilidade Técnic€ - RRTS abaixo
discÍiminada(s):

Profissional: GILMAR DOMINGUES PEREIRA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU no 000A502715

Validade: lndeÍinida

NúÍnero do RRT: 4237658

Forma de Registro: lNlClAL

Íipo do RRT: DERIVADO Registrado em:

ParticipaÉo Técnica: INDIVIDUAL

Confalantq RECITHINER REC. THINER É SOLVÊNTE LTDA
CPF,/CNPJ: 042503850001 (N

ESTRÁDA ENGENHEIRO DE FERRO iPM
complernenro: GLEBA ENGENHO DE FERRO - SUBOTVTSAO DO ElrEOenCEÀEIffiAERRO
Cidade:lBtPORÂ UF: pR CEP:862OOOOO

Cootrato: Celebado em 08/01/2m8

ValoÍ do Contrato: R$ 0,00 Íipo do Cofltratante: Pessoa iurídica de direito privado

Dala de lnÍcio: 08,/01/2008 Data de Fim: 08/01/2009

Âtivldade Técnica

2.'1.1 - Execuçáo de obra . 4128,00 m'- metío quadíado; 1.5.8 - Projeto de instalaçóes telefônicas prediais , 4128.00 ÍÍf - rnetÍo
quadrado: 1.5.5 - Projeto de instalaçóes prediais de pÍevençâo e combate a inêndio , 4128.00 rÍf - metro quadrado; L5.7 - PÍojeto
de instalaçôes elélricas píediais de baixa tensâo , 4128.00 m'- metÍo quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalaçôes hidrossanitáÍias
prediais ,4'128.00 rÍf - ínetro quadrado; 1.2.2 - Pro.ieto de estÍutuía de conc.eto ,4128. ) m'- ínetro quadrado; 1.1.2 - Pmjeto
aíquitetônico , 4128.00 m' - metro quadrado:

oescricâo: Tipo de contÍato 4 PRESTAçÃq DE SERVTÇOS. Ativ. Técnicâ 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVTçO
TECNICO. AÍea de Comp. 7101 EDIFIÇAÇOÉS Irpo de Obra./Serv. 008 EDIFICAÇOES INDUSTRIAIS ACIMA DE í00 M2 SeMços
conl,atados: OO,I PROJETO ARQUITETONICO OO2 PROJETO ESTRUTURAL OO3 PROJETO HIDRÀULICO OOI PROJETO ELETRICO
OO5 PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 006 PROJETO TUBULAÇÔES TELEFÔNICAS O5O EXECUÇÀO

EndeBço da obÉrserviço

ESTRADA ENGENHO DE FERRO

CompleÍnerúo: GLEBA ENGENHO DE FERRO SUBD LOTÉ 02 00 LOTE 02-A

Cidade: IBIPORÃ UF: PR

Coordenadas Geográfcas: 0 0

Número do RRT: 4237792

Forma de Registro: lNlClAL

Tipo do RRT: DERIVADO

N.00

BaiíÍo: ENGÊNHO DE FERRO

CEP: 86200000

ParticipaÉo Técllica: INDIVIOUAL

Registrado em

(/,t

Descricao: Tipo de
TÊCNICO. Area de

Contrato 4 Aúv. Técnica 19 DE OBRA OU

o5tooro0Í
contratados: 001

7101
DE

006
E

DE 1OO M2
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Pâgina 212

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No ooooooo292470"/l§r!§?w,' Conselho de Arquitetura e Urbanismo
cERTroÃo DE acEnvo rÉcNrco

Lei t{o 12374 dê 31dê Dêzêmbro de 2010

ContÍatante: LAPAZA EMPREENOIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 07412514000101

AVENIDA'íg DE DEZEMBRO N'2335

Compleínento: Baino: CENTRO

cidade: lBlPoRÃ uF: PR cEP:86200000

Contrato: Celebrado em 28/0812008

Valor do Contrato: R$ 1.000.00 Tipo do Cont atante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de lnicio: 28108/2008 Oala de FIír.,2A1Z2OOB

Atividade Técnica

2.'1.1 - Execução de obra , 933.46 m'- metro quadrado; 1.5.8 - Projeto de instalaçóes telefônicas prediais , 933.46 nf - metro
quadrado; 1 .5.5 - PÍojeto de inslalações prediais de pÍevençáo e combate a incêndio , 933.46 rÍf - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto

de instalaçóes elétricas prediais de baixa tensão . 933.46 m" - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidíossanitárias
prediais , 933.46 íÍf - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concÍeto , 933.46 m'- metro quadrado; í-í.2 - Projeto

arquitetônico , 933.,16 írf - metro quadrado;

EndeÍêço da obra/sErviço

AVENIDA 19 DE DEZEMBRO

Complemento:

Cidade: IBIPORÃ

Coordenadas Geográficâs: 0 0

N.2335

Bairro: JAFIDIM

CEP:86200000UF: PR

cERTIDÃo DE AcERVo TÉcNIco

- 

2. lnfonnâçõê§

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei '12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou
de atuaÉo compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT,

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

CêÍtrdão no 29247012015

1611212015, 17r17

Chevs do Imp.ossáo: 988417A89AC79372WW6C

ü

/

A aulsnticadãdê d€§ta c€Ítrdão pode se. wifcada m: hípsr/si@u.eubí.org.br/4ptiêvsighueneÍpz«m=sêívÉoq Gom a chavs: 98&4174894c79372w!6c
hpíssso sn:1ü12015 às 1247:4.1poc GIIMÁR DOMINGUES PEREIRÂ, ip:1871412ts

Ll

_ í. Descrição

dl

N
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E$TADO DO PARANÁ
PREFÉIÍURA MUNICIPAL DE NoVAAMERICA DA coLINA

Folha: 1,2

172

CERTIFICADO DE REGIS RO GADASTRAL Nr. 34

Data da lnscÍição: 30/03/2016 Data da Rênovaçáo: Válido Até: 3010312017

DADOS GERAIS:

Enderoço:
Bairro:
Cidade:
C.E.P.:
CNPJ:
Responsável:

AC QUADRA Oí OO LOTE 23 VILA RURAL, 23
AGUA OO POCINHO e-mail:
Nova Santa Bárbara Estado:
8ô250-000 Tolofons: 4332661743
01.704.294/0001-03 lnscr. Estadual:'

anunciattoconstrutora@gmail.com
PR País: Brasil

Fax:
lnscr. Municipal:
ldêntificação:

Data do Cadastro: 30rc3f2fio
Obras de Engenharia

Razão Social:
Código:

JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA . ME
1486 Ativ.Econ.: 439í600 Tipo de Empresa

Capital Soclal: Í80.000,00 Faturamênto Mensal: 20.000,00
Árca DleponÍvel: 5OO0 m' Área Construida:

Sócios DiÍstorês: JOSÉ ANUNCIADO DE ALMEIDA: ANTONIAAPARÊCIOA DOS SANTOS ALMEIOA

Principais Clientes: PREFEITURAS

Principais Fomece{g7se; tlÂlR SIMGU|ANE MAT DE coNSTRUÇÁo; JosE FERREIRA MENDoNÇA MERCADo

Outras lnformaçÕes:

ts$tÂt 0IELW

RAMO DE ATIVIDADE:

do Ramocód Oêscri do Ramo de Atividade

45 47.44-0.99 . Comêrcio varejista de materiais de constíuçáo em ge.al

38.'l'l-4{0 - Coleta de residuos náo-perigosos

60 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de residuos não-perigosos

61 38.12-2-00 - Coleta de reslduos perigosos

166 42.1$8-00 - Obras de uÍbanizaçâo - ruas, praças € calçadas

1ô7 8í.29-0-00 - Atividades de limpeza náo especiíicadas anteriormente

168 81.3G3-00 -Atividades paisagisticas

386 42.21-903 - MânutenÉo de rêdes de distribuição de eneígia elétÍica

528 25.1 - FabricaÉo de estruturas metálicas

4 Obías de íundaçóes

Én

daC

Este CertiÍicado
DA COLINÀ o

o €stipul

30 de

0[ ouY[tlA

na Lei 8.666 de 2í106/1993 e atualizaçóes e normas da PREFEITUR.A MUNICIP L NOVA AMERICA
itar d€ umontação complementar conÍorme solicitado n0 edital

7s.82V .ZA6|0GC1'CE
rço dê 2016 

,REFEITURA MuNlclPA'' ilÊ

6$NOVA AMÉRlcA DA colil';'Àesponsável pelo setor compra>

DEPARTAMENTO D::
COMPRAS

Nova Amé

MUMCIPA!
5r?-3 ssP ,

,l

Qtde Funcion.:15

{ovÀ sÂI\rfÂ

i
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E.BTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAAMERICA DA COLINA

Folha: 212

173

CERTIFIGADO DE REGISTRO CADASTRAL Nr. 34

Código do Ramo DescriÉo do Ramo de Atividade

580 38.224-00 - Tratamento e disposiçáo de resíduos perigosos

581 4ô.87-7-0'1 - ComéÍcio atacadista de resíduos de papel e papeláo

OescriÉo do Documento Nr. do documento Data Emissáo Data Validade

Certidáo do FGTS 201 60304091 821 6296521 3 04t03t2016 02t04t2016

Certidáo Estadual 01442596570 17t03t2016 15t07 t2016

Certidão Federal 5DFO5F53E9E9F58D 28t01t2016 26t0212016

Certidâo Municipal 61/2016 24103t2016 2U07 t2016

Certidáo Negetiva de Débito Trabalhista 265475632016 17 t,3t2016 12t09t2016

Iru.FEITIjRA MI..rNICIPrtr.
"{ovA liAlvfÀ B^R-B^XÂ I

Í
t

I
t

Este CertiÍicado
DA COLINA, e podorá Itar de docum€ntaçâo

?T:iÍâ79Ô4rÜr:01es8
PREFEITURA. MUNICIPAT i- !
NOVA AMÉRICA DA COL:''"'

estipulado na Lei 8.666 de 21i06/'1993 e atualizaçôes e noÍmas da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAAMÉRICA
no edital

NovaAmérica da Col de

RC.:í.30{.r7?'3 SsP

Ilarço de 2016

DEPARTAMENTO 
'j I Responsavel pelo setor coínpÍas .

CoMPRAS -rt1

#i

DocUMENTAcÃo:

N/

t?
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Banco do Brasil Página 1 de I

M/M/201613:11:49

t71

slEl Extrato conte corrente

Clients - Conta atual
Agência 2573-9
CoÍÍâ coíÍ€ntê í062S9 P M N SANTA BARBARÂ SEDU

:#* 0r/20í6

LanÇamentos
Dt ot

movimento balancolê
06/10/2015

Documento valor Ri Ssldo

0,00 c

20n1/2016

3'r/o1/2016

7A 3 280,00 D 0,00 c
0,00 c

oasERvÀçóEs

Tránsaçáo Gfrluada com sucssso por J6555786 KATIA GARDENIA DOS SANTOS.

Sêrvip dê Atendimonto ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouúdoria BB 0800 729 5678
Para deiicientes auditivos 0800 729 0088

*

hups://aapj.bb.com.br/aapjAomeV2.bb?tokenSessao=a1c37ef40d02eafl405168e36e8...0410412016

Hirtó.ico

Saldo Anterior

DêÉgto Onlanê

BB CP Admin Supíemo

SALDO

ü)

/@,
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DO DE ALMEIDA & CIA
aT.104.294/OOA7-03

BÀLANCO PÀ

LTDA
Inscr.icac Estaciuâ] : gO 4 42!38 37

TRIMONIAL ENCERRÀDO EM 3A/12/2014

-I.618,75 11_57A,15

),.)-t. Lol , _

!73

CIRCI'[ÀN!E

ILIZÀDO
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oc0 t^t

100.000,00

Fl . 4

I,3.268,-.:

O1-O3 fnscricao Estadual: 9044213831

BÀIÀNCO. PATRIMONIAL ENCERRÂDO EVi 3I / I2/20L4

I,IOUIDO

REÀLI ZÀDO
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M
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c9309
T!CNICO

t.1 ct
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!.:104 .29

O DE ALMEIDA & CIA LTDA
4/0001-03 Inscricâo Esladua-I: 94412'-383\

DEMONSTRÀCÀO DO RESULTÀDO E)<ÉRCICIO ETl 31./12/2OA4

TA OPERÀCIONÀ! BRUTÀ

: PRESTÀCÀO D: SERVICO

ín)DDUCOES DÀ RECEITÀ BRI.XIÀ

IMPOSTOS .INCID.S/V9NDÀS.
(+} ÀBÀIIMEIirIOS SOARE VENDÀS

ÀBÀTIMENTOS SOBRs VENDÀS.........
(=)RECAITÀ LTOUIDÀ. .

(=)IUCRO aRtIIO. -

(. ) DESPESÀS OPERÀCIONÀS

(-)DESPESÀSÀDYINISaRÀTIVÀS i
Des?asÂs c5Rê: s.

(=)RESULTÀDO ÀN"ES PROVISÀO rR'E CSL
(=) LUCRO TIQUIDO E)<ERCrCIO.
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l8i
ANLTNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA

=€.N.P. J. : 01.104.291l0001-03 6

DEMONSTRÀÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ÀCUMUI,ÀDOS EM 37/T2/2014
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Rêconhecêmos a êxatidào da presêôae DêrÂcns!.racao Lucros ou Prejuizos no vâLor c4

RS 3.079,75 - Três nil setênEa e nor/e lea:s ê se1-enca e cj.nao ceiaavos ccnfoaúe
aprese:'!têdos.
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JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA
Plano de Contas

C:assificacao Codigo Descricâo
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PREFEITURA IVUNICIPAL i3?

ESTADO DO PARANA

ATESTADO DE VISITA

Ref: EDITAL TOMADA OE PREÇOS No í/2016

Objeto: Contratação de empresa para execuçâo de Pavimentação com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em Ruas do Município de Nova Santa Bárbara.

NOVA SANTA BARBARA

Declaramos que o Engenheiro Gilmar Domingues Pereira, CAU 45027'1-5, da
proponente JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA, CNPJ n' 01.704.29410001-03,
devidamente credenciado, visitou o local da execução da Obra do lote único, objeto da Tomada
de Preços em epígrafe.

Nova Santa Bárbara, 0410412016

hiro Tagami
Engenheiro Civil do Município

Gilmar ues Pereira
Arq e Urbanista

U 271-5

4

Rua Wallredo Bittencoun de Moraes n'222. Centro- Fone 43. 326ó.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa

E-mail - licitacaoônsb.Dr.sov.br - §'\À'\r.nsb.or.sov.br
Bárbar.L Paraná

I /a

1
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PROPOSTA DE PREçOS

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 1/20í6
objeto: contratação de mão de obra especializada para execução de pavimentação em
pedra irregular, drenagêm pluvial, meio fio e serjêta em ruas do Muniàípio de Nova santa
Bárbara.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa, nossa proposta de preços relativa à
execuçáo Contrataçáo de empresa para execução de PavimentaÉo com pedra inegular guia,
sarjeta e drenagem pluvial na Rua Maria Jose Bittencourt, do Lote 2 da licitaçáo em epÍgrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do lote é de R$
135.787,37 (Cento e trinta e cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos).

O prazo de execução do objeto do referido lote 2 é de 4 meses, contados à partir do í0" (décimo)
dia da data de assinatura do Contrato de
Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02) pela Comissão de
Licitação.

^ As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de
Preços, no 1/2016.
Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está sendo considerados todos os
custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros, inclusive encargos
trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ênsaios, testes e demais provas exigidas por
normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indirêtamente no custo de
execução das obras/serviços.

Atenciosamente,

,"ffi,{ur)atl"ia,
(.Pí no 563 690.189-53

t1 ,

Gilm
I

YPé
tâ

rêrra

CAU {,,&
RAzÃo socIAL:J ANUNCIAoO ALMEIoA ME LTDA

END: OUADRA 01 OO LOTE 23, VILÂ RURAL AGUA OO POCINHO.
MUNICIPIOT NOVA SANÍA BARBARA - CNPJ n.'01 70,í.29410001-03

'úIcEP: 86.25&ooo
TÉLEFONE: (43) 32661743

EMAILT anuciatto.emprêitera@gmail.com

I

I

4
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ÂC QUADRA 01 DO LOII 23, VILA RURÁf, AGUA DO POONHO,
MUNICIPIO: NOVASAT{TA AAREARA_ PR

CÊP:86.250ff
III-EFONE: (43) 3266-1743
EMAIL T-anuanciado-almêide,meebolcom.bí

JOSE ANUNCIÂOO OE ÂLMEIDA& CIA LTDÂ ME
CNPi n.r 01.704.29410001-03

NovíSánte 8êíbaía, 04 de abrilde 2016.

Reí: €DlÍAL TOMADA DE PREçOS
MUNICIPIO: /Vovd Sarta Adóors

!2016.

OSRA: Contratação dê mão de obrá pac| eracu(ão d€
pevim€ntaÍão êm pêdra iíegular, plwlel. ín€io ffo e sâÍjêta em
ruás do Municípiode NoYâ Santa rô.
Lotê 2OrçaÍnênto - ContrataÉo de pârá exe.ução da
Pevimentâção com pêdíã irÍêgular saÍieta e drenapm pluvial na Rua

",ffmoau úfl271-s

a
CPF n e 563.690.18953

7
l,
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AC QUADRAOl OO LOÍE23, VILA RURALAGUA DO POCINHO,

MUl,{lclPlO: NOVA SANTA BARBARÂ- PB

CEP:86,250-000

TELtFoNE: (43) 3266-1743
EMAlli ánLr.iatto.êmpr.it.ra@8meil..om

Er'I

PREFElTUNÁ MUNICIPAL OT NOVA SANTÂ BÁR6ARA

iEI:IOMÂDA OE PiECO t{. lx)1,/2016
torE , 02

]OSEANUNCIADO DEALÀ4EIOA & CIA LÍDA Í!IE
C PJ ô.r 01.70a.294l0O01{3
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Ref: EDITAL TOÍUIADA DE PREÇOS No í/2016

objeto: contratação de mão de obrâ especializada para execução de pavimentação em
pedra irregular, drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em ruas do Município de Nova santa
Bárbara.

A Comissão de Licitâção

PROPOSTA DE PREÇOS

Gil tn

CAU n

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa, nossa proposta de preços relativa à
execução Pavimentação Ruas Maria José Bittencourt e Augusto José de Abreu, do Lote 1

da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execuçáo do objeto do lote é de Rg
191.2O3,20 (Cento noventa e um mil, duzentos e três reais e vinte centavos).

O prazo de execução do objeto do referido lote 1 é de 6 meses, contados à partir do '10' (décimo)
dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02) pela Comissão de
Licitação.
As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de

^ Preços, no 112016.
Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está sendo considerados todos os
custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros, inclusive encargos
trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de
execução das obras/serviços.

Atenciosamente,

fu1a4,rz
JosfÂ[unciàdó de Almeida

CPFn o 563.690.189-53

o k!:#,",,"
1-5 //

\t
RAZÁO SOCIAL: J ANUNCIAOO ALMEIDA ME LTDA

END: QUÂDRA 01 DO LOTE 23, VILA RURAL AGUA OO POCINHO,
MUNICIPIO: NOVA SANTA BARBAFiA - CNPJ n." 01.704.251no01.03

CEP:86.25G0o0
TELEFONEi (43) 3266-1743

EÍVl{lL: anuciatlo.empíeileía@gmail.com Jtg

l3t
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,O5T ANUITCIADO OE AIMTIDA& CIA tfDA ME
C P, n.r 01.704.294/0@1{3

AC QUAONA OI OO LOTT 23, VITA RUNÂLAGUA DO POCIIiIHO,
MUNICIPIO: NOVA SANIA BAREÂRA-PR
CEP:86.25O{O0
TtlEtOIt: 143) 3266-1743
EMÁ!L: j-.nu.nciârlo{lmeidá,me@bol..om.bÍ

R€í: tDÍIAl TOIúÂDA Dt PRIçO5 Xr V2016.
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PÀEFEITURA MUNICIPATDE NOVÀ §CNTÀ BAiIARÁ
âEÍrÍOMAoÁ DE Pttco Nr (xlr/2016
tott - ol

JOSE ÂNUNCIAOO OEALMÊIOA& C A LÍDA ME
cNPl n r01.701 29410@1.03

AC QI]ADRAOl DO LOTE 23, VITA RURÂLAGUA OO POC NHO,
MUNICIPIOi NOVAS,qNÍAAARBARA-PR
CEPr 46.2Í).000
ÍEL€FONET (43) 3266-1743
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PREFEITURA MUNICIPAL l3?
Eslado do PaÍaná

ATA DE RETJNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N" I E N" 2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N" l/2016

Ata da sessão de recebimento dos envelopes no1 e

no 2, contendo a documentâção e as propostas de

preços, em atendimento ao edital de Tomada de

Preço no 1/2016.

Ao 6o (sexto) dia do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezesseis (2016), às quatorze
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, n" 222,Buno Centro, Nova Santa BárbaÍa - PR, em sessão pública,
onde presentes se encontÍavam os membros da Comissão Permanente de Licitação,
designados pela Portaria no 07012014, sendo eles: Sr. Nivaldir Silvestre, RG n' 5.304068-3
SSP/PR, Sr. Zacarias de Abreu Gonçalves, RG n' 2.254.409-8 SSP/PR e o Srta. Maria Jose

Rezende, RG n'9.170.714-4 SSP/PR e o Sr. Ivan Satihiro Tagami, Engeúeiro Civil do
Município, para proceder o recebimento dos envelopes no I e no 2 referente a Tomada de
Preço no 112016 - Contratação de empresa para execução de Pavimentação com pedra

inegular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em Ruas do Município de Nova Santa
Brírbara. Aberta a sessão, o Seúor presidente informou que protocolou os envelopes I e II
a seguinte empresa: JOSE ANTINCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME, CNPJ n"
01.704.29410001-03, sem representante presente. Em ato contínuo, procedeu-se à abertua
do envelope no 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros
da comissão de licitação. A seguir, a comissão de licitação examinou detalhadamente a

documentaçâo do envelope no I da proponente participante e constatou que a proponente
estava habilitada a passar para próxima fase. Em ato contínuo foi aberto o envelopes no 2

contendo a proposta de preços, da empresa habilitada, JOSE ANUNCIADO DE
ALMEIDA & CIA LTDA - ME, CNPJ n" 01.704.29410001-03, lendo-se em voz alta o
preço global a saber: Lote I R$ 191.203,20 (cento e noventa e um mi[, duzentos e três reais

e vinte centavos). Lote 2 R$ 135.787,37 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e

sete reais e trinta e sete centavos), totalizando R$ 326.990,57 (trezentos e vinte e seis mil
novecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos). A proposta foi rubricada pela
comissão de licitação. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou a Comissào
de Licitação por unanimidade de seus membros decidiu por declarar vencedora da presente

licitação à proponente JOSE AI{UNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME, CNPJ
n' 01.704.29410001-03. Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente deu por encenada
à sessão de cujos trabalhos eu, Maria Jose Rezende, lavrei a presente ata que lida, e achada

conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e demais
presentes.

ffiffi

,, .,-,,r.1À çl-,4t,
Nivaldir Silvestre

Presidente da Comissão de Licitação

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesn" 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 -
Novâ Santa Bárbara- Paraná - tr - E-mails - licitacao@nsb.or.sov.br
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fstado do Pafaná

Gonçalves

(

van Sa Tagami
Engeúeiro Civil do Município

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 -
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE LTCTTAÇÃO
TOMADA DE PREçOS No 1/2016

A COMISSÃO PERMANENTE DE L|C|TAÇÃO da PreÍeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia 06 de abril

de 2016, às 14:00 horas, na sede da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR,

em sessão públicâ, procedeu-se a abertura dos envelopes no 1, contendo a

documentação de habilitação das proponentes interessadas na execuçáo do objeto da

Tomada de Preços no 112016 (PMNSB) - Contratação de empresa para execução de

Pavimentação com pedra irregular, drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em Ruas do

MunicÍpio de Nova Santa Bárbara. Protocolou os envelopes 1 e 2 apenas uma empresa,

sendo ela: JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME, CNPJ n'

01.704.29410001-03. Procedeu-se à abertura do envelope no í contendo a

documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissáo de licitação.

A comissáo de licitação examinou detalhadamente a documentação do envelope no 1 da

proponente participante e constatou que a proponente estava habilitada a passar para

próxima Íase. Foi aberto o envelopes no 2 contendo a proposta de preços, da empresa

habilitada, JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME, CNPJ n"

01.704.29410001-03, que apresentou proposta de: Lote 1 R$ 191.203,20 (cento e

noventa e um mil, duzentos e três reais e vinte centavos). Lote 2 R$ 135.787,37 (cento e

trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), totalizando

R$ 326.990,57 (trezentos e vinte e seis mil novecentos e noventa reais e cinquenta e

sete centavos). A Comissâo de Licitaçáo por unanimidade de seus membros decidiu por

declarar vencedora da presente licitaçáo à proponente JOSE ANUNCIADO DE

ALMEIDA & CIA LTDA - ME, CNPJ n'O1.704.29410001-03.

lnÍormo ainda que, esta Comissão consultou os sites do TCE

Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido

de verificar se a empresa habilitada não esta declarada inidônea para participar de

certame licitatório, conforme comprovantes anêxos.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'22, Cento, I 43. 3266-E100, E - 86.250{00 - Nova Santa Bárbara, Paraná
g - E-mail - licitêcao@lsb.pr.eay.br - Site - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo Do PARANÁ

Resolvendo-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o
parecer, e após enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 0610412016.

Â,,^..-roLt- iJ'àl;
Nivaldir Silvestre

Presidente da Comissão Permanente de LicitaçÕes.

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes n'22, Centro, t 43. 3266-6100, X - E6.250-000 - Nova Santa BáÍbara, Paraná
El - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - Site - www.nsb.or.sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA 303
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.56'1.080/0001-60

E-mail: lIL0suaald4leeú - Nova Santa Báôara - Paraná

0rigem: Depto. Jurídico

Destino: Prefeito Municipal.

PARECER IURIDICO:

Ruâ Watfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFa\ l0x,.43l266-1222 - E-mail: p@sbêlbar4zaqLeo&br - Nova Santa
Bárbara - Paraná

Conforme expediente encaminhado a esse

Departamento Jurídico em data de 06 de Abril de 2016, visando emissão de

parecer sobre o processo de licitação na modalidade Tomada de Preços n.e

00t/2016, tendo como objeto: "Contratação de empresa para execução de

pavimentação com pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarieta em Ruas do

Município de Nova Santa Bárbara", referente aos contratos de Repasse OGU n.q

814640/201,4/ MCIDADES/CAIXA - Programa Planejamento Urbano, no valor de

previsto de R$ 187.056,23 (Cento e oitenta e sete mil, cinquenta e seis reais e vinte

e três centavos), com valor da contrapartida do municÍpio de R$ 4.150,00 (quatro

mil, cento e cinquenta reais), perfazendo um total de R$ 191.206,23 [cento e

noventa e um mil, duzentos e seis reais e vinte e três centavos) e o Contrato de

Repasse OGU 772677 /2012/MCIDADES/CAIXA - Programa Planejamento Urbano,

com o valor do repasse do convênio de R$ 133.735,11 (cento e trinta e três mil,

setecentos e trinta e cinco reais e onze centavosl e o valor da contrapartida do

município de R$ 3.132,00 (três mil, cento e trinta e dois reaisJ, totalizando R$

136.867,11 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e onze

centavosl, perfazendo um total de R$ 328.073,34 (trezentos e vinte e oito mil,

setenta e três reais e trinta e quatro centavos), passo a tecer os seguintes

comentários.

O processo foi iniciado dentro dos procedimentos

legais previstos, com cumprimento das exigências fixadas pela Lei ne 8.666/93,

inclusive quanto a indicação dos recursos orçamentários pelo setor competente,

sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem tiver dado causa.

O processo passou pelo jurídico para análise da

modalidade licitatória e diante da informação de que o processo se destinava a

"Contratação de empresa para execução de paümentação com pedra irregulaç
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. walter Guimaráes da Costa no 5'12, Fone/Fax (M3) 266-1222 - CNPJ N.' 95.56'1.080/0001s0

E-ínail: p!!§U@o!daço!D.br - Nova santa Bárbara - Paraná

drenagem pluvial, meio fio e saíeta em Ruas do Município de Nova Santa Bárbara" e

sempre para garantir maior competitividade, publicidade e transparência e

obedecendo a orientação do Tribunal de Contas da União e do Estado do Paraná,

houve a elaboração do edital convocatório, seguindo a modalidade sugerida por

esse departamento jurídico de tomada de preços.

O edital foi deüdamente publicado iunto ao órgão

oficial do Município, Diário Oficial do Estado do Paraná e no diário Oficial da União,

conforme consta do processo, cumprindo-se desta forma o que determina o art 2L

da Lei ne 8.666/93, aguardou-se o prazo legal de no mínimo 15 (quinzeJ dias para

disputa marcada para 06 de abril de 2.016, onde constatou-se que apenas 01

(uma) empresa protocolou os envelopes para participar do certame junto a

Comissão permanente de licitação.

Feita a abertura da sessão, o Senhor Presidente

informou a empresa que apresentou os envelopes I e Il, sendo ela: empresa fOSÉ

ANUNCTADO DE ALMETDA & CtA LTDA - ME, CNPJ N.e 0t.704.294l0001-03, na

sequencia foi passada a fase de rubrica de envelopes e analise da documentação de

habilitação.

Em ato continuo foi aberto o envelope contendo a

proposta de preço, da empresa JosÉ ANUNCIADo DE ALMEIDA & cIA LTDA - ME,

CNPJ N.s 01.704.294/000L-03, que apresentou proposta global nos seguintes

valores: Lote 01 R$ 191,203,20 [cento e oitenta e um mil, duzentos e três reais e

vinte centavos); Lote 02 R$ 135.787,37 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e

oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), totalizando R$ 326.990,57 ftrezentos

e vinte e seis mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos).

Diante dos preços apresentados o Comissão de

Licitação declarou como vencedora a empresa JOSÉ ANUNCIADO DE ALMEIDA &

CIA LTDA - ME, CNPI N.e 01,.704.29410001-03, no valor de R$ 328.062,46

(trezentos e vinte e oito mil, sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos),

estando de acordo com o preço máximo estipulado no edital convocatório.

Até o presente momento não há informação da

Comissão Permanente de Licitação da interposição de recursos administrativos ou

Rua Watfredo Bittencoud Moraes, 222 - FonelFax (0xx43) 266-1222 - E-maili pl0rsbarb@0êq!.çgqbf - Nova Santa
Bá.bara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA 2 01,
Av. Walter Guimarães da Costa nô 512, Fone/Fa:r (0/,3) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/000í -60

E-mail: plolsuaotd4lelLú - Nova Santa Bárbara - Paraná

iudiciais contra o procedimento em andamento, razão pela qual encaminhe-se a

autoridade superior para que decida sobre a homologação ou não do processo.

E o parecer, S.M.l.

Nova San ara, 12 de Abril 2.016

7

Rua Wahtedo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax(Orr43) 2ú-1222 - É-Ínail: p!!!§baÍb44aêqLçoEbr - Nova Santa
Bá'ta'ra - Pa'aAá
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Com o presente estamos enviando a Vossa Excelência, o Processo de

Licitaçáo na modalidade "TOMN)A DE PREÇO" n.o L|2OL6, para

que se manifeste com relação à HOMOLOGAçÃO ou náo deste

processo licitatório, uma vez que o mesmo transcorreu dentro dos

padroes de legalidade previstos pela Lei n" 8.666 193.

Nova Santa Bárbara, l3lo4 l2OL6.

M-;,J"; «"e
Nlao'ldír Sllvestre

Presidente da Comissáo Permanente de Licitação
Portaria n" O7O/2014

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266-E 100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbarq

Paraná E - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - Site - www.nsb.pr.eov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE HoMoloceçÃo E ADJUDTcAçÃo
TOMADA DE PRTçOS N" 1/2016

Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril (04) do ano

de dois mil e dezesseis (2016), em meu Gabinete, eu Claudemir

Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais,

HOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo Tomada de Preço n."

L|2OL6 - que tem por objeto a Contratação de empÍesa para

execução de Pavimentação com pedra irregular, drenagem

pluvial, meio fio e sarJeta em Ruas do Município de Nova Santa

Bárbara, a favor da empresa que apresentou menor proposta, sendo

ela: JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME, CNPJ n'
O1.7O4.294 l0OO1-O3, num valor de 191.2O3,2O (cento e noventa e

um mil, duzentos e três reais e vinte centavos). No lote 1, e R$

135,787,37 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e sete

reais e trinta e sete centavos) no lote 2, totaTizando R$ 326.990,57
(trezentos e vinte e seis mil novecentos e noventa reais e cinquenta e

sete centavos), para que a adj

jurÍdicos e legais efeitos.

Dar ciência

udicaçáo e procedida produza seus

interessados, observados as

prescrições legais pertinentes

Rua Walfiedo Bittencourt de no 222, Cento, S 43.3266-8100, X - E6.250-000 Nova Santa Bárbara,

paJ

ParanáE - E-mail - licitaçao@nsb.or.gov.br - Site - www.nsb.pr.sov-br
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16 Edição: 1226

raí Prefeitura Municipal de Nor
EXTRÂrO 3. IERIIO OE ADITIYO R.í.ltnl. F Colxre tÍ 0{92015.

R€F : PÍDcosso do Oispôn!ã n'0Ot2015
PÂRfES: Mtneipio de Bov. Sada aôôar.. f€isoa iÍldlc. d€ di.aib S,ü{cD

irtdrú. insâil,á no CNPJ soô o n'S.50 t.@&(x)t 60, .qtr seda âdndl§Írltva
nâ Rüâ ltibltêdo aitbírcorÍt d? [.lol3ê3. 222 nâslê rlo .eí*Íüdo pdo Sênttü
Pí€ÍÊtD iÀr.Írpsl Clard6.nr Vdaíb, p..tado. da ca(ful. ó. id.nüdâ.,. RG. n'
4.03s3a2-O SSP,PR, CPF n 563.531..o$to ê. rÍnp.lsa FUiOAçÂO DÊ
ÂPoIo A UITTVERSID..DE ESTÂDUÂL oo PÂRÂ.r{Á - I,{ESPÁR - cA},Pus oE
PAR N VÀ|, p€sso€ il'idka de údto pílt âdo. lrs.rtâ íE CNPJf,{F n
05.:6i6 8O4/0m 1-76. coín 5edê nBÂyr,llds Par$á, r!'7:X À C€oao. CEP87.70'
190. ílo lárrhlclob de Parânaíai- pR, nesre do reÊaslrtrdo @ Sí. Câío§
ar€xa.ck€ Mol€lB Ferahdês. bÍ&riletD. portodor dà Cêdule de lMbrde RG n
5.965-81:I{SSP-PR. rB.rilo no CPFIMF sob o r'0062@.10$! 8.

caJETO- Cflliâtaçào ê ôôptse 6§9êaÉl':edâ p*â â reatzeÉo dê
ConculÉo Públbo Múriipâ|.

VA!OR 
'OAÍrIÍVO: 

ai 380.00 ilíêzéntos e dbntn Éêi§)
S€CRETÂRIA: SêcrelaíÉ de AdmàBt6ção.
REC URSOS: Se.ÍeMá ê ÁÀnhbü8çâo.
RESPONSÂVEL JURíOICO Anqsrirs CxN€ü_a ântns Pá6ir. OÂ&PR n'

48657. OATA DEÂSSINÀTURA 0O IERMO DEÂOIÍl\,o: 13,8.{./2016.

RG n'

f 4m,

derRG
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ÍER O OEâDITIYO
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PARTES: Mtr!êlpio ds ilove S.nls BéóeÍs, ,.s.6 ÍÍüi:a dê drlllb F$a.o

iaernâ, irs.íía llo CNPJ aob o ô. g;.561 .@l!(!1d), dn *d. 8únirÉuàüvr
ns Ruâ I'Vblisdo Biüânco{rí ds i,lorass. 222 í€ste.io rÊ9rÊ6Énlrdâ pêb 5êí$6
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Rftreirâôdo Phhâlr?R, nêrlD ãlo llÍre5€nE(b p€lo Sí. Ddbô Luk LliE ürÍú..

OBJET& Co.rt6EÉo de íÍ!âo de 06.â espodâfráda Érâ €têqrçtoth celç.d.
ê *r!dinâ!ên noÀlto dã 8oâ Vda.

PRÁZO DE DGCUçÀO: r.*akr €í) (3.3!.nt }dÉÀ dr§.i., aÉ 13107120í6.
PRÂzo DE vlGÊNcur rrâis 60 (sÉ..nb) d6. olr .É!ia dá 1304r20t 8.
SECRETÂR|A S€.Ídaíá dô Ob.àr, doTráb.Iro ô G6raçao rh EÍÍríâgps.
RECURSOS: S.cí€iâ,iâ di OüÍ8, do-fráü6lb c Ger.çâo dê E rpr.to!.
RESPo,,tSÁvE! ruRlDrcO: Á,tsê«a Oi'/ête irsínr§ PeEi6. oÀaPR n"

48857 DÂTÀDEASSINATURÂDOIER TOO€ÀDmVO: talür2'0Í6.

rERno qEHo oLoG çÃo E 

^DJUotcAçÂoÍoxao^ oE PREços rf Írfi r
Aos 14 (quâlcrza) Cras &) rú3 (,. âbíi (oai ú .no dô dds ,nf, c ds2É4.i3
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cííLo rd, Btlacârbs ê dbÍâ a !êta í€âb a lrhaa o salr câírbyG) no haa Z
lotalizsídô R3 326.9S,57 (leaentos ê vidtê ô leb r{ ioy€ranb9 e íEv€nb raá'rs
e úrqueniâ € s€{6 ceílrr6li p.ra $ê r rdíl(r'.âdo Ílêh F@dds FodlE aaú5
iu.ídicos e l€gah eÍdlc.
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Lote 258 1 5939 lsoNoA URETRAL DE ALIV0 N..08. esrérit. doscádável lA

kDííêccionada em matedal de lesisténcia ad€quada, atóxico, I

bifioíizada, lransparente, íexível, apirogénica. com a poírta I

hí€dmadada e íêdrada coíí oriÍicio latêrál- embelada I

lndividuahnenle em papelgrau cirursico. I

tosANt UN 10,00 0.47 4,70

Lote 262 1 1012 lsoRo FlsloLoclco ha§co 10omr (soluÉo de doreb de sódio a IEU
10,9%)injeláwle sem coíls€nranler. acondicionado em frascos I

háEticos transparentes. I

ROFARMA FR 500,00 2,00 1.000,00

Lote 284 1 5665 [vAsELlNA LIOUIOA íra§co cJ t000 ml IvIc PHARMA FR 5,00 17,85 89,25

TOTAL í8.í05,71

EXTRÂTO 3' TERMO DE ADITIVO
Reíerente ao Contrato no 0l6i:1015.
REF.: Processo de Dispense n' 005/2015.

PARTES: llunlcípio do Nove §antâ BáíbâÍa, pessoa jurídica dê direito publico intema, inscÍita no CNPJ sob o no 95.561.080/000160, mm sede âdminislraliva na

Rua Walfredo Bittencouí de túoÍaes, 222, neste ato represêntado pelo Senhor Prereito Municipal ChudomiÍ ValéÍio, portador da cédula de idenüdade R.G. n'
4.039.3824 SSP/?R, CPF no 563.691.40910 ê a êmpresâ FUI{DAçÃO DE APOK' A UI|ÍVERSIDADE ESTADUAL DO PARAiIÁ - UI{ESPÂR - CÂÍúPUS DE

PAÍlAtlAVAí, pêssoa juridicâ de dirêlto privado, inscíita no CNPJ/MF no 05.566.8O1/0001.76, om sede na Ave da Paraná, no794A, Centro, CEP 87.70t190, no

^ 
Municipio de ParanavaÍ- PR, neste ato repres€ntado pelo Sr. CaÍlos Ahxandrô llolena Femendg3, brasileÍo, poítador da Oêdula de ldentidade RG n' 5.965.814-

0i SSP-PR. inscÍito no CPF/MF sob o no 006.209.í89-18.

OBJEÍo: Contratação de empresa especializada para a rgalizaç5o de Concürso Público Municipal.

VALOR 0O ADÍTMO: R$ 380,00 (trolBnto3 ê oit.nte rsals)
SECREfARn: S€cretaria de MminlsFaçáo.
RECURSOS: SêcretaÍia de AdministraÉo.
RESPONSAVEL JURIoICO: Angelita OliveiÍa MaÍtins Pereira. oAB.PR n' ,18857

DÀTA DE ASSINÂTURÂ D0 ÍERIIo DE AoITMO: íU04Í10í6.

EXTFÁIO 4' TERMO DE ADITIVO

Reíerenle ao Conlrato no 0ãn015 d6 Empreitâda de ObÍa.
REF.: Tomada de Preços n" í201 5.

PARTES: ]íuniclpio de llova Santâ BáóaÍa, pessoa jurÍdica de direito publico intemâ, inscÍitâ no CNPJ sob o n0 95.561.080/0001S0, com sêde administÍaliva na

Rua Walfredo Bittencourl de Moraes, 222, neste âto reprêsentâda pelo Senhor Prefeito Municipal Claudemir Valédo, poÍtador da câiula de identidade R.G, n'
4.039.382{ SSP/PR, CPF n 563.691.40910 e a empresa CoNSTRUTORA PINHALEI{SE LTDA E, ins(Íita no CNPJ sob n' 15.'165.978/0001-80, com sêde na

Rua Dr. Francisco Cesar Nogari, 527 . CEP: 86490400. BaiÍÍo: C€nlro, RibeiÉo do PinhaUPR, neste ato representado pelo Sr. Dalton Luiz Lults JunloÍ.

oBJEIo: ContraiaÉo de mão de obra esp€cializada para exe$Éo ds calsada e jadinagem no Alto da Boa Msla.

PRÂ20 DE EXECUçÃO: Mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até l3O7t2Oí 6.

PRÁZO DE UGÊNCIA: Mâis 60 (sêssentâ) dias, ou seja, eté í3ÍLr2016.

SECRErARIA: SecÍetaia de obras, do TÍabaho ê GeraÉo de EmpÍegos.

RECURSOS: Seclelaíia de Obras, do Tíabalho e Geíação de Empregos.

RESPONSÁVEL JURíDICO: tugelitâ OliveiÍa llartins Persirâ, OA8+R n' 48857.

DATA DE ASSINATURA D0 TERMO DE ADITIVO: 1

Aos 14 (quatoze) dias do mês de abril (04) do âno ds dds mil e dezesseis (2016), em meu Gabinete, eu CleudemiÍ ValéÍio, PreÍeito Municipal, no uso
de minhas âtibuições legais, H0 OLOGO o procedimento dâ LicitaÉo Tomada ds PÍeço nl 12016 - que tem por objelo a ContÍatação dê €mpÍesâ para
êxêcuÉo de Pâvimsntação com pêdra lrrêgulaÍ, dronâgem pluvial, melo fio e saÍjela êm Ruas do MunicÍpio de Nova Sanla Bárbara, a favoí da empÍesa
que apresentou menor proposta, sefldo ela: JoSE ANUNCIADO DE ALllEloA & CIA LTDA. [,1E, CNPJ n' 01.7M.294/0001{3, num valor de 191.203,20 (cento e
novenhoummil,duzentoseüésreaisevintecentavos).Nolotel,eR$135.787,37(centoetrintaecincomil,setecentoseoitenlâeseteÍeaisehnlaesete
cenlavos)mlotê2,totalizandoRl326.990,57(tÍêzêntosevinteeseismilnovecentosênovenlarêâisecinquentaesetec€ntavos),paraqu€aadjudicaÉonels
procedida produza seus juídios e legais efeitos.

oar ciência aos intêres$dos, obseÍvados as pressiçõês legais peÍlinentes.

Claud€mirValério
Prefeito Municipal

Dlário OÍiclal Elêtrônlco do MunlcÍplo ds Nove Santa Bárbara
Ruâ: Wal@ Binoncoüíi d€ lroráês n' 222 - C€ntÍo

Fon€/Fâx (43)3266{100
E..n.lI dlâÍioofidâl@Bb.pr,gov.br- SlL: wwv.nsb.p..gov.br

wrw.transparonciapârana.coíi,bíÍdo6rsb

UDE

TOMADA DE PRECOS N" 1/20I6

OoêilBro as§Bdo pd C€nir6do Dlitál - N@ã SÉnta
AáôáE P.eídt a Muni.rpat 95§6108000016O,AC

OG tl
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

oRDEM oo cortnateçÃo

Pela presente ordem, AUT$\RIZO a contratação da

empresa: JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME,

CNPJ ÍIo O1.7O4.294IO0O1-03, num valor de R$ 326.99o,57

(trezentos e vinte e seis mil novecentos e noventa reais e cinquenta e

sete centavos). Tudo de conformidade com a presente Licitaçáo na

modalidade Tomada de Preços n." l12016.

erlo
pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Ce Ío,843.3266-8100,M-E6.250-000-NovaSantaBárbara,
Paraná El - E-mail licitacao@nsbor,goyAr - Site - www.nsb.or.sov.br

Nova Santa Bérrbara, 14 lO4 12016.
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PREFEITURA N4UNICIPAL 210
NOVA SANTA BARBARA

Contrato no 712016

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA i'UNICIPAL DE
NovA sANTA eÁngana E A EMpRESA JosE ANUNctADo DE
ALÍúEIDA & ctA LTDA, TENDo poR oBJETo A coNTRATAçÃo oe
ETIPRESA PARA ExEcUçÃo oe PAVIÍUIENTAçÃo cotul PEDRA
IRREGULAR, DRENAGEi' PLUVIAL, MEIO FlO E SARJETA EM RUAS DO
uuxrcipro DE NovA sANTA BÁRelRl.

Referente ao Tomada de preços n.o 112016

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Tomada de
preços n.o 1/20í6, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA SAHTI AÁReeRl,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o no 95.56 í .080/000í -60, com
sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador
do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
JOSE ANUNCIADO OE ALMEIDA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob n". 01.704.29410001-03, com endereço à RUA ESTRADA AGUA DO POCINHO, S/N -
CEP: 86250000 - BAIRRO: VILA RURAL SOL NASCE, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato
representada pelo Sr. JosÉ ANUNCIADO DE ALMEIDA, inscrito no CPF sob no.563.690.189-
53, RG n' 54177 453, a seguir denominada CONTRATADA, que ao final esta subscrevem, tem
entre si justo e convencionado o presente contrato, regido pela Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993 e demais alterações, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta licitação a Contratação de êmpresa para êxecução
de Pavimentação com pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do
Município de Nova Santa Bárbara, de acordo com as normas previstas no edital de Tomada de
Preços no. 112016, do qual resulta este contrato e de conformidade com a proposta da contratante,
vencedora do processo licitatório em questâo.

CúUSULA SEGUNDA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos:

a) Edital de TOMADA DE PREÇOS No 'Í12016, e seus Anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 1810412O16.
c) Placas de Obra;
d) Memoriais;
e) Projetos;

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula, de que as
partes declaram ter pleno conhecimento, serão considerados suficientes para, em conjunto com
este contrato, definir o seu objeto e a sua peíeita execução.

Parágrafo Segundo - A partir da assinatura do presenle contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reunióes e/ou termos aditivos, que vierem a ser realizados

Rua Walfredo Biíencoürt de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 326ó.E100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Biirbara Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or-sov.br

1

ESIADO DO PARANA
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PREFEITURA N/UNICIPAL
1

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÂNA

e que importem em alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamente
assinados pelos representantes legais das parles.

ctÁusula reRcErRA - DA FoRMA oa execuçÃo

Os serviços e materiais necessários à conclusão da obra, objeto deste
contrato, serão executados e fomecidos sob regime de empreitada global e de conformidade com
as especificações constantes do Edital TOMADA DE PREçOS No 1/20{6, obedecendo aos
requisitos de qualidade, resistência, funcionalidade e segurança, previstos nas Normas do
Ministério do Trabalho e ABNT, pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA. DO PREÇO

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e sem
reajuste é de R$ 19'1.203,20 (Cento e Noventa e Um Mil, Duzentos e Três Reais ê Vinte
Centavos), sendo R$ 4.í50,00, (Quatro iril, Cento e Cinquenta Reais), o valor da contrapartida
e R$ 187.053,20 (Cento e Oitenta e Sete Mil, Cinquenta e Três Reais e Vinte Centavos), valor
de Contrato de Repasse OGU, daqui por diante denominado 'Valor Contratual".

Parágrafo Único - No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as
despesas com impostos, seguro, taxas e demais encargos necessários à execuçáo do objeto
contratado.

CLÁUSULA QUINTA. DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO

O pagamento será eÍetuado em moeda brasileira corrente até 1 5 (quinze)
dias úteis, após a apresentação coneta da fatura dos serviços executados e documentos
pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às condiçôes de para liberação das
parcelas.

Parágrafo Primeiro - O faturamento deverá ser apresentado e protocolado,
em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral da Contratante.

Parágrafo Segundo - O faturamento deverá ser apresentado, conforme
segue:

a) Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviços executados,
período de execuçáo da etapa, número da licitação e termo de
contrato de empreitada, observaçáo referente à retenção do INSS
e outros dados que julgar convenientes, não apresentando
rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo Engenheiro
responsável pela obra.

b) Fatura com discriminação resumida dos serviços executados,
período de execução da etapa, número da licitaçáo e termo de
contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes,
não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada
pelo Engenheiro responsável pela obra.

c) Cópia de guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS do
mês de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada
em Cartório, de conformidade com o demonstrativos de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra, e cópia de
guia de recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo de

z

Rua Watfredo Bittencoun de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.E 100, CEP - 86.250{00 Nova Santa Btubara" Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb.or.qov.br
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Serviço - FGTS, do último recolhimento devido, devidamente
quitada e autenticada em Cartório, de conformidade com
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para
cada Obra.

Parágrafo Terceiro - A liberaçáo da primeira parcela fica condicionada à
apresentação:

a) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra;
b) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
c) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
d) Da garantia de execução.

Parágrafo QuaÉo - A liberação da ultima parcela fica condicionada à
apresentação

a) Da certidáo negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto
contratado concluído;

b) Do Termo de Recebimento Provisório; e
c) De comprovante, nos casos previstos, de ligaçóes definitivas de água e

energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do
objeto do lote, são de inteira responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA SEXTA. DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 8 (oito) meses,
contados da data da assinatura do mesmo.

A contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem nenhuma
pendência e provisoriamente recebida, em até 6 (seis) meses, contados do 10o (décimo) dia da
data de assinatura deste contrato.

CúUSULA oITAVA. Do RECEBIMENTO DA OBRA

A fiscalizaçáo da execução da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas;

especiaristas ê demais o*,â"""on?i:*:ii:HX,i""#lxl 
o* runcionários' ensenheiros'

a) lnspecionem a qualquer tempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem

necessários conferir;
c) Verifiquem se estão disponíveis, na obra, os veículos, máquinas

e equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique
constatada a falta dos mesmos no local da obra, serão impostas
as sanções previstas no contrato de empreitada.

No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da Contratante
contar com a total colaboração da Contratada.

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes no 222, Cenúo, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbarÀ Pamná -
E-mail - Isi@çê!@8sbücgvó! - www.nsb.pr.eov.br
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A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalização e
segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas, de
acordo com as normas de segurança do trabalho.

A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito pela
Contratante para representá-la na execução do contrato.

A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo, o
qual deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalização e do órgáo Íinanciador da obra.

A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário de
Oconências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da Contratada e
pela Íiscalização.

A execução de serviços aos domingos e feriados só seráo permitida
com autorizaçáo prévia da fiscalização.

A Contratada será obrigada a reparar, conigir, remover, substituir ou
reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em que se
veriÍiquem vícios, defeitos ou inconeções resultantes de má execuçáo ou má qualidade dos
materiais empregados.

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. Ainda, a Contratada deverá atender às determinações da fiscalização no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária.

Assim que a execução da obra tenha sido concluída de conformidade
com o contrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicaçáo da Contratada.

Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, será
procedido o recebimento deÍinitivo, por comissão especificamente designada pelo Contratante,
ocasião em que será lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o recebimento
provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-
profissional, pela perfeita execução do contrato.

O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do
contrato dentro de 03 (três) dias da data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo.

cúusuLA NoNA- DA FrscALrzAçÃo

Do controle e fiscalização da execução deste contrato, por parte da
Contratante, se incumbirá servidor de seu quadro, por esta designada, tendo em vista assegurar o
pleno cumprimento das obrigações contratuais, sem prejuízo de outras previstas na lei, cabendo-
lhes, ainda, comunicar à autoridade superior, por escrito, e em tempo hábil, os fatos cuja solução
for de sua competência, para adoçáo das medidas cabíveis.

A fiscalização prevista que é exercida no exclusivo interesse da
Contratante, não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, mesmo perante terceiros,
por quaisquer inegularidades que se apurem na execução do presente contrato, e na suâ
ocorrência, não implica co-responsabilidade da contratante ou de seus agentes, cabendo à

Rua Walfiedo Binencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250{00 Nova Santa Brtubara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.qov.br
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Serviço - FGTS, do último recolhimento devido, devidamente
quitada e autenticada em Cartório, de conformidade com
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para
cada Obra.

ParágraÍo Terceiro - A liberação da primeira parcela fica condicionada à
âprêsentação:

e) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra;
b) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
c) Da quitaçáo junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
d) Da garantia de execuÇão.

Parágrafo QuaÉo - A liberaçáo da ultima parcela fica condicionada à
apresentaçáo

a) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto
contratado concluído:

b) Do Termo de Recebimento Provisório; e
c) 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 do lote, sáo de inteira responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA SEXTA. DA VIGÊNCN

O prazo de vigência do presente Contrato é de 8 (oito) meses,
contados da data da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA SÉTMA. DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA

A contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem nenhuma
pendência e provisoriamente recebida, em até 6 (seis) meses, contados do 10o (décimo) dia da
data de assinatura deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA. DO RECEBIMENTO DA OBRA

A fiscalização da execução da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas;

especiaristas e demais o"r,â"""t#lXTgi"t'3:X,i""#[l 
o'" runcionários' ensenheiros'

a) lnspecionem a qualquertempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem

necessários conferir;
c) Verifiquem se estão disponíveis, na obra, os veículos, máquinas

e equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique
constatada a falta dos mesmos no local da obra, serão impostas
as sançôes previstas no contrato de empreitada.

No desempenho destas tarefas, deverâo os técnicos da ContÍatante
contar com a total colaboração da Contratada.

E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrvrv.nsb.or.sov.br
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A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalização e
segurança êm todos os locais de serviços, pÍincipalmente nos de trabalhos em vias públicas, de
acordo com as normas de segurança do trabalho.

A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito pela
Contratante para representáJa na execução do contrato.

A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo, o
qual deverá ficar reservado para o manuseio da Íiscalizaçáo e do órgão financiador da obra.

A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário de
Oconências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da Contratada e
pela Íiscalização.

A execução de serviços aos domingos e feriados só serão permitida
com autorização prévia da fiscalização.

A Contratada será obrigada a reparar, conigir, remover, substituir ou
reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em que se
verifiquem vícios, defeitos ou inconeções resultantes de má execução ou má qualidade dos
materiais empregados.

Caso a Contratada náo execute, total ou parcialmente, qualquer dos
itens ou serviços previstos, o Contratante reserya-se o direito de executá-los diretamente ou
através de terceiros. Ainda, a Contratada deverá atender às determinações da fiscalização no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária.

Assim que a execução da obra tenha sido concluída de conformidade
com o contrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes em até't5
(quinze) dias da comunicação da Contratada.

Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, será
procedido o recebimento definitivo, por comissão especificamente designada pelo Contratante,
ocasião em que será lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o recebimento
provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-
profissional, pela perfeita execução do contrato.

O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do
contrato dentro de 03 (três) dias da data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo.

CLÁUSULA NONA- DA FISCALIZAçÂO

Do controle e fiscalização da execução deste contrato, por parte da
Contratante, se incumbirá servidor de seu quadro, por esta designada, tendo em vista assegurar o
pleno cumprimento das obrigações contratuais, sem prejuízo de outras previstas na lei, cabendo-
lhes, ainda, comunicar à autoridade superior, por escrito, e em tempo hábil, os fatos cuja solução
for de sua competência, para adoção das medidas cabíveis.

A Íiscalização prevista que é exercida no exclusivo interesse da
Contratante, náo exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, mesmo perante terceiros,
por quaisquer irregularidades que se apurem na execução do presente contrato, e na sua
ocorrência, náo implica co-responsabilidade da contratante ou de seus agentes, cabendo à

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250400 Nova Santa Btubar4 Paraná -
E-mail - licitacaoíAnsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br
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contratada, mediante notificação, conigir as falhas, imperfeiçôes ou deficiências apontadas pela
fiscalização.

clÁusuta oÉcrme - DA GARANTTA oe execuçÂo

A caução responderá pelo Íiel cumprimento das clausulas deste contrato,
em especial pelas eventuais multas que forem impostas.

A garantia (caução) poderá ser levantada com os juros e acréscimos da
poupançâ, sendo repassada a contratada, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
da Obra, de cujo recebimento a empreiteira dará quitação.

Caso a contratada opte por seguro-garantia ou fiança
mesmos deverão ter validade até a emissão, pela Contratante, do Termo de
Definitivo da Obra.

cúusuLA DÉctMA pRrrrrEtRA - DAs oBRtGAçoEs DA CoNTRATADA

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

a) Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos,
acessórios e mão-de-obra que se façam necessários para a execução
total da obra, mesmo que não tenham sido incluídos nas planilhas de
quantitativos pela CONTRATANTE, porém constantes das especificaçôes
fornecidas para a elaboraçáo da proposta e pertinentes ao objeto
contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obrigações trabalhistas,
securitárias, previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da
execuçáo do contrato, relativos à mão-de-obra e materiais utilizados, bem
como os decorrentes de responsabilidade civil em geral;

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

d) Antes de iniciar a execução dos serviços, confrontar entre si os
desenhos, quantitativos e especificações envolvidas dando conhecimento
à fiscalizaçáo da programação. Em caso de constatar discrepâncias,
enos, omissões ou dúvidas, deverá apresentar proposta de soluções,
cabendo à Íiscalização aceitar ou solicitar a apresentaçáo de outras
alternativas, levando sempre em conta a boa técnica;

e) A CONTRATADA assumirá exclusiva responsabilidade por todos os
prejuízos que causar ao Município de Nova Santa Bárbara, por
inadimplemento de qualquer obrigação contratual, especialmente no que
se refere ao cumprimento das especiÍicações, projetos e prazo de
execuçáo;

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

g) Manter no local da obra, prêposto habilitado para representá-la na
execução do contrato e acompanhar os trabalhos de recebimento da
obra;

h) Providenciar os alvarás de construção, recolhimento da ART, IAPAS e
outros necessários à execução e liberação da obra, antes da expedição
do Termo de Recebimento Provisório a ser lavrado pela Fiscalizaçáo;
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i) Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados
os entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser
registrados no Diário de Obras e confirmados por escrito no prazo de 03
(três) dias úteis;

j) Manter em compatibilidade com as obrigaçóes por ela assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Tomada de
Preço No í/2016, durante toda a execução deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAS oBRIGAçoES DA CoNTRATANTE

Além das naturalmente deconentes do presente contrato, constituem
obrigações da CONTRATANTE:

a) Pagar o valor constante na cláusula quarta no prazo avençado;
b) Acompanhar e fiscalizar os serviços em todas âs suas etapas, registrando

as ocorrências no Diário de Obras, sendo que a fiscalizaçáo periódica náo
implica na aceitação tácita de etapas e serviços executados;

c) Realizar os trabalhos de aceitação e recebimento, na época oportuna,
emitindo os respectivos termos e registrando-os no Diário de Obras, no
qual deverá constar:

. Nome, endereço, telefone, engenheiros responsáveis, fiscalização e
mestre de obras da CONTRATADA;

o Nome, endereço e telefone da fiscalização da obra;
. Prazo para execuÉo da obra;
o Data do início das obras, dias conidos e acumulativamente os dias

impedidos de trabalhar, por casos fortuitos ou de força maior;
o Substituição de desenhos ou especificações;
o Dúvidas, alteraçóes e definições;
. lnÍcio e término dos principais serviços;
. Comunicaçôes em geral, entre a CONTRATADA e o MUNICíPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem
apuradas na forma a saber:

a) Multa de 0,'l % (um décimo por cento) do valor contratual por dia
consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso
na colocação de placas, conforme modelos fornecidos pelo Contratante. As placas deverão ser
colocadas na obra em até 10 (dez) dias contados após a data da assinatura do Contrato de
empreitada;

c) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por açáo, omissão
ou negligência, a Contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

d) Multa de í% (um por cento) do valor contratual quando a Contratada não
disponibilizar os veÍculos, máquinas e equipamentos na obra, conforme apresentados na
proposta de preços;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a Contratada
ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização e expressa
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anuência do Contratante, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de í5
(quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sançôes contratuais;

0 Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando for caracterizada
a rescisão do contrato conforme o estabelecido na Cláusula décima quarta;

g) Suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de
recursos do Município de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando por culpa da
Contratada, ocorrer a suspensão, ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido
pelo Contratante em conformidade com a gravidade da infração cometida pela Contratada,
observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações
posteriores;

Parágrafo Primeiro - A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com
o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a Gontratada não venha a recolher a multa devida
dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valoÍ das parcelas vincendas e/ou
será descontada do valor da garantia de execução;

Parágrafo Segundo - As sanções previstas nesta cláusula, poderão
cumular-se, porém, não poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratuâ|, e, também,
não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA REscIsÃo

O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

a) Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniente capacidade
técnica;

b) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condiçóes contratuais por
parte da Contratada e desobediência da determinação da fiscalização;

c) Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o contrato a
quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do Contratante;

d) Quando houver atraso dos serviços,
Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

sem justificativa aceita pelo

e) Demais hipóteses mencionadas no Artigo 78 da Lei Federal no 8.666/93 e
suas alterações posteriores;

Parágrafo Primeiro - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer
dos subitens anteriores relacionados, implicará a apuraÉo de perdas e danos e a aplicação das
demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir

da data de assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste
contrato intêiramente desembaraçado, não criando diÍiculdade de qualquer natureza.

GúUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

E-mail - liqi@ça9(3lsl41€attb! - www.nsb or.sov.br
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Os motivos de caso fortuito e força maior, definido pela Legislação civil,
deverão ser notiÍicados e comprovados a CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) dias úteis de suas
ocorrências e constarem devidamente registrados no Diário de Obras e em sendo aceitos, não
seráo considerados para a contagem de prazo de execução.

cLÁusuLA DÉcrMA sExrA- DAs ALTERAçôES
Seráo incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer

alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos
de execução ou nos valores, deconentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

cúusuLA DÉcrirA sÉflirA - oAS DEspEsAs oRÇAMENTÁRIAs

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação
orçamentária

DOTAÇÕES
Exercício dalConta da lFuncional programática lFonte de lNatureza da
despesa ldespesa I lrecurso ldespesa

Grupo da fonte

2016 lezo los.oor . r s.rsr .or 20. í oo2lo [.r.so.sr .oo.oo Do Exercício
2016 lass los.oor.rs.+sr.o12o.1oo2lt14 la c.so.st.oo.oo Do Exercício
2016 laso los.oor.rs.+sr.o12o.1oo2l7iB l+.e so.sr.oo.oo Do Exercício

GLÁUSULA DÉCIMA sÉflMA. Do FORo

Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de Sáo Jerônimo da
Sêrra - Paraná, como o único competente para serem dirimidas todas as dúvidas que porventura
se originem no presente contrato.

Assim, estando justos e contratadop,-firma o presente contrato em 03 (três)
vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhls.

tbara, aos 1810412016

1,
CL R Rto

Prefei nrcrp ontratante

íWríKr*r,ooJOsÉáNri

Jose Anunciafue Almeida & Cia Ltda - Contratada

:
IVAN SATI TAGAMI

Responsável pelo acompanhamento do contrato

E-mail - licitacao@-lsb4!.golb! - www.nsb.pr.gov.br
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Contrato no 8/2016

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA JOSE ANUNCIADO DE
ALMEIDA & CIA LTDA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE
EiTPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVTMENTAÇÃO COM PEDRA
IRREGULAR, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIO E SARJETA EM RUAS DO
MUNICiPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA.

Referente ao Tomada de preços n.o 112016

Pelo presente instÍumento particular de contrato, vinculado ao Tomada de
preços n.o 1t2O16, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA,
pessoa juridica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o no 95.561 .080/0001-60, com
sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n'222, cento, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Glaudemir Valério, brasileiro, casado, portador
do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 563.691.409-10, residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob no. 01.704.29410001-03, com endereço à RUA ESTRADA AGUA DO POCINHO, S/N -
CEP: 86250000 - BAIRRO: VILA RURAL SOL NASCE, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato
representada pelo Sr. JOSÉ ANUNCIADO DE ALMEIDA, inscrito no CPF sob no. 563.690.189-
53, RG n' 54177453, a seguir denominada CONTRATADA, que ao final esta subscrevem, tem
entre si justo e convencionado o presente contrato, regido pela Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993 e demais alterações, de acordo com as seguintes cláusulas e condições.

cLÁusuLA PRIMETRA - Do oBJETo a.--
Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa para execução

de Pavimentação com pedra irregular, drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em ruas do
Município de Nova Santa Bárbara, de acordo com as normas previstas no edital de Tomada de
Preços no. 112016, do qual resulta este contrato e de conformidade com a proposta da contratante,
vencedora do processo licitatório em questão.

CúUSULA SEGUNDA. Dos ANExos GoNTRATUAIS

Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos:

a) Edital de TOMADA DE PREÇOS No 1/2016, e seus Anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 1810412016.
c) Placas de Obra;
d) Memoriais;
e) Projetos;

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula, de que as
partes declaram ter pleno conhecimento, serão considerados suficientes para, em conjunto com
este contrato, definir o seu objeto e a sua peíeita execução.

Parágrafo Segundo - A partir da assinatura do presente contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos, que vierem a ser realizados

Rua Walfredo BiÍencoun de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.E 100, CEP - E6.250-000 Nova Santa BaôarÀ Paraná -
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e que importem em alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamente
assinados pelos representantes legais das partes.

cLÁusuLA TERCETRA - DA FoRMA DA ExEcuçÃo

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Os serviços e materiais necessários à conclusão da obra, objeto deste
contrato, seráo executados e fornecidos sob regime de empreitada global e de conformidade com
as especificações constantes do Edital TOMADA DE PREÇOS No í/2016, obedecendo aos
requisitos de qualidade, resistência, funcionalidade e segurança, previstos nas Normas do
Ministério do Trabalho e ABNT, pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA. DO PREçO

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e sem
reajuste é de R$ 135.787,37 (Cento e Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e
Trinta e Setê Centavos), sendo R$ 3.132,00, (Três mil Cento e Trinta e Dois Reais), o valor da
contrapartida e R$ í32.655,37 (Cento e Trinta e Dois Mil, Seiscentos ê Cinquenta e Ginco
Reais e Trinta e Sete Centavos), valor de Contrato de Repasse OGU, daqui por diante
denominado "Valor Contratual'.

Parágrafo Unico - No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as
despesas com impostos, seguro, taxas e demais encargos necessários à execuçáo do objeto
contretedo-

CúUSULA QUINTA. DAS coNDIçÔEs DE PAGAMENTo

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente até í 5 (quinze)
dias úteis, após a apresentação correta da fatura dos serviços executados e documentos
pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às condiçôes de para liberação das
parcelas.

Parágrafo Primeiro - O faturamento deverá ser apresentado e protocolado,
em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral da Contratante.

Parágrafo Segundo - O faturamento deverá ser apresentado, conforme
segue:

a) Nota Fiscal com discriminaçáo resumida dos serviços executados,
período de execuçáo da etapa, número da licitação e termo de
contrato de empreitada, observaçáo referente à retenção do INSS
e outros dados que julgar convenientes, não apresentando
rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo Engenheiro
responsável pela obra.

b) Fatura com discriminaçáo resumida dos serviços executados,
periodo de execuçáo da etapa, número da licitação e termo de
contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes,
não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteja certiÍicada
pelo Engenheiro responsável pela obra.

c) Cópia de guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS do
mês de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada
em Cartório, de conformidade com o demonstrativos de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra, e cópia de
guia de recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo de

2
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Serviço - FGTS, do último recolhimento devido, devidamente
quitada e autenticada em Cartório, de conformidade com
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para
cada Obra.

Parágrafo Terceiro - A liberação da primeira parcela fica condicionada à

a) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra;
b) Da quitaçâo junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
c) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
d) Da garantia de execução.

Parágrafo QuaÉo - A liberação da ultima parcela fica condicionada à
apresentação

a) Da certidáo negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto
contratado concluído;

b) Do Termo de Recebimento Provisório; e
c) De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e

energia elétrica. As dêspesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do
objeto do lote, são de inteira responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA SEXÍA. DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de I (oito) meses,
contados da data da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do PRAzo DE ENTREGA DA oBRA

A contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem nenhuma
pendência e provisoriamente recebida, em até 6 (seis) meses, contados do í0o (décimo) dia da
data de assinatura deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA. OO RECEBIMENTO DA OBRA

A fiscalização da execução da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas;

A Contratada deverá pêrmitir que funcionários, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo Contratânte:

a) lnspecionem a qualquer tempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem

necessários conferir;
c) Verifiquem se estão disponíveis, na obra, os veículos, máquinas

e equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique
constatada a falta dos mesmos no local da obra, serão impostas
as sanções previstas no contrato de empreitada.

No desempenho destas tarefas, deveráo os técnicos da Contratante
contar com a total colaboração da Contratada.

Rua Walfredo Bittcncouí de Morass n' 222, Centro, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Nova Sanla B&bar4 Paraná -
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A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalização e
segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas, de
acordo com as normas de segurança do trabalho.

A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito pela
Contratante para representála na execuçáo do contrato.

A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo, o
qual deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalização e do órgáo financiador da obra.

A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário de
Oconências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da Contratada e
pela fiscalizaçáo.

A execução de serviços aos domingos e feriados só seráo permitida
com autorização prévia da fiscalização.

A Contratada será obrigada a rcparat, corrigir, remover, subslituir ou
reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em que se
verifiquem vícios, defeitos ou inconeções resultantes de má execução ou má qualidade dos
materiais empregados.

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. Ainda, a Contratada deverá atender às determinações da fiscalização no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboraçáo necessária.

Assim que a execuçáo da obra tenha sido concluída de conformidade
com o contrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes êm até í5
(quinze) dias da comunicação da Contratada.

Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, será
procedido o recebimento definitivo, por comissáo especificamente designada pelo Contratante,
ocasião em que será lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o recebimento
provisório ou definitivo náo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-
profissional, pela perfeita execuçáo do contrato.

O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do
contrato dentro de 03 (três) dias da data da formalização do Termo de Recebimento DeÍinitivo.

cúusuLA NoNA- DA FrscALrzAÇÃo

Do controle e fiscalização da execução deste contrato, por parte da
Contratante, se incumbirá servidor de seu quadro, por esta designada, tendo em vista asseguÍar o
pleno cumprimento das obrigaçóes contratuais, sem prejuízo de outras previstas na lei, cabendo-
lhes, ainda, comunicar à autoridade superior, por escrito, e em tempo hábil, os fatos cuja solução
for de sua competência, para adoção das medidas cabiveis.

A fiscalizaçáo prevista que é exercida no exclusivo interesse da
Contratante, não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, mesmo perante terceiros,
por quaisquer inegularidades que se apurem na exêcuçáo do presente contrato, e na sua

ocorrência, não implica co-responsabilidade da contratante ou de seus agentes, cabendo à

4

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes n'222, Cenro, Fone 43. 32óó.8 t00, CEP - 86.250'000 Nova

E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.bÍ - ww1"'.nsb.or.pov.br
Santa Bárbara, Paraná -

PDF Compressor Free Version 



PDF Compressor Free Version 



PREFEITURA MUNICIPAL 2??
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

contratada, mediante notificação, conigir as falhas, imperfeições ou deficiências apontadas pela
fiscalizaçáo.

GúUSULA DÉcIi,A. DA GARANTIA DE ExEcUÇÃo

A cauçáo responderá pelo fiel cumprimento das clausulas deste contrato,
em especial pelas eventuais multas que Íorem impostas.

A garantia (caução) poderá ser levantada com os juros e acréscimos da
poupança, sendo repassada a contratadâ, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
da Obra, de cujo recebimento a empreiteira dará quitação.

Caso a contratada opte por seguro-garantia ou fiança bancária, os
mesmos deverão ler validade até a emissão, pela Contratante, do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra.

CLÁUSULA DÉGIMA PRIMEIRA. DAS oBRIGAÇoES DA CoNTRATADA

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem
obrigações da CONTRATADA:

a) Fomecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos,
acessórios e máo-de-obra que se façam necessários para a execução
total da obra, mesmo que não tenham sido incluídos nas planilhas de
quantitativos pela CONTRATANTE, porém constantes das especiÍicações
fornecidas para a elaboração da proposta e pertinentes ao objeto
contratado;

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

c) Responsabilizar-se porqualquerdano ou prejuízo causado às instalaçôes
e ao pessoal da CONTRATANTE ou terceiros, por funcionários ou
pertences da CONTRATADA ou seus prepostos, correndo por sua conta
exclusiva todas as providências e despesas deconentes;

d) Antes de iniciar a execução dos serviços, confrontar entre si os
desenhos, quantitativos e especificações envolvidas dando conhecimento
à Íiscalização da programação. Em caso de constatar discrepâncias,
enos, omissóes ou dúvidas, deverá apresentar proposta de soluções,
cabendo à Íiscalizaçáo aceitar ou solicitar a apresentação de outras
altemativas, levando sempre em conta a boa técnica;

e) A CONTRATADA assumirá exclusiva responsabilidade por todos os
prejuízos que causar ao Município de Nova Santa Bárbara, por
inadimplemento de qualquer obrigação contratual, especialmente no que
se refere ao cumprimento das especificaçôes, projetos e prazo de
execuçáo;

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

g) Manter no local da obra, preposto habilitado para representá-la na
execuçáo do contrato e acompanhar os trabalhos de Íecebimento da
obra'

h; Providenciar os alvarás de construção, recolhimento da ART, IAPAS e
outros necessários à execução e liberação da obra, antes da expedição
do Termo de Recebimento Provisório a ser lavrado pela Fiscalização;
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i) Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados
os entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser
registrados no Diário de Obras e confirmados por escrito no prazo de 03
(três) dias úteis;

j) Manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Tomada de
Preço No Í/2016, durante toda a execução deste contralo.

cLÁusuLA DÉctMA SEGUNDA - DAS oBRtGAÇoEs DA CoNTRATANTE

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

a) Pagar o valor constante na cláusula quarta no prazo avençado;
b) Acompanhar e fiscalizar os serviços em todas as suas etapas, registrãndo

as ocoÍrências no Diário de Obras, sendo que a Íiscalização periódica não
implica na aceitação tácita de etapas e serviços executados;

c) Realizar os trabalhos de aceitação e recebimento, na época oportuna,
emitindo os respectivos termos e registrandGos no Diário de Obras, no
qual deverá constar:

r Nome, endereço, telefone, engenheiros responsáveis, fiscalização e
mestre de obras da CONTRATADA;

o Nome, endereço e telefone da fiscalização da obra;
. Prazo para execução da obra;
o Data do início das obras, dias conidos e acumulativamente os dias

impedidos de trabalhar, por casos fortuitos ou de força maior;
o SubstituiÉo de desenhos ou especiÍicações;
o Dúvidas, alteraçóes e definiçóes:
o lnício e término dos principais serviços;
o Comunicaçôes em geral, entre a CONTRATADA e o MUNICíPIO.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA- oAS PENALIDAoES

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 contratual por dia
consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso
na colocação de placas, conforme modelos fomecidos pelo Contratante. As placas deverão ser
colocadas na obra em até í0 (dez) dias contados após a data da assinatura do Contrato de
empreitada;

c) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão
ou negligência, a Contratada infringir qualquer das demais obrigaçóes contratuais;

d) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a Contratada náo
disponibilizar os veículos, máquinas e equipamentos na obra, conforme apresentados na
proposta de preços;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a Contratada
ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorizaçáo e expressa

Rua walftedo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250400 Nova Santa Biírbara, Paraná -
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anuência do Contratante, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de í5
(quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sançóes contratuais;

f) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando for caracterizada
a rescisão do contrato conforme o estabelecido na Cláusula décima quarta;

g) Suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de
recursos do Município de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando por culpa da
Contratada, ocorrer a suspensão, ou declaraçáo de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido
pelo Contratante em conformidade com a gravidade da infração cometida pela Contratada,
observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações
posteriores;

Parágrafo Primeiro - A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com
o estabelecido pela legislaçáo pertinente. Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida
dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas vincendas e/ou
será descontada do valor da garantia de execuçáo;

ParágraÍo Segundo - As sanções previstas nesta cláusula, poderão
cumular-se, porém, não poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, e, também,
não excluem a possibilidade de rescisáo administrativa do contrato.

GúUSULA DÉCIMA QUARTA. DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

a) Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniente capacidade
técnica;

b) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por
parte da Contratada e desobediência da determinaçáo da fiscalizaçáo;

c) Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o contrato a
quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do Contratante;

d) Quando houver atraso dos serviços, sem justificativa aceita pelo
ConÍatante, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

e) Demais hipóteses mencionadas no Artigo 78 da Lei Federal no 8.666/93 e
suas alteraçôes posteriores;

Parágrafo Primeiro - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer
dos subitens anteriores relacionados, implicará a apuração de perdas e danos e a aplicação das
demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir
da data de assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste
contrato inteiramente desembaraçado, náo criando dificuldade de qualquer natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CASO FORTUITO E FORçA MAIOR

Rua Walftedo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro. Fone 43. 3266.E 100. CEP - 86.250400 Nova Santa BáÍbat-4 PüaJlá -
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Os motivos de caso fortuito e força maior, definido pela Legislação civil,
deverão ser notificados e comprovados a CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) dias úteis de suas
ocorrências e constarem devidamente registrados no Diário de Obras e em sendo aceitos, não
serão consideÍados para a contagem de prazo de execução.

cLÁusuLA DÉcrrrrA sExrA - DAs ALTERAçoES
Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer

alteraçôes nos p@etos, nas especificaçóes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos
de execução ou nos valores, deconentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CúUSULA DÉCIMA SÉIMA - DAs DESPESAS oRÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes do presente contrato correráo por conta da dotação
orÇamentária;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉflMA. oo FoRO

Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de São Jerônimo da
Sena - Paraná, como o único competente para serem dirimidas todas as dúvidas que porventura
se originem no presente contrato.

firma o presente contrato em 03 (três)Assim, estando justos e contrat
vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemu

Prefe

Nova Santa Bá , aos 1810412016

as

/,/-

Rro

ante

OE ALMEIDA

Jose Anun De Almeida & Cia Ltda - Contratada

IVAN SATIHI TAGAMI

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua walÊedo Bittencout de Moraes no 222, Cento, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250-000 Nova Sanla Bárbarq Paraná -
E-mail - licitacao@rsb.or.gov.br - www.nsb.pr.eov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTÀ BÁRBARA 221
Rur Wrlfr.do Bitlcncourt de llÍorr.s n'222, I(433266.8100) CNPJ n' 9556t.0E0/0001{0

f,-msil: pE!Â!O!§!.DLg9rjr - Novã Srnt{ BÍrbrrr - Pârrtrá

oRDEM DE SERVTçO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA,

vem através deste, comunicar a empresa JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA

LTDÀ que está liberada para início imediato, as obras de "Pavimentação com

pedra irregular, drenagem pluvial, meio Íio e sarieta em ruas do Município

de Nova Santa Bárbara", objeto do Contrato ne 008/2015, licitado através do

processo licitatório na modalidade Tomada De Preços ne OOU2016.

sendo o que se apresenta para o momento, aguardamos

contato comunicando o início da obra, e nos colocamos a disposição para eventuais

esclarecimentos.

Nova Santa Bárbara, 02 de maio de 2016.

Atenciosamente,

Ivan Satihiro Tagami
Engenheiro Civil

a)Recebido em:
-1

)-o ií Assinatura,

llmo Sr.

fosé Anunciado de Almeida
JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA
Rua Estrada Agua do Pocinho, S/N - Vila Rural Sol Nasce,
Nova Santa Bárbara - PR, CEP: 86250-000
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DEPARTAMENTO DE CONTRÂTOS E LICITÀçÕES

Ref.

Prorrogação de Pnzo Contratual

A empresa José Ânunciado de Almeida e Cia Ltda, pessoa juddica de direito

privado, inscdta no CNPJ t" 01.704.294100001-03, com sede na Estrada

Agua do Pocinho, s/n." - Bairro Vila Rural Sol Nascente, neste ato

representada pelo Senhor José Ânunciado de Almeida inscrito no CPF sob o

n'563.690.189-53, vem pelo presente Íequerer a prorrogação do ptazo por

mais 90 (noventa) dias, tendo em vista imprevistos climáticos que ocorÍeram

durante longo período, o que impediram a retitada bem como o assento das

pedras na obra obieto do referido conüato.

Certo de sua compÍeeÍrsão, aguardo deferimento do peüdo.

Àtenciosamente,

José

tante Legal da Empresa

À
PREEEITURÂ MUNICIPÁL
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22qPREFEITURA MUNICIPAL

í. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE oBRA N'007/2016, euE ENTRE st CELEBRARAU o uuNtcipto DE NovA

SANTA eÁneeRA E A EMpRESn .losÉ ANUNctADo DE ALMEIDA E clA
LTDA.

O Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro lado empresa JOSE

ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ sob no. 01.704.294/0001-03, com endereço à RUA ESTRADA AGUA DO

POCINHO, S/N - CEP: 86250000 - BAIRRO: VILA RURAL SOL NASCE, Nova

Santa Bárbara/PR, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ ANUNclAoo DE

ALMEIDA, inscrito no CPF sob no. 563.690.189-53, RG n" 54177453, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 007/2016,

que tem por objeto a execução de Pavimentaçáo com pedra irregular, drenagem

pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do MunicÍplo de Nova Santa Bárbara, firmado

entre ambos em 18 de abril de 2016, com vigência por I (oito meses) , referente ao

Processo Licitatório de Tomada de Preço n' 001/20'16, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de execuçâo e de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até

1411212016, em atendimento a solicitação da contratada e concordância do

Engenheiro Civil do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se compromêtem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, Íicando reiteradas todas as demais cláusulas.

ttencouí de Moraos n'222, CeotÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova santa BfubaraRua Walfredo Bi
Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.eov.br

NOVA SANTA BARBARA
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PREFEITURA MUNICIPAL 2 3Íl

NOVA SANTA BARBARA
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 5 de setembro de 2016.

Cla rio

Prefeito ontratante

EIDA

Jose Almeida & Cia Ltda - Contratada

lvan Sati ro Tagami
Engenheiro Civil do Município

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Ccnho, Fone 43. 3266.E 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbarq
Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - w$'w.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

O Município 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, e do outro lado empresa JOSE

ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ sob no.01.704.294/0001-03, com endereço à RUA ESTRADAAGUA DO

POCINHO, S/N - CEP: 86250000 - BAIRRO: VILA RURAL SOL NASCE, Nova

Santa Bárbara/PR, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ ANUNCIADo DE

ALMEIDA, inscrito no CPF sob no. 563.690.189-53, RG n" 54177453, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 007/2016,

que tem por objeto a execuçâo de Pavimentação com pedra irregular, drenagem

pluvial, meio Íio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa Bárbara, firmado

entre ambos em 18 de abril de 2016, com vigência por 8 (oito meses) , referente ao

Processo Licitatório de Tomada de Preço n' 001/2016, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRTMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de execução e de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até

1411212016, em atendimento a solicitação da contratada e concordância do

Engenheiro Civil do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, Íicando reiteradas todas as demais cláusulas.

$\]
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centlo, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250400 Nova Santa Bfubara,

Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - *rrw.nsb.pr.gov.br

í. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE OBRA N'008/2016, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNIC|PIO DE NOVA

SANTA BÁRBARA E A EMPRESA JOSÉ ANUNCIADO DE ALMEIDA E CIA

LTDA,

I «
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23tPREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
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, 15 de setembro de 2016.

Prefeito ntratante

c E EIDA

Jose Anunci Alme ida & Cia Ltda - Contratada

Engenheiro Civil do Município
Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfi€do BittencouÍt de Moraes ro 222, Centm, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250400 Nova Sarta Bárbara,
Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.eov.br
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lvan Satihiro Tagami
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vbLrb. poddr,dâ cáújá (b i&nti,rd. R.G. n'4.039-382-0 SSP/P& CPFn 5§3§91íl)910. a €ípÍEsa JOSEA,{UIICIAOO I
ALMEDA A OA LIDÀ p€.s.6 ,urldk"â do diGito pdãdo. ins'ía m CNPJ lob ll.. 01.704.29{0m1{3, co.n 6.d6íâço à R!â Est'ã

^eue 
O. Pod.rho, 9l'l - CEP: 06250000 . Bâim: \fi|á Rurôl Sol Nãs6ôtô. Nov. Sànla aáhetuPR. Este àlo Epli..nliÉa p€lo

Jo5ôAnuÍxiró (bArn€irá.
OerEÍO:ü.orçaod€ tuúnsobçáocoín pêdía lrÍ.lulsr.6eíâ9êm !luúâI. rÍrd, no â sâíilt ômn a! Íto Mudcipb d! l{ova S3

Bârbará. PRÁZO OE EXECUçÁO: líáar 90 (novmra) dir§, dr !.iâ. atá l4n 2Ià10,
SECRETARIA. S€cíeiâÍiâ d. Oô.âs. doTráalho. G.íado do EÍp..!63.
RESPONSÁVELJUR|o|@:AÍ!6I OEv*aMarils Pa..iê oÁip8 n.18E57.
DÀT^DÉ^SSINATUR^ DOTEttMO D€ ADITM: I 5/t!9l2ol 6.

EXTRATO I'TERIIO OE AO|INA
Rslê.lnt s ConúÊtô í.0172015 de Êmp.oita.lâ d. Obr..
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José Aaunciado de Nmeida & Cia Ltdâ, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob n." 01.704.294 /0001-03, com
sede à Quadra Ol do Lote 23, Vila Rural Sol Nascente, Cep 86250-000,
Nova Santa Bárbara - Paraná, neste ato representada por José
Anunciado de Almeida, brasileiro, casado, inscrito no CPF n"
563.690. 189-53, residente e domiciliado na Cidade de Nova Santa
Bárbara - Pr, vêm, com o devido acato e respeito, solicitar a rescisáo
amigável dos contratos n.' 007 e 008, com fundamento legal no Artigo
79, inciso II, da Lei 8.666193 pelos motivos aqui expostos:

Diante da crise que assola o País, a empresa contratada
tentou até o presente momento e às duras penas se mânter no mercado
da construçáo civil, no entanto, infelümente, não há possibilidade de

maÍrter o avençado com a Municipalidade, uma vez que está empresa
está passando por dificuldades financeiras e náo conseguirá manter sua
regrrlaridade Íiscal perante os órgáos competentes.

a

Desta forma, para que não haja prejuízo à administraçáo
municipal nem à esta empresa, solicito à rescisáo amigável e a
devoluçâo da garanüa, uma vez que náo houve nenhum tipo de dano à
municipalidade.

3

Por todo o exposto, a empresa orâ requerente espera ter
seu pedido atendido, por todos os motivos ora elencados.

Termos em que pede e espera deferimento.

Nova Santa Bárbara, l5 de dezembro de 2016.

L,
J Almeida

R Í trRA &1

PRO
xt o

Em

sentante Legal da Empresa.

Nor, 
.sôntà Br

JOSÉ ANUNCIÁDO DE ALMEIDA & CIA LTDÂ ME
clf PJ O1.7O4.294l«X' 1-O3

].
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?3-5PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
2'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE OBRA N" 008'2016, QUE ENTRE SI CELEBRARAIVI O IIIIUI'.IICíPIO DE NOVA

SANTA eÁneaRA E A EMpRESR .tosÉ ANUNctADo DE ALMEIDA E clA
LTDA,

O Município 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, e do outro lado empresa JOSE

ANUNCIADO DE ALMEIDA & GIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ sob no. 01.704.29410001-03, com endereço à RUA ESTRADA AGUA DO

POCINHO, S/N - CEP: 86250000 - BAIRRO: VILA RURAL SOL NASCE, Nova

Santa Bárbara/PR, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ ANUNCIADo DE

ALMEIDA, inscrito no CPF sob no. 563.690.189-53, RG n" 54177453, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 00712016,

que tem por objeto a execução de Pavimentação com pedra irregular, drenagem

pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa Bárbara, firmado

entre ambos em 18 de abril de 20í6, com vigência por 8 (oito meses) , referente ao

Processo Licitatório de Tomada de Preço n" 001/2016, mediante as seguintes

cláusulas e condiçÕes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de execução e de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até

1210212017 , em atendimento a solicitaÇão da contratada e concordância do

Engenheiro Civil do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes 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.

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sanra Btubar4
Paraná - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

JOSÉ

Jose Anunciado

EIDA

eida & Cia Ltda - ConÍatada

236

NOVA SANTA BARBARA
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 , 13 de dezembro de 2016.

Clau

Prefeito M nte

n Tagami
Engenheiro I do Município

Responsável pelo acompanhamento do conkato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Certlo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Brírbara

Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.qov.br

2
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
2'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE oBRA N" 007/20í6, euE ENTRE st oELEBRARAna o uutttcípto DE NovA
SANTA eÁnalRA E A EMpRESAtoSÉ aHuHctADo DE ALMETDA E ctA LTDA.

cúusut-l PRtMETRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de execução e de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até

12J02120'17 , em atendimento a solicitação da contratada e concordância do

Engenheiro Civil do Município.

CúUSULA SEGUNDA:

Os acordantes 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.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fono 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubara,
Paraná - E-mail - ligilaggg]@lsb.pl€gtLu - www.nst.pr.gov.br

237

$\l

O Município de Nova Santa BáÉara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede

admÍnistrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste âto representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro lado empresa JOSE

ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ sob no. 01.704.29410001-03, com endereço à RUA ESTRADA AGUA DO

POCINHO, S/N - CEP: 86250000 - BAIRRO: VILA RURAL SOL NASCE, Nova

Santa Bárbara/PR, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ ANUNCIADO DE

ALMEIDA, inscrito no CPF sob no. 563.690.189-53, RG n' 54177453, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 007/2016,

que tem por objeto a execução de Pavimentação com pedra irregular, drenagem

pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa Bárbara, firmado

entre ambos em 18 de abril de 2016, com vigência por I (oito meses) , referente ao

Processo Licitatório de Tomada de Preço n' 001/2016, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

I
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PREFEITURA MUNICIPAL ,3c

NOVA SANTA BARBARA
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 Bârbara 13 de dezembro de 20í6.

ct

Prefeito al ntratante

/
CIADO DE ALMEIDA

Jose Anunci Almeida & Cia Ltda - Contratada

nS Tagami
ngenheiro C tvt ldo Município

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua walfrcdo Bittencourt de Mo.aes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, cEP - 86.250-000 Nova Sarta B&bara
Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - *rrw.nsb.pr.gov.br
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C: Procópio, Quarta-Feira, 14 de Dezembro de 2016 Edição: 1i

Prefeitura Municipal de Nova San
\ oÉc8EÍo lr 0112016.

§]m,,. APROVÀ O ORÇÂMEMÍO OUE ÊSÍIMAÂ RECEITA É FIXÀ O LIMITE OA
oEspES oo sERvrÇo 

^urôNoMo 
MUNrcrp^L oE AcuA E ESGoÍo oo

MuNrcÍpro oE Nova SaNTA BARaaR^ pa8Â o ExERclc@ FrNÁNcElÂo DE
2.O17.

O PREFEIÍO MUNICIPAI OE NOVA SANTA BÁÂBÂRÀ NO USO OE SUAS
ÂIRrÉUrçÔ€S I-EGATS E. OE @a{FORMTOADE COM O ÀRTr@ lCP O^ LEr r{.
837T2OI6 OE 22 DÉ NOVEMBRO DE 2,016. OECRETA:

M t' - O Oíçarl.íúo GêÍal do Sêíviço &Ààrblrc Múiap.l d6 ÂsE ô E6gotô do
MuniÍpio do tlo,ã S.nla Báô... ,€íE o Er.Írt5 Fh.ílcÉiro (l. 2.017, êstlrÉ â íêcÉill
êm R3:68O.m.CrO (.S{isc.íio. e Oilôôr! !0 Rôâ6.). ê faá o úrnt6 dà (hrpêâ êrn

Arl 2. - 

^ 
r.çdla !€rá do a.orúo cúm. L!Àgação êGp€cifica.ú !boí, !.gundo.3

!ê$rirl€!.3iíÍâliv!3. RECEIT S COfIRENIES
R€.atâd.Sdr*p. 661.000.m
Orri..R.cê*§Co.r€.{êr 19.m0.00
§o0ta 680.0@.00
Ân 3e - a De!p.€â s6rá í.slizâda s€gundo â .llimâliva óâ Reilâ, conldma a

d.moí3líâçao ..gui.lô: DESPESAS CORRENÍES 0â60ê58 dâ Cuersio
ô22.1@,@

Tobl da3 Oespssâs Cdont s ô22.100.m
OESPEST§DECPfiAL hv.§lrlelo§ ..51.100,@
hvd$ê.Finâncâlis -.....-....0.«)
Tord d. oê.pÉa. d6 c.pild ..51.1(lo.oo
RESERVAoEcoNTtNGÊNcta ....6.80o.m
SdnlIolâl 6AOr0O.m
ÀÀ 4' - f:grê 06{Íâlô dit_ârá ãn yiÍp. m di.01 (b J.múD d€ 2.017-
Núà a)âr{a arirbá.â - ft., 13 (b d.zoín!ío d€ 2.016

CLu.Lr'lk Vâlad,o . F rd€lto túnlcip.l

DtsPENsaoE Llcn çÃo N.2ol2or5
De à.oíúo coíÍ o pílc6diri.do drtúEâlivo úr.buràdo Fb l'Ànicípó ê t{ol/.

Sâ.ta 8áôârÀ olroto do p.ollcob 06612016, lels,lr â âo prE €6so do drsp.Í'se d.
liilaç5o, p.€ COi{TRÁTAÇÁO OE EMPRE§À PAR^ REAIIZÁÇÀO oE SERVIÇO DE
SERRABERTA, cô.ío.m ioldl!éo r.lt r.&a S€cÍ.la.E Muíúépai dê Ed!€!ão.
E5co.t .CdúE....idoâtêíúr,.sâ3íto.Í*bqúpqtiE!63.nabÍÉ&6am9p6
2/t ê 2ô d. Lôi 86ô6/93 ê po6loíioíês .n .âçõ6s, .árEctdizr€ô â ÉHdâ dcpênsa d.
liciraÉo. Nov. Sanüi BáÍôâ.r PR.12/122016.

Cl.ud.mlÍ V.léío - PREFEITO IUNICIPAL

ETTry{tO T TERXI'DE ADITNO
ReÍ6.Énl. ôo Cúlráto í'0072016 dô EmEilrd. ór Obrâ.
REÊ: Ío.r.da ds àtço.N'Í/2018.
PÀÃÍES: Mu*:lpa.h {ov. S.nla aáôô.a, pê.soâ iuídke dâ din to pquro ít§rÍ'.,

in!.rih m CiIPJ .ob o n'5-561.0€OD0O1-6q cdn..do admitilinlivá lta RE vvbl@
Bitldtoun do Mo..!!, 22. í..i. alo r.Êls.nlado p€ro S.nhd PEi.ilo Múúdp.l
Clâ'id€mn VaÉb, ponâdo. d5 éd'ra dG l,ênlíadô R.G. n" 4.039.342{ SSP/PR CPF
n 5§3591.aG10 â ! Grp...â JOSE ANUNC!ÀDO OE ALMEIO & CALTDÂ p€slo
irrirt d. ó.rib píiv.do. irsqil8 no CI{PJ !oõ d.01.704:9a^rc01{3, c!.n êr*lâEço â
RUÂÉSÍRÂOAAGU 0O POCINHO. S^ - CEP: €ô'250@0 - &A,RRO: VlL^RUR^!
SOL trASCE, Nove Sâdà &tôarã,,PR. nslrs alo lepr.8mrâda p€ro Sr Josá Ârundâdo

OBJEIO: stosrçlo da Pavir'..t|âfáo c!.n p.dra id!gulá.. dMàgú pluúd. rÉio fio
. iâri.tr .m ruar do Mmidpbd. iloea &.Íâ B&bar..

PRÂZO OE EXECUQÁO: Msls ô0 (s€35onla) dis5, ou s€ia. .rô 1 ZEnO i ?.
sEcREÍ R'.t sôrrEtâú dê ob.À, ô Írâbâlho 6 66.aÉ0 ós En'o.sgos.
RESPONSÁVEL JURíOICO: Án!êtü. Oirr€iá Mâ.irns Peí!ir.. OAB+R n'4a457.
DAÍAOEA§SINÂIURÂOOTERMO OEADlnVO, I3/1249J6.

EtTR^rO r TERT.O OE ÂOllIVO
Retu s.n ao Co.rr.rô.'006/2016 (l€ Ehp.ril,ada d€ Ob.á.
REF.. To.nad!.!€ ftoços M l/2o16.
PÁRÍES: Mudclpio d€ Nova Sã'lia Brbarâ. ,e.5o6 Fddicá ds lroito 9ublico inlêro.

insqitr .o CNPJ rrb o no 95.561,080/@0Í.60. cori 6âdê admiôislraüvâ m Ruã wáí.odo
Bilt€.Eorf d6 ,i,tôr.âs. 222. nâstê âlo rágÉenlâdo p€lo Sêrú0. Pebilo Mmiipd
Chud.rllÍ wlllrb, F.lád.í dâ cédub ds ir.ílidsde R.G. n' 4.039.3€2{ SSP/PR, CPF
ô. 563.691 .,10+10 â B empÍEsâ JOSE ANUNCIADO OE AIMEIOÂ A ClÂ LÍDÂ pê33oã
juriúcâ dê dtrêto priÍàdo, lntcr . m CNPJ .ot À'. 0l 704.29{/0m r.03, @0 êndeÍáço á
Ruâ Esúâda A$ia Oo Pooí*ro. S/N - CEPj 86250000 . BeiÍo: VL Rúàl Sd Nas@nt6.
No\.â Ssdâ Aúbar/PR. m6l. alo Ép.Eso.la.hFlt,9.JGéAtun iãb(h^!n idá-

OaJEÍO:ero.a95odePavimdtafàôco pêd.áinêgulãr,díêíagápluíal.nêioÍo

OiânG do PaEc.. do Oap..taÍEnto ,Ju.kíôo.
P.o.âsso r,ê Lkí!ção E moda&tad6'PREG,(o
6ê mâniílrl! s.ô.. à HOMOLOGÀçÃO ar nâo dê

Nov. SsL Bá.bâÍa, 1Zi 22016.
f.!lo Henrlqu. Gom., . PEgel

rERro D_E HoroLoGAçÂo
PREG O PRÉSEI{CIÀL I{

Àôo l2 (doz.) dlêl do .ió. do dêz.mõro (12) t
€n nl.ú Gâbil.L. e! Clâln.r'n \'llé.É, Pn
aüüri{.. h{3b, HOI,O(OGO o p....dií'..ú
36/2016, desliiÉdo e Í€9!úô (lê Pi!Íos páB ê
p.êstaÍêô dô s.vrços dô lâE!.m (h v.i@los,
ín Jro. D.ooorlâ, 3€ndo 61.: NELCI FÀTIMA
1a.a49.Llm1-99. qu. ap.ê3â.bú proFosta
sois.âí16 e nov..rL e iov. r.air). pâ.ã q6 â ãq
iuddi@§ o lêgais !Í.iba.

oar.iêtrie .c iierBsâd.ô. ós€Ívâdc &§ ,i
CllÚdrmn V.río - PÍ.|

PU BucÂcÁo rR*lEsÍRÂL ExÍRÂTo DÂ /
!r2oit- PLNsB REFERENTE Âo PREGÀo

O&,ETO - FLo6i.o (É pí.ços, p3ra aaêntral
mál.nâB pârà rnesânâlo. llptrlMlo! d! iníffi
' VALIOÀDED ÀTA Oe 12m92016 â 11,!920r

BENEFTCúR|À oaÀÍÂ: aRUNA aNÍuNEs
dlrcnD pliràdo, irs{rila m CNPJ $D n'. 24.2I
FkÍindo Tünaz. 30 - CEP 8a280000 - 8âiío: C$

RÊ§PoNsÁvÊL JuRIorco:Àhsdn! oüvêira r

ESPECIFICÂçÀO DO OBJETO E PREÇOS R

PUBUcÂç^o rRrtEstRAL ExrRAÍo D

X.' 6Ot2O16- PINSB REFERENÍEÂO PR
PMNSE

oBJEÍO - Rêgi§tro ds píeços. Parã €

ê4ediênte, ÍÍrâtêíais pâr. aíesânab, suprir
VALIOADE DAATA: Dê 12/C8,r2016 à 11/0!
BENEFIcIÁRIÂDAÂÍA: CAMPOS & GAV

píúado. ins.dtâ no CNPJ sob n0.75.652.30
v.núra Pinro. 720 - cEP: 86040570 - EairÍo:

cEsPoNsÂvEL .JURlDrco: Angerúa o
.r. i,l: asaEcii lcÂÇÀo'-L'og.r ETo E Pi

Ôro.ld.Md.úÚ

êsarêt. êmru?sdoMunicjpio deNovaSánlá BàÍbârâ
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
eStlOO OO PaRP,t*tÁ

RESctsÃo lutcÁvel Do coNTRATo N.o 007/20i6, FTRMADo ENTRE o
MuNrctpto DE NovA sllta gÁnslRA E A EMpRESA JosE ANUNCTADo DE

ALMEIDA & CIA LTDA.

Pelo presente instrumento público o iIUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa

juridica de direito público intemo, com sede à na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, n" 222, cenlro, Nova Santa
Báóara, Paraná, inscrito no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60, neste ato representado por seu Prefeito

Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no

563.69'1.409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a
empresa JOSE ANUNCIADO DE ALtIEIDA & CIA LTDA, pessoa iurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

01.704.294/0001-03, com endereço à RUA ESTRADA AGUA DO POCINHO, S/N - CEP: 86250000 - BAIRRO: VILA

RURAL SOL NASCE, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ ANUNCIADO DE ALilEIDA,
inscrito no CPF sob no. 563.690.189-53, RG n" 54177453, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado

o presente'Termo de Rescisão Amigável, mediante clausulas e condiçoes seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA. DO FUNDAMENTO LEGAL

0 presente Termo de Rescisão Amigável, tem por fundamento legal, o Artigo 78,inciso Xll e
Artigo 79, inciso ll, da Lei 8.666/93, despachos e demais elementos constantes do processo administrativo , mediante

as clausulas e condi$es seguintes:

CúUSULA SEGUNDA. DO OBJETO

0 presente termo tem por objeto a rescisão amigável do contrato n." 007/2016, cujo objeto é a

contrataçáo de empresa para execução de pavimentaçáo em pedra irregulaÍ, dÍenagem pluvial, meio fio e
sarjeta em ruas do Município de Nova Santa Bárbara, de acordo com as normas previstas no edital de Tomada de
Preços no. 112016, do qual resultou em contrato e de conformidade com a proposta da contratante, vencedora do
processo licitatório em questão, celebrado em 1810412016.

CúUSULA SEGUNDA. DO DISTRATO

Por foça da presente rescisão, as partes dão por teminado o Contrato de que trata Clausula

Primeira, nada mais tendo que reclamar, a qualquer titulo e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas

no ajuste ora rescindidas.

CúUSULA QUARTA- DA PUBLICAçÃo

Este termo será publicado na lmprensa oÍicial , nos termos do Paragrafo único do Artigo ô'1 da
Lei 8.666i93.

CúUSULA QUINTA. Do FoRO

Elegem as partes, de comum acordo, o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pananá,

como o único competenle para serem dirimidas todas as dúvidas que porventura se originem da execução do presente

termo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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E para a firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o pres€nte Termo de Rescisão
ContÍatual, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

PreÍeitura do Município de Nova ,20 de Dezembro de 20'16.

tratante

DE IDA

José Anu Almeida & Cia LTDA - Contratada

Testemunhas

c

CPF

CPF

1

2
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

RESctsÃo ltrlrcÁvel Do coNTRATo N.o 008/20't6, FIRMADo ENTRE o
MuNtctpto DE NovA sllil aÁnsmA E A EMpRESA JosE ANUNctADo DE

ALMEIDA & CIA LTDA.

Pelo presente instrumento público o lruNlclPlo DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa
juÍidica de direito público intemo, mm sede à na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222, cenlro, Nova Santa
Bárbara, Paraná, inscrito no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60, neste ato representado por seu PreÍeito

Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no

563.691.409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e, de oútro lado, a
empresa JOSE AI{U]{CIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA, pessoa iuridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

01.704.294/0001-03, com endereço à RUA ESTRADA AGUA DO POCINHO, SN - CEP: 86250000 - BAIRRO: VILA

RURAL SOL NASCE, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato repÍesentada pelo Sr. JOSÉ ANUNCIADO DE ALli{ElDA,
inscrito no CPF sob n0. 563.690.189-53, RG n'54'177453, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado

o presente "Termo de Rescisão Amigável, mediante clausulas e condições seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA. DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo de Rescisão Amigável, tem por fundamento legâ|, o Artigo 78,inciso Xll e
Artigo 79, inciso ll, da Lei 8.666/93, despachos e demais elementos constantes do processo administrativo , mediante

as clausulas e condições seguintes:

CúUSULA SEGUNDA. DO OBJETO

0 presente termo tem por objeto a rescisão amigável do contrato n.o 008/2016, cujo objeto é a

contratação de empresa para execução de pavimentação em pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e
sarjeta em ruas do Município de Nova Santa Bárbara, de acordo com as normas previstas no edital de Tomada de

Preços no. 1/2016, do qual resultou em contrato e de conformidade com a proposla da contratante, vencedora do
processo licitatório em questã0, celebrado em 18/04/2016.

CúUSULA SEGUNDA. DO DISTRATO

Por foça da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata Clausula

Primeira, nada mais tendo que reclamar, a qualquer titulo e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas

no ajuste ora rescindidas.

CúUSULA QUARTA- DA PUBLICAçÃO

Este termo será publicado na lmprensa Ofcial , nos termos do ParagraÍo único do Artigo 61 da

Lei 8.666/93.

CúUSULAOUINTA. DO FORO

Elegem as partes, de comum acordo, o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Paraná,

como o único compelente paÉ serem dirimidas todas as dúvidas que porventura se originem da execução do presente

termo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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E para a frmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo de Rescisâo
Contratual, em 03 (três)vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

PreÍeitura do Município de de Dezembro de 2016

te

EIDA

José Anu & Cia LTDA - Contratada

Testemunhas

CPF:

c

CPF:

A
-)

\

1.

2.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo Do PARANÁ

EXTRATO PARA cONHEcIuenro pÚauco E CoNSEoUENTE RESCISÃo CoNTRATUAL
mroÁvel.

Contratada: JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob n". 01.704.294/0001-03, com endereço à RUA ESTRADA AGUA DO POCINHO, S/N - CEP:
86250000 - BAIRRO: VILA RURAL SOL NASCE, Nova Santa Báóara/PR.

Objeto do contrato: Tomada de Preços n0.001/201ô, para contratação de empresa para execução de
pavimentação em pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do Município de
Nova Santa Bárbara, contrato n0 007/2016.

Motivo: impossibilidade de cumprir o objeto do mntrato

Fundamento da rescisão: Cláusula 14, alinea'e'do mntrato administrativo n0007/2016, artigo 78, inciso
Xll, e do artigo 79, incisos I e ll da Lei Federal no 8.666/93.

Publique-se.

Nova de mbro de 20'16.

t-

nicipal

rbara,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Centro - Nova Santa Bárbara - PR - I - 86.250-000
a (€) 32ô6S100 - g - E-mâil: pE!§Dj0lsb.AÍ.qgrlDt - Site: www.nsb.oÍ.oov.br

Contratante: MUNrcÍPo DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público intemo, com
sede à na Rua WalÍredo Bitlencourt de Moraes, n' 222, c*nlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, inscrito no
CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo Do PARANÁ

ExtRATo pARA coNHEctMeNro púgLtco E cor{sEeuENTE RESctsÃo coNTRATUAL
nuGÂver

Contratante: l,tuttlCÍptO DE NOVA SANm gÁRgeRA, pessoa jurídica de direito público intemo, com

sede à na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, inscrito no

CNPJ sob o no 95.56í.080/0001-60.

Contratada: JOSE ANUNCIADO DE ALMEIDA & CIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob n0. 01.704.294/0001-03, com endereço à RUA ESTRADA AGUA D0 P0CINHO, S/N - CEP:

86250000 - BAIRRO: VILA RURAL SOL NASCE, Nova Santa Bárbara/PR.

Objeto do contÍato: Tomada de Preços n0.001/2016, para contratação de empresa para execução de
pavimentação em pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do Município de

Nova Santa Bárbara, conhato no 008/2016.

Motivo: impossibilidade de cumprir o objeto do mntrato

Fundamento da rescisão: Cláusula 14, alínea "e'do contrato administrativo n0007/2016, artigo 78, inciso

Xll, e do artigo 79, incisos I e ll da Lei Federal n0 8.666/93.

Publique-se.

Nova Santa 20 de m de 20'16.

pal

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes, 222, CentÍo - Nova Santa Bárbara - PR - X - 86.25G.000
I (43) 3266€100 - g - E-mail: pmnsb@nsb.pÍ.oov.br - Site: www.nsb.pr.oov.br
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PREFBTURA IilUNICIPAL 147
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

NO

N' EsPÊcrFrcAeÃo DOC OBS.
1 Capa do processo dí
2 Ofício da secretaria solicitando (x
J Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) ok
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação) {Á
5 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) nn
6 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) oh
7 Autorização do Prefeito para abertura D(

Portaria nomeaÇão da Comissão de Licitação «
o Resumo do Edital «
10 Parecer Jurídico (Edital) d<
11 Edital ()K
12 Publicações (Diário Estado, Diário União e Jornal Regional). oK
13 PublicaÇáo Mural de Licitaçáo (TCE) ^K
14 Documentos de habilitação OK
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17 Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitaçáo) OK
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Rua Walfredo Bittoncourt de Moracs n' 222, CentÍo, Fone 43. 3266 8100, CEP ' 86.250-000 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E-mail - licitacao@rsb.pr.gov.bt ' www.nsb.pr.gov.br
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PREFEI TURA IV1UNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PÁRANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
TOMADA DE PREÇOS N'l/2016

Aos 23 dias do mês de dezembro de 2016, lawei o presente termo de
encerramento do processo licitatório Tomada de Preços n" 112016, registrado em
0810312016, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes
numeradas do no 001 ao no 248, que coresponde a este termo.

lEhiruC'ristitu Santos
Responsável pelo Setor de icitações

Rua Walftedo Bi[encouÍ de Moraes n" 222, CentÍo, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná

- E-mail licitacao'?nsb.or.eov.br - \yt!$.nsb.pr.sov.br
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