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OBJETO - Contratação de empresa especializada para
execução de pavimentação com pedra irregutar,
guia, sarjeta e drenagem pluvial nas Ruas José
Coutinho Bezerra e Maria José Bittencourt, no
município de Nova Santa Bárbara pR,
compreendendo um total de 4.595,56 m2.

DATA DA ABERTURA - 30t10t20,13 às i0:00 horas

DOrAÇÃO:

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos,
04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
15.451.0120.1002 Pavimentação de Vias publicas,
Construção de Meio Fio, Sarjetas e Galerias de Aguas
Pluviais;
4.4.90.51.00.00 - Obras e lnstalações; 790; 81S.

VALOR MÁXIMO - R$ 244.426,0í (duzentos e quarenta e
quatro mil, quatrocentos e vinte e seis
reais e um centavo).

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, A 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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- Nova Santa Bárba ra. Paraná - E - E-mails - licitacao@ nsb. or.oov. br
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NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara,03 de Outubro de 2.013.

CORRESPONDÊNCIA TNTERNA

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal

REF. ABERTURA DE ucrrAçÃo

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

processo licitatório referente ao Contrato de Repasse OGU n". 0390081-

L8/2OL2IMC\DADES/CA|XA, Convênio SICONV n. e 772677, Programa Planejamento

Urbano, no valor de RS 244.426,01 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, quatrocentos e

vinte e seis reais e um centavo), sendo repasse no valor de Rs 228.329,09 (Duzentos e

vinte e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e nove centavos) e contrapartida no valor de

Rs 16.096,92 (Dezesseis mil, novecentos e seis reais e noventa e dois centavos) . Desta

forma, encaminho projeto de engenharia em arquivo digital e

GIDURLD/CAIXA para a realização do procedimento.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

lvan Satihiro ml

Engenheiro Civ

on ções da

il

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes, no 222 - Centro - Cep. 86250-000 - FonelFax (043) 266.'1222

c.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: omnsb@nsb.Dr.qov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

.=:

Exmo. Senhor,

CTAUDEMIR VALÉRIO

Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR
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PFTEFEITL'FIA MUNTCIPAL
NOVA SANTA BÁFI.BAF'.A

CRONOGRAMA F|SICO FINANCEIRO . PAVIMENTAçÃO E GALERTA OE AGUA PLUVTAL DA RUA MARIA JOSE BITTENCOURT E JOSE COUTINHO BEZERRA

OBJETIVO / ATIVIDADE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

§gn

O
O
§

r uÊs 3o uÊs % l'trrtÊs 5o tritÊs TOTALr. uÊs
ITEM ORÇ

SERVIÇO / MATERIAL

50% 0,00 00/. 0.00 0% 0,00 0./"4.009.40 500À 4.009.40 8.018,79'Í E6 SERVIÇOS PRÊLIMINARES
250/. 7.910,58 25o/o 7.910,58 2syo 7.910.s8 250/o 0,00 0lo 31.642.307.9í0,582 GALERIA OE AGUAS PLUVIAIS

33.144,72 25o/o 33.1A4.72 25o/o 33.1U,?2 132.738.880,00 O%o 33.184.72 250/. 2s%3E7 PAVIÍr,lENTAÇÃO

67.260,440o/o 0.00 22.420,15 33% 22.420.15 33o/o 22.420,15 33"/.0,00,(E8 CALçADA

0% 0,00 0v. 2.382,81 500Á 2.382,81 50'/o0,00 0v. 0.00 mtrÍ5E9 SINALIZAçÃO

45.104.69 18,450k 63.515,44 25.99v. 65.898,25 26,96% 57.987,67 23,72o/o1't.9í9,97 4,88.ÁCUSTO DIRETO MENSAL

1A,450/o 25.990/. 65.898,25 26.960/. 244.426,0111.9í9,97 4.48% 45.104,69 63.515.44 57.987,67 23,720kTOTAL DE OESEMBOLSO MENSAL

11.919,97 4,48'/o 57.024.66 23,330/o 120.540,10 49,32v. 186.438.35 76.28v. 244.426.O2 100,000/oTOTAL oESÊMBoLso MENSAL AcUl'IULADo

IIIIIIIIII-

@

E
I

Engo Paolo adriano Feracin - CREA/PR -78932/D
lvan

PRí u107to
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RUAS: Maria José Bittencourt e José Coutinho
Bezerra

PAVIMENTAçÃO COM PEDRA TRREGULAR E
DRENAGEM DA RUA MARTA JOSÉ BITTENCOURT

Área a pavimentar32l3,l6 m'

I)SER\'IÇOS PRELIMINARES

Ll)Placa de obra do responsável técnico:
2,50mx 1,50m= 3,75m2

I .l)Banação de obra em chapa de madeira:
4,00mx5,00m=20m'?

1.3)Serviços topográficos p/pavimentação (nota de serviço,
acompaúamento e greide :

Área a pavimentar= 3213,16 m'

2)REDE GALERJA DE AGUAS PLUVIAIS

2.l)Serviço de escavação e reaterro de vala:

2.1.l)Serviço de escavação da vala:

Y--20xLxH
V= 2x0,40x(6x I 6)x(0,60+0,40)
V= 76,8 m3

lvan
E

í011070

cÁr,cur.,o DE euANTITATrvos

Fundo da vala;24
L:comprimento da vala
H=cobrimento+ O



2. I.2)Reaterro das valas

Reaterro: (Volume de escavação) - (Volume da tubulação)

Volume da tubulação: rxBPx L
Volume da tubulação: zrx0,42 x(6x16)
Volume da tubulação: 48.nd

Reaterro=
Reaterro:

2.2)Serviço de assentamento dos tubos de concreto:

2.2.1)Serviço de assentamento dos tubos de concreto pl A:40cm:

(76,80 m2) - (48,23m3)
(28,s7n5)

l6 tubos
6m por tubo
l6 x 6: 96m

2.3)Serviço execução das bocas de lobo:

2.3.1) Serviço execução das bocas de lobo(30X90X90cm):

16 unidades

3)PAYTMENTAÇÃO

3.I)Regularização e compactação do subleito ate20çm:

Áreaapavimentar=ffi'

3.2)Pavimentação c/ pedra irregular:

Áreaapavimentar= ffiqffi'z
3.3)Compactação c/ pedra irregular:

Á,rea a compactar ;§EHI*I'

3.4)Cordão c/ pedra irregular:

Corresponde ao comprimento da rua Maria José Bittencourt:L:M
Tagamt
Ci'nl

lvan

- 010

PR 101107D
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3.5)Enchimento com argila:

Área da pavimentação= 3213]6 m2

3.6)Meio-fio de concreto pré-moldado:

Comprimento:
7+50+50+l 8+18+44+44+12+1 0+50+3+12+l 3+2 I +l 2+ I 0+241+241+6,5-
MF:mffi

3.7)Transporte p/ pedra irregular

3.8)Transporte cordão de pedra irregular

M3xkm
Comprimento do cordão em metro linear:507 m'1

Largura das pedras:0,20m
Espessura das pedras:0,15 m
Distancia=12Km
507x0,20x0, I 5 xl2= 182,52

4)CALÇADA

4.1) Area da calçada

Calçada: ( largura do meio fio x largura da calçada) + ( um quarto da área
de um círculo) + ( comprimento da calçada no sentido transversal, vai até o
término da rampa x largura da calçada)

Calçada I =50x2+(n x 22) I 4 + (3yJ)
Calçadal:109,14m'z

Calçada244x2+((n x 2'z) I 4)x2 + (3x2)x2
Calçada2:106,28m2 Tqamt

cMr
lvan

PR í044O7D

M3xkm
Área da pavimentação: 3213,16 m2

Espessura das pedras= 0,15 m
Distancia=12Km
3213,1 6x0,1 5xl2=57 83,68
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Calçada3=50x 1,5+((n x 1,52)l 4)x2 + (3x2)x2
Calçadú:90,53m'z

Calçada4:44x2+((n x 22) I 4)x2 + (3x2)x2
Calçada4--106,28m2

Calçada5=5 0x2 +((n x 22) I 4)x2 + (3x2)x2
Calçada5=118,28m'1

C alçada6:5 0x 2+ ((n x 22) I 4)x2 + (3x2)x2
Calçada6=118,28m'

Calçada7=5 0x 2+ ((n x 22) I 4)x2 + (3x2)x2
Calçada7=718,28m2

Calçada8:((r x22)14)x2 + (3x2)x2
Calçada8:18,28m'z

Calçada9=((a x2'z)14)x2 + (3x2)x2
Calçada9=15,60m'z

Somando-se as áreas das calçadas: 800,95m'

s)srNAlrzAÇÃo vrÁnra

Horizontal
5.1) Area da pintura do símbolo internacional da acessibilidade:
A= 0,70 x0,80

Como são 29 ramp
0,56x29= 16,24Ín2

as desta rua mencionada, ao total Íica:
de pintura látex cl cor fundo branco e boneco preto.

VERTICAL
5.2) Placa de regulamentação de diâmetro 60cm:
02unidades
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5.3) Placa de identiflcação da rua

02unidades

5.4)Tubo galvanizado para identificação das placas
(04unidadesX3m) de comprimento=l2m

PAVIMENTAçÃO GOM PEDRA IRREGULAR E
DRENAGEM DA RUA JOSÉ COUTINHO BEZERRA

Área a pavimentar:1382,40 m'?

6)SERyrÇOS PRELTMINARES

6.I)Placa de obra do responsável técnico:
2,50m x 1,50m: 3,75m2

6.2)Serviços topográficos p/pavimentação (nota de serviço,
acompanhamento e greide:

Á,rea a pavimentar: 1382,40 m'z

7)PAVTMENTAÇÃO

7.l)Regularização e compactação do subleito até20cm:

Á,rea apaviment"o ffi
7.2)Pavimentação c/ pedra irregular:

Á,rea apavimentar ffi
7.3)Compacta@o c/ pedra irregular:

Áreaacompactu= m
Tagamt
Cwrl

lvan

PR íO14O7D



Corresponde ao comprimento da rua Jose Coutinho Bezerra:r=ffi,
7.5)Enchimento com argila:

Área dapaviment çao: {ffiffi'

7.6)Meio-fio de concreto pré-moldado:

Comprimento=
MF=360m

7.7)Transporte p/ pedra irregular

M3xkm
Área da pavimentação: 1832,40 m2

Espessura das pedras= 0,15 m
Distancia=l2Km
1 382,40x0, I 5x 1 2=248 8,32(m3xkm)

7.8)Transporte cordão de pedra irregular

M3xkm
Comprimento do cordão em metro linear: 507 m'
Largura das pedras=O,20m
Espessura das pedras= 0,15 m
Distancia:l2Km
507x0,20x0, 15x 12= 182,52(m3xkm)

8)CALÇADA

8.1) Area da calçada

7.4)Cordão cl pedra irregular:

Calçadal= I 3 1,84x2+(n x 22)l 4 + (3x2)
Calçadal:272,82rÉ

,014

Tagant
Ciul

Calçada2=3x2+(tr, x 22) I 4 + (3x2) lvan

PR 1014070
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Calçada3:Z,50x172,80
Calçada3432,00rn3 (a c r és ci mo)

Somando-se as áreas das calçadas: 647,42m2

Como são 7 rampas apenas nesta rua, então fica:
0,56x7= k--3,92m2 (acréscimo da pintura de duas rampas)
de pintura léttex cl cor fundo branco.

VERTICAL

9.3) Placa de identificação da rua
0lunidade

9.4)Tubo galvanizado para identificação das placas

0l unidades
h=3m
tubo=lx3
tubo:3m

Nova Santa Barbará, 05 de agosto de 2013

Tagamt
Cinl

lvan

PR 101407tD

Calçada2=t5,14m2

g)STNALTZAÇÃO YrÁRrA

Horizontal

-

9.1) Area da pintura do símbolo intemacional da acessibilidade:
A:0,70 x0,80

ffi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walter Guimarães da Gosta n" 512,7(43.266.1222)

CNPJ no 95.561.080/000í -60
E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAÇAO
EM PEDRA IRREGULAR

1 _ GENERALIDADES:

2 - TERRAPLANAGEM
2.1 -RtrMOÇÃOELTMPEZA

O leito natural das vias públicas será removido com a motoniveladora as camadas
superÍiciais 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 gste 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 PróctoÍ normal com umidade necessária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walter Guimarães da Gosta no 512,1(43.266/12221

Tagamt
Ci$l

lvan Sa

PRl 04407ID

a-) Pretende-se aúavés 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-delobo até os pv's existentes), a ser implantado no bairro Jardim Esperança nas
Ruas José Coutiúo Bittencourt e Maria José Bittencourt, sendo que nesta rua a execução
será somente com pedras irregulares.
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.



.0L7

CNPJ no 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Sante Bárbara - paraná

3 -COLCHÃODE ARGTLA PARA PAVTMENTAÇÃO pOr.ÉOnrC.q'

Após a veriÍicação do índice de compactação, e em sendo satisfatório, sená 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 rirea de empréstimo de
imóvel rural de dominio público municipal, a empresa contratante deverá efetuar o serviço
da cancha com seu espalhamento e regularização para o assentamento o carregamento e o
respectivo trrnsporte da jazida sera por conta do contratante.

4- PAvrN[f,NTAÇÃO

As pedras poliédricas serão extraídas da jazida, cuja composição rochosa seja adequada
para corte homogênea das pedras, e deverão ser carregadas e transportadas ao [oca[ da obra,
sendo o transporte deste material por conta da contratada, devendo ser depositado junto a
lateral da pista, serão assente de fonna manual com utilização de marreta para fixação das
mesmas no colchão de base, de forma homogêne4 deixando o menor espaço possível entre
as mesmas. Concluido os assentamentos de pedras, serí 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 quê 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 rirea de
abrangência das vias ora pavimentadas. Após a compactação final das pedras poliédricas,
sení espalhada camada final superficial de po de pedra, espalhado com vassolua, de forma
manual para preenchimento final dos vazios entre as pedras.

Ç,*42-
tvaníáihrcTagant

Énenhero Civí
CREÃPR 1U107/D



MEMORIAL DESCRJTIVO DE MEIO FIO

1- OBJETIVO

3 - MATERIAIS

Todos os materias utilizados deverão atender integralmente às especihcações
correspondentes adotadas pelo DER, a saber:
- Cimento: "Recebimento e aceitação de cimento Portland comum e Portland de alto
fomo".
- Agregado Miúdo: 'âgregado Miúdo para concreto de cimento".
- {Bre8ado Graúdo: "Agregado Graúdo para concreto de cimento".
- Agua: "Agua para concreto".
- Concreto: "Concreto e Argamassa".
- Formas: "Formas e Cimbres".
O concreto utilizado deverá ser dosado experimantalmente para uma resistência á

compreensão, aos 28 dias, de 1l Mpa. O concreto utilizado deverá ser separado de acordo
com o prescrito nas formas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT.

4- EQUIPAMENTOS

Os equipamentos devem ser do tipo, tamaúo e quantidade que venham a ser necessário
para a execução dos meio-fios de concreto, compreendendo.
- Betoneira, Vibrador mecânico, carrinho de concretagem e ferramentas manuais próprias
dos serviços de carpintaria e acabamento.
- Todo o eqúpamento deverá ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber

aprovagão, sem o que não sení dada a autorização para o início dos serviços.

tuan S

"0i8

CR PR 104407/o

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA SÁRBARA
Rua Walter Guimarães da Costa no 5'12, Z (43.266.12221

CNPJ no 95.561 .080/000í -60
E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Esta especificação de serviços tem por objetivo deÍinir e orientar a execução do meio Íio de
concÍeto. Os dispositivos aqui considerados abrangentes conforrne Projeto de Guias e Meio
Fio Município de Nova Santa Barbara conforme projeto.

2 -DEFrNrÇÃO

Meio-fio é dispositivo posicionado lateralmente ao pavimento, com o duplo objetivo de
direcionar fisicamente o tnífego atuante e conduzir as águas precipitadas sobre a pista e

passeios para boca de lobo, caixa coletora ou descida dágua em aterros.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walter Guimarães da Costa no 5'12,,8(43.266.1222)

CNPJ no 95.56'l.080/0001-60
E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

s- EXECUÇAO

5.1- MEIOS-FIOS DE CONCRETO MOLDADOS'IN LOCO'

O processo executivo considerado como básico envolve a moldagem "in loco" dos meios-
Íios de concreto, de acordo com as seguintes etapas:

6_CONTROLE

6.T - CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO

a) - O controle das condições de acabamento dos meios-fios de concreto será feito, pela
fiscalização, em bases visuais.
b) - O controle geoméaico consistiní de medidas a trena de dimensões extemas dos
meios-fios aplicados, defrnidas aleatoriamonte ao longo do trecho.

6.2 - ACEITAÇÃO

6.2.I _ACEITAÇÃO DO CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO

O serviço seni considerado aceito, à luz do controle geométrico e de acabamento, desde

que atendidas as seguintes condições:
a) - O acabamento sejajulgado satisfatório
b) - As dimensões medidas no dispositivo não difiram das de projetos de mais do que

10%, em pontos isolados.

a) - Escavação da porção anexa ao bordo do pavimento;
b) - Instalação das guias e formas de madeira. As guias devem estar espaçadas de

2 mts. Esse espaçamento deverá ser reduzido nos trechos em curva, pÍrra
permitir melhor concordância. As guias e as fôrmas deverão ser convenientes
travadas, de modo a impedir seu deslocamento e assegurar o bom acabamento.

c) - Umedecimento das guias de madeira e do solo, na rírea de apoio do meio-fio.
d) - Lançamento e vibração do concreto;
e) - Retirada das guias e das formas laterais
f) - Preenchimento das juntas com argamassas cimento e areia no traço I :4.
g) - Execução das juntas de dilatação, a intervalo de 12 mts.
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7-MEDrÇÃO

Os serviços executados e recebidos na forma descrita serão medidos, pela determinação de
extensão executada, expressa em metros lineares, medida no último dia de cada mês .

8-PAGAMENTO

O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos serviços executados pela Caixa
Econômica Federal, com base nos preços unitarios contratuais os quais representarão a
compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão de
obra,equipamentos,encargos e eventuais necessilrios à completa execução do serviço.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SAÀITA BARBARA
Rua Walter Guimarães da Costa no 512, ?(43.266.12221

GNPJ no 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Brírbara - Paraná

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA

2 - DEFTNTÇÃO

A drenagem pluvial urbana consiste em um sistema de coleta e remoção das águas pluviais
precipitadas nas áreas urlanizxda5, 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, inr.rndações ou quaisquer outros danos
ás iireas adjacentes.
Os dispositivos de captação e direcionamento constituintes do sistema de drenagem pluvial
urbana, são os seguintes:

- Bocas de lobo: são dispositivos executâdos 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 üsita: 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 intema para conÍrolar a declividade da rede.

-02L
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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 apresentados no "Album de projetos - tipo" do DER./PR.
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- Rede coletora: rede coletora é responsável pela condução das águas pluviais. É constituida
oor 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.

2) - Tubos de concÍeto 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 tnífego pesado.

O assentamento, quando em áre.a náo trafegável, será efetuado sobre base de

argila.

3 - MATERIAIS

Todos os materiais utilizados deverão satisfazeÍ iís especificações aprovados pelo

DER/P\ a saber:

- cimento - "recebimento e aceitação de cimento portland comum e portland de alto
fomo".
- Agregado Miúdo: "Agregado Miúdo para concreto de cimento".
- ,lfe8ado Graúdo: 'âgregado 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, requeimâdos, de

categoria't", atendendo ao disposto na norma NRB 7170 da ABNT.
O concreto utilizado nos dispositivos deverá ser dosado experimentalmente para uma
resistência caracteristica á compreensão simples, aos 28 dias, de 20 Mpa.
O concreto deveú ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NRB 6118 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.

lvan

-022

Tagamt
EnoonheÍo Ci$l

CREÃ PR 101107/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walter Guimarães da Costa no il\ A 93.266.12221

CNPJ no 95.561.080/000í-60
E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Biirbara - Paraná



-023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NovA SANTA TÁnsA.RÂ
Rua Walter Guimarães da Costa no 512, A93.266.12221

CNPJ no 95.56'l .080/000'l -60
E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

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

Os eqüpamentos deverão ser do tipo, tamaúo e quantidade que venham a ser necessário
para a execução satisfatória dos serviços.

5_EXECUÇÃO

5.I _BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLOS

As etapas listadas nas alíneas "a" até "k" são os poços de visitas e boca de lobo em
alvenaria de tijolos cerâmico maciço:

a) - Escavação: esta etapa será parte integÊnte da escavação das trincheiras para
assentamento dos tubos de concreto da rede coletora:

b) - Regularização e compactação do fundo:
c) - Umedecimento do solo.
d) - Execução das paredes da caixa em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, sendo

os tijolos assentados com argamassa de cimento de 10MPa. Ajustar a enkada dos
tubos da rede coletora com rejunte da mesma argamassa;

e) - Execução, nas paredes intemas, de chapisco com argamassa de cimento e areia,
traço 1:4, emboço e reboco;

4- EQUTPAMENTOS

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

- Betoneira, depósito de água, carriúo de concretagem, vibrador mecânico e ferramentas
manuais próprias dos serviços de carpintaria, alvenaria de tijolos e acabamento.
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f) - Complemortação das laterais com o material escavado;
g) - ReaterÍo e compactação; esta etapa deverá ser parte integÍante do aterro e

compactação da Í€de 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 diâmeúo 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 deveú 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 espessrna de 100 cm acima da geratriz superior extema do tubo. Deveni 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 mecánicos", placas vibratórias ou soquetes mecânicos.
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6_CONTROLE

6.1 - CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO

a) - O controle geométrico seni realizado através de métodos topogníficos corentes
avaliando- se o alinhamento, declividade, dimensões e cotas de dispositivos de
captação e inspeção.

b) - A Íiscalização aprecianí, de forma visual, as condições de acabamento.

a) - O controle tecnológico do concreto empregado nos dispositivos de drenagem
pluvial urbana sení realizado pelo rompimento de corpos de prova á compreensão
simples, aos 7 dias de idade, de acordo com o prescrito na NRB 6l 18 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.

c) - Em caso de suspeitas quanto à qualidade, os tüolos 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 - ACETTAÇÂO

-€--
nanSatlíí6Tqamr
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ó.2 _ CONTROLE TÉCNOLOGICO

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, forrnando-se amostras
de duas peças para cada lote no miiximo 100 tubos, de cada diâmetro utilizado.
Ensaios de perrneabilidade e absorção somente seÍão exigidos se existirem
suspeitas quanto às características dos tubos utilizados.
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6.3.1.-ÀCETTAÇÃOOO COXTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO.

O serviço será aceito, à luz deste item, desde que sejam atendidas seguintes condições:
a) - O acabamento será julgado satisfatório;
b) - As caracteristica geométricas previstas teúam 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 intemo médio. As dimensões
dos demais dispositivos não difiram das de projeto, de mais do que 5olo, 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.

6.3.2. - ACETTAÇÃO DO CONTROLE TECNOLÓGrCO

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
6118 da ABNT para controle assistemático, seja igual ou superior à resistência
característica especificada.

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-MEDIÇÃO
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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: seú 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.

u1 - Apiloameoto: será determinado o volume de solo apiloado, destinado à eventual
complementação do espaço resultante da retirada das formas, expÍesso em metros cúbicos.
Volumes de apiloamento considerados desnecessários pela fiscalização não serão objeto de
medição
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Rua Walter Guimarães da Costa no 5'12, 2(43.266.1222)

CNPJ no 95.561 .080/000'l ó0
E-mail: omnsb@o da.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

8-PAGAMENTO
a) - Escavação: O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos serviços

executados com base no pÍeço unitário proposto, o qual representará a

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

b) - Apiloamento: O pagamento seú feito, após a aceitação e a medição dos serviços
executados, com base no prego uniüário proposto, o qual representaftí compensação
integral para todas as operações, transpoÍes, mão de obra, equipamentos, encargos
e eventuais necessilrios á completa execução do item considerado.

c) - Formas, concreto, alvenaria de tijolos, aço e revestimento em argamassa de
cimento e areia: O pagÍrmento será feito, após a aceitação e a medição dos
serviços executados com base no preço unitiírio 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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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 intemas nos dispositivos em alvenaria de tijolos,
expresso em metro quadrado.

e) - Concreto: sení determinado o volume de concreto aplicado, conforme o tipo,
expresso em metros cúbicos.

f) - Alvenaria de tüolos:, quando prevista, será medida pela área executada, expresso
em metros quadrados.

g) - Aço: O aço utilizado nas formas nas armaduras e escada tipo "mariúeiro", seni
medido em função de sua aplicação, expressa ern quilogramas.
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ExEcuÇÃo DE stsrEMA DE oRENAGEM DE ÁGuAs pLuvtats E pavtMENTAçÃo
c/ PEDRA |RREGULAR DAS RUA MARta JosÉ Bl.|-IENcouRT E JosE couflNHo BEZERRA

BelÍÍo JâÍdlm EspeÍençeLocal:
Contreto:
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74209/001 STNAPT Placa dê obra do agento financiador 6m chapa galvanizadá - colocada 264,97 993.64

742421001 S|NAPI
BARRACAO OE OBRÂ EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA COM BANIIEIRO, COBERÍURA EM FIBROCIi/GNTO 4 MM, INCLUSO INST
HIDRO.SANITARIAS E ELETRICA 172,90 3.458,00

7U72 SERVICOS fOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOÍÂ OE SERVICOS COMPANHAMENTO E GREIOE 1.799,37

2.1.1 73962/013 OE VALA NAO ESCOR OA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNOIOÂDE ÂÍE ,1,5 ln COM (ESCAVAOEIRA H|OFIAUL|CÁJRETRG
4,86 373,%

2.1.2 73964/005 StNAPt REATERRo oas vALAs, sEM coNTRoLE oE coMpAcrAçÃo , ulLtzANoo REÍRo€scavAoEtRA E coMpAcrAcADoR vtaRAToRIo coM

2.2.1 83677 StNAPt
Fornecimonto ê âssonlamêôto dg lubulaÇáo dê concÉto simpl€s classe PS1(N8R8890/2003) - O40cm (travsssâs) - incluso

aeamassadá 98,67 9.472,32

2.3.1 73950/001
ÊxEcuÇÀo oE CArxÂs Trpo aoca LoBo 3oxgox0ocM, EMALv TtJ MACICO 1 vEz, REVEST|DA

ARGAMÂSSA 114 CIMENTO:AREIA, SOARE BASE DE CONCRETO SIMPIES FCK.10 MPA, COM GRELHA FOFO 135KG. INCIUINOO
ESCAVACAO E REATERRO,

1.345,85 21.533,60

SUB-ÍOTAL

lvan

PR1m1o7to

oRçAMENTo EsTrMATrvo - RUA MAR|A JosÉ BrrÍENcouRT
CODIGO FONÍE DESCRTçaO tJNID. . IMAT.+ Mo TOTAL

SERVICOS PRELIMINARES

1.'l

1.2 ,o,ool

1.3 s.zrs,rol o.s6

6.25í.0í
2

2.1

,u,tol

I,21za,stl

2"2

*,*l
2-3 sERvrco ExEcucÂo oE Bocas DE LoBo

,u,*l

31.642_30

1

3,75

0,56

E



REGULARIZACAO E COMPACIACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m2 3.213,16 1 ,48 4.755,443.1 72961 StNAPI

m2 3.213,16Extração, caÍga, pÍopaÍo e esrentâm€nto do JrolledÍo, oxclualva o laãnrPoáê 52.117,463.2 52145 DER,PR

m2 3.213,16 o,32COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO 1.O28,21J-C 72971 STNAPI

mEXTRÂCAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENÍO POLIEORICO(Ilnhs no melo da
plsta), EXCLUSIVE TRANSPORTE OE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA 507,00 3,02 't.531,143.4 72978 STNAPI

m2 3.213,16Enêhlmonto c/ arglla p,/ pav. pollódrlco 0,71 2.281,3453265 DER-PR

m 862,50
ÉoRNEcrMENTo E ASSENTAMENTo DE MEro-Fro DE coNcRETo pRE-MoLoADo, oE sEÇÃo ÍRAPEZoTDAL ( 12 x 10 x
70 X 30 CM), INCLUSIVE REJUNTAOO C/ ARGAMASSA ÍRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E REBAIXAMENTOS EM 28,48 24.564,003.6 72967 StNAPt

m3xkm s.783,68 í ,'t53.7 6.65't,23

m3xkm '182,52 I ,15 209,903.8 72976 SINAPI TRANSPORTE P/ COROÃO OE PEORA IRREGULAR, RODOVTA PAVU'IENÍADA dlst= l2km

Piso em concreto para calçadas ê Íâmpas, Íck= 12MPA, TRACO 1:3:5, ospessura 7cm, com junta de
dilatação de madeira, fornecimênto, assentamento € acabamento nas areas espefiÍicadâs no pÍojeto de
câlçamento.

SUA-TOTAL

m2 800.95 31,2073A9ZOO2

93.'l 76

24.989.64

800,95 15,274.2 73920t001 12230,51

Pintura do símbolo internacional de acesso nas rampas reservadas para dêficiêntes, faixa
delimitadora (bordo), símbolos c/tinta latex acrilica , UMA DEMAO ( cor branca e preta),
conforme projeto da calçada. lnclusive mão-de-obra.

TOÍAL

12,94 16,245.1

S

73954i003

15

210,15

37

un 2,00 882.40c35151009005
IPPUJ

Placa de regulamêntação, O 0,60m, em chapa no 18, película GT/GT. lnclusive o suporte de aço
galvanizado de 1,5" x 2,65mm x 3,00 m. Fornecimento e instalação.

1.764,80

Placa de identificação de rua, inclusive acessórios p/Íixação, c/ dimensÕes 45x25cm
Fornecimento e colocação das mesmas. un 2,O0 129.005.3 73916/002 STNAP| 258,00

Fornecimento e implantação de tubo galvanizado p/fixação de placas de sinalizaçâo veÍical
(ldentificação de ruas, placas de regulamentação e advertência), O 1.112' (48,3mm) e
comprimento de 3m.

m 12,00 156,005.4
c16.35.05.67.O05

IPPUJ
1.872,00

SUB-TOTAL 4.10i1,95

-N
Cê

3

to,zz

72881 srNApr lrmrseonre p/ pEoRA TRREGULAR, RoDovrA pavrltÉNÍaDA, drst=r2km

4

4.1

lReouunrzncno oe prso eARA A cALçAoÁJBAsE EM ARGAMAssA TRAco 1:3 (crMENTo E ARErA), EspEssuRA
l2,ocM, 

pREpARo MANUAL. rNCLUSo FoRNEcTMENTo E REGULARTZAÇÃo m2

5

m2

5.2
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6.1 74209/001 S|NAPT Placa de obra do agente tinanciador em chapa galvanizada - colocada 264,97 993,64

6.2 78472 StNAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENÍACAO, INCLUSIVE NOTÂ DE SERVICOS COMPANHAMENTO E GREIDE 0,56 774,14

1.382,40m2 17.1

SUB-TOTAL 1-7A7 ,7A

2.045.95

7.2 52145 DER.PR 1.382,40 16,22 22.422.53

72971 StNAPt7.3 COMPACTACAO OE PAVIMENTO POLIEORICO m2 0,32 442,37

7.4 72978 S|NAPt EXTRACAO, CARGA E ASSENTAiIENTO DE CORDAO OE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRTCO (tinha no m€io da
pIEIa}, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA 3,02 52't,86

7.5 53265 DER.PR Enchlm€nto c/ arglla p,/ pav. polládÍlco m2 1.382,40 981,50

/.b 72967 StNAPt
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO OE MEIO.FIO DE CONCRETO PRE.MOLDADO, DE SEçÃO TRAPEZOIDAL 12 X 1O X
70 X 30 CM, INCLUSIVE REJUNTADO C/ ARGAMASSA TRACO l:3 (CIMENTO E AREIA) E REBAIXAMENTOS EM m 28,48 10.252,80

7.7 7288í StNAPt TRANSPORTE P/ PEORA IRREGULAR, RODOVIA PAVIMENÍADÀ dlst=12KÍn m3xkm 1,15 2.861,57

TRANSPORTE P/ CORDÃO DE PEDRA IRREGULAR, ROOOVIA PAVIMENTAOA dl3t'í2KM72976 StNAPt m3xkm 1,157.8

SUB.

71,53

39.600.í I

Iflf,,,

O
co
c)

lvan

PR r01407D

c ESTIMATIVO - RUA JOSE COUTINHO BEZ L
6 SERVIÇOS PRELliitINARES

,.arr,rol

7
72961 srNApr IREGULARTZACAo E coMpAcÍAcAo DE suBLEtTo ATE 20 cM DE ESpEssuRA

lerr..elo, 
.r.er, pr.paro o assentâmento do poll.dro m2

,.rtr,ool

m ,rr,uol

o,71

soo,ool

z.+aaszl

az.zol



8.1 73892/002 StNAPI m2 647,42 3'l ,20 20.199,50

m2 647,424.2 73920/001 StNAPt
REGULARIzAcAo oE PISO PARA A CALçAOÂ/BASE EM ARGAMASSA TRÂCo 1:3 (clMENTo E AREIA), ESPESSURÂ
2,OCM, PREPARO MANUAL, INCLUSO FORNECIMENTO E REGULARIZAÇÃO 15,20 9.840,78

Pintura do slmbolo internacional de acesso nas rampas reservadas para deficientes, Íaixa
delimitadora (bordo), símbolos c,/tinta latex acrilica , UMA DEMAO (cor branca e preta),

SUB-TOTAL

m' 16,249.1 73954/O03 StNAPt

conforme eto da a. lnclusive mâo{e-obra.

30.040

9.3 73916/002 STNAPT
Placa de idêntiíicação de rua, inclusive acessórios p/fixação, c/ dimensões 45x25cm.
Fornêcimento e colocação das mesmas.

't,00 129.00 129,00

9.4
cí6.3s.0s.67.005

IPPUJ

Fornecimento e implantação de tubo galvanizado p/fixação de placas de sinalização vertical
(ldentiÍicação de ruas, placas de regulamêntação € advertência), O 1.112" (Asmm) e
comprimento dê 3m.

m 3,00 '156,00 468,00

66SUB.TOTAL

MA TOÍAL OAS DUAS RUAS

Piso em concÍeto para calçadas e rampas, fck= í2MPA, TRACO 1:3:5, espessuÍa 7cm, com de
dilatação dê madeiía, fornêcim€nto, assêntamênlo 6 acabamonlo nas arêas esp€ÍiÍicadas no projato de
calçamento, inclusivê êxêcução rampas para portadores de dêíciencia.

OBS: Valores em reais
BDI incluso nos preÇos unitários de 30,0%
Iodos os serylÇos descnÍos incluem o fomecimento de materiais e seus respecÍivos acessónbs

Nova Santa Earbara, 3í de juLho de 20í 3
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&EÍ.
PREFEITURA MUNICIPAL D-

SêloÍ de Engenhaíia
Administraçáo:

)VA 
SANTA BARBARA

EXECUçÃO DE SISTEMA OE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENÍAÇÁO
C/ PEDRÂ IRREGULAR DAS RUA MARIA JOSÉ BITTENCOURT E JOSE COUTINTIO BEZÉRRA

Bairro Jardim EaporânçaLocal:
Contrcto:

3,75 2U,97 993,6474209/001 STNAPI Plâca de obra do agente frnanciador em chapa galvanizada - colocada

20,00 172,90 3.458,007424200't SINAPI
EARRACAO OE OBRÂ EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAOA COM BANHEIRO, COBERÍURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO

HIORGSANITARIAS E ELETRICA

3.2t3.16 r.799.37SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PÂVIMENTÂCAO. INCLUSIVE NOÍÂ OE SERVICOS COMPANHATIENTO E GREIOE78472 StNAPI

6.251 01

76,80 373,252.1.1 73962/013 SINAPI ESCAVACAO OE VALÂ NÂO ESCORÂOA EM MATERIAL 1A CATEGORIÂ , PROFUNDIOADE AÍE í,6 m COM (€SCAVAOEIRA HIORAULICÀRETRG
ESCAV OETR.A)

28.57 263,r 3REATERRO DAS VALAS, SEM CONTROLE OE COMPACTAÇÁO . UTTLTZANOO RETROESCÂVAOE|RA E COMPACTÂCAOOR V|BR^ÍOR|O COM2.1.2 73964/005 SINAPI

96,00 98,67 9.472.32Fomecimenlo e assentamento de tubulaÉo de concÍeto simples classe PSí(N8R8890/2003) - O40cm (lravessas)- incluso:junta
argamasssda

2.2.1 83677 StNAPt

16.00 1.345,85 21.533.602.3.1 73950/OO1 StNAPI
DE CÂIXAS NPO AOCA LOBO 3OX9OXOOCT. EM ÂLVTIJ MACICO I VEZ, REVESTIDA

ÂRGÂMASSA 1:4 CII,IENIOTAREIA. SOBRE AASE OE CONCRETO SIMPLES FCK=r0 MPA, COM €RELliA FOFO 135KG. I|ICLUINDO ESCAVACÂO
REATERRO

SUB.TOTAL

rgan

I
O
(r)
(^)

lvan

PR, u107tD

)

oRçAMENTo ESTIMATtvo - RUA MARTA JosÉ BtrrENcouRT
CÓDIGO FONTE UNID. QUANT. MAT.+ MO TOTAL

I SERVICOS PRELIMINARES

L1

1.2

1.3 0.56

2 REDE
SERvIco oE EscAvAcÃo Ê REATÉRRo DE VALA

4,86

MÂTFrrÂr ÊÊ^peôvFrÍ^Ôô 9.21

2.2 SERVICO DE ASSENTÂBENTO DE TUBOS DE CONCRETO

m

2.3 sERvrco ExEcucÃo oE Bocas DE LoBo

31.642.30



REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE ITO ATE 20 CM DE ESPESSURA3.1 72961 STNAPT 3.2 í 3,16 1,48 4.755.4a

J.Z 52,I45 DER.PR Extração, carga, prgpaÍo € agggntamgnto do pollgdÍo, oxcluslvo o t.anapoÉo m2 3.213,16 16,22 52.1't7,46

3.3 72971 STNAPT COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEORICO m2 3.213,í 6 0,32 1.028,21

3.4 72978 StNAPT
EXTRACAO, CARGA E ÂSSENTAMENTO DE COROAO DE PEORA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO(llnha no moio da pista),
EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA m 507,00 3,02 't.531.14

3.5 53265 DER-PR Enchlmonto cl arglla p/ pav. poliédrlco 3.213,16 o,71 2.281.34

3.6
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIo-FIO DE CONCRETO PRE.MOLDADO, DE SEÇÃO TRAPEZOIDAL ( í2 X 1O X
70 X 30 CM), INCLUSIVE REJUNTADO C/ ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E REBAIXÂMENTOS EM PASSAGEM m 862,50 28.48 24.564,00

3.7 m3xkm 5.783,68 1,15 6.65í.23

3.8 TRANSPORTE PT CORDÂO OE PEDRÂ IRREGULAR, RODOVIA PAVIMENTAOA, dIst'í2K.n '182,52 1 ,15 209,90

Piso em concÍelo pâÍâ calçadas e rampas, Íck= 12MPA, TRACO 1 :3:5, espessura 7cm, com junla de dilatação
de madeira, fornêcimento, assêntamento e acabamento nas areas espeÍiÍicadas no projeto dê calçamenlo.

SUB-ÍOÍAL

4.1 800,95 31,2073A92/002 m2 24.989.64

93.138 76

m24.2 800.95 15,27 12.230.51

Pintura do símbolo internacional de acesso nas rampas reservadas para deficientes, íaixa
delimitadora (bordo), símbolos c/tinta latex acrilica , UMA DEMAO ( cor branca e preta),
conforme projeto da calçâda. lnclusive mão-de-obra.

SUB.TOTAL

5.1 12,54 '16,24m273954/003

15

210.15

37

5.2
c351 51 009005

IPPUJ
Placa de rêgulamentâção, O 0,60m, em chapa no 18, pelÍcula GT/GT. lnclusive o suporte de aço
galvanizado de 1,5" x 2,65mm x 3,00 m. Fornecimento e instalação. un 2,00 882,40 '1.764,80

5.3 73916/002 StNAP|
Placa de identificaçáo de rua, inclusive acessórios p/íixação, c/ dimensóes 45x25cm. Fôrnecim
e colocaçâo das mesmas un 2,00 129.00

5.4 c16.35.05.67.005
IPPUJ

Fornêcimênto ê implantaÉo de tubo galvanizado p/Íixação de placâs de sinalização vertical
(ldentificaÉo de ruas, placas de regulamentaÉo e advertência), A 1.112" (48,3mm) e
comprimento de 3m.

m 12,00 156,00 't.872,00

SUB-TOTAL 4.104,95

b(,
A

I3 IPÂVIMENTACA

m2

m2

72967 StNAP|

72881 StNAP| ITRANSPORTE P' PEORA TRREGULAR, RODOVTA PAVTMENTAOA, dbÊí2km

72976 StNAPt m3xkm

1

73920/001 lneour-enrzeceo oE prso eARA A cALÇADpTBASE EM ARGAMASSA TRAco ,l:3 (crMENTo E AREIA), ESpEssuRA 2,ocM,

lpREpARo MANUAL, rNcLUSo FoRNEcTMENTo E REGULARTzAÇÃo

5

258,00

T;ffi,i



I o

993,643,75 264,97Placa de obra do agente Íinanciador em chapa galvanizada - colocada74209/001 SINAPI6. ''

1.382.40 0,56 774,14
SERVICOS ÍOPOGRAFICOS PARA PAVIMÉNTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS COMPANHAMENTO E GREIDE78472 STNAPI6.2

1.f a7,78
SUB-TOTAL

m2 't.382,40 1,48 2.045.95ATETACAOPAC ED EESP SSURAoIT CM20SUDE BLEEtzAcAo OMcREGULAR72961 SINAPI7.1
22.422,53m2 1.382,40Extraçáo, carga, proparo e aaaentamento do poll€dro7.2 52145 DER.PR

0,32 442,37m2COMPACTACAO DÉ PAVIMENTO POLIEDRICO72971 SINAPI7.3

172,80 3,02 521,86mEXTRÁCAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO OE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO (IiNhA NO MEiO dA PbtA}'

EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEORA E INDENIZACAO PEDREIRA72978 SINAPI7.4

1.382,40 0,71 981,50m2Enchlmento c, argila pl psv. pollódrico53265 DER-PR

m 360,00 28,48 í0.252.80
TADO

X 072 x 0RAPEZOT DALEDT RP E.MOLDADOcoNDE Rc E oNTOAME MEtO-FtODENÍOME ASE SENTECIFORN
ENXAM OST PEt\4 EMASSAGoT ARE É REBAITRACO 3 c ENMct ARGAMASSA ErA)REJUNIVE30X USINCL7.6 72967 SINAPI

2.861.572.488,32 1,15PORTE P/ PEDRA IRREGULAR, RODOVIA PAVIMENTADA, dBEí2K]n7.7 7288'1 SINAPI

1,'15 71,53m3xkm 62,20TRANSPORTE PT COROÃO OE PEDRA IRREGULAR, ROOOVIA PAVIMENTADA, diSFí2Kin72976 SINAPI7.8
39.600 11

SUB-TOTAL

o
Ca)
UI

,|al,reHro
6

16,22

1.382,40

7.5

CM,

m3xkm



8.1 73892/002 SINAPI
Piso em concreto para calçadas e ran fck= 12MPA, TRACO 1:3:5, espessura 7cm, corr, ,,Irla de dilataÇào
de madeira, fornecimento, assentamento e acabamento nas aÍeas espeÍificadas no poeto de calçamento,
inclusive execuçáo Íampas para porladores de deÍiciencia.

m2 647 ,42 31 ,20 20.í99.50

8.2 73920/001 StNAPT
REGULARIZACAO DE PISO PARA A CALÇADÁJBASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO Ê AREIA), ESPESSURA 2,0cM,
PREPARO MANUAL, INCLUSO FORNECIMENTO E REGULARIZAÇAO m2 u7,42 15,20 9.840.78

SUB.TÔTAL

Pintura do símbolo intêrnacional de acesso nas rampas reservadas para deficientes, faixa
9.1 73954/003 StNAPt delimitadora (bordo), símbolos c/tinta latex acrilica , UMA DEMAO (cor branca e preta), conforme m2 3,92 't6,24

da ca a. lnclusive máo-dê-obra.

30.0,r0 29

63,66

9.3 73916/002 StNAP|
Placa de identificaçáo de rua, inclusive acessórios p/Íixação, c/ dimênsóes 45x25cm. Fornecimenlo
e colocaçáo das mesmas. un '1 ,00 129,00 '129,00

9.4 c16.35.05.67.005
IPPUJ

Forneclmento e implantação de tubo galvanizado p/fixação de placas de sinalização vertical
(ldentificaçáo de ruas, placas de regulamentação e advertência), A 1.112" (48,3mm) e
comprimento de 3m.

m 3,00 156,00 4ô8,00

TOTAL

SOMA TOTAL OAS DUAS RUAS

OBS; Valores em reais
BDI incluso nos preços unitáios de 30,0%
Iodos os sêrviços descriÍos incluem o fornecimento de mateiais e seus respecÍiyos acessórios

Nova Santa Barbara, 31 de juLho de 2013

Taganr
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244.126,01
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lvan Tagamt
Enoonh€ro CMI

CREÃ PR 101407/D

Quadro de Composição do lnvestimento - QCI - OGU
Setor Público

Empreendimento

EM PEDRA IRREGULAR

Ouantidade de famílias beneficiadas

't 50

Agenle executor

PM NOVA SANTA BARBARA

Contrato

oGU 0390081-18/201 2/MCtDADES/CAIXA

Programa

PTÁNEJ U

NOVA SANTA BARBARA

Modalidade

INFRA ESTRUTURA URBANA
lnvestimento total (R$) 244.426,O1

dede agosto

Local/Data

Assinatura do representante da equipe técnica
Nomê PAOLO ADRI,AiIO FERÂCII{

Cargo Engênheiro CMI

CREA PR -78932D

1E6 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.018,79 1.000,00 8.018,79
2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 4.000,00 31.642,3027.M2,30

3E7 PAVIMENTAÇÃO 124.738,88 8.000,00 132.738,88

4E8 CALÇADA 64.260,44 3.000,00 67.260,44

96,92 4.765,615E9 SINALIzAÇÃo 4.668.69

16.096,92 0,00 244.426,01228.329,09 0,00Total
107,311.522,19Custo rnédio poÍ família

Nome:

Caígo:

Assinatura do CheÍe do Poder Público
CLAUDEÍÚIR VALERIO

PREFEITO t'lUNlclPÂL

Itêm DiscriminâÉo
RECURSoS DA UTIÃo

remsse I RENDITENToS

CONTRÂPARTIOA

ttNANcElRÂ | rhrcl
Total

tt

I

Í
I

I

I

r-
I

0,00 0,00 1.629,51
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PREFEITURÁ MUNICIPATffiffiF .045

CORRESPONDÊNCA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0311012013.

De: Prefeito Municipal

Para: Departamênto de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa espêcializada pere execução de
pavimentação com pêdra irregular, guia, sarieta e drenagem pluvial nas Ruas
José Coutinho Bezerra e Maria José BittencouÉ, no município de Nova Santa
Bárbara - PR.

Senhorita Contadora:

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elai Cristin ditk
de o

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,ÇeÍfiÍo,8 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Sanla Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.sov.br

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotação orçamentária para contratação de empresa especializada para execução
de pavimentação com pedra irregular, guia, sarjeta e drenagem pluvial nas Ruas
José Coutinho Bezerra e Maria José Bittencourt, no município de Nova Santa
Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.595,56 m2, referente ao contrato de
repasse OGU n" 0390081-18/2012IMCIDADES/CA|XA, convênio SICONV n'
772677 - Programa Planejamento Urbano, num valor de R$ 244.426,01 (duzentos
e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e um centavo), sendo o
repasse no valor de R$ 228.329,09 (Duzentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e
nove reais e nove centavos) e a contrapartida do município no valor de R$
16.096,92 (dezesseis mil, noventa e seis reais e noventa e dois centavos),
conforme solicitação do Sr. lvan Satihiro Tagami, Engenheiro Civil do município.



PREFEITURA IIUNICIPALIffiffiffi - 046

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CORRESPONDÊNCN INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0311012013.

Em atenção à correspondência interna expedida
por Vossa Excelência em data de 0311012013, informamos a existência de
previsão para recursos orçamentários para contratação de empresa
especializada para execução de pavimentaçáo com pedra irregular, guia,
sarjeta e drenagem pluvial nas Ruas José Coutinho Bezerra e Maria José
Bittencourt, no município de Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um
total de 4.595,56 m2, referente ao contrato de repasse OGU n' 0390081-
19|2}1àIMCIDADES/CA|XA, convênio SICONV n" 772677 - Programa
Planejamento Urbano, num valor de R$ 244.426,01 (duzentos e quarenta e
quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e um centavo), sendo o repasse
no valor de R$ 228.329,09 (Duzentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e
nove reais e nove centavos) e a contrapartida do município no valor de R$
"16.096,92 (dezesseis mil, noventa e seis reais e noventa e dois centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
15.451.0120.1002 - Pavimentação de Vias Publicas, Construção de Meio Fio,
Sarjetas e Galerias de Aguas Pluviais;
4.4.90.51 .00.00 - Obras e lnstalações; 790; 8í 5.

Sendo o quê se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Laurita ouz
Contadora/CRC 04 4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" ?22, CerltÍo, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 -Nova Santa Biárbar4

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr. gov.br - wuT v.nsb.pt€qllbl



PREFEITURA MUNICIPAL '-04?
NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊxcn rxrrRNa

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Barbara 03/ l0/2013.

Prezada Seúora,

Em atenção às conespondências expedidas pelo Sr. Ivan Satihiro Tagami,
solicitando contÍatação de empresa especializada para execução de pavimentação com pedra
irregular, gui4 sarjeta e drenagem pluvial nas Ruas José Coutiúo Bezerra e Maria José
Bittencouí, no município de Nova Santa Brírbara - PR, compreendendo um total de 4.595,56
m2, referente ao contrato de repasse OGU no 0390081-18/2012^iÍCIDADES/CAIXA,
convênio SICONV n" 772677 - Programa Planejamento Urbano, num valor de R$
244.426,01 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e um centavo)
e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da
dotação:

Informo ainda que no procedimento de Tomada de Preços n'003/2013 não
houve participantes.

Encaminho a Vossa Seúoria este processo para que teúa o parecer
jurídico.

Sendo o que se apresenta paÍa o momento.

Atenciosamente,

Luditke

Setor de Lici

Rua Walfiedo Bittencouí de MoÍaes, 222 - Ccp. 86250-000 - Fon€r'Fax (043) 326G8100 - C.N.P.r. N." 95.561.080/0001{0
E-mail: licitacaoansb.pr.eov.br - Nova Santa Baóara - Paraná

04 - Secretaria de Serviços Públicos Extemos;
04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Extemos;
15.451.0120.1002 - Pavimentação de Vias Publicas, Construção de
Meio Fio, Sarjetas e Galerias de Águas Pluviais;
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações; 790; 815.
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Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Licitaçdo

PARECER ,NINÍOTCO

Conforme eryediente encamintado a esse Departamento
Jurídbo em data de o3 de outubro de 2o13, uísando emissdo d.e parecer sobre o

processo de licitaçdo, referente a contratação de empresa especializ.ada para
execuçdo de pedra irregular, guia, sarjeta e drenagem ptuutat nas Ruas José
coutinho Bezcrra e Maia José Bittencourt, compreendendo um totat d.e 4.sgs,s6
m2, referente ao contrato de repasse OGU n." OSgOOgl-

18/2012/MCIDADES/CAXA, conuênio SICO.L n.o ZZ26Z7 - programa

Planejamento urbano, num ualor de R6 244.426,01 (Duzentos e quarenta e Etatro
mil, Etatrocentos e vinte e sei.s reais e um centauo), e a despesa serd suportad.a

com rearsos da secretaria de seruiços Públicos Erternos, conforme informaçdo
prestada pelo Departamento de contabitidade do Município, atendend.o ao contido
no artigo 14, daLein 8.666/93.

Houue, portanto, manifestaçã.o do Departamento de

contabilid"ade do Município índicando disponibilidade orçamentdia, estando desta

forma anmpido o disposto no artigo 14, da Lei n" 8.666/93., o Etal preceitua que:

nenLatma compra ou seruiço será. feita ou contratada sem a adequada

caracterização de seu objeto e indicaçd.o dos recursos orçamentdrios para o seu
pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilídade de qte the tiuer dado

causa.

Diante do preço máimo e para melÍar aproueitamento do

procedim.ento sempre para garantir a maior competitiuidade e transparência
possíuel, a licitaçd.o deuerá ser feita na modalídade de Tomada de preço, nos

termos da legislaçdo em uigor, ou seja, determinada em funçdo do timite constante

no art. 23, inciso II, alínea b, da Leí 8.666/ 93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarâes da Costa no 512, Fone tFax (0431266-1222 _ CNPJ N.o 9S.S6t .O8O/OOO1-60

E-mail: polsb@onda.com.br - Nova Saola BáóaÍa - paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarães da Costa n. 512. Fone/Fax (043) 26&1222 - CNPJ N.o 9S.S6.t.O8O/OOO1-60

E-Ínail: plusuAqldêlgE b! - Nova Santa BáÍbara - paÍaná

Por fim" informa-se que o tipo de licitaçdo a ser a.d.otado é o
preui.sto no art. 45, § Í', .Incrso I, da tei retro citada.

É o parecer, S.M.J.

Noua Santa Bdrbara, 08 de Outubro de 2O13.

Ange



:050

PREFEITURA MUNICTPAL

iT€HÉh §AI*Efr

Terrdo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, auroRrZo a
licitaçáo sob a modalidade de TOMADA DE PREçO ,," OOO/áOfe, que tempor obj eto a contrataÇão de empresa especializada para e*."rção d.
pavimentação com pedra irregular, guia, sarjeta e drenagem pluvial nas
Ruas José coutinho Beze.-rL e Maria José Ir:ttencourt, no municipio de Nova
santa Bárbara - PR, compreendendo um toral de 4.59s,s6 m2, nórmatizaçáo
de procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à área, nos terrnos da Lei n" 8666 de 21 dejunho de 1.993.

Ane_ro ao presente, porraria n" OlSl2Ol2, designando os
membros da comissão dc Licitação. orcleno que Extrato do -Edital 

de
Licitação seja publicaclo , , quadro de Ar : ;os e Eclitais desta prefeitura e
onde mais convier para .lue seja data a devit.la publie iclade.

Encaminhe-se ao Setoi- de liciterçào para as providencias
necessárias.

fstado do P,üaná

CORRESPONDÉNCIA INTERNA

De:- Prefeito Municipal

Para: - Setor de Licitações

No'.,a Santa Bárbara, 0 lo l2or3.

cipal

Rua Walfredo Bittencourt de Mor a.s f 222, Centro, S 43. 32r1ó.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA :05?

EDTTAL DE LIC|TAçÃO
TOMADA DE PREçO no 006/2013.

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
301'1U2013 às 10:00 Horas

OBJETO Contratação de empresa especializada para execução de
pavimentação conr pedra irregular, guia, sarjeta e drenagem pluvial
nas Ruas José Coutinho Bezerra e Maria José Bittencourt, no
município de Nova Santa Bárbara - pR, compreendendo um total
de 4.595,56 m,.

VALOR MÁXMO - RS 2rt4.426.01 (duzentos e q
e vinte e seis reais e um centavLl.

DOTAÇÃO -
04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.001 - Secretaria de Serviço. prrLricos Externcs
15.451.0120.1002 - Paviment-.,-. de Vias publi
Sarjetas e Galerias de Águas Pluvi:ris;
4.4.90.51.00.00 - Obras e lnstr,iações; 790; 815.

o EDITAL coMPLETo, seus iesrectivos projetos. mcmoriais e anexos, poderá ser
retirado na Prefeitura Municipal e tcva Santa BÁ r_r Setcr de LicitaçÕes, sito a Rua
Walfredo Bittencourt de Mora:. . '-22 - Centrc '.r.,.,: Sa.rt:r Bárbara - pR, ou ainda

uarenta e qua

b \
El.ll ràolr ]9-t

1> otÉ,-:z
As!lni

ser solicitado pelo telefone .3 .:56-8íOO ou . -ma;i', :

através do site www.nsb.pr.qc , .-

: is, Construção?eluteio

itacao@ nsb. pr ov.br ou

@
Eduardo l,lontanher de Souza

Presidente .j - ;ssr^ de Licitação
Pol., t r, 01 ! 2012

Rua Walfredo BittÊncouít de Moíaes, 222 - E(0xx43) 3:t6-814. C.N.p..,. 95-561.080/000tj0

ESTADO DO PARANÁ

A - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, EsrADo Do penÀruÁ,- 

"tr"rã.' o"
Comissão Permanente de Licitação, torna público que
Íará realizar no dia 30 de outubro de 20í3, às 1O:OO
horas, na sede da Câmara Municipal de Nova Santa
Bàrbara, sito à Antônio Rosa de Almeida n. 130, Bairro
Cenl;c, nesta cidade, ticitação na modalidade TOMADA
DE PREçO, do MENoR PREçO, pOR EMPRETTADA
GLOBAL, conforme sc especifica a seguir:

1 1 €0
Edital P'JSlicado

Nova Ír .rta Bárbara, 09 ' I rbrô de2013.
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o

Del)artamento Jurídico

Ref. Tomada de Preços n. OO6/2013 - Contratação de empresa
especializadâ parâ execução cle pavimentação com pedra irregular, 'guia,
sarjeta e drenagem pluvial nas Ruas José couti.ho Bezerra e tvtaria José
Bittencourt, no município de Nova Santa Bárbar.a _ pR, compreendendo
um total de 4.595,56 m2.

A preser.rte Tomada de preços, bem como o edital
convocatório atendem as exigtlncias da Lei n" g666/93.

Nova Santa Bárbara

Ange
..turidico

,ts

PREFEITUR,4 MUNÍCIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADo Do PÀRÂNÁ
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PREFEITURA MUNICIPAL

Éstado do Paraná

_ 054

TOMADE DE PREçO No 006/2013.

04 - Secretaria de Se

04.001 - Secretaria d

15.451.0120.1002 -

rvigos Públicos Externos;

e Servicos Públicos Externos;

;;;#;áçil de Vias Publicas' construção de Meio Fio'

Sarjetas e Gale

4.4.90.51.00.00

rias de Águas Pluvi

- Obras e lnstalaçõ

ais;
es; 790; 815.

1 - DO OBJETO

conÍorme as especificações a seguir:

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, g 43.3266.8100,8 - 86.25ú00 - Nova Santa Bárbara,

1 1 - Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada

para execução de pavimentaçáo t*'pãoit *tg'lt;' guia' 
.sarieta 

e drenagem pluvial nas Ruas

iosé coutinho Bezerra e Maria José Bittencourt, no municipio de Nova santa Bárbara^ - PR'

;;;ilil" r, tot.r a. l.sõsiã Ã., .àntorrr râlação de ouantitativo, cronoqrama Íisico Íinancetro'

projetos, especiÍicrçoes te.nt.as, 
-Àà-roiri, 

á injr."rtrtura anexa ao presente edital, dele Íazendo parte

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA' ESÍADO DO

PARANA, em atendimento , ..ii.[àãà'iã'àttietaiia de. serviç09 Py!li9o:-E!:ry1e 
1y!or11aoao 

do

preÍeito Municipal, através o. pr.".",iuloiüçao, na modatidade TOMADA DE PREço, consoante a Lei

Federal no BG66/93 e port.,ior..r'uii.i-rçà;;:i;; a Íinahdade de receber propostas para a contratação'

peto critério MENOR PREÇO pOniüpàerraoA GLOBAL, do objeto descrito no art, 1o e de acordo com

projeto em anexo e a Dotação:

Objeto: Contrataçáo de emPresa

oaúimentacão com pedra irregular, gui

iosé Coutínho Bezerra e Maria José B

Bárbara - PR, comPreendendo um tota

especializada Para exec

a, sarjeta e drenagem Pluvial
ittencourt, no municiPio de N

I de 4.595,56 m'?.

Entrega dos Envelopes: Até às 09:30 horas do dia 30/10/2013' Setor de

ili#õ.t-d; PreÍeituia Municipal de Nova Santa Bárbara - PR' Rua Walfredo

ãi-tt;;'.;r,t à. Moraes, n' 222 - Ceatro, Nova Santa Bárbara' PR'

Abertura dos Envelopes: Na Câmara Municlpal de- Nova Santa Bárbara' Rua

ilü;ü R.* d;Àmelàa n" 130, Baino Centro, iilova santa Bárbara - PR' às 10:00

horas do dia 30/10/2013.

uçáo de

nas Ruas

ova Santa

compreendendo um total de 4.595,56 m'z'

Prazo de Execução: 05 (cinco) meses'

Capital Social Mínimo: R$ 24.000,00 (vinte e quaÍo mil reais)'

Garantia de Manutenção de Proposta: R$ 2 400'00 (dois mil e quatrocentos reais)'

PreçoMáximo:R$244.426,01(duzentosequarentaequatromil'quatrocentosevinteeseisreaise
um centavo).

e0sJRuASnumenre ade pla ta ssr rjeauaI rdcomo regpemenavP taçãbo jeto ab aIBatanSaaovNedu tcmon puncoB rt,itteJ seoI aMeez rarBeohnutic

Paraná - E - E-mails - licitacaoíÔnsb pr'eov'br - rvwrv.nsb.Pr.gov.br

1

guia,
PR,



PREFEIIURA MUNICIPAL

il,e%$.altTA .055
Estado do Pafaná

> Entende-se por obra semelhante a que apÍesenta complexidade tecnolÓgica e

operacional equivalente ou superior a:

- Experiência em Execucão de Pavimenta cão com pedra irreqular.

O prazo de execução da obra será contado a partir do 100 (decimo) dia da data de

assinatura do contrato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, CentÍo,8 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, 2

Para cada lote, o valor do subtotal da planilha de serviços, de cada grande item, deverá

respeitar o percentual pré.estabelecido na Planilha de Serviços, parte integrante deste edital,

admitindo-se uma margem de variação para mais ou para menos em até 30% (trinta por cento).

OBS: Se o valor do subtotal na planilha de serviços apresentada pela proponente de um

grande item exceder a margem de variação de 30% do percentual indicado na tabela abaixo, a diferença

ántre o valor proposto e o máximo admissivel, será pago com a última parcela do cronograma fisico-

Íinanceiro.

lndependentemente do valor apresentado pela proponente, para cada grande item, o

preço global da propos[a não poderá ultrapassar o Preço Máximo, estabelecido no Artigo 10, sob pena de

desclassiÍicaçáo.

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas com a execução do objeto do edital em epigrafe serão financiadas com os

seguintes recursos orçamentários:

- Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara (recursos da Secretaria de Serviços

Públicos Externos), no valor de R$ 16.096,92 (dezesseis mil, noventa e seis reais e noventa e dois

centavos), que serão pagos conforme execução da 0bra e medições feitas pelo Engenheiro responsável

pelo Municipio e pelo Engenheiro da Caixa Econômica Federal.

.ContratoderepasseOGUn"039008,l.18/201zMclDADES/cAlxA,convênio
SICONV n. 772677 - Programa Planejamento Urbano, no valor de R§ 228.329,09 (Duzentos e vinte e

oito mil, kezentos e vintJe nove reaii e nove centavos), que serão pagos conforme execuÇão da Obra

e mediçoes feitas pelo Engenheiro responsável pelo Município e pelo Engenheiro da Caixa Econômica

Federal.

3 - CONDIçOES DE PARTICIPAçÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitação:

a) Empresa do ramo cadastrada, nas condiçoes exigidas pela Lei no 8.666, de 21 de iunho de 1993 e suas

aiteraçoes, na Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná - SEAP, com certiÍicado de

cadasiro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n' í e n"

2), ou;

b) Empresa do ramo cadastrada, nas condiçÕes exigidas pela Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

aiteraçóes, em outros órgãos ou entidades da administração pública, com certiÍicado de cadastro em

vigênóia na data limite estábebcida para o recebimento das propostas (envelopes n' 1 e n'2), ou;

c) Empresas que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos do art. 22, § 2" da

Lei no 8.666/93.

Paraná - El - E-mails - licitacao@I§bggqllbl - wwrv.nsb pr'qov br



PBEFEITURA MUNICIPAL

Hruffi§f;}SGE - 056

3.2 - Estâ impedido (a) de participar da licitação:

a) o autor do proieto básico ou executivo da obra;

b) empresa ou consôrcio de empresas responsável pela elaboração d9.prolttt,bi:i?:,t:.:)98']:11
obra, àu Oa qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% lcnco por

ãentà1 Oo caiitat rom direito a úoto, controlador, responsável técnico ou subcontratado;

c) empresa expressamente declarada inidÔnea por qualquer órgáo da administração direta. ou indireta

Éo.r.t,.rtrdrà ou municipal, ou que tenha suspenso seu direilo de licitar ou impedida de contratar com 0

licitador.

d) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

e) consórcio de emPresas.

3.3.EmpresaquefazpartedeummesmogrupoeconÔmicoouÍinanceiropodeapresentarsomenteuma
única proposta, sob pena de rejeição de todas.

4. DA APRESENTAçÂo Dos ENVELOPES

4.1. Os envelopes I e ll, contendo, respecfivamente, a DOCUMENTAÇÃO reÍerente. à. habilitaçáo' e

pROpoSTA, deverão ser entreguei até na data, horário e local indicados neste Edital, devidamente

tectriOos e opacos, identiÍicados na face de cada qual com os seguintes dizeres:

Eslado do PaÍaíá

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,

Paraná'E-E-mails-
Centro, I43.3266.8100
licitacao@nsb.Pr.eov.br -
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REF.: TOMADA DE PREÇOS No 006/2013

NOME DA PROPRONENTE:

AÇB TLDS HAEEM oNT0D CUOPELNVEE1

RBARABÁAovN SANTAP DEALUM N cFE ITE RAURP

ENDERE O DO PROPONENTE:

noposre DE PREçO .

AL DE NOVA SANTA BARBARA

REF.: TOMADA DE PREçOS No 006/2013

NOME DA PROPRONENTE:

2)- ENVELOPE'll'- P
PREFEITURA MUNICIP

ENDERE O DO PROPONENTE:

J

4.2.NãoseráconcedidoprazosuplementarpaÂaapresentaçãodosenvelopes,nempermitidaà
,it.oçáó ou ruUrtituição do conteúJó dot ..tro., ou ainda coneção do que constar nos documentqs ou

propostas.

5 - DO TIPO, PREçO E CONDIçÔES DE PAGAMENTO:

5.1. A licitação será realizada sob o regime de empreitada por menor preço global, sem realuste de

preç0s.

5.2. O valor máximo admitido na presente licitação será de R$ 244.426,0'.1 (duzentos e quarenta e quatro

mil, quakocentos e vinle e seis reais e um centavo)'

5.3.ACoNTRATADApoderáapresentaÍfaturaparcialpaÍapagamento,conespondenteasetapasdos
servips executados. As taturas ia-riüir naá úàrao possuir vatores infenores a 10% (dez por cento) do

)
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valor global do contrato, como também a fatura Íinal não poderá ser inferior a 40% (quarenta por cento) do

vabr lbbal do contrato. O pagamento será efetuado após aprovação da folha de mediçã0.

5.4. Nenhum pagamento isentará a empreiteira das responsabilidades conlratuais, nem implicará na

aprovação definitiva dos serviços conespondentes.

5.5. Fica estabelecido que o Municipio poderá a qualquer momento, alterar ou intenomper a execução das

óbras, modiÍicando ou iescindindo o contrato, pagando neste caso, à empreiteira contrata-da, somenle os

rõ*ili Ài.CrUOos até a data da rescisã0, com ó devido desconto dos percentuais do INSS bem como o

expressamente determinado pela Lei n0 8.666/93.

6. PRAZO DE ENTREGA DA OBRA:

6.1. O prazo máximo para execução total da obra, objeto da presente licitaçã0, será de-05 (cinco) meses,

ãont.Oã, Oo 100 (dêcimo) dia, apàs a emissão da ordôm de serviços expedida pela Prefeitura Municipal.

6.2. O prazo de execução e impronogável, salvo oconência 
_de 

força maior ou caso.Íortuito, que deverão

sei formalmente lustiÍicãdos, Íicando à critério da administração, a aceitação ou não dessa justiÍicativa'

7 - DA HABILITAçÂO PRELIMINAR- ENVELOPE No I

OslicitantesdeverãoapresentarnoENVELOPEl,devidamentefechadoeinviolado,os

documentos abaixo relacionados que deverá ser apresentado em original, ou p_or qualquer processo

áá iOpi. autenticada, por cartório competente ou servidor da Administração As folhas deverão'

freferóncialmente, ser dó tamanho A4 (21,ô X 29,7cm) e a.de rosto deverá conter a mesma indicaÇão do

ENVELOPE No 1. O volume preÍerenciàhente encadámado com tipo espiral, deverá,contero índice dos

documentos com as páginas conespondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento

credenciado da ProPonente.

7.1 -QUANTO A HABILITAÇÃO JURíDICA:

7.1.1 - Gertificado de Cadastro, nas condições exigidas pela Lei no

8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteraçÕes, no setor de cadastros e obras do Licitador, ou, na

Secretaria de Estado de noministraçao oo Paràná (SEAP), ou ainda em qualquer outro Órgão ou entidade

da Administração puurica, com õàrthiado em vigêÀcia na data limite estabelecida para o recebimento das

propostas (envelopes n0 01 e n0 02).

7.1.2 Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro

de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário.noiurno de trabalho ou em serviços perigosos ou

;fiú;;, não mantendo ànoã, ã, qualquer trabalho, .menores 
de 16 (dezesseis) anos' salvo na

.oúiçioã. aprendiz, a partir de 14 (quaioze) anos' (Modelo no 09 - Anexo)'

7 .1 ,3 Registro comercial, no caso de empresa individual ou ato

constitutivo, estatuto ou .onii.to social em vigor, devidamente registrado, em se.tratando de

sociedades comerciais, ., no.rro de sociedades porãçoes, acompanhado de documentos, de eleição de

seus administradores ou inscrçao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis acompanhado de prova

da diretoria em exercicio, com à ramo de atividades compatível com o obieto deste edital'
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7.2. QUANTO A REGULARIDADE FISCAL:

7.2.1 - Prova de Regularidade com as Fazendas

Anexo);

7'3'4 'Atestado de Visita (Modelo n'04'Anexo) expedido pelo

licitador. E recomendado . p'opo'nlnte' il;itt 9iliit uo ràt''ú óÚtt' que obtenha' por sua exclusiva

resoonsabilidade, toda a inÍormáiáô'necessária para o preparo de suá proposta Todos os custos

associados com a visira ao rocalàãô1,;.;;ã;;.ãàs integralmente pela própria proponente;

Obs' ' O proÍissional representante do proponente' d-evidamente habilitado

junto ao oREA, será autorizado pelo licitador a entrar em suas p.oii.à,0'tt com a Íinalidade de proceder

à visita e inspeçã0. 
^ 

o.ronJn"tJ ;;:á ;õ*it] por oanos pessoais (Íatais ou l::i' f|.dtt 
o'

oreiuizos materiais. qu.tqut'1"]i"';'i;'"ã;ü;fis e oóspàsas causados' os quais não teriam

ãcãnido senao pelo exercicio dessa aulorização'

Centro, I 43' 3266.8100

I icitacao(Ansb.Pr. goY'br -
,8 - 86.250-000 - Nova

Paraná -E-E-mails- nsb.Dr.gov.br
Santa Bárbara, 5

a) Federal mediante apresentacão de certidão negativa de debitos

de rributos e a cerridáo negativa de iffi;il;;úiàa átiva oi Üniao emitida pela ProcuradoÍia da

Fazenda Nacional da sede da empresa;

b) Estadual mediante a apÍesentaÇão de certidão de regularidade

Íiscat e certidáo negativa de diviJa .tu.iiffiffi;;rürãr.*íiiàã pelá respectiva secretaria de Estado

da Fazenda do Estado da sede da empresa;

c) Municipal mediante a apresentaçáo de ceÍtidáo negativa emitida

oela resoecüva Secretaria de Faienda do Municip'ro da sede da emoresa;

oãô' Nt iilo1; q'e a ce'tioàã negativa de débitos de tributos/de

áã,r,'ià.0Üii.ãieãcertidaonegativúe.dividaativaÍoremunificadas,
Àii Jotú"nto único poderá ser apresentado'

7'2'2 - Provade Regularidade de débito expedida^pelo^INSS (CND)' e

prova da situaçao r.gut.' pe"ntt'íF;;i;;; ó;;tüfor Temp de serviço - FGTS (cRS);

7.2.3.CertidáoNegativadeDêbitosTrabalhistas(GNDT).Provade

inexistência de debitos inaoimpriio, p;;;te. Justila do Trabalho, mediante a apresentação de certidão

negativa, nos termos oo rit ro üiiÀ ã. consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne

5.452, de ls de maio de 1943' (NR)'

?.3. QUANTO A HABILITAçÂO TÉCNICA:

7.3.1 - Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia' Arquitetura

e Agronomia - (CREA);

7.3.2' Declaração assinada pelo responsável té1i91,e-,1l9resentante

lêoal da empresa pÍoponente' que utilizará materiais de Uoa quaiãaOe constante no memorial descritivo a

se-rem utilizados na execução da obra;

7.3.3 'Declaração de recebimento de documentos (Modelo n'03 -
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7.3.5 ' Relação de veículos, máquinas e equipamentos a serem

disponibilizados para execução ãi ou", ., tod.r as sua íases, constando o nome, número do RG,

;;fi;ild;;.lponsávet rêga, ã.õró, número do RG, número do registro 6REA, e.assinatura do

Engenheiro habilitado, com apresentação da declaraçáo Íormal.de sua disponibilidade, sob pena de não

í.üifiirçág. Mesmo que não ôonste nô ditrt, retaçãó minima de veiculos, maquinas e equipamentos, a

proponónte Oeverá apresentar, sob pena de inabilitação (Modelo n'10'Anexo)'

OBS: Caso as certidões de regularidade não apresentem a data de

validade'serãoconsideradasválidaspor60(sessenta)diasapÓsadatadeemissãodasmesmas.

7.4'ATESTADO DE EXECUçÂO DE OBRA:

7.4.'l) Atestado de Execução de Obra:

Atestado e/ou declaração' de execução de' no minimo'..uma obra

semelhante de complexidade tecnãàgic, ó op.rr.ionalãquivalente ou supeÍior à solicitada no ltem l;

7.4.1.1) Os alestados e/ou declarações !ev.e1ã9.s9r 
comprovados atraves

de ,ceftifrcado de Aceruo Técnico'Proftssional - ATP" do responsável (eis) técnico(s) e da empresa

õãp..à.ú, .ritiOo pelo "Conselho Regionat de Engenharia e Arquitetura - CREA" '

7.4'2.Declaraçáoderesponsabilidadetécnicaindicandooresponsável

técnico pela execução oa oürã-0vroaero-q: ou. Ane§, até o seu recebimento deÍinitivo pelo

conlratante. o mesmo não poderá ser substituido sem expressa autorizaçáo e anuência do contratante'

Obs. E vedada, sob pena de inabilitaçá0, a indicaçáo de um mesmo

úãni.o *ro responsável técnico por mais de uma proponente'

7 4'3 - Comprovagão de vinculo empregatício entre o responsável

técnico, elencado no ltem anterioilZ.A:1, á. pr.p*ente,mediante regisiro em carteira de trabalho e

ficha de registro da.rpr.rr-à,i ;;;fit. de'pÍestação de serviços. Para dirigente ou sócio da

;;;;; úi.órp.rrçao'poioir.iiriú atravês da arida assembléia de sua investidura no carg. 0u

contrato social.

7.5' QUANTO A QUALIFICAçÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:

7.5.1 - Declaração expressa do responsável. -legal 
da pÍoponente

participante de que a mesma.nã;se encontra inádimplente ou em processo de falência ou concordata ou

imoedida de ticitar,., n.r.'ã-uiãü'lã-ôr.i.qu.r iestrições ou notas desabonadoras no cadastro de

;rãü;;t;;gãt àã administraçaô pública estadualdireta ou indireta'

7.5.2 - Comprovação do capital social' integralizado e registrado na

forma da lei, de valor igual ou superior ao estabelecido no ltem 1'1'

Obs. O capital social poderâ ser atualizado pela proponente para a data

rimite estabelecida prr. o ,...úil-.ná ár'.: p.p.iur (envelopes no 1 e no i), através de índices oticiais

especiÍicos para 0 caso 
7.5.3 - Declaração de que concorda com todas as mndiçoes

estabelecidas no presente .Oiüi 
-. 

Oo.rr.ntoi pertinentes, bem como, de inexistência de fato

Iipã^iãiüii. irp'útivos da habilitação (Modelo n' 06'Anexo)'

Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, CeÍttÍo, 8 43. 3266.8 I00, I - 86.25G000 - Nova Santa Bárbara,
Rua

Paraná-E-E-ma ils - licitacao(ônsb.Pr. gov.br - wrvw.nsb.Pr.eov.br
6
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quando:

de preços durante

do prazo eslipulad

7.5.4 - Como Garantia de Manutenção de Proposta a licitante deverá

oferecer caução em moeda corrente brasileira, carta de Íiança bancária ou seguro-garanlia no valor de R$

2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Este documento deverá constar no Envelope no 01.

7.5.4.1 - A garantia de manutenção da proposta deverá ser eÍeluada nos

termos do Art. 56, § 'lo, l, ll e lll da Lei n0 8.666/93. Caso a proponente apresenle a garantia mediante

cheque, este deveiá ser nominal ao licitador e depositado em conta corrente especíÍica, Ílcando a

habilitação condicionada à sua compensaçã0.

7.5.4.2 - A garantia de manutenÇão da proposla oferecida pela

proponente vencedora ser-lhe-â devolvida quando o termo de Contrato de Empreitada for Íirmado. A

gaàntia de manutenção de proposta das demais proponentes serão devolvidas dentro dos trinta dias

ãeguintes à celebração do termo de Contrato de Empreitada mediante requerimento por escrito.

7.5.4.3 - A proponente perderá a garantia de manutenção da proposta

a) retirar os envelopes n" 1 - habilitação preliminar e/ou n' 2 - proposta

as fases do certame licitatÓrio, sem iusliÍicativa aceita pela comissão de licitação;

b) no caso de ser-lhe adiudicado o objeto licitado e não proceda, dentro

o, à assinatura do contrato de Empreitada ou ao recolhimento da garantia de execuçã0.

8 - DA PROPOSTA 0E PREçO - ENVELOPE No 2

A proposta deverá ser apresenlada no ENVELOPE ll, devidamente

lacrado e inviolado, contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via, ordenado em um volume

distinto, que deverá ser apresentado em original. As folhas deverão, preferivelmente, ser-do Tamanho

la, e â àe rosto deverá conter a mesma indicação do Envelope no 2. O volume preferencialmente

enáademado com o tipo espiral, deverá conter um índice dos documentos com as páginas

correspondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente

8,,I . CARTA-PROPOSTA DE PREçO

Deverá ser apresentada a proposta de preços (Modelo n'07'Anexo)

datilografada ou impressa por computador com tinta indelével, sem rasura e entrelinhas A proposta

deveã ser elaborada considerando-se que o ob.jeto será executado pelo regime de empreitada por preço

global a preços Íixos e sem direito a reajustes. A Carta-Proposta deverá conter:

a) Razão Social, endereç0, telefone, 'fac-simile'' E-mail' e o CNPJ da

proponente;

b) Nome do titular ou do representante legalmente constituído com

respectiva assinatura;

c) Data;

Oi ereço Global do objeto em moeda brasileira corrente' graÍado em

algarismos e por extenso;

e) Prazo de execução do objeto;

í1 Praro de validaáe da proposta (mínimo de 60.dias)' contados à partir

da data limite estabelecida para o recebimento das propostas

(Envelopes no 1 e n0 2), pela Comissão de Licitação;

g; beclaraçao da empresa proponente de que aceita todos os termos do-' 
presente Edital e de que na sua proposta estáo considerados todos

os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros,

Bittencourt de MoÍaes no 222, CeÍtÍÍo,8 43. 3266.8100, a - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, /Rua Walfredo
Paraná - E - E-mails - licitacaoídnsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.qov br
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inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, Íiscais,

ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oÍiciais, taxas e

impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de

execução das obras/serviços.

8.1.2 - Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original

de validade da proposta, o licitador poderá solicitar às proponenles, uma pronogação especiÍica no prazo

de validade. A solicita@o e as respostas deverão ser Íeitas por escrito. No caso de a proponente recusar-

se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta será rejeitada. Caso a proponente concorde

com a dilação do prazo §olicitado, não serâ permitido modiÍicar a respectiva proposta, nem sequer argüir

futuramente qualquer alteraçâo de preços.

8.'1.3 - Seráo desclassiÍicadas as propostas de interpretação dúbia' as

preenchidas a lápis, as que oferecerem vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes, as que

não estiverem assinadas, as que estiverem em desacordo com o solicitado e as que apÍesenlarem preços

acima dos estabelecidos no presente Edital, ou maniÍestamente inexeqüíveis, náo atendendo as

disposipes dos Artigos 44 e 48 da Lei n0. 8.666/93.

8.'1.4 - A Propsta deverá ser datilograÍada ou digitada por meio

informaüzado, redigida de íorma clara, em lingua portuguesa, salvo quanto a expressões lécnicas de uso

conente, sem omÉsÔes, inegularidades ou defeitos de linguagem que dificultem a interpÍetação e 0

lutgameáb, além de ser datãda e assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico da

empÍesa proponente.

8.2. PLANILHA DE SERVIçOS

8.2.1 - Deverá ser apresentada uma Planilha de Serviços (Modelo n' 08 '
Anexo), datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e deverâ conter:

a) Razâo Social;

b) Município, objeto e Proieto;
c) Data;

dj Discriminação dos serviços, unidades de medida, quantidades,

preços uniúrios, preços parciais, preços subtotais e preço global;

et i,tome. RG no e assinatura do responsável legal pela empresa, bem

como o nome, número do registro do CREA e assinatura do

Engenheiro resPonsável.

Obs. - A proponente deverá preencher a Planilha .d-e Serviços

relacionando os preços unitârios e o parciai. O preço parcial é resultante da multiplicação das

qrãntioro.r, tomecioàs pelo licitador, pe6 respectivo preço unitário. o subtotal proveniente da soma dos

preços parciais, e o preço global ê resultante da soma dos preços subtotais'

8.2.2 - Descrição dos Servigos e Quantidades

8.2.2.1 - O rol dos serviços (descrição dos serviços) e as quantidades

serão fomecidas pelo licitador (Anexo). O rol de serviços e as quantidades fornecidas lelo licitador não

póa.iao t r alteradas p.f. proàonànÉ. Também é veóada a inciusão ou subtração, pela proponente, de

iÀ*içg, . de quantidádes, no'àt Jà serviços e de quantidades, Íomecidas pelo licitador, sob pena de

desclassiÍicaçá0.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 43' 3266.8100 86.250-000 - Nova Sanla Bárbara' S,

ü

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.eov.br
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8.2.3' Preços Unitários

8.2.3.1.ospreçosunitáriosdeverãoserrelacionadosnaPlanilhade
Serviços, na coluna 

,PREÇO UNITARIO; s deverão ser apresentados pq3 ryda serviç0, em

conformidade com o proieto, as especiÍicaçoes e as demais peças Íomecidas pelo licitador.

8.2,3.2-Deverãoestarincluídosnospreçosunitáriosmateriais'
equipamentos, testes, aparelhos, fenamentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra,

dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciáía,.infortúnio

do trabalho, impostos, taxas, administraçã0, fucro e quaisquer outras despesas necessárias não

especiÍicadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da Obra'

8.2.3.3 - A proponente deverá estar apta' quando solicitada pela

comissão de Licitaçã0, a apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a

viabilidade têcnica e econÔmica do preço global proposto para a obra'

8.2.3.4.Acomposiçãodepreços,reÍeridasnoitemanterior,deverãoser

entregues por escrito ao presidente da Comissáo de Licitaçao, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e

orÍo) horas apos o recebimento da solicitaçã0.

8.2.4 - Cronograma Físico'Financeiro

Deveráserapresentadoumcronogramafísico.financeiro(Modelon.10-

Anexo), devidamente preenchido, com o respectivo equilíbrio Íisico-Íinanceiro constando o nome, nÚmero

do RG e assinatura db responsável legal pàb empresa, bem como o nome' no do registro no CREA e

assinatura do engenheiro habilitado.

8.2.4.'1 - O licitador deverá ajustar com a proponente vencedora o referido

cronograma, caso constate desãquitiurio fisico-Íinanceiro, inconeção e/ou necessidade de eventual ajuste

iace o'contiáo no ltem l. A simpb! incorreção náo acanetará a desclassiÍicação da mesma'

8.2,4.2 - O cronograma físico-Íinanceiro conigido deverá ser aceito

expressamente pela proponente. Crto , profrnente rejeite a correçáo' a sua proposta será

desclassiÍicada.

8.3. DISPOSIçÔES REFERENTES A PROPOSTA DE PREçOS

8.3.1 - A apresentaçáo da proposta de preços na licitação será

considerada como evidência de que a proponente eximinou completamente os projetos, especiÍicações,

e demais documentos, que os coiif.rou.ntte si, e que obteve as inÍormaçoes necessárias e satisÍatÓrias

,oUr. ôurtqro ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta de preços' e que os documentos da

licitaçaó he permltiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.

8.3.2 - Fica entendido que os proletos, peças gráÍicas, especiÍicaçoes'

memoriais e todos os demais dàcumentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe

quesemencioneemumeseomitaemoutroseráconsideradoespeciÍicadoeválido.

8.3.3 - Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento

adicional será considerada se dáconer de eno ou má interpreiação, pela mesma, do.ob'reto do lote, do

Éãirf, J., p.ç., grancas, Oas-ãsfãcificaçOes tecnicas, memoiiais e/ou dos demais documentos da

licitaçã0.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes
Paraná-El-E-
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8.3.4- Nâo será aceito preço para instalação de canteiro e mobilização

com valor superior a 2% (dois por cento) do preço global da proposta de preços'

9. RECEPçÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

9.'l - No dia, na hora e no local Íixados neste edital' a Comissão de

Licitação receberá os envelopes fechados e inviolados, de cada proponente; rubricarâ, juntamente com os

,epreiàntantes que assim o desejarem, o envelope no 2, que contem a proposta de preços,.e procederá

a âbertura dos envelopss no í, que contem a doóumentação que será submetida à análise da Comissão

de Licitação e das proponentes interessadas.

9.2 - Juntamente com o recebimento dos envelopes fechados e

inviolados, o repÍesentante da empresa que não for membro integrante da diretoria, deverá,apresentar à

ôorigàí0. Uüitaçao, Carta Creàencial com Íirma reconhecida, que lhe ouloÍguepoderes legais iunto à

mesma, caso queira opinar ou participar ativamente da sessão (Modelo no 02 ' Anexo), ou atravás de

Procuração passada em Cartório.

9.3 - Uma mesma pessoa náo poderá representar mais de uma

proponente, sob pena de inabilitação das proponentes que o mesmo represente'

9.4 - Na hora maÍcada para a entrega dos envelopes no I e n0 2 e aberto

o primeiro, mais nenhum será recebido.

9.5 - Em nenhuma hipotese será concedido pÍazo PaÍa apresentação ou

substituição de documentos exigidos e inseridos nos envelopes no 1 e n0 2, ressalvados os eÍros e

omissoei sanáveis, de natureza ãecundária, que não constitua um desvio signiÍicativo, contanto que essa

"iãrá..ú.áó 
p"iüdiqu. o, afete a classiÍicação relativa de qualquer proponente. Contudo, existem tipos

de enos ou omissóes básicas, que por sua grávidade, são considerados insanáveis, por exemplo: falta de

assinatura em documentos, na póposta d! preços, na planilha de serviços, e no cronograma fisico-

Íinanceiro. Assinatura aposta po; exemplo poi elémento não credenciado ou não habilitado, ou ainda' a

não apresentação de garantia de manutenção de proposta'

9.6 - Apos a rubrica dos documentos pela Comis§ão de Licitação e pelos

oresentes oue assim o deseiarem, a mesma cientiÍicará aos inleressados que o resultado da análise da

[ÀáittTAÇÀónRÉrrrr,rr1.rnÉ e a data da sessáo de abeíura dos envelopes no 2 serão comunicados

diretamen[e as proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, "Íac-simile'' E-mail'

publicação na imprensa oÍicial).

9.7 - Será lavrada Ata circunstanciada da reunião de recepção e abertura

das propostas (envelopes no 1 e no 2), que registrará as reclamaçÔes, observações e demais ocorÍências,

ã ..iaãrrinaoà pela iomissão de uôldçao e oemais proponentes participantes que assim o desejarem'

10. ANÁL§E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR

10.1 - Náo será habilitada a proponente que deixar de apresentar

qualquer documento exigido ou em desacordo com este edital

10.2 - Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com

bonão, e/ou com prazo de validade vencido, será considerado nulo e sem validade para esta licitaÉo'


