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NOVA SANTA BARBARA

de m@

Processo Administrativo n" 5412016

OBJETO: Contratação de empresa para execução de
Pavimentação de Ruas do Município de Nova Santa
Bárbara.

DATA DA ABERTURA: 2111112016, às 14:00 horas.

DOTAÇAO:

VALOR fUÁXltutO: Contrato de Repasse OGU
82977512016/MCIDADES/CAIXA-Programa Planejamento
Urbano, no valor de RS 245.850,00 (duzentos e quarenta e
cinco mil, oitocentos e cinquenta reais) e valor da contrapartida
do município, R$ 28.868,84 (vinte oito mil, oitocentos e
sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), totalizando
R$ 274.7í8,84 (duzentos e setenta e quatro mil, setecentos
e dezoito reais e oitenta e quatro centavos).

VOLUME !

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, % 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/000í.60
E-mail: Iicitacaoú)nsb.pr.eov.br - Nova Santa Biírbara - Paraná

I,

DOTA ES

2016 lezo los.oor.rs.asr.orzo.roozlo l+.+.so.st.oo.oo lDoExercício
2016 laao los.oor.rs.asr.otzo.loozlsel la.+.so.sr.oo.oo lDo Exercício
2oi6 less los.oor.rs.+sr.orzo.rooz lzos le.e.so.st.oo.oo lDo Exercício
2016 lesz los.oor.rs.+st.otzo.toozltzo [.n.so.st.oo.oo lDo Exercício
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCN INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2611012016.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pelo Sr. lvan Satihiro Tagami, Engenheiro Civil do MunicÍpio, solicitando a
Contrataçáo de empresa para execução de Pavimentação de Ruas do Município de
Nova Santa Bárbara, em atendimentos ao Contrato de Repasse OGU n"
829775l2016lMClDADES/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,

pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cento, S 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 26 de outubro de 2.016.

coRREsPotuoÊucrn TNTERNA

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal.

REF. ABERTURA or uoraçÃo.

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

processo de coNTRATAÇÃo DE EMPRESA rena execuçÃo DE PAVIMENTAçÃo oe Rues

OO lvtuxtcípto DE NovA slfffa aÁRgaRA, referente ao Contrato de Repasse oGU n.e

82977512OL6/MCIDADES/CA|XA, Programa Planejamento Urbano, no valor de RS

274,718,U (duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e quatro

centavos), sendo o repasse no valor de Rs 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil,

oitocentos e cinquenta ieais) e contrapartida no valor de RS 28.868,84 (vinte e oito mil,

oitocentos e sessenta e oito reais e oitentâ e quatro centavos). 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 Sati Tagami

ElEfiheiro civil

Exmo. Senhor,
cuuogurR vlrÉRto
Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222 - CeÍúÍo - Cep. 8625S000 - Fone/Fax (043) 3266.8í00' C.N.P.J. N.o 95.561.080000í€0
Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mâil: p!E!9bl@!sb&ge!Lh! - Nova Santa Bárbara - PR
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ã/102016 E-miil de lsmweb - Sduções púa lnb.n€{ - Fwd: CE GIGOV/ID 2860201ê1 . CR 82SA5201dMCIDADES. Ansiza redizaçA do pr@€sso li

$ ismWeb 001
engenharia engenharia <angenhaÍia@nsb.pÍ.gov,br>

e",.;q Ga{E

Fwd : GE GIGOV/LD 2860 I 201 6-1 - CR 8297 7 5120 í 6/M C IDADES - Autoriza
realização do processo licitatório - PM Nova Santa Bárbara

Rosa Blgnardl <rosabignardi@gmail.com>
Para: êngenhâÍia êngenharia <engenharia@nsb.pr.gov.bÊ

engenharia

24 de outubro de 2016 09:55

Em 24 de outubro de 2016 09:26, gigovldo3@caixa.gov.br <gigovldo3@caixa.gov.br> escreveu

cE GTGOV/LD 2860t2016

Londrina, 24 de outubro de 2016

i A Sua Excolência o Sênhor
It'
I Oaudemir Valério

Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara - PR

Assunto : Autoriza rsalização do ptocesso licitatório

Ref. : Contrato de Repasse OGU n". 829775|2016|MC|DADES/CAIXA

Programa MCIDiPLANEJ URBANO - Pavimentagão

Excelênlíssimo Senhôr

1 lnfoÍmamos a contratação da prposta 1633/20tG sem clausula suspensiva, com proietos e
documentos técnlcos apÍovados em 30/08/2016, podendo ser realizado o proc6sso licitatório para contratação de
empresa para PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA.

1.1 . O valor total Íêsultante da licitação, com BDI inclusive, devoÉ ser igual ou inÍerior ao valor apÍovado
em análise técnica pela CAIXA de P$ 274.718,U (DLtrêntos e setênta e quatÍo mil, setecentos e dezoito reais e
oitênta ê quetro cêntavos).

I l.z O Município deveÍá executar as calçadas e meiofios da rua Carlos Vicente, conforme declaragão do

I Prefeito Municipal de 1210812016, até a primeira medigão dos sêívidos nesta rua.

1.3 O Municíopio deverá executar o assentamento de piso tátil nas Empas de acessibilidade, conforme
declaraçáo do PreÍeito Municipal de 18í0í2016, até a medição dos servigos de rampas de acessibilidade.

2 ConcluÍda a licitação, a documentação rclacionada abaixo relativa ao processo licitatório deveÉ ser
apresentada pelo Contratado à GIGOV, por ofício, conforme modêlo anexo, anêxada ao SICONV e registrada nas
abas Prccêsso de Execução e Contl-a,tas/Subconvênio'.

t@r/mEil.gpoglo.cqr/m.il/úonri=2&k=66ece€2@&vi6Ív=É66sch=inbo\&msg=1'/68b&11ffi$c&siml='lí,E8bát1ffic 1t3

PDF Compressor Free Version 



PDF Compressor Free Version 



2ry10ã)16 E-mril & lsmweb - Soluçõeo parà lnt€ÍÍd - Fwd: cE clcov/LD 2860201ô I - cR 829252016/lrclDADES - Anaiza rêêtizaçtu do pí@€§so ti

a) CaÍta proposta da(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação;

b) Planilha orçamentária proposta pela empÍesa vencedora;

c) Cronograma fÍsico-financeiro proposto pela empÍesa vêncedora da licitação;

d) Dêspacho de adjudicação da Licitação (exceto para SRP) ou nos Casos de dispensa
ou inexigibilidade de licitagão deveÉ 6€Í apÍes€ntada JustiÍicativa com o devido embasamento
legal;

e) Ato de homologagão da licitação;

f) Contrato de execução e/ou Íomecimento - CTEF, firmâdo com a empÍesa vencedora
da licitação e, se for o caso, ou outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de
empenho de despesa ou aúorização dô compra:

g) Original da declaração firmada pelo CompromissáÍio ou por sêu ÍepÍesêntante legal,
desde que compÍovada a delêgaçáo d6 poderes, atestando'quê a licitação ou o processo de
disp€nsa atêndeu às fomalidades e aos requisitos dispostos na legislagão vigente e ao Decreto
7.983 (a partir de 0ü0/,12013} inclusivê quanto à forma de publicação, aceitando pareceres
emanados por órgão de ContrcladoÍia Geral do ente ou de TÍibunal de Contas de vinculação ,

conÍorme modelo anêxo;

h) Original da declaraÇão emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo
Convenente/Município atestando quê e emprêsa vencedora da licitaçâo, ou do processo de
dispensa, não possui em seu quadm societário servidor público da ativa, ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade do
Convenentey'Município a fiscalização dessa vedação, conforme modelo anexo:

| 2,1 lnÍoÍmamos que á dê intelra rêsponsabilidade do Convenênte a observância do rol dos
r documentos licitatórios previsto pela Portaria lntarministarial 507/20í'l a serem insoridos no Sistêma dê
J Gestâo de Convônlos e Contratos de Repassê - SICOiü alóm dos cltados aclma exlgldos psla CAIXÀ

3 EsclaÍecemos que as cópias dos d@umentos êntrêguês à GIGOV Londrina deverão teÍ sua
aut6nticidade atêstada por servidor do municÍpio mediante assinatura, carimbo com idêntiÍicagâo da função ê
caÍimbo coín indicação do "coní.rc com o oÍlglnal".

i 4 Solicitamos que, quando do encaminhamento, sêlam enviadG apenas os documenlos solicitados e
i que estes seiam legívêls inclusive os inseddos no SICONV.

Respeitosamente

Lina Paula Nassu

Assistentê

Geência Executiva de Govemo Londrina

Messias Anacleto Rosa JunioÍ

Gerente de Filial - E.E.

Gerência Executiva de Govemo Londrina

hS§r/màl.g@glacúr/m.il/úú?ti=24ik.66@€ea2@&vie\ ,=É&sãctFiÍtoúmsgF 15768btl1ffibcasiml=15/S8bôllm$c z3

00s
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BDI - BoniÍicação e Dêspêsas lndiretas

Ne do contrato: 1028909-65 / 0 18/08/2016
TomadoT: NOVA SANTA BABBAFA
Empreêndlmento: PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA

rAMA: PLANEJAMENTO UBBANO

lnÍorme a base dê cálculo do ISSQN.

Sobrê os sêrviços.
(X) SobÍe a mão{erbra.

lnÍorme a ocorÍência da DESONEBAÇÃO da
Íolha de pagamento. Lei 12546/201í. Utilize
'x". I

+

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acórdáo 262212013 - ÍCU,
representada pela Íórmula abaixo.

Besponsável Técnico de(oxa) NOVA SANTA BARBARA

Carimbo e Assinatura

ldentiÍique o tlpo dê obra: 2

ConstruÇão de rodovias e
farrovias: 2

x

lntervalo de admissibilidade
Item Componente do

BDI
1c Quartil Médio 3e Quartil

Valores
PÍopostos

Administração Central 3,80% 4,01% 4,670/o 4,01"/"
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,7 40/o 0,40/o
Risco 0,500/o 0,56% 0,97"k 0,56/"
Despesas Financeiras 1 ,020/o 1,11y" 1 ,210/o 1 ,11o/o

Lucro 6,64% 730% 8,69% 7,30/"
11 :PISeCOFINS 3,30%
12: ISSQN (conforme legislação municipal) 5,00o/o
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12546/l1, alterado pela
Lei 13161/15)

4,50o/"

PRECIFICAQAO: ( x ) PRECO CUSTO

BDI - SEM Desoneraçáo da Íolha de pagamento 24,190/o

BDI - COM Desoneração da Íolha de pagamento 30,60o/o

v.í 5t215

Prêíeito Municipal (ou Tomadoi

COM Desoneração
II

BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+B)X(Í+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)l-1

PDF Compressor Free Version 
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AFT/RRT Nr: 20í6í946333 BDI COM

NOVA SAMTA BARBARA ra, 18 dê dê 2016

: PLANEJATiENTO URBANO M do contÍ.tor í 02890$65 / 0

E@O6 !.d.1 í n.o.

88,52.É (ho.a)

PAVIi,IE TACÀO DE RUAS DO MUNICIPIO DE NOVÂ SANTA BARBARA. 76%

ITEM DESCRçÃO DO SERV|çO UNID. OUANT.
PREC.UNIT. TOTAL

1 SEBV|COS rNrCrArS í.56't,64
PLACA OÊ OBRA EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO M2 4,00 390,41 1.561.64 74209tO01

2 PAVT ETÍAÇÃO 273.157,20 742101001

2.1 RUA GEBMANO

2.1.1 RÉGULÁRIZAÇÃO E COMPACTAçÂO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 809,37 1,45 't.173,59 72361

2.1.2 PAVIMENTACAO EM BLO@S DE CONCRETO II.ITERÍRAVADO (PAVER), ESPESSURA 8 CM, ASSET'ITAOOS

SOB RE COLCHAO OE PO DE PEDBA, COM APOIO OE CAMINHÂO TOCO M2 80s,37 70,00 56.655,90 737UtO02

2.1.3 UNID, 2,00 85,15 170,30 ?§9i,002
2.2 RUA SÉNEDITO

2.2.1 REGULARIZÁÇÀO E COMPACTAçÀO OE SUBLEITO AÍE 20 CM DE ESPESSURA M2 2.239,r3 r,45 3.246,74 72961

2.2.2 MEIO.FIO E SARJEÍA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM SASE X 30 CM ALTURA, MOLDADO'IN
LO@'COM EXTBUSORA 306,00 34,93 10.648,58 92393

2.2.3 EXECUÇAO DE PASSEIO (CAL9ADÂ) EM CONCFETO 12 MPA, TRÂÇO ,:3:5 (CIMENÍo/AREIÂ/BRITA),

PLÂNTIO DE GRAMA ESMERALDÂ EM ROLO
M2 348,00 41,26 14.358,48 na92to02

2.2.4 M2 164,70 8,94 1.508,18 85180

2.2.5 PAVIMÉNTACAO EM BLOCOS DE CONCBETO INTERTRAVAOO (PAVEB), ESPESSURA 8 CM, ASSENTADOS
SOB RE @LCHAO OE PO OE PEORA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO M2 2.233,13 70,00 'r 56.739,10 737641002

2.2.6 UNIO, 6,00 85,15 510.90 ?3A921002

2.2.7 PLÂCÁ COM NOME DE RUA UNID 1,00 709,36 709,36

RUA CÂRLOS VICENTE

2.3.1 E COMPACÍAÇAO DE SUELEIÍO ATE 20 CM OE ESPESSURAREGULAR M2 383,43 1,45 555,97 72961

PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INÍERTRAVAOO (PAVER), ESPESSURA 8 CM. ASSENTAOOS
SOB RE COLCHAO DE PO DE PEORA, COM APOIO DE CAMINHAO TOCO M2 3e3,43 70,00 26.840.10 73764/002

TOTAL R$ 274-714,U

Rêsponsávêl Íácnico do(oxâ) NovA SANTA BARBARA
CaÍimbo e Assinalura

v.1512Í5 1dê'l
C]
e

820000
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3020r lt Mês 04 Itá.05 M& 06llêm DESCATÇÃO DOS 
^GãUPÀXnES 

DE SEFVTçOS
No mê! l{o mês

1 SERVTCOS rNtCtÂrS 1.561,64 r 00.00 r 00,00
2 PAVIMENTACÃO 273.157,20 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00

o.57 0.57 34.A0 35.37 34.80 70.17 29.83 t(xt.m
245 a50.00 1.397,53
28.464,44

274.718.84

TOTÂL (%)
REPASSE

Contíapaíidâ Fimnc6ka
Contíepârlida FÍsicâ

Outrãs Fônl6É
TOÍAL (R§)

ÂCUlrULÁDO (R')
Responsável Íécnico d€(oxâ) NOVA SANÍA AARBARA
Cãnmbô ê Assi^álure

I.rir{rrFar:fiE{ÍFare[4--
IEf,trIEEreErr'ÍÍ/it33@--

m

IIIIII

r | | ll

I]EIÍTI

-II

li ] iLIEIE
-EríE

IITI

quinte-Í6ira. I 8 dê â0o3lo d€ ml 6

(=
v.151215

Dala

ldêí

CRONOGRAMA GLOBAL lMdo conr.Ío: ro28so9{5 / 0 lromrdor: tlova sÂNTÂ aÂRBÂRÂ |

IEmprucnd|m.n|o: PAVIIJIENTACAO DE BUÂS DO IITUNICIPIO DE TIOVA SANTA BÂRBARÀ IPTogTamt: PLÁ EJAMEI{ÍO URBANO I

tt

I
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2611012016.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidadê

Assunto: Contratação dê emprêsa para execução de Pavimentação de Ruas do Município de
Nova Santa Bárbara.

Senhorita Contadora

Tem esla finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação orçamentária para

Contratação de empresa para execuçáo de Pavimentação de Ruas do Município de Nova Santa
Báóara, em atendimento ao Contrato de Repasse OGU 82977512016/MCIDADES/CAIXA-Programa

Planejamento Urbano, no valor de R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e

cinquenta reais) e valor da contrapartida do município, R$ 28.868,84 (vinte oito mil, oitocentos e

sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), totalizando Ri 274.718,84 (duzentos e setenta e
quatro mil, setecêntos e dezoito reais e oit€nta e quatro centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

1

u.,i"rí&fuo e

Setor de Licitaçoes

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

012
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PREFEITURA MUNICIPAL

Contadora/CRC so96lo-4

013

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIÂ INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Departamento de Licitação

Em atençâo à correspondência interna expedida
por Vossa Excelência em data de 26l1012016, informamos a existência de
previsão de recursos orçamentários para Contrataçáo de empresa para
execução de Pavimentaçáo de Ruas do Município de Nova Santa Bárbara,
em atendimento ao Contrato de Repasse OGU
8297 7 5 I 20 | 6/ MCIDADES / CAIXA-Programa Planejamento Urbano, no valor
de RlN 245.85O,(X) (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta
reais) e valor da contrapartida do município, R$ 28.868,84 (vinte oito mil,
oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), totalizando
R§ 274.71A,84 (duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e dezoito reais e
oitenta e quatro centavos). Outrossim, informo que a Dotaçào
Orçamentária é:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de
Empregos;
15.451.0120.10O2 - Pavimentaçáo de Vias Públicas, Construção de
meio-Íio, Sarjeta e Galeria de Águas Pluviais;
44.90.51.00.00 - Obras e Instalações; 870, 880, 49O,897:'

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 26 de outubro de 2016.

Atenciosamente,

NOVA SANTA BARBARA

Laurita,de So Campos

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná-El-www.nsb Dr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
CORRESPONDÊNCN INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Juridico

Nova Sanla Bàrbara, 27 I 10D016.

Prezado Senhor,

Em atenção à mnespondência expedida pelo Sr. lvan Satihiro Tagami, Engenheko
Civil do Municipio, solicitando a Contratação de empresa para execuÇão de Pavimentação de Ruas do
Município de Nova Santa Bárbara, em atendimento ao Contrato de Repasse OGU

829775|2016|MCIDADES/CAIXA - Programa Planejamento Urbano, sendo que o valor do repasse do
convênio é de R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinm mil, oitocentos e cinquenta reais) e valor da
contrapartida do município, R$ 28.868,84 (vinte oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e
quatro centavos), totalizando R$ 274,718,84 (duzentos e sêtenta ê quatro mil, setecentos e dezoito
reais e oitenta e quatro centavos e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da
previsão orçamentáía através da dotação:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;

001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.45'1.0120.1002 - Pavimentação de Vias Públicas, Construção de meio-Íio, Sarjeta e
Galeria de Águas Pluviais;
44.90.51.00.00 - Obras e lnstala@s; 870, 880, 890, 897;

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o parecerjurídico

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

, , '/, t\,
Maria Jooe Rezende

Setor de Licitaçoes

Rua Walaêdo Bittencoun de Moraes, 222 - Cep. 86250400 - Fone/Fax (043) 3266.E100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-ó0
E-mail: licitacao@Jtsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

atl
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NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANA

IO!'ÍÀDE DE PREçO No 0412016

À PREFEITI'RA MI'NICIPÀI DE NO\IA SÀI.ITÀ BÀRBARÀ, ESTÀDO DO
PÀRÀ}IÁ, em atendimento a solicitaÇão da Secretaria de
Obras, Trabalho e Geração de Empregos, através da
presente licitaÇão, na modalidade TOIDDÀ 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 tOlE, do
objeto descrlto no art. 1o e de acordo com projeto em
anexo e a DotaÇão:

Rua Walfredo Bittencoun de Moracs no 222, Ccntro, Fone 43. 3266.t100, CEP - E6.250400 Nova Santa Btubarq Paraná -
rmrw.nsb.or. qov.br

Objeto: Contratação de êEprêsa para execução de
Pavimentaçâo de Ruas do Mrnicípio de Nova Santa Bárbara.

Entrega dos Envelopes: Até às 13:30 horas do dia
2LILL/2OL6. Setor de Licitações da Prefeitura Municipal
de Nova Santa Bárbara - PR, Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, no 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

Àbertura dos Envelopes: Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara - PR, Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,
tto 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR, às 14:00 horas
do dia 2L/LL/2OL6.

DOTAÇÕES

870 05.001.15.451.
0t20.1-002

0 4.4.gO.51loo
. OO. OO lnxercicio

2076

2016 880 05.001.15.451.
0120.]-002

504 4 .4 .90. 51loo
. OO. OO luxercício

572 4.4.gO.srloo
. OO. OO lnxercicio

20t6 890 0s.001.15.451.
0t20.1002

720 4.4.gO.51loo
. OO. oo lexercício

2076 891 05.001.15.451.
0120.1002

I

lFuncional-
lprogramática

lGrupo da
lf onteda lda

despesa ld""p""u ld"lrecurso

lNaturezacíciolConta
da

1 - DO OBJETO
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PREFEITURA MUNICIPAL 016
NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PÂRANÁ

1.1 - Constitui objeto desta licitação a Contratação de
êmpresa para execução de Pavimentação de Ruas do
Município de Nova Santa Bárbara, conforme relação de
quantitativo, cronograma fisico financeiro, projetos,
especificações técnicas, memoriais e j-nfra-estrutura
anexa ao presente edital, del-e fazendo parte conforme as
especificaÇões a seguj-r:

L.2. Entende-se por obra semelhante a çÍue apresenta
complexidade tecnológica e operacional aos serviços de
pavimentação/revestimento previsto no objeto deste edital
equivalentê ou superior a:

Execução de Pavimentaçâo eB Blocos Inter Travados de
Concreto.

1.3. A execução desta obra compreende a dj-sponibilização
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
obrigações de ordem trabalhista, previdenciária,
securitárj-a e civj-1, necessárias a completa e perfeita
execução da obra.

Rua Walfredo Bittemourt dc Moraes no 222, Cenuo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Sarta B&bar4 Paraná -
rvwrv.nsb.or. gov.br

2

LOTE 1

Objeto: Contratação de @presta para
Pavinentação de Ruas do Município de Nowa

Prazo de Execução: 4 (quatro) Meses.

Prazo de Vigência do Contrato: 6 (seis) meses, contados
da data de assinatura do contrato.
Capital socia]. mínimoz2'7.'740,00 (vinte e sete mil,
setecentos e quarenta reais.
Garantia de Manutenção de Proposta: RS 2.'l 40,00, (Dois
mi1, setecentos e quarenta reais) .

Preço náxirno: R§ 274.7L8,84 (duzentos e setenta e quatro
mil , setecentos e dezoíto reais e oitenta e quatro
centavos) .

Reeursos Financeiros: Contrato de Repasse OGU

829'77 5 /2076lMCTDADES,/Catxa-programa PJ-anej amento Urbano

execução de
Santa Bárbara.

PDF Compressor Free Version 
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2 - DOS RECI'RSOS FINÀI{CEIROS

NOVA SANTA BARBARA
017

As despesas com
epÍgrafe serão
orçamentários:

a execuÇao
flnanciadas

objeto do edital em
os seguintes recursos

do
com

3

3

- Contrato de Rêpasse ocu 829'7'75/2076lMCIDADES/CAIXA-
Programa Planejamento Urbano, no valor de R§ 245.850,00,
(Duzentos e quarenta e cinco miI , oitocentos e cinguenta
reais) , guê serão pagos conforme execução da Obra e
medições feitas pelo Municipio.

- Contrapartida do Municipio no val-or de R§ 28.868,84
(vinte oito mil , oitocentos ê sessênta e oito reais e
oitenta e quatro cêntavos), guê serão pagos conforme
execução da Obra e medições feitas pelo Municipio.

co![DrÇoEs DE PÀREICTPÀÇÀO

1 Poderão participar da presente licitação:

b) Empresa do ramo cadastrada, nas condiÇões exigidas
pela Lei no B -666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteraÇõesr êrn outros órgãos ou entidades da
administração púb1ica, com certificado de cadastro em
vigência na data limite estabelecida para o recebimento
das propostas (envelopes n" 1 e no 2), ou;

c) Empresas que preencham as
cadastramento nos termos do
8 -666/93.

condições
art. 22,

exigidas
§ 2o da

para o
Lei no

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

Rua Walfrcdo Bittencourt de Moraes no 222, Ccntro, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa B&bar4 PaÍaná -
www.nsb.pr.gov.br

a) Empresa do ramo cadastrada, nas condiçÕes exigidas
peJ-a Lei no 8.666, de 2L de junho de 1993 e suas
alterações, na Secretaria de Estado da AdministraÇão e
Previdência do Paraná - SEAP, com certificado de cadastro
em vigência na data limite estabelecida para o
recebimento das propostas (envelopes no l- e no 2), ou;

3.2 - Está impedido (a) de participar da J-icj-tação:

PDF Compressor Free Version 
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econômico
proposta,

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

b) empresa ou consórcio de empresas responsáve1 pela
elaboração do projeto básico ou executj-vo da obra, ou da
qual o autor do projeto seja dj-rigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5â (cinco por cenüo) do
capital com direito a voto, controlador, responsáve1
técnico ou subcontratado;

c) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer
órgão da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito
de licitar ou impedida de contratar com o licitador.

d) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

e) consórcio de empresas.

3.3 - Empresa que faz parte de um mesmo
ou fi-nanceiro pode apresentar somente uma
sob pena de rejeição de todas.

4. DÀ ÀPRESENTÀÇÃO DOS ENVELOPES

4.1. Os envelopes I e II contendo respectlvamente a
DOCTMENTÀçÃO referente à habllitaÇão, e PROPOSTÀ, deverão
ser entregues na data, horário e local- j-ndicados neste
Edital, devidamente fechados e opacos, identificados na
face de cada qual com os seguintes dizeres:

1) - EN\TELOPE rrl" - DOCITMENIOS DE EÀBILITÀçÀO
PREEEITURÀ MT'NICIPâT DE NO\TA SÀT{EÀ BáRBÀRÀ
REF.: TO!&DÀ DE PREÇOS N" 04/2016
NOME DÀ PROPRO!üENIE:
EIIDEREçO DO PROPONENTE:
2I . EI{\'ELOPE \\II" - PROPOSTÀ DE PREçO
PREE'EITT'RA MT'NICIPÀT DE NO\IA SÀ}IEÀ BáRBÀRÀ
REF. : TOl,íeDÀ DE PREÇOS N" 0412016
NOME DÀ PROPRONENTE:
EIIDEREçO DO PROPONENTE:

4.2. Não será concedido prazo suplementar para a
apresentação dos envelopes, nêm pennitida à alteração ou
substituição do conteúdo dos mesnos, ou ainda coreção do
que constar nos documentos ou propostas.

4
Rua WalÊedo Binencourt dc Moracs n" 222, CentÍ,o, Fone 43. 3266.E I00, CEP - E6.250{00 Nova Santa BárbarÀ Parad -

www.nsb.or. eov. br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

5 DO TIPO, PREçO E COIIDIçOES DE PÂGÀIIIEN:IO:

5.1. A licitação será realizada sob o
empreitada por menor preÇo, por J-ote, sem
preÇos.

r e gr_me

reaj uste

5.2. o valor máximo admitido na presente licitação será
de R$ 274.7L8,84, (Duzentos e Setenta ê Quatro MiI ,
Setecentos e Dezoito Reais e Oitenta e Qruatro Centavos) .

5.3. A CONTRATADA poderá apresentar fatura parcj-al- para
pagamento, correspondente as etapas dos serviços
executados. As faturas parciais não poderão possuir
val-ores inferiores a 10% (dez por cento) do valor global
do contrato, como também a fatura fínaI não poderá ser
inferior a 40% (quarenta por cento) do valor global do
contrato. O pagamento será efetuado após aprovação da
fol-ha de medj-ção.

5.4. Nenhum pagamento j-sentará a empreiteira das
responsabil-idades contratuais, nem implicará na aprovação
definitiva dos serviços correspondentes.

5.5. Eica estabelecido que o Municipio poderá a qualquer
momento, alterar ou interromper a execução das obras,
modificando ou rescindindo o contrato, pagando neste
caso, à empreitei-ra contratada, somente os serviços
executados até a data da rescisão, com o devido desconto
dos percentuais do INSS bem como o expressamente
determinado pela Lei n". 8-666/93.

6 PRAZO DE ENTREGA DA OBRJà:

6.1. o prazo máximo
presente licitação,
edital-.

execução da obra, objeto da
o previsto no item l- deste

para
será

6 -2. O prazo de execução é improrrogável, salvo
ocorrência de força maior ou caso fortuito, que deverão
ser formalmente justificados, ficando a critério da
admínistração, a aceitação ou não dessa justificatj-va.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbaÍa Paraná -
www.nsb.pr.sov.br

019

5

PDF Compressor Free Version 



PREFEITURA IúUNICIPAL 020
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ESTÂDO DO PARANA

1 DÀ EABILITÀçÁO PRELTMINAR - EN\TELOPE No 1

Os 1j-ci-tantes deverão apresentar no EI{\IELOPE Í,
devidamente fechado e lnviolado, os documentos abaixo
relaclonados que dewerá sêr apresentado en original, ou
por qualguer processo de cópia autenticada r por cartório
coDpetente ou servidor da Àdministração. As folhas
deverão, preferencialmente, ser do tamanho A4 (27,0 X
29,1cm) e a de rosto deverá conter a mesma i-ndicação do
Et{\rEtOPE No 1. O volume preferencialmente encadernado com
tlpo espiral, deverá conter o índice dos documentos com
as páginas corre spondentes, numeradas em ordem crescente
e rubricadas por elemento credenciado da proponente.

7.L QUÀNTO À ITÀBILITÀÇÀO .IIRIDICÀ:

7.1.1- Cert.j-ficado 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,
our na Secretaria de Estado de Admi-nistração do Paraná
(SEAP), ou ainda em qualquer outro órgão ou entidade da
Administração PúbIica, com Certificado em vigência na
data limite estabefecida para o recebimento das propostas
(envelopes no 01, e n" 02 ) .

1.1-.2- Declaração, sob penas da 1ei, que não mantém em
seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em
horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou
insal-ubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (Modelo n" 09 -
Ànexo ) .

7.1.3- Registro comercial, no caso de empresa individual
ou ato constitutiwo, estatuto ou contrato social en
vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores ou inscrição do ato constitutivo, no caso
de sociedades civis acompanhado de prova da diretoria em
exercÍcio, com o ramo de atividades compativel com o
objeto deste edital .

6

Rua Walfredo Bittencoun dc Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250400 Nova Santa Bárbara, Paranâ -
www.nsb.pr.gov.br
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7 .2.3- Prova da
Garantia por Tempo

situação regular
de Serviço - EGTS

021

de
em
da

r

ESTADO DO PARANA

7.2 QUÀ}ITO A REGT'Í.ÀRIDÀDE FISCÀJ.:

'7.2.1- Prova de Regularidade com as Eazendas:

a) Federal mediante apresentaÇão de certj-dão negativa
débitos de tributos e a certidão negativa de inscri-ção
dlvida ativa da Uniâo emj-tida pela Procuradoria
Fazenda Nacional da sede da empresa;

NOVA SANTA BARBARA

b) Estadual
regularidade
de tributos
de Estado da

c) lrhrnicipal mediante a apresentaÇão de
emitida pela respectiva Secretaria
Municipio da sede da empresa;

certidão negativa
de Eazenda do

perante o Fundo de
(CRS);

mediante a apresentaÇão de certidão d"l-
fiscal e certj-dão negativa de divida atival

estaduais emj-tida pela respectj-va Secretaria
Fazenda do Estado da sede da empresa;

r
OBS: No caso em que a certidão negativa de débitos de
tributos/de regularidade fiscal e a certidão negativa de
divida ativa forem unificadas, este documento único
poderá ser apresentado.

'7.2.4- Certidão Negativa de Débitos Irabalhistas (C![DE)

Prova de j-nexistência de débitos inadimplidos perante a

JustiÇa do Trabalho, mediante a apresentaÇão de certidão
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolldação das
Lej-s do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de
Le de maio de 1943. (NR) .

?.3 QUÀÀrrO À HaBrLrraçÃo rÉcNrca:

7 .3.1- Prova de registro no Conselho Regional
Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA;

7 .3.2- Declaração assinada pelo responsáve1 técnico e
representante legal da empresa proponent.e, gu€ utilizará
materiais de boa quali-dade constante no memorial
descritivo a serem utilizados na execução da obrai

7

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8t00, CEP - 86.250{00 Nova Santa Bárbara, Pamsá -
www. nsb.or.loy.bt

f-

o"r

r

PDF Compressor Free Version 



PREFEITURA T/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Declaração de recebimento de documentos (ModeJ-o
03 - Àrrexo ) ;

7.3.3-
In

7.3.4- Àteetado de visita (l{odelo no 04 - Àrrexo) expedido
pelo licitador. E recomendado à proponente. quando da
visita ao local da Obra, que obtenha, por sua exclusiva
re sponsabilidade, toda a informação necessária para o
preparo de sua proposta. Todos os custos associados com a
vlsita ao 1ocal da Obra serão arcados integralmente pela
própria proponente;

Obs. - O profissional representante do proponente,
devidamente habilitado junto ao CREA, será autorizado
pelo licitador a entrar em suas propriedades com a
finali-dade de proceder à visita e inspeÇão. A proponente
será responsáve1 por danos pessoais (fatais ou não) ,
perdas ou prejuizos materiais e qualquer outra perda,
dano, custos e despesas causados, os quais não teriam
ocorri-do senão pelo exercicio dessa autorização.

7.3.5- Relação de veiculos, máquinas e equipamentos a
serem disponibilizados para execuÇão da Obra, em todas as
suas fases, constando o nome, número do RG, ass j-natura do
responsáveI 1egaI, o nome, número do RG, número do
registro CREA, e assinatura do engenheiro habilitado, com
apresentaÇão da declaração formal de sua disponibilj-dade,
sob pena de não habilitação. Mesmo que não conste no
edital, relação minima de veiculos, maquinas e
equipamentos, a proponente deverá apresentar, sob pena de
inabilitação. (D{odelo no 10 - Àrrexo) .

OBS: Caso as certidões de regularidade não apresentem a
data de validade, serão consideradas váIj-das por 60
(sessenta) dias após a data de emissão das mesmas.

7.4 ÀTESTÀDO DE EXECUÇÀO DE OBRA

1.4-1. - Apresentar atestado de profissional com vincul-o
permanente com a empresa, comprovando a execução de no
minimo, uma obra semel-hante de complexj-dade tecnológica e
operacional- equivalente ou superior a solicitado no item

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes n'222, Cenho, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Btubara, Paraná -
www.nsb.or.eov.br
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7.2, inclusive
técnico enitido

anexando
peJ.o CREÀ

respectiva certidão de acervo

7.4.2 - DeclaraÇão de responsabilidade técnica j-ndicando
o responsável técnico pela execuÇão da Obra (Modelo no 05
- Ànexo ) , até o seu recebimento definltivo pelo
Contratante. O mesmo não poderá ser substituido sem
expressa autorização e anuência do Contratante.

obs. É vedada, sob pena de inabil-itaÇão,
um mesmo técnico como responsáve1 técnico
proponente.

a indj-cação de
por mais de uma

1.4.3 - Comprovação de vinculo através de registro em

carteira e ficha de registro ou contrato de prestaÇão de 
-serviÇos, entre o responsável técnico pela execução da

obra e a proponente. Para dirigente ou sócio da empresa,
tal comprovação poderá ser feita através da ata da
assembléia de sua investj-dura no cargo ou contrato
social .

7.5.1 - Declaração expressa do responsáveI 1ega1 da
proponente participante de que a mesma não se encontra
inadimplente ou em processo de falência ou concordata ou
impedida de licitar, e, nem é objeto de quaisquer
restrições ou notas desabonadoras no cadastro de
quaisquer órgãos da administração púb1ica estadual direta
ou indireta.

7 .5.2 - Declaração de
estabel-ecidas no
pertinentes, bem como,
superveaíeate impeditivos
ânexo ) .

que concorda com todas as condições
presente edltaf e documentos

de inexístêncía de fato
da habilj-tação (Modelo no 06 -

7.5.3 - Comprowação do capital social, integralizado e
registrado na forma da lei, de val-or igual ou superior ao
estabelecido no item 1.1, para proponente brasileira ou
val-or equivalente na moeda do pais de ori-gem para empresa
estrangeira, considerada para conversão a taxa de câmbio,
tipo comerci-aI, para venda estabeLecida pelo Banco

9
Rua Walfredo BittencouÍt dc Moracs no 222, Centro, Fone 43. 3266.t100, CEP - 86.250400 Nova Santa BáÍbarÀ Pardriá -

tÀ.\À'w.nsb.Dr.eov.br
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7.5 - QUÀ}rEO À QUar.rrrCaç.ÀO ECONôMrCA FrNÀrrCErRà:
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Central em vigor a 30 (trinta) dias anteriores a data
l-imite estabelecida para o recebimento da proposta
(envelope no 01 e 02) pela Comissão:

OBS: o valor do capi-ta1 soclal poderá ser atuali-zado pela
proponente, para a data l-imite estabefecida para o
recebimento das propostas (envelope n" 01 e 02), através
de indices oficiais especificos para o caso;

1 .5.4 - Como Garantia de ManutenÇão de Proposta a
licitante deverá oferecer caução em moeda corrente
brasileira, carta de fi-ança bancária ou seguro-garantia
no valor esti-pulado no item 1.1 deste edital . Este
documento deverá constar no Envelope n" 01.

7.5.4.1 - A garantia de manutenÇão da proposta deverá ser
efetuada nos termos do Art. 56, S 1o, Í, II e III da Lei
no 8.666/93. Caso a proponente apresente a garantia
mediante cheque, este deverá ser nominal ao Iicitador e
depositado em conta corrente especifica, ficando a
habilitação condicionada à sua compensação.

7.5.4.2 - A garantia de manutenção da proposta oferecida
pela proponente vencedora ser-1he-á devolvida quando o
termo de Contrato de Empreitada for firmado. A garantia
de manutenção de proposta das demais proponentes serão
devolvidas dentro dos trinta dias seguintes à celebraÇão
do termo de Contrato de Empreitada mediante requerimento
por escrlto.

7.5.4 .3 - A proponente perderá
da proposta quando:

a garant j-a de manutenção

a) retirar os envelopes n
e,/ou no 2 - proposta de
certame licitatório, sem
comissão de licitaÇão;

1 - habilitação preliminar
preÇos durantê as fases do
justj-ficativa acei-ta pela

b) no caso de ser-1he adjudicado o objeto
proceda, dentro do prazo estipulado, à
Contrato de Empreitada ou ao recolhimento
execuÇão.

licitado e não
assinatura do

da garantia de

Rua WalÊedo Bittsncourt de Moraes no 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250400 Nova Santa Btubar4 Paraná -
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8 DÀ PROPOSTÀ DE PREçO E}iT\IELOPE N" 2

A proposta deverá ser apresêntada no EI{\IELOPE II,
devidamente lacrado e inviolado, contendo os documentos
abaixo relacionados, em uma vi-a, ordenado em um vol-ume
distinto, que deverá ser apresentado em original . As
fol-has deverão, pre ferivelmente, ser do Íaoanho À4, e a
de rosto deverá conter a mesma indj-cação do Enwelope no
2. o volume pre ferencialmente encadernado com o tipo
espiral, deverá conter um indice dos documentos com as
páginas corre spondente s, numeradas em ordem crescente e
rubrj-cadas por elemento credenciado da proponente.

8.1- CÀRTÀ-PROPOSTÀ DE PREçO

Deverá ser apresentada a proposta de preços (Modelo no 07
- Ànexo ) impressa por computador com tinta indelével, sem
rasura e entrellnhas. A proposta deverá ser el-aborada
considerando-se que o obj eto será executado pelo regime
de empreitada a prêÇos fixos e sem direito a reajustes. A
Carta-Proposta deverá conter:

a) Razão Social, endereÇo, telefone, "fac-simi1e", E-
mai1, e o CNPJ da proponente;
b) Nome do titular ou do representante legalmente
constituido com respectiva ass j-natura;
c) Data;
d) PreÇo Global do objeto em moeda brasileira corrente,
grafado em algarismos e por extenso;
e) Pxazo de execução do objeto;
f) Prazo de val-idade da proposta (mínimo de 60 dias),
contados à partir da data limite estabelecida para o
recebimento das propostas (Envelopes n" l- e no 2), pela
Comissão de LÍcitação;
S) Declaração da empresa proponente de que aceita todos
os termos do presente Edital e de que na sua proposta
estão 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 j-mpostos, que possam influir
direta ou indiretamente no custo de execução das
obras/serviÇos.

ll
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8.1,.2 - Em casos excepcionais, previamente à expiração do
prazo original de val-idade da proposta, o licitador
poderá solicitar às proponentes, uma prorrogação
especifica no prazo de val-idade. A solicj-taÇão e as
respostas deverão ser feitas por escrito. No caso de a
proponente recusar-se a estender o prazo de val- j-dade da
proposta, sua proposta será rejeitada. Caso a proponente
concorde com a dilação do prazo solicit.ado, não será
permitido modj-ficar a respectj-va proposta, nem sequer
argüir futuramente qualquer alteração de preços.

8.1.4 - A Proposta deverá ser datilografada ou digitada
por meio informatizado, redigida de forma c1ara, em
IÍngua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de
uso corrente, sem omissões, j-rregular j-dade s ou defeitos
de linguagem que dificultem a interpretaÇão e o
julgamento, a1ém de ser datada e assinada pelo
representante legal- e pelo responsável- técnj-co da empresa
proponentê.

8.2 PLAI.IILHÀ DE SERVIçOS

8.2.7 - Deverá ser apresentada uma Planilha de Serviços
(Modelo no 08 - Anexo), impressa por computador, sem
rasuras e entrelinhas e deverá conter:
a Razão Social;

Municipio, objeto e projeto;
Data;

b

d Dlscrimj-nação dos serviços, unidades de medida,
quantidades, preÇos unitários, preÇos parciais, preÇos
subtotais e preço g1obaI;

Rua Wal&edo Binencoun de Moràes n' 222, Cenuo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa B&bara, Paraná -
wwunsb.pr.gov,br
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8.1.3 - Serão desclassificadas as propostas de
j-nterpretação dúbia, as preenchidas a 1ápis, as que
oferecerem vantagens baseadas nas propostas dos demaj-s
licitantesr ês que não estiverem assinadas, âs que
estiverem em desacordo com o sol-icj-tado e as que
apresentarem preÇos acima dos estabeleci-dos no presente
Edital, ou manifestamente j-nexeqüiveis, não atendendo as
disposições dos Artigos 44 e 48 da Lei no. 8.666/93.
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e) Nome, RG no e assinatura do responsáve1 1ega1 pela
empresa, bem como o nome, número do regi-stro do CREA e
assinatura do Engenheiro responsável-.

Obs. - A proponente deverá preencher a Planilha de
Serviços relacionando os preÇos unitários e o parcial . o
preÇo parcial é resultante da multipli-cação das
quantidades, fornecidas pelo lici-tador, pelo respectivo
preÇo unitário. O subtotal proveniente da soma dos preÇos
parciais, e o preÇo g1oba1 é resultante da soma dos
preços subtotais.

8.2.2.7 - O rol dos serviços (descriÇão dos serviços) e
as quantidades serão fornecidas pelo llcitador (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
desclas si ficação .

8.2.3 Prêços Unitários

8.2.3.1- os preÇos unitários deverão ser relacionados na
Planil-ha de Serviços, na col-una *PREÇO UNITÁRIO- e
deverão ser apresentados para cada serviço, em

conformidade com o projeto, as especificações e as demais
peÇas fornecidas pelo licitador.

8.2.3.2 - Deverão estar incluidos nos preços unitários
materi-ais, equipamentos, testes, aparelhos, ferramentas,
instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra,
dj-ssidios coletivos, seguros em gera1, encargos de
legislação social, trabalhista, previdenciári-a,
j-nfortúnio do trabalho, impostos, taxas, administração,
lucro e quaisquer outras despesas necessárias não
especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à
execução da Obra.

I .2 .3.3
sol-ici-tada

A
pela

Rua Waltedo BittencouÍt de Moraes no 222, CsntÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Báóara Paraná -
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detalhada composição de preços unltárlos que demonstrem a
viabj-Iidade técnica e econômi-ca do preço global proposto
para a obra.

8.2.3.4 - A composição de preÇos, referidas no item
anterj-or, deverão ser entregues por escrito ao presi-dente
da Comissão de LicitaÇão, no prazo improrrogáveI de 48
(quarenta e oito) horas após o recebimento da
solicitação.

8.3 DrsPoslÇoEs REFERENÍES À PROPOSTA DE PREÇOS

8.3.1 - A apresentação da proposta de preços na licitação
será considerada como evj-dência de que a proponente
examinou completamente os projetos, especificações, e
demais documentosr euê os comparou entre si, e que obteve
as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer
ponto duvj-doso antes de preparar a sua proposta de
preÇos, e que os documentos da Iicitação the permitiram
preparar uma proposta de preÇos completa e satisfatória.

8.3.2 - Eica entendido que os projetos, peÇas 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 vá1ido.

8.3.3 - Nenhuma reivindicação por parte da proponente
para pagamento adicional será considerada se decorrer de
erro ou má interpretação, pela mesma, do objeto do 1ote,
do Edital, das peÇas gráficas, das especificaçôes
técnícas, 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 2? (dois por cento) do
preÇo gIoba1 da proposta de preços.

9 RECEPÇÀO E ÀBERTT,RA DÀS PROPOSTÀS

9.1 - No di-a, na hora e no Local fixados neste edital, a
Comissão de Licitação receberá os envelopes fechados e
inviolados, de cada proponente; rubricará, juntamente com

l4
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os represêntantes que assim o desejarem, o ênvelopê to 2,
que contem a proposta de preÇos, e procederá a abertura
dos ênvêlopes no L, que contem a documentaÇão 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 representante da empresa que não for
membro integrante da diretoria, deverá apresentar à
Comissão de LicitaÇão, Carta Credencial com fi-rma
reconhecida, que the outorgue poderes legais junto à
mesma, caso queira opinar ou participar atj-vamente da
sessão (Modelo no 02 - .ânexo ) , ou através de Procuração
passada em Cartório.

9.3 - Uma mesma pessoa não poderá representar mais de
proponente, sob pena de inabi-1itação das proponentes
o mesmo represente.

uma
que

9.4 -
to2

Na hora
e aberto

marcada para a entrega dos envelopes n" 1 e
o primeiro, mais nenhum será recebido.

9.5 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para
apresentação ou substituição de documentos exigidos e
inseridos nos envefopes n" L e no 2, ressalvados os erros
e omissões sanáveis, de natureza secundária, euê não
constitua um desvlo s j-gn j- f j-cativo, contanto que essa
relevância não prejudique ou afete a classificação
relativa de qualquer proponente. Contudo, existem tipos
de erros ou omissões básicas, gu€ por sua gravidade, são
considerados insanáveis, por exemplo: falta de assinatura
em documentos, na proposta de preÇos, na planilha de
serviços, e no cronograma fi sico- financeiro. Assinatura
aposta por exemplo por elemento não credenciado ou não
habilitado, ou ainda, a não 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 sessão de
abertura dos envelopes no 2 serão comunicados diretamente
as proponentes através dos meios usuais de comunicação

l5
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(edita1, "fac-simi1e", E-mai1, publicação na imprensa
of icial- ) .

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

10 arÀrrsE Dos DoctMENnos DE EABILITÀçÀO PRETTMTNAR

10.1 - Não será habilitada a proponente que deixar
apresentar qualquer documento exigido ou em desacordo
este edital .

de
com

10.2 - Qualquer documento que estiver incompletor corTr

rasura e/ou com borrão, e,/ou com prazo de vali-dade
vencido, será considerado nulo e sem validade para esta
licitação.

10.3 - Não serão aceitos protocolos
documentos.

em substituiÇão a

10.4 - Será
documentação
edi-taI .

considerada habilitada
atenda às exigências

a proponente
estabelecidas

cul a
nêstê

10.5 - Se todas as proponentes
Comissão de Licitação poderá fixar
de 0B (oito) dias úteis, para
documentação.

forem inabilitadas a
as proponentes o prazo
apresentaÇão de nova

10.6 - Será comunicado diretamente às proponentes através
dos meios usuais de comunicação (edital, "fac- sÍmi1e",
E-mai1, e,/ou outro) o resultado do exame da habilitação
preliminar.

11 ÀBERTI'RA 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 protocolo, às proponentes inabilitadas os
respectivos envelope I tto 2, fechados e inviolados. Caso a

l6
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se
meios

fízer representar
convenci-onais, após

na
a

1l .2 - Na data e hora aprazada, a Comissão de Licitação,
procederá à abertura dos envelopes io 2, das proponentes
habil-itadas e 1erá em voz alta o nome da proponente, o
objeto, o preÇo g1oba1, o prazo de execução e o prazo de
validade de cada proposta, que será rubricada pela
Comissão de Licitação e por cada represêntante das
proponentes presentes que assim o desejarem, sendo após
lavrada Ata circunstanciada da reunião de abertura, que
registrará as reclamações, observações e ocorrências e
será assinada pela Comissão de Licitação e pelos
representantes das proponentes que assim o desejarem.

1l-.3 - Ultrapassada a fase de habilitaçâo e abertas às
propostas, a Comissão de Licitação não mais poderá
desclassificar as proponentes por motivos relacionados à
habilitação preliminar, sal-vo em razão de fato
superveni-ente ou conhecido após a anál-ise dos documentos
de habilitaÇão preliminar.

t2 .,I,!GÀMENTO E Cr.ÀSSrFrCÀçÀO DÀS PROPOSTÀS DE PREÇOS

12.7 - A Comissão de LicitaÇão avaliará, julgará
classificará as propostas de preÇos e el-aborará
relatório de suas concfusôes, o qual será encaminhado
autoridade competente para as demais providências.

um
a

L2.2 - O critério a ser utili-zado
menor preÇo, por 1ote, desde que
edital .

será a da
cumprido o

proposta
exigido

de
no

L2.3 - A Comissão de Licitação fará a conferência da
planilha de serviços, que contém a descriÇão dos
serviços, unidades, quantidades e preÇos unitários.
Constatado erro aritmétlco ou o não cumprimento do
estabelecido no Item Í, com relação à variação do
percentual pré-estabelecido para o valor de cada item
(30%), serão efêtuadas as devidas correções obedecendo-se
os critérios fixados neste edital. Se a proponente não

Rua Walfredo Bittcncourt de Moraçs no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa Btubara, PaÍaná -
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aceitar a correÇão do preÇo analisado, sua proposta será
rej eitada.

L2.4 - Se existj-r erro arj-tmético na multiplicação da
quanti-dade pelo preço uni-tário, o preÇo unitário
prevalecerá a menos güê, na opinião da Comissão de
LicitaÇão, exista erro grosseiro e óbvio de pontuação
decimal do preÇo unitário. Neste caso o preÇo parcial
cotado prevalecerá e o preÇo unitário será corrigi-do.

12.6 - No caso em que houver uma discrepância entre o
preÇo g1oba1 indicado na plani-1ha de serviços e o preÇo
g1oba1 analisado, prevalecerá o preço g1obal analisado.

t2.7 Será desclassificada:

72.7 .L - A Proposta elaborada em desacordo com o presente
edital, a que proponha gualquer oferta de vantagens não
previstas neste edital , ou preÇo ou vantagens baseadas
nas ofertas das demais proponentes;

L2.1 .3 - A proposta que venha a ser considerada
inexeqüiveI pela Comissão de Licitação, quando for
razoável concluir que a proponente não seria capaz de
executar o contrato ao preÇo de sua oferta;

1,2.'7 .2 - A proposta que
simbólicos, irrisórios ou de

12.7.4 - Consideram-se inexeqüíveis
preÇos globais sejam inferiores a 10e"

do menor dos seguintes valores:

apresente preÇos unitários
valor zero;

as propostas
(setenta por

cul os
cento )

a) Média aritmética dos preÇos globais
propostas, superiores a 50? (cinqüenta
preÇo orçado pelo licitador, ou

analisados,
por cento )

das
do

b) Preço global orçado pelo licitador;

Rua WalÊedo Bittercourt dc Moracs no 222, Cenuo, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbar4 Paraná -
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L2.5 - 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 conferj-do.
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12.7.5 - A proposta cujo preÇo analisado for superj-or ao
preÇo máximo do lote;

12.1 .6 - Quando for evidente a falta de concorrência ou a
existência de conluio ou práticas de corrupção em
licitações e/oo em execução de contratos, sujeitas a
sanções prevlstas na legi-sIação. Se de acordo com o
procedimento administratj-vo ficar comprovado que um
representante do licitador, servidor ou quem atue em seu
lugar e/ou proponente, i-ncorreu em práticas corruptas
contrárias aos mais altos níveis éticos, o licitador
poderá:

a) Rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada
com o respectivo processo de aquisição ou contratação;

b) Declarar o proponente inelegivel, para
futuras licitações ou contratos em que o
parte.

participar
Iicitador

em
for

t2.7 .7 - Se todas as propostas de preÇos forem
desclassifj-cadas, a Comissão de Licitação poderá fixar às
proponentês o prazo de 08 (oito) dias para a apresentação
de outra proposta de preço.

empate no preÇo analisado entre duas
a Comissão de Licitação procederá ao
púb1ica, para se conhecer a ordem de

L2.7.9 - A classificação das propostas de preÇos será
comunicada diretamente às proponentes através dos meios
usuaj-s de comuni-cação (edita1, "fac-simi1e", E-mail, e
publicação na imprensa oficial) .

13 - ÀD,rIrDrcAçÀo E CoNTRÀTÀçÀO

13.l- - Até a assinatura do contrato de emprej-tada, o
licitador poderá desclassificar, por despacho
fundamentado, qualquer proponente, sem gue the caiba
indenização ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sanções cabiveis, havendo conhecimento de fato ou
clrcunstância, anterior ou posterior ao julgamento da

l9
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licitaÇão,
financeira,

ou capacidade

13.3 - A proponente vencedora será convocada para assinar
o termo de contrato de empreitada (líodelo no 01 - Ànexo )

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.

13.5 - Ét 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-l-o em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado ou
solicitar a revogação da presente.

t4 DÀ GARrAlrTrÀ DE EXECUçÀO

que desabone sua j-done j-dade
técnica ou admini- strat iva.

14.1 - A proponente vencedora, deverá apresentar
assinatura do termo de Contrato de Empreitada,
formalização da garantia de execuÇão que servirá
garantia à fiel observância das obri-gaçôes contratuais.

na
a

de

Rua Walfredo Biücncoun de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.E100, CEP - E6.250-000 Nova Santa Btubala, Paraná -
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13.2 - A execução da obra dar-se-á mediante termo de
contrato de emprej-tada, a ser firmado entre o licitador e
a proponente vencedora da licj-taÇão, após a homologação
da lici-tação, sendo que o prazo do mesmo será o constante
no i-tem 1.1 deste edital .

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

1,4.2 - Com base no Artj-go 56, §2o, da Lei 8.666/93, será
exi-gido da empreiteira contratada, prestação de garantia
de 5108 (cinco por cento), do valor do contrato, a ser
escolhida dentre as seguintes modalidades:
a) - caução em dinheiro;
b) - seguro-garantia
c) - fianÇa-bancária

PDF Compressor Free Version 
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cauÇão responderá
do contrato, em
forem impostas.

035

cumprimento das
pelas eventuais

14.3 - A
c1áusulas
multas que

pelo fiel
especial,

1,4.4 - A caução 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.

14.5 - Caso a empreiteira contratada opte
garanti-a ou fiança bancária, os mesmos
validade até a emissão pelo Municipio
Recebimento Definiti-vo da Obra.

74.6 - Caso optar por cauÇão através de
devera ser emitido eu favor do munj-cipio,
descontado na hipótese de descumprimento do
parte de contratada.

por seguro-
deverão ter

do Termo de

cheque,
podendo
contrato

esse
ser
por

L4.7 - Qualquer majoração do valor contratual obri-gará a
contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item
L4.2, valor correspondente a 5? (cinco por cento) do
valor da alteração. No caso de reduÇão do valor
contratuaL, poderá a contratada ajustar o val-or da
garantia de execução, se assim o desejar.

l-4.8 - A contratada perderá a garantia de execução e a
garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimplêncj-a das obrigações e,/ou rescisão
unilateral do termo de Contrato de Empreitada;
b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou
não aceitação pelo licitador da obra.

L4.9 - A devolução da garantia
dela restar, dar-se-á por
apresentaÇão de:

de execução ou o valor
requeri-mento mediante

que
a

a) termo de recebimento definitivo;
b) certidão negati-va de débitos expedida pelo INSS,
referente ao objeto contratado concluido;

Rua Walfiedo Binencourt de Momes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbar4 PaÍaná -
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c) comprovantes, nos casos prevj-stos, de ligações
definitivas de água e,/ou energia e1étrica. As despesas
referentes ao consumo de água e energia, durante a
execução do objeto, são de inteira responsabil-idade da
contratada.

15 - RECTRSOS

15.1 - É facultado a qualquer proponente
reclamações e impugnaçôes no transcurso das
públicas da IicitaÇão, para que constem em
trabalhos.

L5.2 - Na Ata de abertura das propostas, poderá ser
registradas observações feitas por parte das proponentes.
Elas poderão ou não ser levadas em consideração pela
Comissão de Licitação para efeito de julgamento. No prazo
máximo de 05 (cinco) dias útei-s, contados a partir da
data de abertura dos envelopes ou do conhecimento, pelas
proponentes do resultado concernente à habifitaÇão e/ou
classifi-cação, qualguer proponente poderá interpor
recurso administrativo junto ao licitador.

15.3
r-09,

- Cabe
da Lei

à proponente observar o disposto no Artigo
Federal n" 8.666/93 e suas alteraÇões.

15.4 - Os
recebidos

recursos interpostos fora do prazo não serão
em face da preclusão da faculdade processual .

16 PRAZOS

16.1 - A proponente vencedora será convocada
contrato de empreltada dentro do prazo de 05
úteis, a partir da data de homologação,
decair do direito de contrataÇão.

a assanar o
(cinco) dias
sob pena de

76.2 - O contrato
previsto no item 1

a ser firmado terá vigência conforme
1 deste edital .

16.3 - O

presente
edital .

prazo máxi-mo para
IicitaÇão, será o

execução
previsto

obra,
item

da
no

objeto da
1.1 deste

Rua Wdfredo Bittencoun de Moraes no 222, Ccntro, Fonc 43. 3266.E 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bâbar4 Paraná -
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037

ou
nos

16.4-Oprazode
prorrogado, com
seguintes casos:

L6.4 .L
técnicas

da obra poderá ser alterado
anuência do Contratante,

execução
expressa

Alteração do projeto, e/ou especj-ficações
e/ou memoriais, pelo Contratante.

16.4,2 - Por motivos de força maior ou caso fortui-to,
entre outros, "Iock out", perturbações lndustriais,
guerras, atos de inimigo púb1ico, bloqueio, insurreição,
epidemias, quarentenas, aval-anches, terremotos,
enchentes, explosões ou quaisquer outros acontecimentos
semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes fatos
tenham influência direta sobre a execução da obra e que
fujam ao controle seguro de qualquer das partes. A
expressão "força maior" deve também incluir qualquer
atraso causado por legi-s1ação, requlamentação ou atos
governamentais, por ação ou omissão do Contratante, que
venham causar atrasos à Contratada. Nenhuma parte será
responsáve1 perante a outra pelos atrasos ocasionados por
motivo de força maior.

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.

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

L1 PENÀIIDADES

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes no 222, Centm, Fone 43. 3266.E100, CEP - E6.250400 Nova Santâ BáÍbara, Paraná -
www.nsb.pr.eov.br
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No termo de contrato de empreitada,
seguj-ntes penalidades, sem prejuizo
criminal que couber:

serão cominadas
da ação civj-I

1,7 .1, - Multa de 0, 18 (um déclmo
contratual por dia consecutivo
prevista para conclusão da obra;

por
que

cento) do
exceder à

valor
data

11 .2 - Multa de 0,lts (um décimo por cento) do valor
contratual por dia de atraso na colocação de placas,
conforme modelos fornecj-dos pelo Contratante. 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 18 (um por cento) do valor contratual
quando, por aÇão, omissão ou negligência, a Contratada
infringir qualquer das demaj-s obrigações contratuais;

17.5 - Multa de 10t (dez por cento) do valor contratual
quando a Contratada ceder o contrato, no todo ou em
parte, a pessoa fisica 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 muIta, sem prejuizo de outras
sanções contratuai-s;

l-7.6 -Multa de 20ts (vinte por cento) do valor contratual
quando for caracterizada a rescisão do contrato conforme
o estabelecido no subitem 18.1.5,

t'7 .'7 - Suspensão do direito de participar em
J-icitações/contratos advindos de recursos do Municipio 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

24
Rüa Walfiedo Bittencouí de Morâes no 222, Cento, Fonc 43. 3266.E100, CEP - 86.250400 Nova Sanu Bárbara, Paraná -

w*ru.nsb.or. gov.br

]-'1 .4 - Multa de 1B (um por cento) do valor contratual
quando a Contratada não disponibilizar os veiculos,
máquj-nas e equipamentos na obra, conforme estabelece o
subiten L6.3, do presente edital;
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disposto
8.666/93

r_8.1.3
parte, o
empresas

no Artigo 18 e
e suas alterações

Quando a Contratada
contrato a quaisquer
sem expressa anuência

incisos da Lei
posterj-ores;

Federal- n o

17.8 - 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 determj-nado, a mesma será descontada do valor das
parcelas vincendas e/ou será descontada do valor da
garantia de execução;

l'7 .9 - As sanções previstas nos subj-tens l'7 .L a tl .1
inclusive, poderão cumular-se, porém, não poderão exceder
a 308 (trinta por cento) do valor contratual, e, também,
não excluem a possibilidade de rescisão administratj-va do
contrato.

18 RESCTSÀO

l-8.1 - O Contratante se reserva o di-reito de rescindir
contrato, independentemente de interpelação judicial
extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

L8.1.2 - Quando houver inadimplência de c1áusulas
condições contratuai-s por parte da Contratada
desobediêncía da determinação da fiscalização;

18.1.1 - Quando a Contratada faIi, for dissolvida ou por
superveniente capacidade técnica;

o
ou

ou

em
de

transferir, no todo ou
emprêsas ou consórcios
do Contratante;

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 l/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 subiten
L7.6;

Rua Walfredo Bittcncourt de Moraes n" 222, Cenbo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
.or.sov.br
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da obra será feita por
e credenciado pelo

especificas.
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18.1.6 - A rescisão do contrato, quando motj-vada por
qualquer dos subitens anteriores relacionados, implicará
a apuração de perdas e danos e a aplicação das demais
penalidades legais cabiveis e mencionadas nos Artigos 78,
79 e 80 da Lei Federal- no 8.666/93.

19 - FrscÀtrzÀçÃo, ÀcEITÀÇÃo, TEsTEs, RECEBTMENEO E POSSE
DÀ OBRJT

19.1 - A fiscalizaçã,o da execução
técnico devidamente habilitado
Contratante, com responsabilidades

L9.2 - A Contratada deverá
engenheiros, especialistas e
Contratante:

permitir que
demais peritos

funcionários,
enviados pelo

a) Inspecionem a qualquer tempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem
necessários conferir;
c)Verifiquem se estão disponivei-s, na obra, os veiculos,
máquinas e equipamentos di.sponibilizados pela Contratada.
Caso fique constatada a falta dos mesmos no 1oca1 da
obra, serão impostas as sanções previstas no contrato de
empreitada.

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

L9.4 - A Contratada deverá manter um perfeito sistema de
s j-nalização e seguranÇa em todos os locais de serviços,
principalmente nos de trabalhos em vias púb1icas, de
acordo com as normas de segurança do trabalho.

19.5 - A Contratada
preposto aceito pela
execução do contrato.

deverá manter no loca1 da obra,
Contratante para representá-14 na

manter no canteiro de obra um
deverá ficar reservado para o
do órgão financiador da obra.

26

19.6
proj eto
manuser-o

A Contratada deve
completo, o qual
da fiscalização e

Rua Walfredo Bittencouí de Morass no 222, Cento, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250-000 Nova Santa Bárbarq Paraná -
www.nsb.pr.gov.br
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19.7 - A Contratada deverá manter no canteiro da obra o
Boletim Diário de Ocorrências - BDO, que deverá ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da Contratada e
pela fiscalização.

19. B

será

19.13 - O Contratante toma posse do Canteiro de
do objeto do contrato dentro de 03 (três) dj-as da
formalização do Termo de Recebimento Definitivo.

- A execuÇão de serviços aos domingos e feriados só
permi-tida com autorização prévia da fiscalização.

19.10 - Caso a Contratada não execute, total ou
parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, o
Contratante reserva-se o direito de executá-Ios
diretamente ou através de terceiros. Ainda, a Contratada
deverá atender às determinações da fiscalização no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ê prestar toda
assistência e coLaboração necessária.

L9.L2 - Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento
provisório, será procedido o recebj-mento definitivo, por
comj-ssão especificamente designada pelo Contratante,
ocasião em gue será lavrado termo de recebimento
definitivo. Sendo guê, o recebimento provlsório ou
definitj-vo não excfui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional , pela
perfeita execução do contrato.

20 SEGI'RA}IÇÀ E MEDICINÀ DO TRABAI.HO

Rua Walfredo BittcncouÍ dc Moracs no 222, Cçntro, Fone 43. 3266.t 100, CEP - E6.250-000 Nova Santa Báóar4 Paraná -
wr+1À,.nsb.Dr.gov.br
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19.9 - A Contratada será obrigada a reparar, corrigir,
remover, substituir ou reconstruir, à suas expensas, no
total ou em parte, os servj-ços referentes à obra em que
se verifiquem vicios, defeitos ou incorreÇões resultantes
de má execução ou má qualidade dos materj-als empregados.

19.11- - Assim que a execução da obra tenha sido concluida
de conformj-dade com o contrato, será emitido termo de
recebimento provisório assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicação da Contratada.

011
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2L.2 - Todos os
equipamentos a sêrem
pela Contratada, e

materiais, veiculos, máquinas e
utili-zados na obra serão fornecidos
todos os custos de aquisição, de
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20.7 - A Contratada deverá fornecer a todos os
trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção
individual - EPI, treinando e tornando obrigatório o uso
dos EPIs.

20.2 - O equipamento de proteção individual fornecido ao
empregado deverá, obrigatoriamente, conter a
identificação da Contratada. Não se eximindo, a
Contratada, da total responsabil-j-dade quanto à
negligência ou descumprimento da Lei Eederal n" 6.514 de
22/!2/'77 , Portaria no 3.2L4 de 0B /06/'lB, Normas
Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial NRs 04, 05, 06
e 18.

20.3 - Deverão ser observadas pela Contratada todas as
condições de hlgiene e seguranÇa necessárias à
preservação da integridade fisica de seus empregados, ao
patrimônio do Contratante e de outrem, ê aos materiais
envoLvidos na obra, de acordo com as Normas
Regulamentares - NRs, aprovadas pela Portaria n" 3.274 de
0B/06/78, Lei Federal n" 6.514 de 22/L2/1'7. 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
presenÇa imediata do responsáve1 pela fiscallzação
caso de acidente (s) na Obra e/ou nos serviços e/ou
bens de terceirosr pôrâ que seja providenciada
necessária pericia.

ra
em

nos
a

21 - PLACAS DE OBRA, MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E
EQU]PAMENTOS

2L.l - As P1acas de Obra serão fornecldas e instaladas
pela Contratadar êÍl consonância com os modelos,
especificações e locais de instalaÇão estabeJ-ecidos pelo
Contratante em até 10 (dez) dj-as contados a partir da
data de assinatura do Contrato de Empreitada.

Ru8 Walfredo Biúencoun de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bitubara, Paraná -
www.nsb.pr.eoy.bJ
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transporte, de
estar incfuídos

2L.3 - Todos
deverá ser
especificações
fiscalização,

22.2 - O faturamento deverá ser
protocolado, em 02 (duas) vias (original-
protocolo geral da Contratante.

NOVA SANTA BARBARA

armazenamento e de utilização deverão
nos preÇos unitários propostos.

os materiais a serem utilizados na
da melhor qualidade, obedecer
técnicas, memoriais e serem aprovados

ou confecção.antes de sua aquisiÇão

2L.4 - A respons abj-l idade pelo fornecj-mento, em tempo
hábj-l, dos materiais, veiculos, máquinas e equipamentos,
será, exclusivamente, da Contratada. El-a não poderá
solicitar prorrogação do prazo de execução, nem
justificar retardamento na conclusão da obra, em
decorrência do fornecimento defici-ente dos mesmos.

22 PAGÀI'{ENTO

22.7 - O pagamento será efetuado em moeda brasileira
corrente até 15 (quinze) dj-as úteis, após a apresentação
correta da fatura dos serviços executados e documentos
pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas
às condiÇões de para fiberação das parcelas.

Obra
às

pela

no
apresentado

e uma cópia) ,

22.3- o faturanento deverá ser apresentado, eonforme
sêg1rê :

a) Nota Eiscal com discrimlnação resumida dos serviços
executados, periodo 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 Engenhelro responsáve1 pela obra.

b) Eatura com discriminaÇão resumida dos serviços
executados, periodo de execução da etapa, número da
licitação e termo de contrato de empreitada e outros
dados que julgar convenientes, não apresentando rasuras
e/ou entrel-inhas e esteja certificada pelo Engenheiro
responsável pela obra.

29
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c) Cópia de guia de recolhimento da Previdência Social -
GRPS do mês de execução do servj-ço, devidamente quitada e
autenticada em Cartório, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS,/INSS, exclusivo
para cada Obra, e cópia de guia de recolhi-mentos de Eundo
de Garantj-a por Tempo de Serviço - FGTS, do ú1timo
recolhimento devido, devidamente quj-tada e autenticada em
Cartório, de conformi-dade com demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra.

d) A liberação da primeira parcela fica condlcionada à
apresentação:

Da
Da

Da
Da

lu
de

d.1
d.2
CND

d.3
d.4

Engenheiro responsáve1 pela obra;
ao INSS, através de matrlcul-a e/ou

quitação
garantia

nto ao EGTS/CEF, através do CRS;
execução.

23 DÀS SÀr,rçõES

23.L - Não sendo os trabalhos conduzidos em inteira
conformidade com os desenhos, detalhes, especlfj-cações e
instruções fornecidas e aprovadas pelo Órgão da
Prefej-tura Responsáve1 pela Construção, ou de modo geral
com a técnica atual vigente no pais, poderá o Órgão da
Prefeitura Responsáve1 pela ConstruÇão, aIém das sanÇões
previstas na legislação, determinar a paralisação totaf
ou parcial dos trabalhos defeituosos.

Rua WalÊedo BiuencouÍ de Moracs no 222, Centso, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250400 Nova Santâ Bárbarq Parará -
www.nsb.pr.sov.br

e) A liberação da ultima parcela fi-ca condicionada à
apresentação:
e.1) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS,
referente ao objeto contratado concluido;
e.2l Do Termo de Recebimento Provisório; e
e.3) De comprovante, nos casos previ-stos, de 11gaçôes
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.

30
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23.2 - No caso do não atendimento ao prazo para
assj-natura do contrato, incorrerá a empresa vencedora, a
crltério do Municipio, nas penas dos artigos 64 e 81 da
Lei Federal no. 8666/93, sendo-lhe aj-nda, aplicada mu1ta
correspondente a 2Z (dois por cento) do valor do
contrato, sem prejuízo das demais cominações legais
pertinentes à matéria, especialmente perdas e danos.

23.3 - O atraso injustlficado na conclusão da obra
sujeitará a empresa CONTRATADA ao pagamento de multa de
0,252 (vinte cinco centésimos percentuais) sobre o valor
total do contrato por dia de atraso, limitada a
30 (trinta) dias.

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

23.5 - A inadimplêncj-a sujeit.ará a empresa CONTRATADA
seguintes sanções admini strat j-vas, aplicávej-s na forma
1ei, garantidas a defesa prévia:

a) Multa de 108 (dez por cento) sobre o valor total do
contrato;
b) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo que o
município fixar, segundo a gradaÇão que for estipulada em
função da natureza da fafta;
c) Expedição de "Declaração de Inidonej-dade" com o
conseqüente cancelamento de seu registro cadastral, o que
impedirá sua participaÇão em licitações no âmbito do
Estado do Paraná.

23.6 - A multa a que afude 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 sançôes previstas nos
artigos 87 e 88 da Lei n". 8666/93.

23.7 - O Municlpio de Nova Santa Bárbara, para garantir o
fiel pagamento das muJ-tas, reserva-se o direito de reter
o valor contra qualquer crédito gerado pela proponente
adjudicada, j-ndependentemente de qualquer notificação
judicial ou extrajudicial .

3l
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24.1 - Constituem motivo
hipóteses prevj-stas nos
8666/93.

para a rescisão
artigos '11 e

do
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AS
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esrloo oo panenrÁ

23.8 - As sanções previstas neste Edital serão apli-cadas
sem prejuÍzo das demais comlnações estabelecldas na Lei
no. 8666/93.

24 DÀ RESCISÀO

contrato
da Lei

25 - DÀ CONTRÀIÀDÀ

25 .1- - As
através de

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
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 Munj-cípio, permanecendo a contratada como
responsáveI pelo mesmo .

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

obrigaçôes desta licitaÇão serão formalizadas
registro de empenho e respectivo contrato.

- As despesas decorrentes deste Edital correrão à
da seguinte dotaÇão orçamentária:

25.5
conta

Rua WalÊedo BittescouÍt dc Moracs no 222, Centro, Fonc 43. 3266.E 100, CEP - E6.250-000 Nova Santa Btubar4 Paraná -
wrrrv.nsb.or. gov.br
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25.6 - Todos os documentos, declarações ou atestados
apresentados, são de responsabilidade da proponente,
ficando a mesma sujeita às penalidades cabíveis em caso
de fraude.

25.1 - A
relativas a

empreiteira
execução das

A empreiteira deverá
pela obra e recolher a

caberá todas as providências
obras como sej am:

25.'l .l- - Eornecimento 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; manutenÇão da ordem e disciplina no
canteiro; e pagamento de tributos e quaÍsquer outras
contribuições.

25.8
técnico
CREA.

designar
respectiva

responsável
ART junto ao

o

25.9 - Não existirá qualquer vinculo juridico entre o
Órgão da Prefeitura Responsáve1 pela Construção e os
empregados, subcontratados ou fornecedores da empreiteira
euê, como ta1 , tenham relação com a obra.

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

25.LL - Fica convencionado que
regida pelo presente edital e
Gerais, Especi-ficações Técnicas

a execução da obra será
seus anexos (DisposiÇões
para a Execução de Obras

2016 870 0 5 . 0 01 . 15 . 4 s 1 . 01
20.L002

2076 880 0 5 . 0 0 1 . 15 . 4 51 . 01
20.L002

2016 890 0 5 . 0 01 . 15 . 4 51 . 01
20.1002

5L2 4.4.90.51.00.
00

Do
Exercicio

2076 897 0 5 . 0 01 . 15 . 4 5 1 . 0 r_

20.1002
'7 20 4.4.90.51.00.

00
Do
Exerclci-o

www.nsb.Dr.gov,br

lo la.s.go.51.oo. loo
I loo le xercicLo
lsoa la - a. so - 51.00 - loo
I loo lnxercicio
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Civis); pelo projeto
vencedora e toda a
complementares entre
que se mencione em

25.L4 - A substituiÇão
justificará atraso e/ou
dos serviços, f j-cando a
previstas neste edital .

0(8

considerado especificado e válido.

25.1-2 - A empreiteira, obrigatoriamente, deverá manter no
loca1 da obra uma cópia do:

. Projeto Técni-co (documentos gráficos) fornecido pela
Prefeitura.

. Memorial Descritivo (se houver) fornecido pela
Prefeitura.

o Quantitativos referentes à obra, fornecido pela
Prefeitura.

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

NOVA SANTA BARBARA

técnico; pela proposta da fj-rma
documentação da licitação que são
si, de modo que qualquer detalhe,

um documento e se omita será

da Prefeitura
de fotos e

um relatório

25.L3 - A empreiteira encamj-nhará ao Órgão
Responsáve1 pela Construção, acompanhado
assinado pelo Engenheiro responsáve1,
semanal de vi-sita à obra.

de profissional na equipe não
o comprometimento da qualidade
emprêsa sujelta as penalidades

25.15 - A empresa deverá manter na obra uma pessoa que
responderá pela mesma na ausência do engenheiro. Esta
pessoal deverá ser um mestre de obras, com experiência
comprovada em carteira de, no minimo, 1 (um) ano em obras
de construÇão clvil.

26 DISPOSIÇOES GERÀIS

26.L - O licitador se reserva o direito de revogar
anular êsta licitaÇão, parcial ou totafmente, sem
caiba a proponente o direito de qualquer reclamação
indenização.

Rua Waltedo Bittcncourt de Moraes no 222, CeÍ[ro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Noya SaÍlta BfubaÍa Paraná -
wllru.nsb.or.gov.br
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26.2 - O 1j-citador poderá decl-arar a llcitação deserta ou
fracassada, quando não ocorrerem proponentes à licitação
ou nenhuma das propostas de preços satj-sfizer ao objeto
e/ou ao projeto e/ou às especificações, re spectivamenLe,
ou anul-ar quando ficar evj-dencj-ado que tenha havido fafta
de competição e,/ou conluio.

26.3 - A participaÇão nesta licitação implica a
integral e irretratáve1 dos termos do edital
documentos licitatórios.

aceitação
e demais

26.4 - Eica estabelecido que toda e qual-quer informação,
escfarecimentos ou dado fornecj-dos verbalmente por
empregados do licitador não serão considerados como
argumento para impugnações, recJ-amações e reivindicações
por parte das proponentes.

26.5 - O Contratante se reserva o direito de paral-isar ou
suspender, a qualquer tempo, a execução da obra, medj-ante
pagamento único e excfusivo dos trabal-hos efetivamente
executados, através de medição, e, quando for o caso, dos
materiais existentes no l-ocaf da Obra, pelos custos de
aquisição regularmente comprovados.

26.'l - Caberá a Contratada o pagamento ou o ressarcimento
ao Contratante de todos os val-ores de multas aplicadas
peI-a 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 part.e, a nenhuma pessoa fÍsica ou juridica, sem
autorização prévia, por escrito, e expressa anuência do
Contratante. Caso haja autorização e expressa anuência do
Contratante, para gue a Contratada possa subcontratar
serviços, esta subcontratação não altera a
responsabilidade da Contratada, guê contj-nuará íntegral
perante o Contratante, bem como, não existirá vínculo
entre o Contratante e a subcontratada, no entanto esta

Rua Walfredo Bittercourt de Moraes n' 222, Cenfo, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
www-nsh.pr.sov.br
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26.6 - A Comissão de LicitaÇão, a seu exclusivo cri-tério,
poderá efetuar vistoria nas instalações das proponentes
durante a fase licitatóri-a.

PDF Compressor Free Version 



PREFEITURA MUNICIPAL

0s0

responde
perf e j-Ção

solidariamente
da prestação,

com o subcontratante pela

26.9 - A Contratada assumirá integral responsabilidade
pelos danos gue 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 decorrêncj-a dos mesmos.

26.10 - Por determinação da Contratante, a Contratada
fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer na
Obra, em até 25e" (vinte e cinco por cento) do preço
inicial atuali-zado do Contrato.

26.10.1 - A supressão de serviços
celebrado expressamente entre
Contratada, poderão ultrapassar o
subi.teu 26,LO.

resul-tantes de acordo
o Contratante e a
11mite estabelecido no

estabelecidos neste
e incfuir-se-á o do

26.10.2 - Se no Contrato não houverem sido contemplados
preços unitários para determinados serviços, esse serão
fixados mediante acordo entre as partes, respeitando-se o
1i-mite estabelecido no subitem 26.LO.

26.11, - Na contagem
edital, excluj-r-se-á o
vencimento.

dos
dia

prazos
do inicio

26.L2 - Caso as datas previ-stas para a realização
eventos da presente licitação sejam declaradas feriado
ponto facultativo, agueles eventos serão realizados
primeiro dia útj-l subseqüente.

de
ou
no

26.13 - Nâo será desclassificada a
porte) que apresentar documentaÇão
vencida, conforme estabelecido no
da Lei Complementar 123/2006 de 15

empresa (micro/pequeno
com a data de validade
Artigo 42 e seguintes
de dezembro de 2006.

26.L4 - Caso gualquer dos particlpantes (micro/pequena
empresa ou profissional) apresente Certidão ou documento
com a data de validade expirada, será concedido prazo de
02 (dois) dias, contados do momento em quê o proponente

36
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for decfarado vencedor do certame, prorrogáveis por
periodo para que a situação seja regulartzada,
conforme Lei Complementar 123/2006 de 15/12/2006.

igual
tudo

26.75 - A não regulari-zação da documentação, no prazo
prevj-sto no & 1" da Lei Complementar L23/2006 de 15 de
dezembro de 2006, i-mplicará decadência do dj-reito à
contrataÇão sem prejuizo das sanções previ-stas no Artlgo
81 da Lei 8666/93, de 2l de junho de 1993, sendo
facultado à administração convocar os lj-citantes
remanescentes na ordem de classificação, para assinatura
do contrato, ou revogar a licitaÇão.

26.16 - As marcas comerciais dos materiais constantes nos
projetos, nas especi-ficações técnicas, nos memoriais e
nos orÇamentos, quando cj-tadas, são protótipos comerciais
que servem, excl-us ivamente, para indicar o tipo de
material- empregado. Portanto, serão aceitos materiais com
qualidade, caracteristicas e tipo equivalentes ou
similares.

26.L'7 - Fica eleito o Eoro da Comarca de São Jerônimo da
Serra, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para serem dirimidas possívels
dúvidas oriundas desta l-icitaÇão.

As informações especificas relativas ao Edital, seus
adendos, modelos, e anexos, poderão ser solicitados, por
escrito junto à Comissão Permanente de LicitaÇão da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na Rua
ülal-fredo Bittencourt de Moraes, 222 - Nova Santa Bárbara
- Paraná, "fac-simiIe" (43 ) 3266-8L00, nos horários
compreendidos entre 8:00 às L2:00 e 13:00 às 1-7:00, de
segunda a sexta-fei-ra, ou ainda por E-mail:
lj-citacaoGnsb.pr.gov.br até 07 (sete) dias antes da data
1lmj-te estabelecida para recebimento das propostas
(envelopes no 01 e no 02) . Ainda, demais informações,
poderão ser prestadas pessoalmente ou pelo Eone (43)
3266-8700, nos horárj-os acima especificados.

Nova Santa Bárbara, 21 de outubro de 2016.

Rua walfredo Bittencoun de Mones n' 222, Centro, Fone 43. 3266.6t00, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
www.nsb.pr.eov.br
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J^^.\A^r a[..§.lú
Niva].dir Silwegtre

Presidente da Comissão de Licj-tação
Portaria n" 0'70/2074

iÍoáo Àn nio Bortotti
Secretário de Obras, doTr abalho e Geração de Empregos

Taglnivan Sat ro
Engenheiro Civil do Municipio

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes Íro 222, CenEo, Fone 43. 3266.E100, CEP - E6.250400 Nova Sarta BáÍbara, Parâná -
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MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITÀDÀ DE OBRA A
PREÇOS FIXOS E SEM REAJUSTES QUE ENTRE ST
CELEBRAM O MUNICiPIO DE NOVA SÀl{TÀ BiíRBàRÀ E
A EMPRESÀ
NA FORMA ABAIXO:

TO!'ÍADÀ DE PREÇOS N" 04/2016

Pelo presente instrumento particular de
contrato, vinculado ao Edital IO!{ADÀ DE PREçOS No
o4/20L6, de um 1ado, o UUNICÍpro DE NovÀ sÀl(rÀ BiiRBÀR:À,
pessoa jurídica de direito púbIico interno, com sede à

, Nova Santa Bárbara - Paraná,
inscrito no CNPJ sob o no , neste
ato representado por seu Prefeito
brasileíro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominado CONTRjÀIÀI{IIE, e, de outro lado, a
empresa r pêssoâ juridica de direito privado, com
sede na Rua
.E D.

Ll . . . . ,

no noinscrita CNPJ sob o
neste ato representado por

, j-ns crito no CNPE sob o n o

, portador da cédu1a de identidade R. G. no
, residente e domiciliado na Rua .. . . ,, no

, a seguir denominada CONTR:ATÀDÀ,
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 cláusul-as e condições:

CLÀUST'LÀ PRIMEIRÀ - DO OB.'ETO

Constitui objeto desta licitação a Constitui objeto desta
licitação a Contratação de empresa para execução de
PavimentaÇão em Ruas do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara,
de acordo com as normas previstas no edital de Tomada de
Preços no. 04/20l-6, do qual resulta este contrato e de
conformidade com a proposta da contratante, vencedora do
processo licitatório em questão.

Rua WalÊedo Bithncouí de Mora€s no 222, CentÍo, Fonc 43. 3266.t100, CEP - 86.250-000 Nova Santa B&bara, Paraná -
www.nsb.or.gov.br
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a) Edital de TOMADA DE PREÇOS No
b) Proposta da CONTRÀTADA, datada
c) Placas de Obra;
d) Memoriais;
e) Projetos;
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O preço
deste Contrato, a
R$ ( ),

de

para a execução do
fixo e sem reajuste
por diante denominado
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CLÀUSULÀ SEGUNDÀ DOS ÀÀIEXOS CONTR,AÍUÀIS

Fazem parte integrante do presente contrato, como
estivessem transcrj-tos, os seguintes documentos:

04/2016, e seus Anexos;

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta
c1áusula, de que as partes declaram ter pleno
conheci-mento, serão considerados suficientes para, em
conjunto com este contrato, definj-r o seu objeto e a sua
perfeita execução.

Parágrafo Segrundo - A partir da assinatura do presente
contrato, a eIe passam a se vincular todas as atas de
reuniões e/ou termos aditj-vos, que vierem a ser
realizados e que importem em alterações de qualquer
condlção contratual, desde que devidamente assinados
pelos representantes legais das partes.

Os serviços e materlals necessários à
conclusão da obra, objeto deste contrato, serão
executados e fornecidos sob regime de emprej-tada global e
de conformi-dade com as especificaÇões constantes do
Edital- TOMADA DE PREÇOS No 04/2016, obedecendo aos
requisitos de qualidade, resistência, funcionalidade e

seguranÇa, previstos nas Normas do Ministério do Trabalho
e ABNT, pertinentes.

CLÀUSUÍ,À QUÀRTÀ DO PREçO

se nele

obj eto
éde

"Va1or

gJ-oba1
preÇo
daqul

Contratual-" .

Rua Waltedo Binencoun de Moraes n'222, Ceotlo, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250{00 Nova Santa Bâbard, Paraná -
.or.sov.br
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Parágrafo Único -
estão incl-us as as
demais encargos
contratado.

a55
NOVA SANTA BARBARA

No preço apresentado nesta cIáusu1a já
despesas com impostos, seguro, taxas e
necessários à execuÇão do objeto

CI.AUST'LÀ QUINIÀ DÀS CO!{DIçOES DE PÀGÀI'ÍENTO

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 atendi-das
às condições de para liberação das parcelas.

O faturamento deverá
(duas) vias (original
Contratante.

apresentado
uma cópia),

ser
e no

protocolado, em
protocolo geral

02
da

O faturamento deverá ser apresentado, conforme sêgue:

a) Nota Eiscal com discriminaÇão resumj-da dos serviços
executadosr periodo de execução da etapa, número da
licitação e termo de contrato de empreitada, observação
referente à retenÇão do INSS e outros dados que julgar
conveni-entes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e
esteja certificada pelo Engenheiro responsável pela obra.

c)Cópj-a 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
recol-himentos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS, do ú1timo recolhimento devido, devidamente quitada
e autenticada em Cartório, de conformidade com
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusj-vo
para cada Obra.

4t
Rua Walfredo Bittsncourt de Moraes no 222, Ccntm, Fone 43. 1266.8100, CEP - E6.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -

wwrr.nsb.or.eov.br

b)Fatura com discriminação resumÍda dos servj-ços
executados, periodo 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
responsáveI pela obra.
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quitaÇão
garantia

junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
de execuÇão.
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À liberação da prirneira parcela fica condicionada à
apresentação:

a) Da
b) Da
CND;
c) Da
d) Da

guia da ART do Engenheiro responsáve1 pela obra;
quitação junto ao INSS, através de matricula e/ou

À liberação da ultina parcela fica condicionada à
apresentação:

a) Da certidão negativa de débitos, expedida
referente ao objeto contratado concluido;
b) Do Termo de Recebimento Provisório; e
c) De comprovante, nos casos previstos, de

pelo INSS,

definitivas de água e energia elétrica. As
referentes ao consumo de água e energia,
execução do objeto do 1ote, são de
responsabilidade da Contratada.

CLÀUSU]..À SEXTÀ - DÀ VIGENCIÀ

O prazo de vigência do presente Contrato é de
dias, contados da data da assinatura do mesmo.

CLÀUST'Í..À SETIMA - DO PRAZO DE ENTREGÀ DÀ OBRA

A contratada obriga-se a entregar a obra conc.l-uida, sem
nenhuma pendência e provisoriamente recebida, em até

( ) dias, contados do 10" (décimo) dia da
data de assinatura deste contrato.

CI,AUSULÀ OITÀVA - DO RECEBIMENTO DÀ OBRA

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

ligações
despesas

durante a
inteira

funcionários,
enviados pelo

À Contratada deverá pernitir ÇÍue
engenheiros, especialistas e denais peritos
Contratante:

Rüa Waltedo Bittencouí de Moraes no 222, Centm, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbara Paraná -
www.nsb.or.eov.br
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No desempenho destas
Contratante contar com

A execução de
permi-tida com

tarefas, deverão os técnicos da
a total colaboração da Contratada.

servl-Ços aos domingos e feriados só serão
fiscalj-zaÇâo.

05?NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

a) Inspecionem a qualquer tempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem
necessários conferir i
c) Verifiquem se estão disponiveis, na obra, os veiculos,
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.

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 canteiro da obra o Boletim
Diário de Ocorrências - BDO, que deverá ser preenchido e
rubricado pelo encarregado da Contratada e pela
fiscalização.

autorização prévia da

A Contratada será obrj-gada a reparar, corrigir, remover,
substituir ou reconstruir, à suas expensas, no total ou
em parte, os servj-ços referentes à obra em que se
verifiquem vicios, defeitos ou incorreções resultantes de
má execução ou má qualidade dos materj-ais empregados.

Caso a Contratada não execute, total ou parcJ-aImente,
qualquer dos itens ou serviços previstos, o Contratante
reserva-se o direito de executá-1os diretamente ou
através de terceiros. Aj-nda, a Contratada deverá atender

Rua Wslfredo Bittenc.uí de Moraes no 222, Centlo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa BáÍbar4 Paraná -
www.nsb.pr.qoY.br
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PREFETURA I\4UNICIPAL

A Contratada deverá manter no 1ocal 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 órgão fj-nanciador da obra.
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053NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Assim que a execução da obra tenha sido concluida
conformidade com o contrato, será emj-tido termo
recebimento provisório assinado pelas partes em até
(quinze) dias da comunicação da Contratada.

de
de
15

Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento
provisório, será procedido o recebimento defj-nitivo, por
comissão especificamente designada pelo Contratante,
ocasião em que será lavrado termo de recebimento
definitivo. Sendo euê, o recebimento provj-sório ou
definitlvo não exclui a responsabj-lidade civil- pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional, pela
perfeita execução do contrato.

O Contratante toma posse do Canteiro
do contrato dentro de 03 (três)
formalização do Termo de Recebimento

de Obras e do objeto
dias da data da

Definitivo.

criíusur.l Nor{À - DA FrscÀLrzàçÃo

Do control-e e fiscalização da execução deste contrato,
por parte da Contratante, se incumbirá servidores de seu
quadro, por esta designada, tendo em vista assegurar o
pleno cumprimento das obrigações contratuais, sem
prejuizo de outras previstas na 1ei, 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 excfusivo
interesse da Contratante, não exclui, nem reduz a
responsabilidade da Contratada, mesmo perante terceiros,
por quai-squer irregularidades que se apurem na execução
do presente contrato, e na sua ocorrência, não implica
co-responsabilldade da contratante ou de seus agentes,
cabendo à contratada, mediante notificação, corrigir as
falhas, imperfeições ou deficiências apontadas pela
fiscali-zação.

Rua Walfiedo Bittcncourt de MoÍaes no 222, Centlo, Fonc 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa BfubaÍ4 Paraná -
www.nsb.pr.gov.br

4.1

às determinações da fiscalização no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e
colaboração necessária.
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A caução responderá
deste contrato, em
forem impostas.

NOVA SANTA BARBARA

pelo fiel cumprimento das clausulas
especiaf pelas eventuaj-s multas que

0s1
ESTADO DO PARANA

CLÀUSULÀ DECI!!À DÀ GÀRA}ITIÀ DE EXECUçAO

A garantia (cauÇão) poderá ser levantada com os juros e
acréscimos da poupanÇa, sendo repassada a contratada,
após a assinatura do Termo de Recebimento Defj-nitivo da
Obra, de cujo recebimento a empreiteira dará quitação.

Caso a contratada opte por sequro-garanti-a ou fiança
bancária, os mesmos deverão ter val-idade até a emissão,
pela Contratante, do Termo de Recebimento Definitivo da
Obra.

Al-ém das naturalmente decorrentes do prêsente 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 gue não
tenham sido incluidos 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 êncargos e obrigações
trabalhistas, securitárias, previdenciárias, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato,
relativos à mão-de-obra e materiai-s utilizados, bem como
os decorrentes de responsabilidade civil em geral;
c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou preSuizo
causado às instalações e ao pessoal da CONTRATANTE ou
tercej-ros, 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
envol-vidas dando conhecimento à fiscalização da
programação. Em caso de constatar discrepâncias, erros,
omissões ou dúvidas, deverá apresentar proposta de

45
Rua Walftedo Bittencourt de Moracs oo 222, Cenuo, Fone 43. 3266.t100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbar4 Parôná -

www.nsb.or.sov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

soluÇões, cabendo à fiscalização acej-tar ou solicitar a
apresentação de outras alternatj-vas, levando sempre em
conta a boa técnica;
e) A CONTRATADA assumirá exclusiva responsabilidade por
todos os prejuizos que causar ao Muni-cipio de Nova Santa
Bárbara, por inadimplemento de qualquer obrigação
contratual, especialmente no gue se refere ao cumprimento
das especificações, projetos e prazo de execução;
f) Efetuar às suas expensas, o transporte de pessoal,
materiais e equipamentos, até o 1oca1 da obra;
S) Manter no local- da obra, preposto habilj-tado para
representá-1a 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 1i-beração da
obra, antes da expedlção do Termo de Recebimento
Provisório a ser lavrado pela Eiscalização;
i) Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito,
ressalvados os entendimentos verbais determinados pela
urgência, que deverão ser regj-strados no Diário de Obras
e confj-rmados por escrito no prazo de 03 (três) dias
úteis;
j ) Manter em compatibilidade com as obrigações por eIa
assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Edital Tomada de PreÇo No

04/2016, durante toda a execuÇão deste contrato.

CLÀUSULÀ DECII'íÀ SEGI'I{DÀ DÀS OBRIGÀÇõSS OA CONTRÀTÀI(TE

AIém das naturalmente decorrentes do presente contrato,
constj-tuem obrigações da CONTRATANTE:

Rua Walfredo Bitteocourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubarq Paraná -
wrrw.nsb.or.gov.br
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a) Pagar o valor constante na cláusula quarta no prazo
avençado;
b) Acompanhar e fiscali zar os serviços êm todas as suas
etapas, regj-strando as ocorrências no Diário de Obras,
sendo que a fiscalização periódica não impli-ca 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:
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Quando a Contratada
contrato a guaisquer
sem expressa anuência

Quando
aceita

NOVA SANTA BARBARA
0s1

estaoo oo plnmÁ

- Nome, endereço, telefone, engenheiros responsáveis,
- fiscalização e mestre de obras da CONTRATADA;
- Nome, endereço e telefone da fiscalizaçáo da obra;
- Prazo para execução da obra;
-Data do inicio das obras, dias corridos
acumulativamente os dj-as impedidos de trabalhar,
casos fortuitos ou de força maiori
- Substituição de desenhos ou especifi-cações;
- Dúvidas, alterações e definições;
- Inicio e término dos principais servj-ços;
- Comunicações em gera1, entre a CONTRATADA
MUNICÍPIO.

CLÀUST'LÀ DECI!,ÍÀ TERCEIRÀ - DÀ RESCISÀO

O Contratante se reserva o direito de rescindir
contrato, independentemente de interpeJ-ação judicial
extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

eo

por

o
ou

Quando a Contratada fa1i, for dissolvida ou por
superveniente capacidade técnlca;

Quando houver inadimplência de c1áusulas ou condições
contratuais por parte da Contratada e desobediência da
determinação da fi-sca1j-zação;

transferir, no todo ou
empresas ou consórcios
do Contratante;

em
de

parte, o
empresas

houver atraso dos servj-ços,
pelo Contratante, pelo prazo de

sem justiflcativa
30 (trinta) dias;

Decorri-do periodo igual ou superior a L/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 subiteú L7.6;

A rescisão do contrato, quando motj-vada por qualguer dos
subitens anteriores relaclonados, implicará a apuração de
perdas e danos e a aplicação das demais penalidades

Rua Wal&cdo Bittencourt de MoÍaes no 222. CentÍo. Fone 43. 32ó6.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbar4 Parüá -
wlrrry.nsb.pr.gov,br
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NOVA SANTA BARBARA o6z
esrloo oo penmtÁ

legais cabiveis e mencionadas nos
Lei Federal no 8.666/93.

Artigos 78, 79 e B0 da

cLÀusur.A DEcr!!À QUÀREA - DO CÀSO FORTUTTO E FORçÀ t'íArOR

Os motivos de caso fortuito e força maior, definido pela
Leglslação civi1, deverão ser notificados e comprovados a
CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) dias úteis de suas
ocorrências e constarem devidamente registrados no Diárío
de Obras e em sendo aceitos, não serão considerados para
a contagem de prazo de execução.

CLAUSULÀ DECIIIA QUINTÀ - DÀS DESPESÀS ORÇÀI'ÍENIÀRrÀS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por
conta da dotação orçamentária:

- Contrato de Repasse oGU 829'775/20L6IMCIDADES/CAIXA
Programa Planejamento Urbano, no Val-or de R§_
( , guê serão pagos conforme execução da Obra
mediçôes feitas pela Contratante.

- Contrapartida do MunicÍpio no valor de R§_,
, guê serão pagos conforme execução da obra e

medições feitas pelo Município.

CLáUSULÀ DÉCII.{A SEXTÀ - DO FORO

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centm, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa BárbaÍq PaÍaná -
www.nsb.or.sov.br
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DOTAÇÕES

2016 870 05.001.15.45L.
0t20.7002

0 4.4.90.51.00.
00

Do
Exercicio

4.4.90.51.00.
00

Do
Exercicio

2076 880 05.001. 15.451.
0120.1002

504

2016 890 05.00L.15.451.
0120.1002

512 4.4.90.51.00.
00

Do
Exercici-o

2076 891 05.001.15.451.
0t20.1_002

120 4.4.90.51.00.
00

Do
Exercicio

48

lExerc lconta lEuncional lFonte
li"i-o la" lprosramática lr".,r,I 8""0"" I I

de lNatureza

"o ld""p""u
da Grupo da

fonte
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ESTÂDO DO PARANA

Elegem as partes, de comum acordo, o
São Jerônimo da Serra - Paraná, como
para serem dirimidas todas as dúvj-das
origJ-nem no presente contrato.

foro da Comarca de
o único competente
que porventura se

Assim, estando justos
contrato em 03 (três )

02 (duas ) testemunhas .

contratados, firma
de igual teor, na

e
vias

o presente
presença de

Prefeitura do
Bárbara, .... de

Munj-cÍpio
de

Nova Santade
20]-6.

Enpresa Vencedora

Prefeito lúrnicipal

Rua Waltedo Bittencoun de Mordes n' 222, Certro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, PaÍdná -
r,vww.nsb.pr.gov.br
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Responsável pelo acompanhamento do contrato
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍADÔ DÔ PARÂNÂ

I,IODELO No 02
(razão social, endereÇo, telefone, "fac-simi1e", e-maif e

CNPJ)

CÀRTÀ - CREDENCIÀI

( íaserír o local) (ínserir dia) de ( ínserír r,ês) de
( ínserír o an.o)

À
Comissão de Licitação.

REE: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 04,/201-6

Prezados Senhores,

o aba j-xo assinado,
(ínserír o r,oue c,ry»Leto), carteira de identldade,
(inserir o ntfuero e o órgão e-issor) , na qualidade de
responsáveI legal pela proponente (ineerít o noae da
proponente\, vem, pela presente, informar a Vossa
Senhoria, que o senhor (inserír o nolúe coq>leto)
carteira de identidade ( ínserír o nrfuero e o orqiao
eraissor) , é a pessoa designada por nós para acompanhar a
sessão de abertura e recebimentos da documentação de
habilitação e propostas de preÇos, para assj-nar as Atas e
demais documentos, e com poderes para renunciar a prazos
recursais a que se referir a licitaÇão em epigrafe.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG n", e assinatura do responsávei)

(Nome, RG no e assinatura do representante legal)

OBS: Eirma reconheclda do responsáveI 1egaI

Rua Wal&edo Bittencourt de MoÍaes no 222, Centro, Fore 43. 3266.E100, CEP - 86.250400 Nova Santa BáÍbara Paraná -
www. nsb,or, gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANÁ

ITODELO N" 03
(razão social, endereÇo, telefone, "fac-simiIe", e-mail e

CNPJ)

DECLÀRAçÃO DE RECEBIMENTO DE DOCTME!flTOS

Ref : EDITâL TO!'BDÀ DE PREÇOS N"04l2016

Objeto: Contaatação de êEpreÉre para execução de
Pavimentação de Ruas do t'tunicípio de Nova Santa Bárbara.

O signatário da presente, o senhor (lnserir nome
completo) , representante 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 êm

apreÇo.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.E 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
5l

(@t,
(iaserir o dia) de (;!93!41!) de (ínserír o ano)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável 1ega1)
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NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PARANÁ

MODELO NO 04

ATESTÀDO DE VISITÀ

Ref : EDITÀI TO!,IÀDÀ DE PREçOS N" 0412016

Objeto: ContEatação de êrtrpresa pare execução de
Paviaentação de RuaE do lúrnicípio de Nova Santa Bárbara.

(iaserir o loeal),
(inserir o dia) de (inserir o aês) de ( ínserír o ano)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsáve1 pelo
licitador)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro
habilitado da proponente)

Rua WalÊedo Bittercourt dc Moraes no 222, CsDüo, Fonê 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Sarta Bárbar4 Para.ná -
www. nsb.or. sov.br
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Decl-aramos que o Engenheiro (iaserir
n<re c@ leto) , CREA n" ( iaserir o ntfuero) da proponente
( ínserír o r:ome da p.roÍ»or:ente), devj-damente credenciado,
visitou o l-oca1 da execução da Obra do lote único, objeto
da Tomada de Preços em epigrafe.
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NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PARANÁ

toDEr.o No 05
(razão social, endereço, telefone, "fac-simi1e", e-mai1 e

CNPJ)

DECIJÀRAÇAO DE RESPONSÀBrLrDÀDE EECNTCA

À Comj-ssão de Licitação

Ref: EDITÀ! IOMàDà DE PREçOS N" 0412016

Conforme o disposto no Edital- em epigrafe e de acordo
com a Resolução n" 218 de 29/06/'73 e n" 317 de 31/10/86,
do CONFEA - Consel-ho Federal de Engenharia, Arqui-tetura e
Agronomia, declaramos que o responsáveI técnico pela Obra
do Lote, caso venhamos a vencer a referida licitaÇão, é:

Declaranos, outrossim, que os prof íssionaj.s acj-ma
relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de
profissionais permanentes, com relacionamento junto à
empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

(inserir o loc,al) (ínserir o día) de (inserir o arês) de
( íneerír o ano)

(carj-mbo, nome, RG no e assinatura do responsáve1 Iega1)

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centm, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Nova Santa B&bara, PaÍaoá -
\r'\f,w.nsb.pr.eov.br

Lote
no

Nome Especial
idade

CREA
no

Assinatu
ra
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Data do
Registr

I
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I@DELO ÀIo 06
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e

CNPJ)

DECLARAçÃO DE SU,TEIÇãO ÀO EDrrÀr E rNErrSTÊNCIÀ DE EÀTOS
SUPERVENIENTES IMPEDIUVOS DÀ EABILITÀÇãO

À Comissão de Licitação

Ref : EDITÀL TO!'ÍàDÀ DE PREÇOS N" 04,/2016

O signatário da presente, em nome da proponente,
(inserir o nome da proponente), decJ-ara, expressamente,
gue se sujeita às condições estabefecidas no Edj-tal de
Tomada de PreÇo em consideração, dos respectj-vos modelos,
adendos, e anexos e documentos, que acatará integralmente
qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador
quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam
atendido às condiÇões estabelecidas e demonstrem integral
possibi-Ii-dade de executar a Obra e/ou os Servi-ços,

Declara, ainda, para todos os fins de direito,
inexistência de fatos supervenientes, iryeditivos
qualif,icação ou quê comprometam a idoneidade
proponente nos termos do Artigo 32, & 2o, e Artlgo 97
Lei 8.666/93, e suas alterações e que está ciente
obr j-gatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

a
da
da
da
da

(inserir o locall , (inserir o día) de (ínserir o aês) de
(inserír o ano)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsáve1 1ega1)

Rua WdÊedo BittcncouÍt de MoÍaes no 222, Centro, Fone 43. 3266.E 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubar4 PaÍaná -
www.nsb.or.sov.br
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ESTADO DO PARANA
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANÁ

ITODELO No 07
(razão social, endereÇo, telefone, "fac-simi1e", e-mail e

CNPJ)

PROPOSTÀ DE PREçOS

À Comissão de Licitação

Ref : EDITÀÍ.. TO!íÀDÀ DE PREçOS N" 0412016

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S

nossa proposta de preços relativa à execução (inserir
objeto da licitação), do Lote Único da licitaÇão
epigrafe.

a

em

pÍoposta) (inserir o valoz por extenso) .

O prazo de execução do objeto do referido l-ote é
ínserír o pzazo de execução) meses, contados à partir

10" (décimo)
Empreitada.

O prazo
(iaserír o

dia da data de assinatura do Contrato

valídade pot extenso) dias a

de
do
de

de
de

de validade da proposta de
pzazo de valída.de) (ínserir

preÇos e
o Prazo

estabelecida para o
no 01 e n" 02) pela

partir da data limite
das propostas (envelopes

Licitação.
recebimento

Comissão de

As condições de pagamento
de licitação modalidade Tomada

as constantes no edi-ta1
PrêÇos, n" 04/20L6.

são
de

Aceitamos todos os termos do Edital . No valor
proposto está sendo considerados todos os custos, como
materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seçJuros,
inclusive encarqos trabalhistas e sociais,
prevldenciários, fiscais, ensaios, testes e demaj-s provas
exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que

55

Rua WalÊcdo Binencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.t100, CEP - 86.250400 Nova Santa BáÍbar4 Pardrá -
rt\lrw.nsb,DrÉoy-br

O preço g1oba1, fixo e sem reajuste, proposto para a
execução do objeto do lote é de R$ (ínserír o valor da
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PREFEITURA MUNICIPAL
070NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

possam infl-ui-r direta ou indiretamente no custo de
execução das obras/serviços.

Atenciosamente,

(carimbo, nomê, RG no e assinatura do responsáveI 1ega1)

Rua Walfredo BinencouÍt de Moraes ro 222, Cenúo, Fone 43. 3266.t 100, CEP - E6.250-000 Nova Sarta BáÍbar4 Paraná -
www.nsb.pr.eov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

OBRA: Contrataçáo
Pavioentação de Ruas

de êurFrêsa para
do lúrnicípio de Nova

execução de
Santa Bárbara.

0it
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

!,ODEIJO N" 08
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mai1 e

cNP.r)

ESPECIFICÀÇOES TECNICÀS

Ref: EDITAL TOIBDÀ DE PREçOS N" 04/2016.

MUNICIPIO: ÀIova Santa Bárbara

PROPONENTE: (ínserír o rrome do proponente)

PLÀlrrLEÀ DE SERVrçOS COM FORNECIMENTO DE !.ÍATERTÀrS

(inserir o locaTl , (ínserir o día) de (ingerir o arés) de
(inserir o ano)

(carimbo, nome, RG n" e assinatura do responsáve1 lega1)

(carimbo, nome, CREA n", e assinatura do Engenheiro
habilitado )

Rua Walfredo Bittcocourt de Moraes no 222, Cçntro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santâ Bárbar4 Paraná -
www.nsb.pr.gov.br

LOTE 01
ITEf'{ ESPECTFTCÀçAO T'NID QTDE I'NITÀRIO TOTÀI

1

VÀTOR TOEAI. R§

57

PLÀIIILIIA DE SERVIÇOS
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PREFEITURA MUNICIPAL 072
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÂ

}IPDELO No 09
(razão social, endereço, telefone, "fac-simiIe", e-mail ê

CNPJ)

DECr.àR:AçÀO DE CTMPRIMENTO ÀO ÀRT. 7", INC. XEXIII DÀ CE.

À Comlssão de Licj-tação

Ref: EDITÀ! TO!{ÀDÀ DE PREÇOS N" 0412016.

Prezados Senhores

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome
compTeto), representante legalmente constituido da
proponente (inserir 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 (quatorze) anos.

(iaserir o local\ , (ínserír o dia) de (ínserír o mês) de
(inserir o ano\

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsáve1 legal)

Rua Wal&edo BittencouÍ de Moraes n' 222, C€nto, Fone 43. 32ó6.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbara, Paraaá -
www.nsb.or.sov.br
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PREFBTURA MUNICIPAL
0i3NOVA SANTA BARBARA

ESTÂOO DO PARANA

ldoDELO No 10
(razão socj-al, endereço, telefone, "fac-simj-1e", e-mail e

CNP.I)

REr,ÀÇÃo DE DrspoNrBrr.rDâDE DE \rEÍcuro, uigurr.ras s
EQUIPÀI'ÍENTOS

Ref: EDIIÀJ.. TO!íADà DE PREÇOS N" 0412016.

MUNICIPIO: Nova Santa Bárbara
OBRÀ: Contratação da êEpresa para execução de
Pavimentação de Ruas do Mrnicípio de Nova Santa Bárbara.
PROPONENTE: (ingerir o none do proponente)

OBS: Relacionar somente os veicul-os, máquinas e
equipamentos que estarão disponiveis (próprios, alugados
ou outros) na Obra do Lote. Declaramos outrossi-fr, qae os
veícalos, maquínas e equipamentos supra-Íelacíonados
serão dísponibiJ'izados aa obÊa na eventual cor:tÍataÇão.

Rua WalÊedo Bittcncourt de Moraes no 222, Cenüo, Fonc 43. 3266.E 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubara, Paraná -
www.nsb.or.eov.br

Fo:aoa
Àqui sição
(próprio,
alugado,

etc)

Àno
Eebricaç

ão

Qua
nt.

Estado
de

I.íanutênç
ão

Lote
Ílo

Veiculo/Maquina/Eq
uipanento

Marcâ
ê

líode]'o

IIIII

59

(@\,
(ínserír o dial de (inserír o aês) de (ínserír o ano)
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PREFEITURA IúUNICIPAL q71
NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANÁ

(carimbo, nome, RG n" e assinatura do responsáve1 legal)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro
habilltado)

www.nsb.pr.gov.br
Bárbara. Paralá -
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fooe 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
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PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 075
estaoo oo panauÁ

ÀuExo r

MEI.íORIÀI DESCRITIVO

Rua WalÊedo Binçncourt de Mo.aes n' 222, Centlo, Fonc 43. 3266.t100, CEP - 86.250-000 Nova Sarta BfubarÀ ParaÍrá -
\r1À1 .nsb.pr.eov.bÍ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA 076Av. Walter Guimaráes da Costa no 5'12. FoneFax l0/.3) 2&1222 - CNPJ N.o 95.56í.080/000160
E-lnail: pD!§U@oEd&raILbr - Nova Santa Báôara - Paraná

Expediente: Processo Administrativo n' 541201 6

Origem: Departamento de Licitações e Contratos

Assunto: Análise jurídica paÍa o efeito de aprovação prévia de edital e minuta

contratual, ex vi do art. 38, parágrafo único, da Lei no 8.666193

Ementa: DIREITO ADMINISTRATM. LICITAÇÃO

PÚBLICA. ToMADA DE PREÇos. APRovAÇÃo Do

EDITAL E MINUTA CONTRATUAL. Tomada de Preços

com vistas à contratação de obras de engeúaria. Aprovação de

edital de licitação e minuta contratual.

I. DO RELATÓNTO E,NI SÍNTESE APERTADA

Para exame e parecer jurídico, o DepaÍamento de Licitações e

Contratos Administrativos, remeteu o Processo Administrativo epigrafado, versando

sobre o edital de Tomada de Preços n."0412016. A matéria é trazida à apreciação

jurídica com amparo no art. 38, parágrafo único, da Lei de Licitações e Contratos

Administrativos. O objeto do certame destina-se à contratação de empresa para

execução de Pavimentação em Ruas do Município de Nova Santa Bfubara" conforme

solicitação do Engeúeiro Civil e autorização para realização de processo licitatório

emitido pelo GIGOV/LD por se tratar de Convênio do Govemo Federal confomte

Contrato de Repasse OGU n.o 82977512016/MCIDADES/CAD(A - Programa

MCID/PLANEJ URBANO - Pavimentação.

Era o que se tiúa para relatar.

2, DO PARECER PELA APROVAÇÃO DO EDITAL E MINUTA

CONTRATUAL

Rua Walfredo Bittêncourt Moraes,222 - FonêlFax (0s43) 326&8100 . E.mail: Ds!§U@b.pLgalLlE. Novâ Sant Báíbaía - PaEná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walter Guimarâes da Costa no 5'12, Foney'Fax (c/.3) 2&1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/000160

E-mail: DElsuAotdffgrLlll - Nova Santa Bárbara - Paraná

Após exame minucioso do rascunho inicial, com acréscimos e

supressões que se impuseram, esta Assessora Jurídica resolver aprovar o teor jurídico do

edital e minuta contratual que constituem anexos do presente parecer.

3. DACONCLUSÀO

Referente ao edital e a minuta contratual adminisrativ4 cumpre

salientar que eles estiio confeccionados de acordo com a legislação: Lei Geral de

Licitações e Contratos Administrativos, circunstâncias que autorizam a aprovação do

ato.

Por fim, é importante ressaltar que o presente parecer não adentra na

anii'lise de conveniência e/ou oportunidade da contratação, e mais, em seara técnico-

administrativa, sendo, pois, aqui tão somente uma análise jurídica lançada sobre o

processo e o procedimento adotado, tudo a rigor do que prescreve o art. 38, da Lei n.

8.666193, em seu panígrafo único.

Em vista de todo o exposto, conclui esta assessoria pela regularidade

da licitação, vez que respeitante à legislação de regência e aos princípios jurídico-

administrativos aplicáveis à espécie.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Nova S 31deoutubrode2016.

erelra
o

Rua Walfrcdo Bileflcourt Moraes, 222 - Fone/Fax (0xx43) 3266-8100 - E-mâil: plq!!bl@!:bg4o]4E - Nova Santa Bárbara - Paraná

Ante todo o exposto, esta assessora jurídica aprova o edital e a minuta

contratual constantes do processo em tel4 conferindo aos instrumentos em menção as

exigências legais.
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077
PREFEITURA MUNICIPAL

mfr§tITl
Eat.do do Par.ná

CORR.ESPONDÊNCIÂ INTERNA

De:- Prefeito Municipal

Para: - §etor de Licitaçõee

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de I1OMADA DE PREçO a" 412016, que tem por
objeto a Contrataçáo de empresa para execução de Pavimentaçáo de Ruas do
Município de Nova Santa Bárbara, normatização de procedimentos
administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área,
nos termos da Lei n" 8666 de 21 dejunho de 1.993.

Anexo ao presente, Portaria n" O7O /2074, designando os
membros da Comissão de Licitaçáo. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçáo seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e

onde mais convier pâra que seja data a devida publicidade.
Encaminhe-se ao Setor de licitaçáo p€ra as providencias

necessárias.

Nova Santa Bárbara, Ollll12016.

cipal

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes n" 222, Cerlto, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraná - www.nsb.pr.gov.br

c
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PREFEITURA MUNICIPAL 3

N.@.VA, $ANTA BÁRBARA
Esmoo Do PARANÁ

PORTARIA no 070/2014

NOMEART

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

- Presldênte: Nlvaldlr Sllvestre - CI/RG no 5,304,068'3 'SSP/PR;

- Suplentel Sebasttã'bstüencourt. CI/RG no 3,648,599--0 'SSP/PR;

- Membro: Madalena B.S, CarvalÇ- CIiRG no'5.740.921'5'SSP/PR;

- Suplente: Lldlane Sllva Gonçalves . CIiRG no 9,288,344-2-SSP/PR;

- Membrol Marla José Rezende - CI/RG no 9,17b,714'4'SSP/PR,

- Suplenter Zacartas de Abreu Gonçalves' CI/RG n02,254,409'8'SSP/PR'

- Membror Roblnson Martln§ Coelho'CI/RG no 9,216'880-8'SSP/PR;

- Suplente: WeveÊon Trlndade' CI/RG no f0,893,6tl-8-SSP/PR,

Art. 20, Esta Poftarla entra em vlgor na data de sua publlcação:7 revõjflãs as

dlsÊoslções em contrárlo,

Nova Santa Bárb-:era, mbio de 2014

§"tí. '
" ' t1.-' |r rg.i

.'1\./

:

!
a

Ê.

.F

=Il
*

-

,|,

c

U8 oBl PR-M.ÂÂ nnn

0 PREFEITo DO MÚNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESTADO DO pARANÂ, o Sr,
C|áUDEMIR VALÉNO, no uso dé suas atrlbutções legals, resolve:

I

r
..,1i.
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA i71

EDTTAL DE LTCTTAçÃÔ
TOMADA DE PREçO no 412016.

Processo Adminístrativo no 54/20í 6

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, ESTADO DO PARANÁ, atTavéS da
Comissáo Permanente de Licitaçáo, torna Público que
Íará realizar no dia 2í de novembro de 20í6, às í4:00
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222,
Bairro Centro, nesta cidade, licitaçâo na modalidade
TOMADA DE PREÇO, do MENOR PREçO GLOBAL,
conforme se especifica a seguir:

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS:2111112016 às 14:00 Horas

OBJETO - Contratação de empresa para execução de Pavimentação de Ruas do
Município de Nova Santa Bárbara.

vALoR MÁXIMO - R$ 274.718,84 (duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e
dezoito reais e oitenta e quatro centavos).

O EDITAL COMPLETO, seus respeclivos projetos, memoriais e anexos, poderá ser
retirado na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Setor de Licitações, sito a Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR, ou ainda
ser solicitado pelo telefone 43-3266-8100 ou "e-mail" licitacao@nsb.pr.oov.br ou
através do site \ l 

^ 
/rsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 01 de novembro de 2016.

M'.1a. S.("A
Nivaldir Silvestre

Presidente da Comissão de Licitação
Poftaria no 070/2014

0

-â
e;

:a-

Rua WslfÍ€do Bltt6ncourt de Íüorass, 222 . E(0rr43) 3266{í00 C.N.PJ. 95561.080m001{0
Enail: licitacao(Ansb.oroov.br - Nova Santa Báôara - Paraná
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01111m16 Mural de Licitaçóes Municípais

030

TCEPR

Ydhr

Detalhes processo licitatório

^CPF: 
4271512958 (lI!!ú)

AÍro* 2016

cmrâto de Empréíimo

Modalidade* Tomàda de Prêços

Número editál/processo* 54

Entidade Executora MUNICÍPIO OE NOVA SANTA BARBARÂ

lÍsüfulção Financeira

No licitaÉo/dbpeÍEà/iieiqit lidade* 4

EdÍta. Excluir

DescriÉo Resumlda do Objeb*

D.lação Orçàmentária* 0Ín1rí5r012010024490510m0

Formà de Â\6lição Merbí PÍEÇo

-t
Data da ÂbertJrà dàs Píopostas

274.718,U

0rl1rl20t6

oUt1l20162111L12016

NOVÂ Data da AbeÍhlra das

Contsatação de empresa para e)Gcução ch Pàümêntôção de Ruôs do MunlcíDlo de

Nova Santa Bárbara.

Dab Registro

Dab Registso

Ítoposlãs

Dãta Cancelãmento

Pre@ mánÍno/Referência ê preço -

Dab de tançamento do Edital

http://servicc.tce.pr.go,/.bí/TCEPR I unici paUAl, UDetaltEPrGSoCqn pra.aspx 1t1
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lmorimir Rêcibo

Pêsldênclô da Repúblicâ

Ímprensâ Nacionôl
Alí

o
z

,EO8

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérlas com as seguintes características:

Data dê envio: 0L/17/20t6 09:06:12
Origcm: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: Claudemir Valério
OÍiclor 4134084
Data prevista de publicação: O3/fU20f6
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagâmento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofrcio
Eletrônlco após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos lornais Oficiais.

Matérias
utvo s MD5 rãiiHifill! EM TIEI]TII

Edltal TP 4 2016 para publicação diario união.rtf 963eda624fdf40db
3861e6a76dda9666

5,0

E
Ei

5 oo
5 o0

E
EÂL DO OFICIO

otal da matéria

l?r,?ll!,|irctlãtnII IiIEE
EIT'EE

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de oficio Página I de I
'' 081

https://incom.in. gov.br/recibo.do?idoÊ-4 I 34084 0U11/2016

] Página PÍincipal

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

lseqúencial

9402953

,o
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01tnm16 DIOE - DepartaneÍto de lmp.eÍtsa Oficial do Esbdo do Paraná

Departamento de lmprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

082

i
Protocolo

Título

órgâo

Oepositiírio

E-mail

Enviôda em

roo175/ 2016

Elaine Cristina Luditk

licitacao@nsb. pr. qov. br

01/11/2016 08:51

Tomada de PÊço 4/2016

PMNOVÂSAÀITABARBARA - Prefeitura Municaoal de Nova Santa
Báôarâ

;$ oÉrlo OnclatCom, tnd, e sêrviços

L: Municheldadês

[5 Prefeituras

Lii Nova Santa BaÍbaÍa

+ Edital - CIS

- 
Editial TP 4 20'16 oara

IFJ publicacáo.rtÍ
50,07 KB

Data de publicação

$ o3lttl20t6 qu,ntu-r"'.u Valor ainda não confirmado

AGUAROÀI{OO TRIÂGÊMH istórico

1t1

É

a
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083

OERAT2 Â CIDÂDE REGTOI{ÀT Edi(

Prefeitura Municipal de Nova Santa
oECRETO N.0632016

SúMUIA: ABRE CRÊOITO AOICIONAL SUPLEMENTAR PARA O SERVICO
AUTôNoMo MUNTCIPAL DE ÀGUA E EscoÍo - SAMAÊ. E oÀ ourús
PROVTOÊNCrAS.

o PREFEITo MUNICIPÀL DE NovA SANTA BÁRBARA. EsTÂDo Do
PARANÁ. No USo DE sUÂSATRIBUIÇOES LEGÂIS E oE coNFoRMIOAoE
COM OÂRTIGO I DALEIN' 799Í2015 DE 08 D€ OEZ EMBRO DE 2015.

OECRETA:
Aí. í' . Fic.a ab€rlo no co.rsnle srcrcicio Íimncâiro do SERVIçO ÂUTÔNOMO

MUNICIPALDE ÁGUAÉ ESGOTO-SAMAE, um crádito adrcionar supr€mentâÍ
na impoíància de Rr5=5.40O,00 (Cinco Mil e Ouaúocentos Reais). desljnado â

oíçsmenÉnâs âbâixodiscrminâdás:

PUBLrcaçÃo TRTMESTRAL Ex:
I'1.' 53/201ô- PMNSB REFERENT

OBJETO - Regisúo ds p€ços. I

Espêcieis- Lehe. pard supriÍ as neo
VAIIDADE DAATTT O€ 02,08/201
BENEFICÁRIADAATA: Píomiss

LTDA. pessoá juridica dê diÍr
0S.396.523/0001 -73. clm oodsísç!
- BêiÍo: zonâ 04, MânnqâPR.

RESFoNSÀVEL JURlDrco: ar
48857. ESPECTFTCAçÃO OO OAJI

076. 10.001 .17.1 22.0480.2.039 - Mâlutençào da8 Atividades AdminBlÍâtivas
3.3.90.14.0O.0O- OaáÍiâ§- P6ssoâl CM|............ R!=1.100.00
3.3.9O.?O.0O.m- MalerialdeConsuÍro.......... RIF 800,00
3.3.90.39-00.00 - Oulío3 Ssrviços de TeíceÍos - Pessoa Juíidica-

Rl=2.m0.00 subToiâr....... Rl=3.900,00
076.10.001 . í 7.512-(X80.2.üO - Op€ràrâo . Menut6ísáo do Sis!àírâ dê Àgue
3.3.9O-30.0O.0O - Mâtêriâl d€ ConsuíÍ'o.... RS=1 .500,00
SubÍo1a1..... R.i:í.500,00 Total..... Rt= 5.400. )
Ad:2! - SERVIRA 0É RÉCURSO PARA O ARÍ|GO ANTERIOR A REDUçÀO

DAS SEGUINTES DoÍÂçÔEs oRÇAMENÍÁRIAS:
076.10.001 17.512.0.í80.2.040 - Ope6çáo e Manotenção do Sistêmâ d6 água
3.3.9o.39.m.0d .. Oubos Seíviços de TeíceiÍos - Possoa JuÍldica...Rl=

5.400.0( Tor,À.......R19=5.400.m
Âí. 3l - E6!e OêcÍBlo 6ôlrâ am vrgor nêetâ d8tã. íêvogâdas âs disposilÉês êÍn

conlrárlo. Nove Sânla BâÍbeá - Pr.. Ol do novoinbrc do 2-016

, Claud.mlÍ V.lérlo . PÍeLlto lrunlclpal

avrso DÊ LrcÍraçÀo TorraDA DE pREço i,l. {2016
Obi6lo: CoatalãÉo de smgresâ para execúçâo dê pavimeítafào dê ruâs do

MunicipÉ dê Noyâ Senlá Báít3ra. Iipo: MêÍrà píoço glob3l.
Recsbimsnlo do6 snvglopss: Ará as 13h30fiin. do óÉ 21111.?016.
Abêílurà dc erwêlop€3: Diâ 21l11/2016 âs 14:00 hoíâs.
PÍ6çô Mâiírlo: R1274.718,84 (duzênlo6 . 6€tenlá e quâEo mil. sst€centos e

dezoilo íeãis e dtenLa e quâtÍo centrâeos).
hÍoÍmações Complernênt.ros: lodeíáo Bêr obüd€s sm hol.áno d€ expsdientê

nâ Prcíoitur. Munkipâl d6 Nova Sântâ 8árbsrs. Cto à RUE WalíÍedo Bittencouíl
dâ Moíeês no 222. pelo íond 113-326§-8í00. ou poÍ 6máil: li.ira.aoanlnrh.nr.&oqhí
Slrê §s\:..Jb+!sardE Novô Senta 8âôara. 01/11n0t 6.

l{ivaldlr Silv..ú. . Pr.Bl.t nt d. Co,nb3áo ds Licitâçao
PodaÍlá n'070t20Í{

EXTRATO 10' TERMO OE AOITIVO
ReÍerente ao Contrâlo no 0012014 de EmpÍeatãds de Obrs.
REF.:TomâdâdePíêçon'011/2013.
PARTES: Mur'tsipao d€ Nova Santa Bárbârá. pêssoa pÍídicâ dê diíolto plblico

inlemâ, in§cíira no CNPJ sob o íó 95.561 .080/0001-60. com s€d6 admiôist âüva
na Rua WâlÍrâdo giüencou.t dê Moíaes, 222. nos|€ ato .êpreseô!âdâ pá10 SinhoÍ
Preíeilo Municjpal Claudêmií Valâio. poÍtador da .âulâ dê identiradê R.G. n'
4.039.382-0 SSP/PR, CPF n 563.691.40C.10 e a empÍesâ GOES E GOES
ENGENHARÁ LmÂ - MÊ . inscÍilâ no CNPJ sob n'07.781.442ym01-61, com
s€d€ na R.râ Píiírâirc d6 Meao. n'510 - Sôbràlola - CEP: 86?00{(x) - BaiFo:
Cêntm. lblpoÍá/PR. nôslô áto Í€pr€sênlada psla Sía. Sueli coô6 ó! Olivei,à,
h§crlrâ nô cPF â'693.207.80&20, RG n'8-216.059 SSP/PR.

OAJETO: Contral,açào d6 €mpÍssa parà construÉo de quadÍá €scolâr cob€rra
co.n v6sliá.io, âtêndêndo âo Terrlo de Comp.om.sso PAC205S :4,20 I 3.

PRÂZO OE E.'ECUçÀO E vrGÊNCrA.Ma,s 90 (novênta) d€s. ou seiâ, alé
31i01r2017. RECURSOS: SêcÍBtâda d€ Educ.BÉo, Esporle e CulúÉ

RESPUNSÂVEL JURIDICO: Anqêlrlâ Oliv6rra Manrns PêEirâ. OA8-PR n'

R..ur.or LIvr.. - S:tu.
í0 3*l.o Aulónmo Xúriclo.a ó. À.u.. E:oolo

1f

S.n..n.nb al.lco Uó.nô
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I Mato Rico I Noua Sonta Bdrbara

PREFEITT]RA MTIMCIPAL DE MATO RICO
Avlso DE UCITAçÃo . PREGÀo PRESENCIAI N' 4 IzO 14
O M@ilipio d. Mato Ricc Elrado do Pafu4 (oE públi@ q@ àií rcdiâ âs
09:00loB, do di. l8 dc mvembÍo do e d. 2016, M §ede dâ trEfeit@
Müniçipdl, M Sda de Reuiô.s, PREGÃO PRESENCTAL, dpo msor p'Eço
slob.l, cujo obj.to si aqui<çio dê ú,áqüm, .qüpsGúôs ê inpl€ftnrG
âgn@b6, PÍogrÂm. &ào Foeato âo Sstor AgÍoF{uário, obsetuadâ! a!
caràctÍiíicas e d.@is coÍdiçõ.s 6peificada m Edilrl e .E s@ Aercs.
Muicipio ilc Malo Rico. 27 dc oúubm dÉ 2016

99347r20,t6

PREFEITIJRÁ MTNICIPAL DE MÁTO RICO
AVISO DE LICTTAçÀO - PRECÀO pptSENCTAL N" 1212 014
O Muicipio d. M.ro Rico, E§do do Pafuq lo@ públim que &rá rcalizár s
10:00 horu, do dà IE de úovêmbro do 2016, ú S.dG da PEfeit@ MúicipâI,
B Sala dé Rêúiõê, PREGÀO PRESENCIAL, ripo úênor pÍ.ro slobat, cujo
obj*o sqá aquiiçâo de M !!toÍ 4X1, @vo, Prcgtã@ A9âo Foento !o Setor
A8Íopecuário, obseprdd ú cect Íisticls e deeâis coodições esp.cificada
io glit l..m$GAn xos. MEicipio d€ Múo Rico, 27 de oúubo de 2016.

993,49110í6

^lÀso 
Dn r.lcflÀcÃo

IA!'ADA.PETEÃCí}.TCI4OIÍ
Obj..o: Con Í.rrçao d. .úpÉ pu. .160É0 d. p.viEat çio d. rúr! do
Muoicjpi, d. Nou S.!t Bilb.E
Tipo: Mmr p.eço globâr.
RE€bin€.to d$ my.loPcs: Aré 

'3 
13L30úin. do diâ 2 l/l 1,2016.

Àbert@ dos f,yêlop€r: Dir 2Ull20l6 ü 14:00 horo
Prcço Mrixiúo: RS 274,718,8{ (du6to.....dr.. qutn hiL 3.iêc.trtc .
deoi.o Í.ri!. oitêrt!. qutro @t vo!).
IúIDaIÃÍí.CtIllrErIgEÍr pod.íõo sêÍ obtidar €m honá,io d. exp.diot
.. Prdcihra Muicipal d. Novâ Sút! B,áúSe, siro á Ru WálÊêdô Bitreúcoun
.le Moftr a' 222, pelo fooe: 4132ó6-E 100, ou por mâil: licita€oíABb.pr4oll
hI Sit w*TBb lrgov br
Nova súr. Bárbm, 01/11,2016.
NiYddi. Silvétr.
Pmiddl. da Côei$ôô de LicitrçÀo
Ponarir n' 070,2014

10017ü2016

PREITITURA MUNICIPAL Df, NOVA CANTU
f,sraDo Do pÁnANÁ

CNPJ À'7.145J9{ x)Ol{)]
Ru Brfi., t5 - CEP t7j3{}.{Xlo

Avrso DE Lrc[AÇÁo - pRocEsso LÍclTATóRto !' Í]54n0ró
PREGÁO, m rol@ PrMci.r

N' ü|/t/2016 - PMNC

OBJETO: AQUISICÃO DE !'EICULO - CONVÊNIO FAMILIÀ
PÁRANAENSE, conforu qpêific.gõB d cdit{.

ABERTURÁ: A prrtn d!! lohoonin (Dez) HorBs do dia l7 d. Novsúbo dc
2.016, m el. d. rMiõcs do Paço MlEicip.l, ên Novr Câú! PâÍui.

I Nova Contla

A Pãstó @ú int iE tú do F-diLl, údos e infoÍoações poderro
s slicitâdos 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PALÀNÂ jub . Divkà. d. Licit çào, !o hôiáúio .Lr Eroo àLs l2:oo Hs e ds§
l3:0Oâú l7:0O H§

TeletuúsFax (44) 3527-1281 ou +Mil: licitáçâo@ovac.du,písov.b.

Noya Cüq ElLdo do P.ÚÂ 0l d. Novcnb.o de 2.016.

I palmas

AvI§o DE LICITAçÀo
PROCESSON. 1,142016
Mod.lid.d. d. liciraçâo: PREoÀo ELErRÔNIco M 682016
O Muicípio de Pâl!'â3, E tâdo do PatãDi, ât-.v& de PÊsoeira d.sisuda pelo
DeÍ.ro ro 3.21012016 .ic 23ó612016 - Rcgüreltâçào d. Iuodali<lad€ Prcgão,
Lei D" E.ó66,93 e sur! posteÍiorE§ âlreBçô*, Lci 10.5202002 e §u§ a1§â9ões,
tm! púülico aos iÍt t!§dG qE rc.Iiaá Dlt..s de licit ção É moddid.d.
d. PREGÂO ELETRÔNICO tr'. 682016, . confoÍúÊ êspêcifcaçõçs destê sêí,mê
o3s corüÉ.s fixrd.§ tro Edit l e s.u§ rlcxos, sadô . licitásâo do ripo -MENoR
PREÇO POR ITEM',
INICIO DÁ SE-SSAO: 09.15 rto dia 2lll l20ló:
CREDENCIÂMENTO: dâ§ 08h00min do .lir 0l/ll/2016 às 0Eh00mir do üa
2ll I lnol6. om o Búco do Búil Wvw.licila@e..cm.br
MODALIDADE: PTTEGÃO ELETRÔNICO.
TIPO DE Jt LCÁMENTO: MENOR PREÇO POR II€M.
OBJETO: Aquisiçâo de ma úbulrncí. p@ atêndd d r@ssidadd do Dépaír-
m.Dro d. Ssúde d.íê huicipio. Pr rmrd.Atdçào PriDáris a SaúLde - APSUS,
coúfômê c!p..i6@çncs aexâs so diial.
Rctindr do €dit l, L@al pú. iníomtçô€s: Diiisão d€ Licilaçôes - Avenidâ
Clev.lá.dia, n' 521, Cdt o, P.lmd - PR, (eLfotrc (46) 3263-7000 - Sit : t!f.

Pal,E, 04/10,20I6.

(D..rcto 3.210,2016)

AIRTON ANTONIO AGNOLIN
P..f.ito Mutri.ip.l

10024?no16

I Noua Lorunjefuos

- avtso Dr Lrc[aÇÁo
PREGAO PRESENCIAL N' s5/TOTÉPMNL

Licir,c.o.xclttie, o..d Mi.ro.nr,.s,s. Enpt.sos.l.
P.er.ró Port., ro, t..ãot d. L.i ConDl.n.rt., 117 d.

az!!..!/2.p.1!

Av|so DELICITÂCÃo
LICTTAÇAO EXCLUSIVAPARAMICROEMPRTSÀMICROEMPREENDEDOR
TNDTVTDUAL E EMPRESÁ DE pEeuENo poRÍE, coNFoRME pREvtsÂo
NO ARTICO ,It. DA LEI COMPLEMENTÀR 1232006-
PROCESSO N" t452016
Modalidâde d. licirâçío: PREGÃo ELETRÔNICo N' 69,201ó
O Múicipio dê PâÍnas, Estado .lo P,fuá, eü-avâ d. Pr.g@iE, d.signaL P.lo
D@.do tr 3-210/16 &,2v06n016 - ResdMmlleâo dâ Modâtidâdê Pregão, L3i
n' 8.666,93 c suâs postênor€s ,lterrç(!es, LÊi 10.520/2002 ê sus altêraçõê, tom
público ms int.resedos quÉ .@liai pÍ@so d. licitação M nodalid.iL d.
PREGÀo ELEIRÔNICo 

"". 
692016, . coofome €sp€.ifioções d.ste c€rrm€

Es @ndiçÕcs fixadâs Do Editrl e sÊu rncxos, sêído . licilrç3o do tipo "MENOR
PREÇO POR ITEM"
INICIO DA SE"SSAO: 09:l t b dia 22tlln0l6l
CREDENCIAMENTO. dâ§ 08h0o![in do diâ 0l/ll/2016 às oEhoomin do dir
2Zll20l6. md a BLLahvésdo rit !*t.bll.oóp6.org.br
MODÂIIDADE PREGAO ELETRONICO
TIPO DE JULGAMENTOj MENOR PREçO POR ITEM.
OBJETO Aqui3içâo de eqüp@edos pi.â PDsrreâ do FNDE. PROINFÀNCIA,
ProSÍúa PROINF.ÂNCIA - Temo dê Coúprcmiss r' 201401602, @of(me
.9€cificãç6s ú€E e .diLl.
Retiiàdá do dilá], Isál pârÀ infonnsgões. Diüsão de LiciLções - Ayúid. Clev-
.lândà, Í" 521, CmtÍo, P.lsÀ - PR. Ll.fotr (46) 32617000 - Site R!B-pDp.
!Ísw.br . tdóám p€lo supone d. BLL (41) 1042-9909.
Palmâs. 05/10201ó.

(Dewto 3.2102016)

O Mutricipio dê Nova LsÍ.oieiÍrs, Estado do
PaÍ8!á, iu!crito Ío CNPJ iob n' 95.5E7.648/0001-12,
rtÍ.vés de s.u PÍego.iro, rêndo.m vist. t disposto ú! L.i
Feder.l n' 10.520/2002, D.cÍeto F.d.ral n'3.555/2000, Lci
CoDpl.DcDt'Í n' t47lr1 e De.retôs MuriciFris !"
136/2006, )412OO7, tor.. púDli.o qü. r..lir.Íl À3 09:00
àor.. do dl! 2l d. !ov.Db.o il. 2016, na sed. da
PÍêf.ituri Mutri.ip.l. sitú.d. À Ru. Rio Gr.trd. do Sul,
2t22 - Ceotro - FoDG (a2) l6l7-l t48, licir.çÀo !.
modalidade PÍcsio Pr.3encial Í' J5/2016-PMNL, cújo
ôbjêto é r rqui3içÀo dê êqüipáe.ntos p..a ás unidad.s d.
AlençÀô PriEá.i6 à S.úd. ' APS, do Prosrrmr d.
QualificaçÀo dâ Areúçâo PriDáÍi. à Saúd. - APSUS, através
da RêsoluçÀo 604120t5. O êdittl c a.us !Í.xos pod.rão s.r
reti!ados trá scde d. Pref.iturâ Muoicipal, oo crdêÍ.ço
suprrcit.do, junto ro Depart.úênto d. Liciraçô.s ou
rtÍ.vés do.--.il: [e jl3-ç_êe@!-eJ-e]3!!qi9il!l.!j.a!f=b! e
e*w novll.ràni€iras. pr loi br.

Nova Lárrnjeirâs - PÍ, 3l de Outubro d. 201ó

MÀRCOS ANDRÉ §ANTI
PÍcgoeiÍo

í00093/20't6 100362/20r5

10036í/2016
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#:
PREFEITUR.A MUNICIPAL DE CIDADE cAÚcHÀ

^uso 
DE LtctT^CÀo

TOM D^ DE !REç()s N.7nal6

o MUMCDIo DE ctD^DE G úot -?&.!r&ü
,rE. lEÉCq B eddnj. TOU^D^ OE DTECO @8.
à t€i F.d..l .' a.6aó/.3 E . rÉtôd. ê E .ôGÍ FlpoÊ Fi.16r§5 d. @ oú. & 't *@b.rflü@ ô vü urà-- &
rd. do ME &F ih Ci.d. G.ód. - ?L oôE Prc§ !'
lo2t!2t.rrâ01r, CdÉm ..! t262ct G darçb ôo .E I ô
.dÊr, Fb MENoR PRECO GLOB,AT- do .àFr. d@Úo m re,
.t6. diEl .B E úrd.r àt &àsür Otuooba ü Mu-oFldi. EmRECI DOS ENVELOPÉS. 

^a 
{ 09:m ú ô É-

Llio .!sL D EÊ b.LrdÉffir 6 d!. 2Zt tAOló u Ps 25
& ,.1b, llla, l'ÉviMb ABEmUl.Â mS ENVEIOPES: Dt:
2!1112016 r 0er0 ir ú tB ú d. ,úo trl. ú S.t à Cao'ôPsD4 t&UoÉíô 

' 
- mOS,ÉTO r.l.^rr'ÉlEÉ. ô F @r ,lqo Jot l. Édô @F óFD . 6-!úC. .L @ rFÉ [riliàdr !.- cré{& & @ oú. .l.

'@Eb dlE o r urb- d. !.d. ô Múirc d.
Cie Gút - PL oim Pt@..' lo2a32t-,5201í, Cc
vàú r' !2629i OrE !rm.çô< & úlÉ .iro rt à!.
Ér. PrEi,C.l & Ltirldo. S.. M RU SCHII,ENGBEE mEd.
Fh Frh !! 01011016. t6 oe. atlt. &.ôd D üdlrb
@nr.l & êÇdEr, N d.r.rdà.a ô ÍtÊrir M@.o.t &
Gd.d. C-Á. ti5. R 2J ê rulho, l!1.. Cd& C.rilÀ Etú

CiLd. C-j.[}PR l! & tuldbt! & 2016.
,WENI AGUINELO DA SILVA

nEÊib
Eú *Éi@

PREFEITUNA MUNICIPAL DE @RONEL VT!{DÀ

al,t§o DÊ Lrclr çÀofoM D DE DTECO§ I. rrDor6

O MuElpD & lfu Vhdl É,ÉJ. d. PürÀr, tm
ÉbrE . Í6úÔ il. PEçd !' l?4016. tipo M pr!@ rbb.l por
loi. Obib: Cqbqs & aDÉ !.À . .teC. & osra &
PA!'IMENÍACAO ASFALTrcA E DTENAGÉM EIq RUA DE

^cEsso 
Áo P^touE D^§ c^cltoEltls E IMPL NT cÀo

DE r? sE{Émôos E pt-^c^s DE sN^Lurclo ruis.
IC^; 6ô.8 Cült r, ,!rB . Úl6oE á úb mN-
vÉxro M t2rr?rDottlMTUITEf . ttocR^lr^ tuttsMo.

^!etM 
&..!Elor6: r 09:00 ló.ú & ô. !l & DE[ío d.

ml6, ú Srlt d. liitlçad ô -oidF & C..cl vivih, hli!
nb r }rs 

^!!.L 
M@., ràâ. \{o. Drriú & lt 2Jl.9oa.í.

PM ÉÍ. .e45 a & ql diÉ. O c.lid rd.Ír s diEb r t &
ô M@ilDio & C.rc, Vnrd., úà 0a.@ r 12 @. d,! lr.$ E
17l0 [dú o bÉr & lit rE 6relw1ô ,rre.6r lrf.í-
r.cõd: (,1ó) ,É2-ll0o

C.@l MvibPR l' .L ÉvmhrD & 2016
ADÊMN ANTOMO AAUERO

PÉd&.r .L C!triillo PffiE & tiiÉéo

PREFEÍTURÂ MI'NICIPI DE DOURÂDINÀ

^u§o 
DE LlclT cÀo

tlEc^o PnESENCT^L Nr 6tAOl6

^ 
PúqM MllNFl & Ddrd4PR. tur & s

PrEÉ5. Se.i@ & CÉ*@. rl@ qbl'o @ r ..À. úcÊ btu & ltio.aá.. liiu.5.D.ib ELàd.da
PROCÊ§SO UCÍATÔR|O lç rr,2016
PRÊGÃO IIESENCIAL N! óI2OIó
OarErO' CohDrs .L alcr .*.o.lud. É lcdô .

ME6 d. !.1@ FÀ roíÉàEçõê ..rria eio.b o CG
reb FUNÀS^ nÉdo . DáEltiMb & A§a. & E+--Í5
@ S.iib 

^obkld 
do lúú.h. & Ddrlú-Dr

ENIIEG^ Dos EltvÊrrEs
CEbdeb. eÉ§L ! FúD..a, ú 6[ühr &

dÀ lr & @@!ô ê 2016 D ú& lEE a* !D.do. 
^E 

d.
Búb ô nF BEx!, ..! 767, Cat!, Do{r.dd-Pt

^QUlSlç 
O DO EDIT L 

^ 
Fú 6Éô o.ód 6-

d.b pod.ri ã .dquii\ iur, - r-r d. ,E raõ.a D aa.E{o

rNtoRM çóES Bod.tilo Er ónd! @ rror & rr,baaê
,elo fdcJôr' («)3{ór.1579 tud ll7.

Do.iis-PR ll d. oúh6 & 20tó
FIANCISCO A?ARECIDo DE ALMEIDA

PREFEITI,,RA MT'NICIPAL DE FÁZENDA RJO
GRANDE

Àvtsi(t6 DE ucrI cÀo
PtEcÃo llxsícl^l- rts !6Í10ló

P!@ Àhi.i.rxi$ nr 1292016 / lrüo6b lat!2,2016Í+. Mqu PElo po! Ih. n46 dc Ê!Co. rü. loeÉa. &
Eiqlú úhooG, @ @Erco . erào. Éoua *cú
bbl c H ldço & robr4 útur Dl.inco dú s.4nB
Múi,,.lr & fred. Ró Gnd. . CrD. & 86!.c LE.
C§u(^O Lâ F.d.nl !' !.6ó&199r . tr' l0 r2ülooL La Ce.

Dlsrcíú.' 1232íD6 t 
' 

M@rFl !' 2ó{y100, . DeEb Mu-
.irÉlÀ'Iz5r4o0a Drl: /Hdl,i, dr 

^b.roô 
214 NoEDüo.L

201ó, .. 09ü008r trd PÉÊlh M@Fl d. f.!rd. Rr
tuc, naúô a l,. ra.dl ,lh . lttdd . S.rr & Liiqõêô Mh. O.driJ 6DLb àtr r d!,qC. dd nEÉsdo.d.0l .2l d. NoEúo & 1014 ó .!!d.ÍÉoô .rá&Êo[r9lxúá!"drirrE il Fls ü./ c ú SdÉri. MEiiFl4
^ei!i 

hCo . 5!sí d. t.iir..a1s

Itr6Ào PEESENo^L t. Í/1016

Pt@ 
^.hi,iE!b.'. 

lll/,016 / PrE@lo r' 1903r/2016IE M.d PÉ br lh OBJEIO: Iáô & PlE dã ÚIi.
rie & E{uDj&;B E 6 cr,E§ tÍrlh. 

^ali 
ár.IlDis.

MÁ,m Tmô d. CúdÚis P R N' 201$llü dô FNDE 6
rád6ab r -l'.jàc5 & §reb Mú'c'Dd d. ÉtuÉ(.6, Cul-M ! Et oil3 LEGISL C^O lj F.d.i.I ú' l66al9r e .'
l0 5lüt001 Lr CúdeE Á" lll2c{6 t ' MunEÉl à'.
260/2d)5. D€tD MEiiEl 

". 
l2JrAüó Da. /Hóáró.l: 

^hÉ.M 2: & l5@h6 d. ,orn i ogffirú L€l *rEÊiM ME
.i.o.l d. F 6rh n- Gtud., ,úir i Rú,Éã i 3m - lL
otu . s.L .l l*iÉdê ü FlÊiu o odit l 6d.n .ai i
disirro dr úrÉô. .L 0] . 22 & tío6t o & 2016, @
atLGro .L!ó.E h.DJ,t$r.ôad..,.aEd. Dr!út / c D Sê
olEln Muici,.l .L ÀhüisnrCo . S.E d. Uooçô..

F.ad. ii, CEd.-PR 26 & dtlbB & 2016.
LUIZ IAFAEL LO'E§

PÉi&íE ô CPI

PREFEITURA MT,MCIPAL DE FRANCISCo BELTRÀo

^\,ISO 
DE LIC|T^CÀO

paEcÀo ELEÍrômc! N 16,rú16 . u^sc sr5(i

^ 
Íi!6!,. MuiiFl & FltEe E ltdcPn- rÉ e

úEd.. eE nn rElEi ú dE ll & D6ü6 & 1016, à
0, «) lo.a a.bctu ô liiàçro u E ôüd.d. ttráo ELr,,üio.
@r ,Gço POR IOTE qE E F. óiro. Cdhlaà dc a-
DrEr ,.r. !côC. & Bi(a .L Hdo!ü ô Efor.Co Fr.
r!@w Lôr d. É . iúEr . n$lirr.b vjr früâ óri: .t t
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PElci6
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Avtto DE LtctüCÂo
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0ECRETo N.0632016

súmuh: ABRE CRÉDÍÍo aDtcoilÂt suPLEf,srÍAR PARA o sERvrço aurÔilOlo xuNrcrpAl oE ÁGua E EscoTo - saxaE, E DÁ ouÍRAs PRovDÊNcrAs.

o PREFEÍIO UI|CIPAL DE i{OVA SÂIÍ 8ÁRBÂÂÀ ESÍADO DO PARAú NO USO DE SUAS AÍR|BU|çoES LEGATS E DE CONFORITDADE CO O ARÍ|GO 7' DA t.Et Nô

799/Aí5 DE oSDEDEETBRODE 2015. 
oEGRETA:

Ârt l'. Fh. abêÉo no co.rlnb .r.rdclo finrncllÍo do SERVIçO At TÔIONrc IUlllclPAL DE AGUA E ESGOTO - SAxAE um crfiito ôdicional suphmo .í m
lmpoítincl. d. Rt'§í,0,0{, (Chco Illa Oulb9crntoc Raah}, d.aüudo. l!íorçot dü dobçóg! oÍlemnüdlr .balxo dbcrlmlnldas:

Fontê 076 Racursos LkB! - Samao

0rgão SêIvico Aulônomo t{unblpal dê Áou. r Esqoto
t nidad. Sanêamênto
tunçáo t7 Sanoâítênlo
SubturÉo 1n AdmiristraÉo Goral
Subíunção 512 Srn..monto Bállco Uóano
Proqràmt 0160 Sânêemênto Gcãl

075.í0.00í.17.t22.0at0r.039 - Hanu!.nÉo das Atlvldadr! Admlnlsbaüvas
3.3.90.í4.00.00 - DláÍle. - Pêsioâl Clü1.

3.3.90.30.00.00 . llatGrial de Congumo....

$Ei

RF 1.100,00
R3= 800,00

076.10.00'l .17.512.0480r.040 - OporâÉo I IanutrnÉo do Sistema de Água

AÍI?.SERVRÂDE RECURSO PARA O ARÍIGO AilTERIOR A REOUçÀO DAS SEGUII{TES DOTAçÕES ORçA E}ÍIÁRIAS:

076.10.001.17.51101802.0{0 - OprÍ.çáo o [anutênÉo do Slstsma de águ!

Art t0. Estê D,ecíido ontrâ dn ylgor nesta delr, rlyogadâs as dbpGhôas sn condÍlo,

ilov! santa Báôara - Pr" 0l ds nowmbÍo dr 2.0í6,

Claudsmir Valério
Prôí!llo llunicipal

Poder

Executivo

â!§spÊ! ÀcÃ9
TOIÂDA DE PnECo lf 1120í6

obioto: ConhrÉo dê êmprcsa paÍa êxôcuÉo de p.vlmonbÉo de .ues do Lunlciplo de l,lov! Sant Bárbara.

Tipo: ilemÍ preço ghbâ|.

Rscoüit orlb &s o,lllÍe,opes.' 

^té 
.t 13h§nln, do .lh 21fi n16.

,úqtura dos «lv€loo€s: Dla 2ílíí2016 à. 'l+00 hora!.
Preço Mâino: Rf 274.7lGtil (dur.oioa . rêt!ít' o quúo mll, !êtêcerto§ . d€solto Írâb I oittl|h . qu!úo csntavor).

rc@fe§q§l[ll@hE podorâo sêr oblidas êm horáÍio & êpêdEnb na PÍrídura Munijpal de Nova Sanb BáÍbaE, §ib à Rua Walf€do 8i[.ncourt ds [iora6s no

222, pelo foo€; 13{26e81m, ou poí omail: lEiEEgAlsD,p!!9ta.U Site vryía.nsb.pí.mv.bÍ

Nova Santa Báóara, 01/11i2016

ttfvaEh Silvsstss
PÍe§d€nts da Coínisstu de Licjtrçáo

PstaÍia n' 0702014

Olário Oficial Ehtrônico do MunlcÍplo ds Noya Santa Bárbarâ
Ruai Wâlírrdo Bittoncoun dê MoÍee! n'222 - Confo

Fonê/FeÍ (43) 326€3100
E-fi âil: dlâÍirof cial@nsb.pr.gov.bÍ

wrwjrsb.pr.gov.bÍ
www.trânspaaenoaporana.com-bí/doensb

Terça-Feira,0í dê Novembro de 20í6.

tMPREt{SA OíCtÂL-

Rêsponível p.le êdiÉo e
pvbllczéot M^nlad Mdrla Pío.nçc
- D€cÉto Í{r 00/20u.

i id-
lmt
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Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência
Conta coÍrente
PeÍÍodo do extralo

2573-9
1062'9 P M N SANTA BARBARÂ SEOU
mâs atual a pârtiÍ do dia 18

mentos

19/05/20'16 Saldo Anterior 0,00 c

18j/11n016

2111112016

756 4355 1811520«D0190 BATISTA E SILV
BB CP Admin Supremo

SALDO
70 2.740.000 0,00 c

0,00 c

lnvest.com Resgate Autom
SaEo Disponivel
Juíos
Data de Debito de Juros
toF
Data d€ Oebito de IOF

9.804,03 C
9.804,03 C

0,00
3011112016

0,00
01n2no16

Sâldo de fundos de investimento
S PUBLICO SUPREMO 9.804.03

oBsERvÀÇõEs,

TransaÉo efetuada com sucesso por: J5555786 KÂT|A GARDENIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC OSOO 729 0722

§l
Cc,ú !

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deÍicientes auditivos 0800 729 0088

PDF Compressor Free Version 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

TOMADA DE.PREÇOS N.o 4/2016
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL OE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAçÃO - SEPLAO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAçÃO . PLADCL
ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA

Estado
PR

100fl0,.

031

/:
K,

t4

CURITIBA

Razão Social

PIZZO ENGENHARIA EIRELI ME

Endêreço

RUA XV DE NOVEMBRO

CEP

80045125

Certificado de Registro Cadastral

CNPJ

00761666000'162

Município

CURITIBA

lnscrição Estadual

ISENTO

Capital Social
R$102.400,00

Objeto Mercantil
Prestação de serviços na área de engenharia civil

CertiÍico que o Titular está inscrito no CADASTRO DE LICITANTES DO MUNICíP|O DE CURITIBA, em
consequência, habilitado a participar de licitaçÕes e dispensas em que se inscrever perante órgãos da
administração pública e autarquia municipal, nos termos das Leis Fedêrais no 8.666 de 21106/1993 e
alteraçóes e do Decreto Municipal no 41512015 ressalvadas outras exigências complementares no respectivo
Edital de Embasamento.

Habilitação

26531

TeleÍone
(41) 3030-2077

Presidente da Comissão de Cadastro

DANIELE CRISTINE MERLIN DOS SANTOS

ffi t4R

z
Itl m

c
a

Data da Emissão

05t07t2016

Data da Validade

05t0712017
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ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
TOMADA DE PREÇOS N." 04/2016

MODELO N.'09

PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME, portadora do CNPJ n" 00.761.666/0001-62, com
sede na Rua XV de Novembro n" "1887 - Ap 93 - Cep: 80.040-'1 34 - Curitibai PR,

Telefone: 041 -3030-207 7 - e-mail: pizzolicitacao@gmail.com

Prezados Senhores

O signatário da presente, Sra. Ana Maria Gaissler Moreira Pizzo,

representante legalmente constituído da proponente PIZZO ENGENHARIA

EIRELI - ME., declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de

pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em

serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho,

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

(quatorze) anos.

PIZZO ENGENHARIA EIRELI' l'lE
CURITIBA

21 ll0Y.2o6
Ana M Geissler P'aÀo

1 6706/D/RG t{o 3.093.5314PR

r'
Eí^

'.J

cPF M 613.727.73991

jtu

DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO DO ART.7", rNC. XXXIil DA CF

Ref.: TOMADA DE PRECOS N.o 04/2016

ff
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CONTRATO SOCIAL E COMPROVANTE DE

vírucuIo Do ENGENHEIRO
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ANA NíARIÂ GAISSLER MOREIRA PIZZO, brasileira, casada pelo regime de cornunhào parcial
de bens, Engeúeiro Civil, nascida em 0611011962, natural de Curitiba - Pr., portadora do RC n'
i.093.53:-4 SSP PR, CPF no 613.727.739-91 e CREA/PR n' 17A079948-7, residente e domiciliado à
Rua XV de Novembro no 1887, Apt 93, Bairro Alto da XV em Curitiba, Paraná, CEP 80.045-125.
'I-itular da ernpresa PIZZO ENGENHARIA BIRELI - ME, com sede e foro a rua XV de Novembro
n" I 887, Apt 93, Bairro Alto da XV, CEP: 80.045-125 em Curitiba - Paraná, regisrada na Juntx
Conrcrcial do Paraná solr s;1o 416.00156404, em 09/08/1995 e irrscrita no CNPJ/N4F n'
00.761 .666/0001-62, RESOLVE por este instrumento particular, alterar seu contrato prinritivt-r e
subseqiientes alterações mediar.ltr'as condições e clausulam cstabclecidas seguintes:

0s5

CLÁUSUL.{
7 r r 20/00
+l ti8i00

^ +z I 2oloo

I'RI[{EIRA: Fica alterado o objeto social que era de:
Prestação de Serviços na Área de Engenharia Civill
Pu,iruentaçio de Vias Urbanas - Ruas. Praças, Calçadas, Estac ionanrcntos;
Constnrção de Obras de Anes Especiais. Pontcs, Viadutos, Elevados. Tirneis.
Passarclas:

Pleparação de Solo e Locais para Mineração, Drenagens, Demarcaçào e

Rebaixamentos;
Construção de Rodovias, Ferovias, Aeroportos, Pontes, Viadutos e 'fúneis;

Assessoria, Consultoria, Administração e Execução de Obras dc Engeúaria Civil.
Elétrica e Ambiental;
Execução de Obras de Fundações e Locação de Maquinas e Equipameutos:
Corrstrtrção e Execução de Obras Portuárias. Marítirnas e Fluviais;
Coutrole e Imunização de Pragas;
,.\tividodes Paisagísticas. Plantio. Tratanrento e Manutenção de Jardins, Plantio dr:
Arvorc-s c hitlrosserne-adura:
Scrviço de Aerotbtonretria, subaquática e inventario:
Obras de Terraplcnagens. Escavaçâo, Derrocamento. Alcrros. Deposito, Nivelamcrrto.
Corlpactação. Transportc e Locação de N4aquinas c' Equipamentos para

Serriço de Coleta de Rcsíduos não Perigosos, Domésticos. recicláveis, Entulhos.
Refugos de Obras de Dernolição;
1'ransporte Rodoviário de Cargas, Intermunicipal, lnterestadual e lntemacional,
inclusive Locação dc Veículos Rodoviiírios;
TranspoÍe Rodoviririo de Cargas Municipal, inclusive Locaçâo de Veiculos
Rodoviários;
lratrricuçiru (lc Cirnl.nto i\sl'iiltico;

iIrrNTÀ couEacrÀ! Do EsrÀDo Do pÀRÀNÁ - spE
CEBTIPICO o aEcIsaRO sü 15/01/20L6 08.59 SoB N. 20162326?18
PRmOCOTJO: 162326718 DE 08/0al2016- C6prCo os vERIFrcÀçÃo:
1160008925s. trlRE: a1600155{0{.
PIZZO ENGENIIÀRIÀ AIRELI - I{E
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mi,UNTA COMTRCIAT
ClO PÂRANA

Libertàd Bogus
SECRITÀRIÀ GERÀI

crrRrrlBÀ, lsl04/20L6
t,l,r. eepr.!af.ctl . p!. gov.b.

À vâlidâdê dêstê doc@êaro, Êâ i-Ep!êsso, ficâ sujêito à
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coDp.owâção dê aua.urêncidadê ôos rêspêctivog po!
voB códiooE dê wêÍiftcaéio

PIZZO ENGENHARI.A EIRELI - NÍE
CNI'J: 00.761.66610001 -62

PRIvr ErRA .A,LTBnAÇÃO DE CONTRATO

Teuaplenagens;
Assessoria. Consultoria, Adrninistração c Execução dc Obras de Arquitetura:
Sen iços de Cartografia, Topogratia e Geodésia;
Sen iços de Refloreslamento;
Produção de Mudas enr Viveiros;

ifik
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PIZZO ENCDNHAIIIA EIRELI . }IE
CNI'J: 00.761.6 6610001 -62

PRI N{ [l R/r ALTERAÇÃO DE COÀ-'IRATO

100í101

Serviço de Operaçâo e LocaÉo de Maquinas e Equipamentos para Transpoíe e

Elevação de Cargas e Pessoas para uso em Obras;
Locação de Automóveis;
Comercio Especializado em Materiais de Construção;
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construçôes
couelatas;
Construção de Edificios;
Manutenção e Reparação de Maquincs e Equiparnentos;
Aluguel de N,laquinas e Equipamentos para Construção sem Operador;
Comercio Va§ista de lr,Íateriais de Construção.

Iric:r a ltcrado pitra:

ATIVIDADB
Prestação de Serviços na Área de Engeúaria Civil;
Pavirncntação de Vias Urbanas - Ruas, Praças, Calçadas, Estacionamentos;
Construção de Obras de Artes Especiais, Pontes, Viadutos, Elevados, T(rneis,
Passar elas;
Preparaçrio de Solo e Locais pam Mineração, Drenagens, Demarcação e

Rebaixanrentos;
Construçào de Rodovias. Ferrovias. Aeroportos, Pontes. Viadutos e Túneis;
Assessoria, Consultoria, Administração e Execução de Obras de Engcnharia Civil.
Elétrica e Anrbicntal;
Execução de Obras de Fundações e Locação de Maquinas e Equipamentos;
Construção e Execução de Obras Pomrárias, lvlarítimas e Fluviais:
Controle e Inrunização de Pragas;

A(ividadcs Paisrgísticas. Plantio, Tratamenlo c Manutcnção de Jardins. Plantio dc
A rvtrrr.'s c hi«lrosscmcrcluru;
Serr,iço clc' Ae'rofotometria, subaquática e inventario;
Obras de Teraplenagens, Escavação, Derrocamento, Aterros, Deposito, Nivelamcnto.
Conrpactação, Transporte e Locação de Maquinas e Equipanrentos para

036

4i991/04

771 10100

16796104

122?7/01

I 1204i00
33117n0
77322t01
.r7r40/05

CNAIi
7 r t20i00
42138/00
1t 120/00

1i l9ii00

-ll I I l/01
+i991/0 t

-+l9l 6r0rJ

ll9l0100
s r 222100
I I loli0r)

71200/02

^ Ii l3,l/00

7t IIli00
7l t97i99
()l101,,07

t)2 I 0 l/06
i8l t4100

Terraplerragens;
Asscssoria, Consultoria, Administração e Execução de Obras de Arquitetura;
Serviços de Cartografia, TopograÍia e Ceodésia;
Sr'n iços de Re Ílorcstanrentoi
Produção de l\4udas enr Viveiros;
Seniço de Coleta de Resíduos não Perigosos, Domésticos. reciclár,cis. Entulhos.
Refugos de Obras de Denrolição;
Serviço de Operaçiro e Locação de Maquinas e Equipamcntos para Trflnspone e

ficr''açào cle Cargas c Pessoas para uso em Otrras;
l-ocaçio dc ..\uttrnró'r.ci s:

N
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7i I l0 0t)
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11500089265. NIaE: {1500156404.
PIZZO ENCEITEÀ.RIÀ EIREI,I - XB

qCERTIEICO o REGISIRO Et 15104/2016 08:59 sOB !r' 20152325?18

LibêÍ!âd aogus
sEcRET,ÁRrÀ oERÀr

cuBurBÀ, t5/04/20L6
Yw. êEpr.aafâci1. p!. gôw. br

a
mt! v

À wali.dad. d.Ête doculento, .ê ieprêsso, fica sujeiro i côDpEowàção alê suâ auteÀctdaalê nos
InforDando aêus resDectivo! cóctiqos dê werificacão
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PIZZO ENGBNHAIIIA EITIELI - MIi
CNPJ: 00.761.66610001 -62

PRTMEIR4. ALTERAÇÃO DE CONTRATO

Construção de redes dc abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
co[[elatâs;
Manutenção e Reparação de Maquinas e Equipamentos;
Aluguel de Maquinas e Equipanrentos para Construção sern Operador;

1100íli r;

037

4?727lOt

3i 147/l 0

77322/01

CLÁUSULA SEGUNDA: A titulal ANA MARIA GAISSLER MOREIRA ptzZo ir:Í.egratiza e

subscrcve neste ato enr nroeda corrente do País o valor de R$:30.000,00(Trinta Mil Reais)
rcprcscntado poL 30.000 (Trinta Mil) cotas pelo valor nominal de ll$:l ,00(Um Real)cada.

CL^USULA TBRCEIITA: Enr razão da alteração havida, o Capital Social que era no valor de
IiS:72.400.00 (Setenla e Dois Mil e Quatrocentos Reais) totalnrente integralizado e subscrito pclo
sócio tica clevado para o valor de RS 102.400,00 (Cento e Dois Mil e Quatrocentos Reais)

^ rr'l)resentando por 102.400(Cento e Dois Mil e Quatrocentos) cotas dc valol nornirral de R$ 1,00 (Unr
'l(eul) crila totfllnrcnte integralizado c subscrito. que pâssa a ser representado pelo titular:

s()c ros COTAS C.\ P I'1 ,\L
, \ \.\ \ I.\ ITI,\ C;.\ I SS L E It 1\ I O RE IIT.{ PIZZO 102.400 102.400.00

101.400 t02.400,00

Ct,At.Stll.{ QUAIITA: Fica eleito o foro da Courarca de Curitiba. Estado do Paraná, para o
crelcicio e o cumprirlrento dos dileitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: Pennanecem inalteradas as demais clausulas que não colidirem corn a

presL'ntc alteração contratual.

ll. por !'stllÍ.iusto e contratado. e após ter lido c estar ciente das cltiusulas acinra, lavra e assina, o

^ 
Ilcse'nte insttrurento ern 1 (Unra) Írnica via. obrigando-se fielmcnte a cumpri-lo em todos os seus

lernlos.

Curitiba. l'11.. 29 de Ir4rrço de 20t6

l^ut, lt *- !,."-
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PRoTocoLo: 162326718 DE 0a/04/2OL6. cóDrco DE VERrsrcÀçÃO:
11600089255. NIREr 41600I5640{.
PIZZO ENGENEÀRIÀ EIRELI - I{E
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SEXTA ALTERAÇÃO CONTRÁTUAL
Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIP_iiLi

PIZZO ENGENHARIA LTDA. ME
CNPJ 00.76r.666/0001-62

i0001i

098
ANA MARIA GAISSLER MOREIRA PIZZO, brasileira, casada pelo regi'ne oe comunl-ãc parc:al
de bens, Engeúeiro Civil, nascida em 06/1011962, natural de Curitiba -- Pr., ponadora dc RG ,r"

3.093.5314 SSP PR" CPF n" 613.727.739-91 e CREA./PR n" 170079948-7, residente e domiciliâdo à
Rua XV de Novembro n' 1887, Apt 93, Baino AIto da XV em Curitib4 Paraná; CEP 80.045-125,
sócio componente da empresa PIZZO ENGENIIARIA LTDA - ME, com sede e foro a rua XV de
Novembro n" i887, Apt 93, Baino Alto da XV, CEP: 80.045-125 em Curitiba - Paranii regisrada na
Junta Comercial do Paraná sob o no 412.0339101-6, em 16108/1995 e inscrita no CNPJ/MF n"
00.761.666/0001-62, RESOLVE, na melhor forma de direito e consoante com o aíigol .033 e 980-A
da Lei no 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.44112011, alterar e transformar o Contrato
Social da empres4 conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSIILA PRIMEIRÂ - DO TIPO JIJRJDICO
Fica Transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI, sob o nome empresarial de: PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME, com
sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA _ DO CAPITAL SOCIAL
O capital social da empresa é de R§:72.400,00(Setenta e Dois Mil e Quatrocentos Reais) totalmente
integralizado e subscrito em moeda corrente do país pelo sócio, representado por 72.400(Setenta e
Dois Mil e Quatrocentos) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Jm Real) cad4 totalmente
integralizado e subscrito em moeda do paíq que nesta dat4 passa a constituir o capital social da
empresil"

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ATo CONSTITUTIVo - EIRELI
Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da transformação da referida EIRELI,
comoteoraseguir:

CLÁUSI]LA QUARTA_ DA RAzÃo SocIAL
A PTESENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA _ EIRELI, giTATá SOb

o nome empresarial de PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME, com sede e foro a rua XV de
Novembro no 1887, Apt 93, Bairro Alto da XV, CEP: 80.045-125 em Curitiba - Paranâ com inscrição
no CNPJ/MF n' 00.761.666/0001-62, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou
fechar filiais, em qualquer parte do tenitório nacional.

CLÁUSULÁ
CNAE
7t120t00
42t38/00
42120/00

43193/00

QI]INTA- DO OBJETO SOChL
DESCRIÇÃO
Prestação de Serviços na Área de Engenharia Civil;
Pavimentação de Vias Urbanas - Ruas, Praçag Calçadas, Estacionamentos;
Construção de Obras de Artes Especiais, Pontes, Viadutos, Elevados, Túneis,
Passarelas;

Preparação de Solo e Locais para Mineração, Drenagens, Demarcação e

Rebaixamentos;
Construção de Rodovias, Ferrovias, AeropoÍtos, Pontes, Viadutos e Túneis;
Assessori4 Consultoria, Administração e Execução de Obras {e Engenharia Civil,
Elétrica e Ambiental;
Execução de Obras de Fundações e Locação de Maquinas e Equipamentos;
Construção e Execução de Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais;
Controle e Imunização de Pragas;

I

,ffi

4Zttt/01
43991/01

43916/00
42910/00
81222/00
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SEXTA ALTERAÇÁO CONTRATUAL
Trânsformação em Empresâ Individual de Responsabilidade Lim'tadr - EIR}jLI

PIZZO ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ 00.761.666/0001-62

t00il12

Atividades Paisagísticas, Plantio, Trâlâmento e ManutençAo de iardins, l'lantio de
Arvores e hidrossemeadura;
Servigo de Aerofotometriq subaquática e inventario;
Obras de Terraplenagens, Escavação, Derrocamento, Aterros, Deposito, Nivelamento,
Compactação, Transporte e Locação de Maquinas e Equipamentos para Terraplenagens;
Assessori4 Consultori4 Administração e Execução de Obras de Arquitetura;
Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia;
Serviços de Refl orestamento;
Produção de Mudas em Viveiros;
Serviço de Coleta de Resíduos não Perigosos, Domésticos, recicláveis, Entulhos,
Refugos de Obras de Demolição;
Transporte Rodoviário de Cargas, Intermunicipal, Interestadual e lntemacional,
inclusive Locação de Veículos Rodoviários;
Transporte Rodoviririo de Cargas Municipal, inclusive Locação de Veículos
Rodovirírios;
Fabricação de Cimento Asfáltico;
Serviço de Operação e Locação de Maquinas e Equipamentos para Transporte e
Elevação de Cargas e Pessoâs para uso em Obras;
Locação de Automóveis;
Comercio Especializado em Materiais de Construção;
Construção de redes de abastecimento de águ4 coleta de esgoto e construçõÉs
correlatas;
Construção de Edificios;
Manutenção e Reparação de Maquinas e Equipamentos;
Aluguel de Maquinas e Equipamentos para ConstÍução sem Ôperador;
Comercio Varejista de Materiais de Construção.

03s
81303/00

7l I 1t/00
71t97 t99
02t01/07
02101/06
38114/00

49302102

49302/01

t9zt7t00
43991t04

771t0100
46796t04
42227t01

4t204/00
33t47110
7732?,01
47440105

CLÁUSULA SEXTA - Do PRAZO DE DURAÇÃO
O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante
do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do tirular, podendo a
empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSI]LA SETIMA - DO CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 72.400,00 (Setenta e Dois Mil e Quatrocentos Reais) representando por
72.400(Setenta e Dois Mil e Quahocentos) quotas de valor nominal de Rl§ 1,00 (Um Real) cada, o qual

está totalmente integralizado e subscrito em moeda corrente do País.

CLÁUSULÀ oITAvA - DA ADMIMSTRÁçÃO
A empresa será administrada pelo titular ANA MARIA GAISSLER MOREIRA PIZZO, a quem
caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passivq judicial e extrajudicial dessa EIRELI,
sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA NoNA - DESEMPEDIME}ITo
O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da
sociedade, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos
del4 a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pôr crime falimentar,
de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato ou contra a economia populaÍ, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da conconênciq contra as relações de consumo, fé

t\Ét
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public4 ou a propriedade.
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SEXTA ALTERAÇÃO CONTRÁTUAL
Transformaçâo em Empresa Individual de Responsabilidade Limi&.da - EIFELI

PIZZO ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ 00.761.666 t 000r -62

CLÁUSULA DECIMA - DO EXERCICIO SOCIAL
O término de cada exercício social será encerrado em 3l de dezembro do ano civil, com e aprc:€ntaçío
do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DECLARAÇÃO
Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não paÍicipa de

neúuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

TRANSFORMÀÇÃO EM f,MPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ 00.761.666/000r-62

ANA MARIA GAISSLER MOREIRA PIZZO, brusileira. casada pelo regime de comunhão parcial

de bens, Engeúeiro Civil, nascida em 0611011962, natural de Curitiba - Pr., portadora do RG n"

3.093.5314 SSP PR, CPF n" 613.727.739-9'l e CREA/PR n" 170079948-7, residente e domiciliado à

Rua XV de Novembro n' 1887, Apt 93, Baino AIto da XV em Curitiba, Paranri CEP 80.045-125. Na
condição de titular da Empresa individual de Responsabilidade Limitâda - EIRELI, PIZZO
ENGENHARIA EIRELI - ME, com sede e foro a Rua XV de Novembro n' 1887, Apt 93, Bairro
Alto da XV em Curitibq Paranri CEP 80.045-125, com inscrição no CNPJ/]vIF n" 00.761.666/0001-
62, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRÂ - DO TIPo JURIDICO E RÂZÃO SOCIAL
O Tipo jurídico da empresa seú: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA -
ELRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pehinentes e giraní sob a razão social de

PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME, com ssde na Rua XV de Novembro no 1887, Apt 93, Bairro
Alto da XV em Curitiba, Paranri CEP 80.045-125, com inscrição no CNPJ/IvIF n" 00.761.666/0001-
62. Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do
território nacional.

CLÁUSIJLA SEGTJNDA _ DO CAPITAL SOCIAL
O capital social da empresa é de R$:72.400,00 (Setenta e Dois Mil e Quatrocentos Reais)
representando por 72.400(Setenta e Dois Mil e Quatrocentos) quotas de valor nominal de Rl$ 1,00 (Um
Real) cada, o qual está totalmente integralizado e subscrito em moeda corrente nacional do País nesta
data tal.

CLIUSULA TERCEIRÀ _ DO OBJETO SOCIÂL
O objeto social da empresa é de:
CNAE DESCRJÇÃO
Tll2OtOO Prestação de Serviços na Área de Engeúaria Civil;
42138100 Pavimentação de Vias Urbanas - Ruas, Praças, Calçadas, Estacionamentos;
42120100 Construção de Obras de Artes Especiais, Pontes, Viadutos, Elevados, Túneis,

Passarelas; a
43193/00 Preparação de Solo e Locais para Mineração, Drenagens, Demarcação e

Rebaixamentos;
42llll0l Construção de Rodovias, Ferrovias, Aeroportos, Pontes, Viadutos e Túneis;
43991101 Assessoria, Consultori4 Administração e Execução de Obras de Engenharia Civil,
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SEXTA ALTERAÇÃO CON"IRATUAL
Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Lim;tâdá - EIRELI

PIZZO ENGENHARIA LTDA. ME
CNPJ 00.761.666/0001-62

tr 0 0í11i.

Execução de Obras de Fundações e Locação de Maquinas e Equ:pi.mentos:
Construção e Execução de Obras Portuá:ias, Marítimas e Fluviais;
Controle e Imunizaçâo de Pragas;
Atividades Paisagísticas, Plantio, Tratamento e Manutenção de Jardins, Plantio de
Arvores e hidrossemeadura;
Serviço de Aerofolometria, subaquática e inventario;
Obras de Terraplenagens, Escavação, Derrocâmento, Atenos, Deposito, Nivelamento,
Compactação, Transporte e Locação de Maquinas e Equiparnentos para Terraplenagens;
Assessoria, Consultoriq Administração e Execução de Obras de Arquitetura;
Serviços de Cartografi4 TopograÍia e Geodésia;
Serviços de Refl orestamento;
Produção de Mudas em Viveiros;
Serviço de Coleta de Resíduos não Perigosos, Domésticos, recicláveis, Entulhos,
Refugos de Obras de Demolição;
Transporte Rodoviário de Cargas, Intermunicipal, Interestadual e lntemacional,
inclusive Locação de Veículos Rodoviiirios;
Transporte Rodoviário de Cargas Municipal, inclusive Locação de Veículos
Rodoviários;
Fabricação de Cimento Asfáltico;
Serviço de Operação e Locação de Maquinas e Equipamentos para Transporte e

Elevação de Cargas e Pessoas para uso em Obras;
Locação de Automóveis;
Comercio Especializado em Materiais de Construção;
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlatas;
Construção de Edificios;
Manutenção e Reparação de Maquinas e Equipamentos;
Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção sem Operador;
Comercio Varejista de Materiais de Construção.

l0I
43916/00
42910/00
8t222/00
81303/00

74200102
43134/00

7l I I l/00
7 t 197 /99
02101/07
0210r/06
38114/00

49302t02

493040't

t9217/00
43991/04

77lL0/00
46796/04
42227101

41204t00
33147/10
77122/01
47440t05

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃ0
O prazo de duração é por tempo indeterminado. E garantida a continuidade da pessoa jurídica diante
do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a
empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSI]LA QTINTA - DA ADMIMSTRAÇÃO
A administração da sociedade seú exercida por ANA MARIA GAISSLER MOREIRA. PIZZO, a

quem cabed dentre outras atribuições, a representaÉo ativa e passiva, judicial e extrajudicial da
empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será

regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSTJLA SEXTA - Do ExERCiCIo SoCIAL
O término de cada exercício social sera encerrado em 3l de Dezembro do ano civil, com a

afir"t"ntução do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSL'I,A SÉTIMA. DA DECLARAÇÃo DE DESEMPEDIMENTO
O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que

se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer
como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal,
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1gSit 15SEXTA ALTERAÇÁO COI.ITRATUAL
TransÍormação em Empresa Individual de Responsabilidade Limi,ada - &IRJLI

PIZZO ENGENHARIA LTDA. ME
ctrPJ 00.76r.666/0001-62

del4 a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicus o1.'c-ime Í'rliÍnentar, d3
prevaricação, peita ou suborno, concussAo, peculato, ou contra a economia popula:, conlra J "istema
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública ou a propriedade. ( Art l.0l l, § 1', CC/2002).

CLÁUST'LÀ OITAVA _ DO PRO.LABORE
O titular poderá de comum acordo, Íixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas
disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA -DOS LUCROS
A empresa poderá no decurso do ano calendário em pftrzo inferior a doze meses, a qualquer tempo,
levantar balancetes e apurados lucros, distribuir os mesmos integralmente ou deixar em conta de lucros
a pagar em haveres do titular.

CLÁUSULA DECIMÀ- DA DECLARAÇÁO
Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de

neúuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULÁ DECIMA PRIMEIRA _ DO FORO
Fica eleito o foro da Cidade de Curitiba" Estado do Paranii para resolver quaisquer litigios oriundos do
presente Ato Constitutivo de EIRELI.
O titular assina o presente instrumento, em 3 ( três) vias de igual teor e consistência-

Curitiba 02 de Outubro de 2014
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18/10/2016

'100í11 
/

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERT|DÂO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA
ATIVA DA UNIAO

Ressalvado o direito de a Fazenda Necional cobrâr e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secrêtaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria€eral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matíz e suas filiais e, no caso de ente federatlvo, para

todos os órgáos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
su.ieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas

nas alineas'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ng 8.212, de24 de julho de 1991.

A aceitaçâo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www. receita.Íazenda.gov. bp ou <http://www. pgÍn.íazenda.gov. br>.

Certidão emitida gEtuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.751, de 0211012014
Emitida às 08:54:43 do dia 1811012016 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 161c/,12017.
Código de controle da ceÍtidão: E8CB.6FB0.D57í.7782
Qualquer rasura ou emenda invalidaÉ este documento.
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Nome: PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 00.761.666/0001{2
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado
100,l1i

l0s
Gertidão Negativa

de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
N.0í5187500-78

Certidão fornecida para o CNPJiMF: 00.761.666/0001-62
Nome: PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiÍ'icamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identiÍicado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e reÍere-se a débitos de

^ natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 2811212016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada via lnternet
www.f azendâ. pr. gov. br

&{
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lnscriçáo no CAD/ICMS

10007237{5

Atúidade(s) Econômica(s)
SeqJndária(s) do Estâbelecimento

Ê

Tapo

CPF

lnscÍiÉo

613.727.739-91

lnscrigão CNPJ

00. 761 . 666/0001 {2
lnício das Atividades

09/1995

Oualificáçâo

TITULAR PÊSSOA
FÍSICA

cÁD/tcFrs No 10007237-85

twl
PARANA

Empresa / Estabêlecimento

Nome Empresarial PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME

Título do Estabêlecimento PIZZO ENGENHARIA

Endereço do Estabelecimento RUA )O/ DE NOVEMBRO, í887, APT 93 - ALTO DA RUA XV - CEP E0045-í25
FONE: (41) 3030-2077

Município de lnstalação CURITIBA . PR, DESDE 09/í995
( EstabeleciÍíonto MatÍiz )

Qualificação

situação Aruât âI'r'3;os;i!il;t" 
-^cloNAL / srMPLEs NAcToNAL ' Dra 03 Do MES+2'

Natureza Juridica 230-5. EMPRESA INDIVIDUAL OE RESPONSABILIOADE LIMITADA (ElREL0

Alividade Econômicâ Principaldo 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
Estabelecimento

02í0.í/06.
0210.1107.

4211-1101 .

4212.0t00 -

4222.7101 .

4291.0/00 .
43't3.4/00 -
43í9.3,/00 -

CULTIVO DE MUOAS EM VIVEIROS FLORESTAIS

EXTRACAO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTAOAS

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CONSTRUCÂO DE OBRAS.DE.ARTE ESPECIAIS

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA OE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO
OBRAS DE IRRIGACAO

OBRAS PORÍUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRÉNO NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

OBRAS DE FUNDACOES439't.6/00.

Quadro SocieÉrio

Nome Completo / Nome Empresárial

ANA MARIA GAISSLER MOREIRA PIZZO

wEste CICAD tem validadê até 0711212016.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
lnternet !4!EâbZ9!!9tr!99!bI

Emitido Aetroni@ mente via Intemet
O7 lltl2016 9't54t57

c -'t
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106
Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Esbdo do Paraná

S€oetaria de Btado da Fazenda
Coordena6o da Receib do Êstôdo

Dados trônsÍnitido6 de formô segura
Teorclogia CELEPÂR

ú
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: l7

www5.curitiba.pr.gov.br/gtrn/certidaonegativ,
I0 0 il2,J

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MIJNICIPAIS

CONTRIBUNTE; PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME

C/VPJ: 00.761.666/0001 -62

t N sc Rr çÁo M u Ntct PAL : 31 5367-3

ENDEREÇO: R. XV DE NOVEMBRO, '1887 0093 - ALTO DA RUA )(V, CURITIBA, PR

FINALIDADEi CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAçÃO

E expedida esta CERTIDÃo NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em nome
do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos
cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto no 67012012, de 3010412012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (lmposto sobre Serviços - lSS), lmobiliários
(lmposto Predial Territorial UÍbano - IPTU, lmposto sobre a Transmissão de Bens lmóveis lnter-
vivos - lTBl e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo PodeÍ de Polícia e outros
débitos municipais.

cERTtDÃONo: 2685r0/20,t6

EMITIDA EM: 30109/20í6

VÁLIDAATE: z7n1no17

cóDrco DE AUTÊNTTC|DADE DA cERTtDÂo: B1Dí.c203.04Er.444D4.8760.681c.5FrAÂ15D-1

A autenticidade dêsta ceÍtidáo deveÍá ser confÍmada na página da PreÍeilura Municipal de Curitiba, na lnlemet, no

^ endereço http:/ ,vww.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o dírêito dê cobrar dívidas posterioÍmente constatâdas, mêsmo as referentês a
peÍiodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela intemet gratuitamente.
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http:/ /vwws.curiti ba.pÍ. gov.br/gtÍn/certidaonegativa/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
PDF Compressor Free Version 



10002 r

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIT!BA

ALVARÁ NO: 1.276.040

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presênte Alvará dê Licença para LocalizâÉo,
conforme processo N' 20-030408/20't 6. a:

PIZZO ENGENHARIA EIRELI . ME
R. xV oE NoVEMBRO - N':00í887 0093

rNSC. |MOB-: 05.0.0040.0274.00-2 0029 tNSCRtÇÁO MUNICIPAL: 07 0í 3't5.367-3 CNPJ: 00.76í.666/000í -62

Taxeção: COM OUTROS SERV
Tipo de lnstalacão: ESGRITORIO DE CONTATO

à Serviços de engenharia
) Administraçáo de obÍas
) Aluguel dê máquinas e equipamentos para construçáo sem operador, excêto andaimes
) Atividades de produçáo de ÍotograÍias aéreas e submarinas
) Atividades paisagisticas
) Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitelura não espêciÍicadas anterioÍmente
) Coleta de resíduos náo-perigosos
) Construçáo de obras de arte especiais
) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções conelatas, exceto ôbras dê

irrigação
) Construçáo de rodovias e Íerrovias
) Cultivo de mudas em vivêiros florêstais
.) Extração de madeira em Ílorestas planladas
) lmunizaçáo e cont.ole de pragas urbanas
à Locação de aulomóveis sem condutoÍ
) Manutençáo e reparaçào dê máquinas e equipamêntos para uso geral náo especiÍicados anteriormente
à Obras de fundaçõês
à Obras de tenaplenagem
) Obras de urbanizaçáo - ruas, praças e calçadas
) ObÍas portuárias. marítimas e fluviais
) Serviços de arquitêtura
, Serviços de operação ê Íomecimênto dê equipamentos para transporle e elevaÉo de cargas e pessoas para uso

em obras

ALVARÁ VÁLIDO APENAS PARA ESCRITÓRIO OU ESCRITÔRIO DE CONTATO. PROIBIDA A UTILIZAÇÁO PARA OUTROS
TIPOS DE INSTALAÇÁO,
ALVARA VALIDO SOMENTE COM A ANUENCIA DO CONDOMINIO. SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A
OBTENÇÃO DA MESMA.
APÓS 60 DIAS DA EMISSÃO, ESTE ALVARÁ SÓ TERÁVALIDADE MEoIANTE AAPRESENTAÇÃO DA LICENÇA,
AUTORTZAÇÃO OU CERTTFTCADO VTGENTE DO(S) ÓRGÃO(S) ABATXO RELACTONÂDO(S), CONDTCTONADO(S) A(S)
ATIVIDADE(S).
»CAU CREA CREA,/CAU.

VALIDADE: 1711112018 E ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCHS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR
CURITIgA, 12 OE JULHO DE 2016,

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

103

T
IMPORTANTE :

. A assinatura no alvará de licençâ êxpedido por meio eletÍônico ficã dispensâda
nos termos do Deqeto n.62?J2010. Aveíii,aÀÉo de sua autenücidade deverá
ser confÍmadâ no endereço www.c1rriliba.pr.gov.br, Serviço para Empresa,
Alvaía Comêrciâl - Dados

' E obÍigatória a comunicaÉo imêdiata em câso de en@.Íamento, paralisaÉo,
altêrâÉo de endereço, de íâmo ou qualquer outÍa alteraÉo, eútando as
penalidades previstas na legislaÉo. il11il 111Iil11 ilililil1 ilIilililtil il]il il ilil il ililil ilil11ilililt

CARLOS ROBERTO SIOFFI
MATRÍcuLAr s863s yr

/)

@2^.4221 -8062 .4C53-s. 86lE - E328.008p. 55{6-0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

alvlnÁ No: í.276.040

A SECRÊTARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização,
coníorme processo N' 20-03040812016, a:

PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME
R. XV DE NOVEMBRO - No:00í887 0093

INSC. IMOB.: 05.0.0040.0274.00-2 0029 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07 01 3í5.367-3 CNPJ: 00.76í.666/0001-62

Taxâção: COM OUTROS SERV
Tipo de lnstalação: ESCRITORIO DE CONTATO

) Serviços de engenharia
) Serviços de prepaÍação do terreno não especiÍicados anteriormente

ALVARÁVÁLIDo APENAS PARA EScRITÔRIo oU ESCRITÔRIo DE CoNTATO, PROIBIDA A UTILIZAÇÁO PARA OUTROS
rPos DE tNsrALAÇÁo.
ALVARÁvÁLtDo SoMENTE coM AANUÊNctA Do coNDoMlNto, sENDo DE RESpoNSAB|LtDÂDE DA EMpRESA A
oBTENÇÃo DA MESMA. -
APÓS 60 DIAS DA EMISSÁO. ESTE ALVARÁ SÓ TERÁ VALIDADE MEDIANTE A APRESENTAÇÁO DA LICENÇA,
AUToRrzÂÇÀo ou cÊRTrFrcADo vrGENrE Do(s) ôRcÁo(s)ABArxo RELAcToNADo(s). coNDrcroNADo(s)À(s)
ATIVIDADE(S).
» CAU CREA ' CREÁ,ICAU.

VALIDADE: 1711112018 E ENOUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
CURITIBÂ, 12 DE JULHO DÉ 2016.

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

IMPORTANTE :

. A assinâtura no alvará de licençe expedido por meio defonico fica dispensâdâ
nos teímos do DecÍeto n' 6220í0. A vênfcáÉo de sua ãutenücidade deveÍá
ser confrmada no endereço wvru@riüba.prgov.bí, SeMço para Emprcsâ,
Alvarâ Comeíciâl - Dados.

. É obrigatóíia â comunicâÉo imediâta em caso de encênamento, paralisaÉo,
alteÉÉo de endereço, de ramo ou qualquer outÍâ alteração, eütando as
penaldades preüstas na legislaÉo. 11fl 1ililil11ililililililI ilI iltil ilil ilililililililil ilIililil il ilIIil

CARLOS ROBERTO SIOFFI
MATRICULA: s863s

ilt?

cD2\.8221.FO62 - 4C53-S. 8618.8328. 00E8. 5546-0
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CAIX,A ECONôMICA FEOERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00761666/0001-62
RAZãO SOCiAI: PIZZO ENGENHARIA EIREU ME

Nome Fantasia :Ptzzo ENGENHARIA

Endereço: R xv DE NoVEMBRo 1887 AFT 93 I ALTO DA RUA XV / C1JRITIBA / PR
/ 80045-125

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, dê 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/LL/2OL6 a 22/72/2OL6

Certificação Número: 2016112301501530236495

Informação obtida em 06/ t2l2OL6, às 10:50:26.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em
condicionada à verificação de autenticidade no site da
www.caixa.gov.br

Lei está
Caixa:

htF§/ rww.sifge.câixa.go/.triEmpr€sdcríCríFg€CFSlmprimirPaÉ.6pryARP€ssoâÂratiz=5960S7&VARPessoa=596097&VARUÊPR&VARÍnscr=00... 1/1
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CAIXA
CAIXA 

=CONOM'CA 
FEOE'tÀL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 0076166610007-62
RazãO SociAI: PIZZO ENGENHARIA EIRELI ME

NOME FANtASiA:PIZZO ENGENHARIA

Endereço: R XV DE NOVEMBRO 1887 APT 93 / ALTO DA RUA XV / CURITIBA / PR

/ 80045- 125

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobranÇa de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: O4l1U2OL6 a O3l L2/2Ot6

ceÍtificação Número: 2OL61,IO402294806360530

Informação obtida em O8/ll/2OL6, às 12:18:49.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www,ca ixa. gov,br

,g
í/

4
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBIToS TRÀBÀIJHISTÀS

NOMC: PIZZO ENGENHÀRIA EIRELI - ME

(MATRTZ E FrLrArS)CNp,J: 00.761 .666/000t-62
CerEidão n" : L03507694/20]-6
Expedição: 06/lo/2016, às L5:32:32
Vafidade | 03/04/2077 - 180 (cenEo e oitenta) dias, conEados da datsa
de sua expedição .

cerEifica-se que pr.zzo ENcENHÀRrÀ ErREr.r - ME
(!.íÀTRIZ E FILIÀIS) , inscrito (a) no CNP,J sob o n"

00.761.656/OOOL-62, ÀrÃo CoNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas -

Certsj,dão emilida com base no art. 642-A da Consoli.dação das Leis do
Trabalho, acrescenE.ado pela Lej. n' 12.44O, de 7 de julho de 2011, e
na Resotução AdministraEi.va n' 1470/2oLf do Tribunal- Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constanEes desta CerEidão são de responsabiLidade dos
Tribunais do Trabal-ho e esEão atualizados aEé 2 (dois) dias
anteriores à dat.a da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atsesEa a empresa em relação
a todos os seus estabel-ec imentos , agênc j,as ou f il-iais.
A aceitação destsa certidão condiciona-se à verificação de sua
autent.icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internets (htup: / /www. t.st. jus.br) .

CerEldáo emiEida gratsuiEamentse.

INFOR}íAçÃO IMPORTÀTflTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplenE.es perante a ,,usEiça do Trabalho quanto às obrigações
estabel-ecidas em sentença condenaEória transitada em julgado ou em

acordos judÍciais trabalhisEas, inclusive no concernente aos
recolhiment.os previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumenE.os ou a recofhimentos determinados em 1e j-; ou decorrenEes
de execução de acordos firmados perante o MinisEério Públj.co do
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Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévr-a.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMTA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de
24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do
Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão no: 132111/2016 Validade: 3t/0312017

Razão Social: PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ:00761666000162
Num. Registro: 58139 Registrada desde : 22/OL/20L5
Capital Social: R$ 102.400,00
Endereço: XV DE NOVEMBRO, 1887 APTO 93 ALTO DA RUA XV

Município/ Estado: CURITIBA-PR CEP:80045125
Objetivo Social:
Prestação de serviços na área de engenharia civil; Pavimentação de Vias Urbanas - Rua,
Praças, Calçadas, Estaciona mentos; Construção de Obras de Artes Especiais, Pontes,
Viadutos, Elevados, Túneis, Passarelas; Preparação de solo e Locais para Mineração,
Drenagens, Demarcação e Rebaixamentos; Construção de Rodovias. Ferrovias,
Aeroportos, Pontes, Viadutos e Túneis; Assessoria, Consultoria, Administração e
Execução de Obras de Engenharia Civil, Elétrica e Ambiental; Execução de Obras de
Fundação e locação de Máquinas e Equipamentos; Construção e Execução de Obras
portuárias, Marítimas e Fluviais; Controle e Imunização de Pragas; Atividades
Paisagísticas, Plantio, Tratamento e Manutenção de lardins, Plantio de Arvores e
hid rossemeadura; Serviços de aerofotometria, subaquática e inventário; Obras de
terraplenagens, Escavação, Derrocamento, Aterros, Depósito, Nivelamento,
Compactação, Transporte e Locação de Máquinas e Equipamentos para Terraplenagens;
Assessoria, Consultoria, Administração e Execução de Obras de Arquitetura; Serviços de
Cartografia, Topografia e Geodésia; Serviços de Reflorestamento; Produção de Mudas
Viveiros; Serviços de Coleta e Resíduos não perigosos, Domésticos, recicláveis,
Entulhos, Refugos de Obras de Demolição; Serviço de Operação e Locação de Máquinas
e Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas para uso em Obras;
Locação de automóveis; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de
esgoto e construções correlatas; Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos;
Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador.
Restrição de Atividade : Atividades técnica circunscritas às atribuições da responsável
técnica.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2016.
Não possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data,

Responsável(eis) Técnico(s) :

1. ANA MARIA GAISSLER MOREIRA PIZZO
Carteira: PR-16706/D Data de Expedição: 05/03/1986
Desde:22/OU2OI5 Carga Horária: 8: H/D Até: t2/05/20t6
Desde: 13/05/2016 Carga Horária: 4: H/D
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

t)
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httpr//creaweb.cre+pr.oÍg.br^/vebcrerextraneuftame_geral.aspx?SESSAO=hwuDkaJshNuq&CODREGTO=641337&NUMREG=58139&T
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIÂ DO PÂRÂNÁ

Certidão no: L32LO7 /2OLG Validade: 3UO3/2OL7

Nome: ANA MARIA GAISSLER MOREIRA PIZZO
Carteira - CREA-PR No :PR-16706/D
Reqistro Nacional | 1700799487
Registrado(a) desde : 05/03/1986

Filiação : FERNANDO BARAUNA MOREIRA
IRACEN1A GAISSLER I4OREIRA

Datâ de Nascimento I 06/ !O/ f962
Carteira de Identidade : 3,093.531-4
Naturdlidade : CURmBA/PR

CPF | 6137277399L

Título(s):
ENGENHEIRA CIVIL

SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Data da Colação de Grau i 2llo2lL986 Diplomação :2110211986
Situação:Regular

Atribuições profissionais :

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29lO6lL97 3 do CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2016.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www. crea-pr. org. br), através do protocolo n.o 386582/2015.

Emitida via Internet em !6/LL/2OL6 15:01:21

Dispensa-se a assinaturô neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002,/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o aútor à
respectiva ação penal.
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http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=ssCertEmpresa&CODREGÍO=3369&NUMPROT=&ÀNOPROT=&CODFUNC=

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR. certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei
Federal no 5.L94/66 possibilitando-o(a ) a exercer sua profissão no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
TOMADA DE PREÇOS N.o 4/2016

PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME, portadora do CNPJ n' 00.761 .666/000í -62, com
sede na Rua XV de Novembro n' 1887 - Ap 93 - Cep: 80.040-í34 - Curitiba/PR,

Telefone: 041 -3030-207 7 - e-mail: pizzolicitacao@gmail. com

Ref.: TOMADA DE PRE OS N.o 4/20í6

OBJETO: Contratação de empresa para execução de Pavimentação em Ruas do
Município de Nova Santa Bárbara.

O signatário da presente, a Sra. Ana Maria Gaissler Moreira Pizzo,

representante legalmente constituído da proponente PIZZO ENGENHARIA

CIVIL LTDA, declara que utilizará materiais de boa qualidade constante no

memorial descritivo a serem utilizados na execuçáo da obra.

PIZZO ENGENI.TARIAEIRELI - ME
CURIT!EA

2 I ri0v. 20t6N'1

L^- t
ÉÊüÃ;ã

"CREÀPR ]

e
a ssler M Pizzo

M 3.093.531-4PR
{,,/

d
w

cPF M 613 727.739-91

DECLARAÇÃO

PDF Compressor Free Version 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
TOMADA DE PREÇOS N.o 04/2016

MODELO N.O 03

PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME, portadora do CNPJ n" 00.76'1.666/0001-62, com
sede na Rua XV de Novembro n" 1887 - Ap 93 - Cep: 80.040-134 - Curitiba/PR,

Telefone: 04 1 -3030-207 7 - e-mail: pizzolicitacao@gmail. com

DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.'04/2016

O signatário da presente, a Sra. Ana Maria Gaissler Moreira Pizzo,

representante legalmente constituído da proponente PIZZO ENGENHARIA

EIRELI - ME, declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa ao

lote único da Tomada de Preços supramencionada, do Edital e em apreço.

PIZZO ENGENMRIAEIRELI . ME GURITIEA

21 }l0ll. ?06
ç,P

q
,

issleÍ Ptzzo
N. 16706'D/RG Í{9 3.093.5314PR
cPF N.613.727.73991

Anâ

122

OBJETO: Contratação de empresa para execução de Pavimentação de
Ruas do Município de Nova Santa Bárbara.

1.

CRE/
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PREFEITURA IúUNICIPAL
124NOVA SANTA BARBARA

ESTADO OO PARANA

ATESTADO DE VISITA

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 4/20í6

Objeto: Contratação de empresa para execução de Pavimentação de Ruas do llunicípio de
Nova Santa Bárbara.

Declaramos que a Engenheira Ana Maria Gaissler Moreira Pizzo, CREA 16706/D,
da proponente Pizzo Engenharia Eireli - ME, CNPJ n' 00.76í .666/0001-62, devidamente
credenciada, visitou o local da execução da Obra do lote único, objeto da Tomada de Preços em
epígrafe.

Nova Santa Bárbara, 1711112016

lvan S ro agami
Engenheiro Civil do Município

LlalL-,_ ?,*
Ana Maria Gaissler Moreira Pizzo

Engenheira
CREA 16706/D

ry
1

VRua Walficdo BittencouÍt dc Moraes n'222, Centlo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbarq Paraná -
E-mail - licitacao@rsb.or.gov.br - www.nsb.or. gov.br
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RELAçÃO DE MÁqUINAS E EQUIPAMENTOS -
ANEXO 10
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Declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra - relacionados serão disponibilizados
ra obra na eventual contratação.

IRELI . ME CURITIBA

21 lt0v. ?(lt6Ía Plzzo
.093.531-4PR

cPF N" 613 727.739-91

t

q

PREFETTURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

MODELO N' 10

PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME, portadora do CNPJ n' 00.761.666/0001-62, com sede na Rua XV de NovembÍo
no 1887 - Àp 93 - Cepr 80,O40-134 - Curitiba/PR, Telefone: 041-3030-2077 - e-mail: pizzolicitacao@gmail.com

RELAçÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOs, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

REF TOMADA DE PREçOS N. 4/2016
[4UNICIPIO NOVA SANTA BAREARA

OBRÂ: Contratação de empresa para execução de Pavimentação em Ruas do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara.

PROPONENTE: PIZZO ENGENHARIA EIRELI ME

veículo / Máquina / Equipamento
Marca e
Modêlo

Forma de
Aquisição

Ano de
Fabricação

I Placa

QTD
E

Estado de
Manutençã

o

Rolo Compactador liso auto propelido Caterpillar Próprio 1977 1 bom

Vassoura Mecânica Autopropelida Bob cat Próprio 2009 1 bom

Retroescavadeira Caterpillar Próprio 2010 1 ótimo

LOTE UNICO

Caminhão Basculante Próprio 20r0 2 bom

ni)
{/,
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123CERTIDAO PARCIAL DE SERVICOS EXECUTADOS

Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, inscrita no C.N.P.J. sob o n.o 76.920.82610001-30,

neste ato representada pelo Engo Civil Cesar Marangon, CREA PR-18.388/D, vem através desta

certificar que a Empresa Pizzo Engenharia Eireli - ME, poftadora do C.N.P.]. sob o n.o

00.761.666/0001-62 e CREA-PR 58.139/F, executou serviços de recapeamento asfálüco com

CBUQ em diversas ruas do município.

CONTRATO: TOMADA DE PREÇOS 0212015
VALOR DO CONTRATO: R$ 408.759,54
pERÍoDo DE ExEcuÇÃo: 25.11.15 a 04.12.15

Os serviços executados são os abaixo relacionados, com suas respectivas quantidades.

DISCRIMINAÇAO UN. QTDE
1 sÊRVrços PRELTMINARES

Plêca de obra em chapa de aÇo galvãnizado - dimensóes 2,00x 1,25m m2 2,50

2 RECAPEAMENTo AsFÁLÍrco soBRE pAVtMENTAçÃo ExtÍENTE

Limpeza e lavagem da pista com ialo de alta pressáo ln2 4.431 ,56

Pintura de ligaçáo RR-2C (reperflamento + capa) m'? 8.843,13

Fomecimento, aplicação e compaclação de CBUQ, espessuíâ 3 cm, com
v,croacabadora (reperfi lamento)

319,07

Fomecimento, aplicaÉo e compactaçáo de CBUQ, espessura 2 cm, com
vicroacabadora (capa) ton 212,71

2.5
TranspoÍte comercial com caminháo canoceria, 9 ton, rod, com revestimento
asfáttico (100 km)

ton. 600,00

3 srNALrzAçÃo vrÁRlA HoRrzoNTAr./sERvrços coMpLEMENTARES

Pintura de faixas de sinalizaÉo com tinta reíetiva m2

Rampas de acesso para portadores de deÍiciência, em concreto ud 24,00

Certificamos, também, que durante o período de execução da obra atuou como responsável
técnicâ a engenheira Ana Maria Gaissler Moreira Pizzo - CREA n.o 16.706/D.

)€l a do Ita , 18 de fevereiro de 2016
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CONSELHO R ARIA E AGRONOMIA

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

Certifica que, conforme dlspõe o Artigo 20 da Lei Federal n,o 6.496177, a ARÍ
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

certifica que, cabe ao(a) prohssional a responsabilidade quanto a realização e
conclusão do(s) serviço(s), bem como.seus guanútativos, sendo de responsabllidade
deste órgão apenas a veriflcação da(s) atlvidadé(s) condlzente(s) com o registro e a(sl
atribuição(ões) proÍisslonal(is), em conformldade com a Lel Federal n,o 5.194/66,
Resoluções do Conselho Federal de Engeoharia e Agronomia - CONFEA e Instruções
Normativãs deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

certifica que a capacidade técnico-proflssional de uma pessoa juridica é
representada pelo conJunto dos acervos técnicos dos profissionais lntegrantes de seu
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnlcos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artlgo 48o da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(S) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao
(s) sêrviço(s)/obra (s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a
exrgência prevista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.

CertiÍicamos, Íinalmente, que qualsquer eventuâis informações divergentes
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão. sendo o conteúdo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emltente(s).

ENGENHEIRA CIVIL
ANA MARIA GAISSLER MOREIRÂ PIZZO
Carteira Profissional : PR-16706/D
Acervo Técnico No.:2686/ 2016
Selos de autenticidade:A 031.486

l00il/" ]

123

q{íf
,l

Certifica que flcam clentes o(a) pófissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informãções constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilldade do CREA-PR, e sim
de seu(s) emitente(s). restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na
(s) ART(s) acervada(s), conÍorme disposto ha Lel Federal 

^.o 
6.496177.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabllidade Técnica -
ART(S) referente(s) ao(s) servlço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta
forma sua experiência profisslonâ1, conforme o Artlgo 47ô da Resolução no 1025/2009,
do CONFEA.

if,*:ii i,Tli8 ni * **, € d
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ANA MARIA GAISSLER MOREIRA PIZZO
Carteira Profissional : PR-16706/D
Acervo Técnico No.:2686/ 2016
Selos de a utentlcldade;A 031.486

RNP No.: U00799487
Protocolo No. : 2016/00185071

lipo de

20155608012 0...... ResistÉada:.78/L212015

impresa Executora. ...PrzZO aNCE§HÀRIÀ EIRELI - l'!E
a--!rtràLantê{s) .. .\ ..:PREFEITURÀ MUNICIPÀ], DE SANTÀNÀ DO ITÀRÀRÉ

CNPJ/CPF: ?6.920. 92 6,/ 0001-30
Tipo de Cont!ato.... :EMPREITÀDà

ou sERv:Ço rEcNrco.
Área ce

-a aÁ1

É.reê F$pLiada... ....:C; CC

-lados Ccnp.lenentarês : 0, C0

Exisiente: c, 00 l.r2

de Ref.rma: 0,00 M2

--ra-: ia Obra..,.... :D:vERSos, S/N
Vun i c.:.p j.o /Estado. . ..:SÀliTÀNÀ. DO I?ÀRÀRE/PR

ÚR,gÀNO, R5"RENTE À TO!1À.DÀ DE PREÇOS O2/20I5
ObSEIVAÇãO. .:CERTIDÂO DE ÀCERVO TÉCN]CO PÀBCIÀI CONSIDERÀNDO QUi

OS SERVIÇOS ENCONTR!.H-SE EM ÀNDÀ:.IENTO

=ata de inicio.. .....25/1\/2Ai3...... .. - Da'-a de Ccnclusão;21/05/2C16... -.
Do.to Ce CõncÍusão - . : 3ECLÀRÀÇÀC PROFISSIoNI{L.
Descr. Conp]. Serv. . : PRESTÀÇÃO DE SER.JTÇCS l:O RECÀPEAMENTO ASFÁLTICO COM

CBUQ E!,! DiYERSÀ.S RUÀS DO MI]NICTPIO (MÀTERIÀIS E I-1ÀO

5Ê OBRÀI , REFERaNTE À.O CONVâ}IrO |i.Ô 8034r?,/2014 -
PROPOSTÀ N,O C29C33I2Oi4 - CONTRÂTO DE REPÀSSE Ti.'
':i ).í3it -..2 / 2-: i 4 ,/i/;C i LÀDLS PROCR-Fi''!À PLÀNEiÀi4EUTO

&

Certidão de Acervo Técnico

ire rv l ÇO LOnlraEaqO..:!)!EUUÇAU,
ExECUÇÃo DE oERÀs DE pAvrMEtrrÀÇÀo. . . . . .
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CONSELHO REGIONAL DE E GENHARTÂ
DO PARANÁ

Certidão de Acervo

E AGRONO}ITA

Técnico

ENGENHEIRÂ CIVIL
ANA MARIA GAISSLER MOREIRA PIZZO
Carteira Profissional : PR- 16706/D
Acervo Técnico No.:2686/ 2016
Selos dê autenticidade:A 031.486

RNP No.: 1700799487
Protocolo No. : 2O16loO185O7 1

A autenticidade
( http://www.creá-

na pá9ina do CREA-PR

Emitida via Internet em 03/06/2016 11:27:16 horas.

Oispensã-se a àssinahrra neste do€umento, conforme a Rcsolução No 31286 e a Instíudo de Serviço No
oo2l2or4.
A ÍalsiÍicação deste documento constitui-se em crime prcvisto no Código Penal E.asileiÍo, su.ieitàndo o autor à
respectiva âção penal.

desta 
.certid

pr.org.br),
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ESTADO DO PARANA
cNPJ. 76.290.691/0001-77

EDIFICIO ODOVAL DOS SANTOS
w\\,\\.santaceci liadoDavao.Dr.uô\,.br

l00itz"r.
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GESTÃo
2013 tzot6

CERTIDAO DE SERVICOS EXECUTADOS

Prefeitura Municipal de Santa Cecilia do Pavão, inscrita no C.N.P.J. sob o n.o

76.290.691/0001-77, neste ato representada pelo Sr. Ricardo Takeo Hamada, CREA n.o

SP12456-D, vem através desta certificar que a Empresa Pizzo Engenharia Eireli - ME,
portadora do C.N.P.I. sob o n.o 00.761.666/0001-62 e CREA/PR n.o 58139/F, executou
obras de infraestrutura urbanística da Av, Cícero José dos Santos.

CONTRATO: N.o 0222015
VALOR DO CONTRATO: R$ 203.307,94
PERÍODO DE EXECUSO: t7llllàOls a O5lO2t2Ot6

Os serviços executados são os abaixo relacionados, com suas respectivas quantidades.

Certificamos, também, que durante o período de execução da obra atuou como responsável
técnica a engenheira Ana Maria Gaissler Moreira Pizzo - CREA n.o 16.7061D.

Santa Cecília do Pavão, 11 de Fevereiro de 2016

strado

ticardo Takeo Hamada
Engenheiro Crvil

cREÂ-sP 124.562/D
)

fr

ITEI\4 DISCRIMINAÇAO UN. QTDE

I RECAPE AV. CICERO RODRIGUES DOS SANTOS

1.1 REVEST]MENTO

7.2 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA M2 5.491,00

1.3 PTNTURA DE LrGAÇAO COM RR - 1C 5.491,00

t.4 RECAPE CBUQ E= 3,00 CM TON 549,10

1.5 TRANSPORTE CBUQ USINA A OBRA T/KM 549,10

r.b FAIXA DE STNAUZAÇAO HORTZONTAL M2 413,00

r PR€S€ríTt FOÍlCÔfla Ê fitPf,ÍojçIo
TIEL DESIÀ 

'ACE 
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É
f

20t6
ãg
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Ialro
sERV€rTr^

akÍia

;.t)#ffi
t,ffrg,itiü* T
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=ú Io
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ÍT
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TAS

a 023

{P

PmretruRa MuNrcrPÀI,
SANTÀ CscÍrra Do PÀvÃo

@-*"--
RICARDO TAKEO HAMADA

ENGENHEIRO
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Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, ceÉifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(S) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta certidão, integrando desta
forma sua expêriência profissional, conforme o Artigo 47o da Resolução no 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dlspõe o Artlgo 20 da Lel Federal n.o 6.496177, a ARÍ
define parà os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsa bilidade quanto a realização e
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5.794166,
Resoluções do Conselho Fedêral de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(S) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao
(s) sêrviço(s )/obra (s ), abrangentes aos d?dos desta Certldão, e que atenderá a
exigência prevista no Artigo 30, § lo, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.

Certifica que Rcam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Cêrtidão de Acervo Têcnico, não é(são) de responsa bilidade do CREA-PR, e sim
cle seu(s) emitente(s), rêstringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na
(s) ART(S) acervada(s), conforme dlsposto na Lei Federal n.o 6.496177.

RNP No:1700799487
Protocolo No. : 2O16lOOO6739O /(,.)

AJ q
ú m

CONSELHO REGTONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA' Do PARÂNÁ

Certifica que a capacidade técnico-profisslonal dê uma pessoa jurídica é
representada pelo conJunto dos acervos técnicos dos prÕfissionais integrantes de seu
quadro técnico e varla em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48o da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes
apresenta.das em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo
daquele dê responsabllidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRA CIVIL
ANA MARIA GAISSLER MOREIRA PIZZO
Côneira Profissional: PR- 16706/D
Acervo Técnico No.:845/ 2()16
Selos de a utenticidade: A O28,939

)
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CONSELHO REGIONÂL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ANA MARIA GAISSLER MOREIRA PIZZO
Carteira ProFissional : PR-16706/D
Acervo Técnico No.:845 / 2016
Selos de autenticidade:A 028,939

'RNP No.:1700799487
Protocolo No. : 2016lO0067390

ii.: C.rlsspons-. .. .. :. -. ..RT \rillcufadà:.....

:xÊaüÇÃo -iE oBRÀs ,E priyil-lsNTÀÇÀo. . . . . . .

2t t Saa=63i1' 0. . . ... Reglst raóai7a/12/2a-;.\

a.ir-,'.ra:ãr:têis: . , . :-. . : ÊÃtaÉ:TúP.À i.iU!:ÍCIPÀt DE SÃtiTa, CEC:LiÀ DC fÀ.1iÀC -

Álea Exis:eiite tC,iC li2 ......
Àrea Ce Reformã:C,CC M2 ..., -

1-:.a1. ,lá O:ra . . . , . . - : !-!'. ciCtRO JOSá DcS sÀr\:TCS. Sz'N DIITEÊ-OS

!'il: l5i. arcERc .rcsÉ DCS sÀti:cs

:'irir: i,r !pic /Ês tã.j.. . . . : SÀi.iTÀ CgaItlÀ DC PÀV-r.C./a-P,.
a..a:a ,.;- irilciê-....-:',-i'tZiZi':i........- 'Dá:a 4e aoticlusão:C:/'C2i2a:1í...,.
l: ,:r.1 .r. : ,!:.: isãLr . . : !:a:-ÂF.À-iÀe PROI:SS1C}iÀL.
t,.::r. a.iipi. serT-.:ei:;aiicÃa aE Ç3RÀ !t l iii'F-qEsTRUTUF.À :iPsÀiiÍs:.4.r. tn
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Certi

ENGENHEIRÂ CIVIL
ÂNA MARIA GAISSLER MOREIRÂ PIZZO
Carteira Profissiona l: PR- 16706/D
Acervo Técnico No. : 845/2016
Selos de autenticidadê:A O28.939

RNP No.:1700799487
Protocolo No. : 2O16/OOO6739O

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
( http://www.crea -pr.or9.br), através do protocolo n.o 2016/00067390.

DrsÊensa-se a assrnôtura nêste documento, conforme a Resolução No 317/86 e a IôstruÉo de Serviço No
002/'2014.
a falsrficação deste documento constitúi-se em cíime prevlsto no Código Penal Brdsilearo, sujeitando o auto. à
íespectivã açâo penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGÉNHARIA E AGRONOHIA
oo pmnNÁ

Emitida via Internet em Z9/O2|2OL6 11:20:35 horas.

.<

PDF Compressor Free Version 



100i]/' 3

Ptzzo
ENGENHARIA 136

DECLARAçAO DE RESPONSABILIDADE

rÉcrutcn - ANExo N" 05
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Assinatura

ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
TOMADA DE PREÇOS N.o 04/20',16

MODELO N.O 05

PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME, portadora do CNPJ n'00.761.666/0001-62, com
sede na Rua XV de Novembro n' 1887 - Ap 93 - Cep: 80.040-134 - Curitiba/PR,

Telefone: 041 -3030-2077 - e-mail: pizzolicitacao@gmail.com

DECLARAÇÃO Oe RESPONSABILTDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a

Resolução n.o 218 de 2W06n3 e n.o 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, e:

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado

pertence ao nosso quadro técnico de proÍissionais permanentes, com

relacionamento junto á empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

CURITIBA

21 ll0'Ú. 20!6

Lote n.o Nome Especialidade CREA N-O Data de
Registro

untco
Ana Maria Gaissler

Moreira Pizzo
Engo Civil 16.706/D 05to3/Í986

-0/r &'

a

,1,

A Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.o 04/2016
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ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
TOIV1ADA DE PREÇOS N.o 04/2016

PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME, portadora do CNPJ n" 00.761.666/000í-62, com
sede na Rua XVde Novembro n' 1887 -Ap 93- Cep: 80.040-134 - Curitiba/PR,

Telefone: 041-3030-2077 - e-mail: pizzolicitacao@gmail.com

DECLARAÇAO

Prezados Senhores

O signatário da presente, Sra. Ana Maria Gaissler Moreira Pizzo,

representante legalmente constituído da proponente PIZZO ENGENHARIA

EIRELI - ME., declara, sob as penas da lei que a mesma não se encontra

inadimplente ou em processo de falência ou concordata ou impedida de licitar,

e, nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no cadastro

de quaisquer órgãos da administração pública estadual direta ou indireta.

139

PIZZO ENGENF'CRIA EIRELI . i,tE
..{t"+*.N q uL',,.-C,,-,
ar-m,*iç.trffiSÍaiH

CURITIB'q

? I H0!. ?ílt6

I9/í

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.o 04/2016
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REPUBLICÃ FEDERÃTIVÃ DO BRÃSIL

COMÃRCÃ DE CURITIBJ\
1p0Fict0 D0DlsT8t6ur0oR, pÀHT. E coNTADoBJü ctaL0o FoB0
CTI!Í8AL Í]Â CO ÂNCA BÀ REGIAO IIEIflOPOLITANA OE CUflITIBA

ÊUÀ PÀDRE ANCHlETA.1287 . FOIIEIFAX: (4r ) 3027 5253
Fofult DÀs vÁnÂs DAtÂ?aNDÂ PlJBucA. BiGof,nüIo'cEp a0rcn ü)l

y*w. ldislribui,rorcuíitiba.com.bí

PEDIDO DE CERTIDOES
cENrRÂL DE cERrDóes . roNe, r+i) szãs.sg15 JOSÉ BORGES DA CRUZ FTLHO
BUAXV DE rrOWUBBO,362 . 2'ANO .CJ202.CEP 80020 9r' 

TITULAH
Àv cÂNDlDo DEÂBREU.5o5 . TÉaREo . cEpB053o so6

RECUPERAçÁO JUD|C|AL * FALÊNCtA * CONCORDATA * CRTME * CiVEL
VAÀAS cÊtÀr,NArs . vARAs DA Í a/t NDA . vaRAS DA t-aMtLtA . VAFAS oE

EXECUÇóES FrscAts Do ESTADo E Do MUNlcipro . REGrsrBos púBLrcos . ÍRTBUNAL oo JURI
IAAFt IONAr OS . JIJTIADO ESPECIAL ClvEL. CqlNlINAL E DA I-AIENDÁ

ESTÃDO DO PÃRÂN.A.
E M PR EGÂDO S J t.I ÊAiI E NTADOS

MAUBITOZO
SANONA LUCIAPELIKI

LUIZ CÀPLOS KOFANOVSKI
ISABELÂNGELAWYPYCH

MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHBISTIANNE SOÁBES
KÂRtNA BÁvÂRo ALVES

ISAIAS ÀGOSTINHO DOS SANTOS SCHNEIDEB

t(0

'f IÉ - I
GER-TTXIAO

CERfIFICú! á Fedido de pârtê intÊ-
reÉsàdát qlre revêndo {rÉ l ivrc}çr dê digtriblricêêç
FAt-Et{cÍâs. coNcoRDATA§!. RECUPERACÂO JUDTCTAL. E EXTRA.TUDTCIAL, . - -
exigtente'É neÍite Càrtclricr. doÉ mÉBmoã nâo constÂ qlrÀIqlrer àcao contrÂ!I
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DECLARAÇÃO DE SUJEIçÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PIZTO ENGENFIARIAEIRELI - ilIEI

rt* t:lri !hx*-l,.rp-.-.-*..-
Ftrgá Ana MáÍia Geissler Môreira Pizzo

tREÁr'pR No 16706/D/Rg r{. 3.093.53í4pR

112

ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

TOMADA DE PREÇOS N.o 04/2016

MODELO N." 06

PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME, portadora do CNPJ n' 00.761.666/0001-62, com
sede na Rua XVde Novembro n'1887-Ap 93 - Cep: 80.040-134 - Curitiba/PR,

Telefone: 04'l -3030-2077 - e-mail: pizzolicitacao@gmail.com

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.o 04i2016

O signatário da presente, em nome da PIZO ENGENHARIA

EIRELI ME, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas

no edital de Tomada de Preços em consideração dos respectivos modelos,

adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão

que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificaçáo apenas das

proponentes que hajam atendido às condições 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, parágrafo 20, e Artigo 97

da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alteraçÕes e que está ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

C URIT'BA

?ul62 r t{i!v. %cPF Nc 613.727.73991
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JUNTA COMERCIAL = COMPROVAçAO DO

CAPITAL SOCIAL
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTAOO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÂO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

10 0 il5 i)

111

CEBTIDAO SIMPLIFICADA Páqina: OO1/ 002
CêrtiÍicamos que as inlormaqóês abalxo constam dos documentos arqulvados nesta Junta ComeÍcial e sáo vigentes
na data da sua expodigão.
Nome Empresarlal
PIZZO ENGENHARIA EIRELI. ME

Nalureza Juríd|ca: EMPRESA INDIVIDUAL DE R NSABILIDADE LTDA

Número de ldentlílcação do BeglstÍo de
Empresas. NIRE (Sede)

41 6 001564G4

CNPJ

(x).761 .666/0001-62

oata de AÍqulvamento do
Alo Constitutivo

16/08/Í995

Oata de lnício
de Atividade

09/08/'1995

EndeÍeço Complelo (LogÍadouÍo, Ne e Complemento, Balrro/Distito, Município, uF, CEP)
BUA XV DE NOVEMBRO, 1887.APT 93, ALTO OA RUA XV, CURITIBA, PF, 80.04$'125

Obleto
pRESTAÇÃo oE sERvtÇos NA ÁREA DE ENGENHARTa ctvtL;
pavrMENÍaçÃo oE vtas URBANAS - RUAs, pBAças, CaLÇADAS, ESTActoNAMENToS;
colstnuçÂo oe oBRAS oE aRTEs EspEclats, ÉorrEs, vlADUTos, ELEvaDos, TúNErs, pÂssÂRELAS;
pR€pARAçÃo DE soLo E Locats PARA MTNERAçÃo, DRENAGENS, DEMARcaçÀo E REBAIXaMENToS;
coNSTRUçÃo DE BoDovtas, FEBRovtas, aERopoRTos, poNTEs, vtaDuros E TúNEls;
lssessoRA, coHsuLToRtA, ADMtNIsTBAçÃo E ExEcuçÂo oE oBRAS DE ENGENHARTa ctvtl, ELÉTRtcA E
AMBIENÍAL;
ExEcuçÀo-DE oBRAs DE-FUNDAçÕEs E LocAçÂo oE MÁoutNs E EourpaMENTos;
coNSTRUÇÃo E ExEcuçÃo DE oBRAS poRTUÁRtA MARfflMAS E FLuvrals;
CONTBOLE E IMUNIZAÇAO DE PRAGASi
ATIVIDADES PAISAGISTICAS, PLANTIO, ÍRATAMEMÍO E MANUTENÇAO DE JARDINS, PLAI{TIO DE ARVORES E
HIDROSSEMÉAOUBÂ;
sERVrço DE ÁERoForoMEÍnn, suBAouÁTtca E tNvENrAFto;
oBRAS DE TERRAPLANAGÉM, EScavaÇÂo, DÉRRocaMEMro, ATERBoS, oEposÍTo, NTVELAMENTo, coMpAcrAÇÀo,
TRANSPORTE E LOCAÇAO DE ÍTIAOUINAS E EOUIPAMEI{TOS PÁRA TERRÂPLANAGENS;
ASsEssoRta, coNsuLToRtA aoMtNtsrRAçÂo E ExEcuÇÀo oE oBRAS DÊ aBouÍÍÉÍuBA;
SEBVIÇOS DE CAFTOGRAFIA, TOPOGFAFIA E GEODESIA;
SEBVIÇO.S OE REFLORESTAMENTO;
PRODUÇAO OE MUDAS EM vlvE|BOSi
sERvtÇo oE coLETA DE BESÍDUos NÃo pERtcosos, DoMÉsflcos, REctcLÁvEls, ENTULHoS, BEFUGoS DE oBRAs
DE DEMOLIÇAO;
sERVrÇo DE opERAÇÃo E LocaçÃo DE MÁoutNAS E EoutpaMENÍos PARA TBANSPoRTE E E ELEvaçÃo DE caRGAS
E PESSOAS PABA USO EM OBRAS;
LocaÇÀo D-E auÍoMovEts;
CONSTRUçAO OE REDES OE ABASTECIMENTO DE ÂGUA, COLETA OE ESGOTO E CONSTRUÇAO CORRELATAS;
MANUTENçAO E REPARAçAO DE MAOUINAS E EOUIPAMET{TOS;
ALUGUEL OE MAOUINAS E EOUIPAMENÍOS PARA CONSTRUÇAO SEM OPERAOOR;

Microêmpresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lêi ne 123/2006)

Capilal:RS 102.4ür,(r(,
(CENTO E DOIS MIL E OUATROCENTOS REAIS)

Capilallntegralizado:R§ Í02.400,00
(CENTO E DOIS MIL E OUAÍROCENTOS BEAIS)

Prazo de 0uraÇão

lndeterminado
Microempresa

TllulaÍ
Nomo/CPF

Á,{A MARIA GASSiLER IIOBEIFAPITZO
613.727.7399r

AdministredoÍ

Sim

lnicio do
Mandalo

171O3t2004

Término do
Mandalo

xxxxxxxxxx

Siluação

REGISTBO ATIVONúmeÍo:20162326718

Evento (s): ALTEBACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPBESARIAL)

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Í7,,1

w
ry

Documento Assrnado
Junta ComeÍcialdo P
CNPJ:77.968 1

Voé devê instalar o

6
Para vedíicâr a âutenlicidade acesse \ /ww.junlacomeícial. pr.9ov. bí
e iníoÍme o númeío 1ô6144860 na Consultiâ de Aulenticidade

Consulia disponivêl poí 30 diâs
@ i' 'âlâ.^ma. ir|^Í

I

I

Último Arquivamenlg

Data:15/04/20'16

Ato: ALTERAçÁO

A4/^
khp

Jnlrólnh{9c§dôrci@(e@\.
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INOÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO OE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

r00ir57

115

Continuação
CeÍtiÍicamos que
na data da sua

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
abaixo constam do§ documentos

Páoina: OO2 t OO2
e sâo vlgentes

LIBERTAD BOGUS
SECRETAHIA GEBAL

\\)rí.,
H4,
-+râ

{-

Paía veÍifi car a eutenlicidade acesse www.iunta@meíciãl.pí.gov.bí

e inÍorme o númeío í66144860 na Consulta de Autenücidade
Consultâ dispônivol por 30 dias

M

CUBITIBA - PB, 18 de outubro de 2016

€ffi
:l
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Ptzzo 117

ENGENHARIA

MODELO N." 12

PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME, portadora do CNPJ n' 00.761.666/0001-62, com
sede na Rua XVdeNovembron" 1887 -Ap 93-Cep: 80.040-í34 - Curitiba/PR,

Telef one: 04 1 -3O30-2O7 7 - e-m ai I : pizzolicitacao@gmai l. com

DECLARACÃO OC MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

OBIETO: Contratação de empresa para execução de Pavimentação de
Ruas do Município de Nova Santa Bárbara.

O signatário da presente, a Sra. Ana Maria Gaissler Moreira Pizzo,

representante legalmente constituído da proponente PIZZO ENGENHARIA

EIRELI - ME, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob

o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme

conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os

benefícios da Lei Complementar n.o 12312006.

CUR!TIBA
2 t il0v 2s6 5

PIZZO ENGENI-IARIA EIRELI - IJilE

m#?t#ffi*-q."*

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
TOMADA DE PREÇOS N.o 04/2016

PEQUENO PORTE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.o 04/2016

Ç,p

w
,ôt

É
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TE RMO DE ABERTURA

Livrc Diário

Número: 17 folLa: 1

t00il6 i

Contém este livro 38 folhas numeÍadas do No. 1 ao 38êí;itidi.s atraTês_l? p6cessamerltq elLtronico

de dadot qúe servirá de üvro Diário da empresa abaixo descrita no peniDdo de 01/01/2015 a 3lllriio$:

Nome da Empresa .... PIZZO ENHENHARIA EIREU .14E

Ramo Serviços de engenharia

l{9

EMereço ............

CompleÍnento ......

Eairro .................

l,lunicipio....,,.....,

Estado ...-....,...-...

ÍnscÍição no O.lPl

Inscíção E#ual

cuRm84 01/01/20rs

CPFt 6L3.127.139-91

RegistÍo na iunta............,...,

lnscíção Municipa1...........,..

T]OREI

s

!

LIRIO CEsAR HEÍN
Reg. no CRC - PR sob o No. ÍC - 034440/0-2
CPF:. 446.026.931-72

t t5 tiÂl

DO

ÍIEL
ÀPRÉ

DESÍÀ ÉACE

SENÍÂOO RE

ltbclbodP
<fd acdo

4Íll
eú
=r(J

n,)y/,
JUNTÂ COMERCIAL DO PARÂl'lA

TeÍmo de Autenticação 16t017471-6
o píêsrô NÍÔ/rldLâ pd ácil€* d dúmidâdê

6m ú§Êí 6m *9 lêlrG d€ ab€n@ o €l@I?]Mlo

I

Loe Marià R9!i3

,

1

1
1

à

Rua XV DE NOVEHBRO, 1887

APT 93

ÂLTO DÂ XV

C1,RIIIBA

PR

00.761.666/0mr{2

10mn3785

416m1564fi Data rcgistro: 16/08/1995

03153673

a

1

,

I

1
É

@

Fr

+.
)

w+
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i00,165

153EmpÍesa:
CNP):

PIZZO ENHENHARIA EIRELI - ME

00.761.666/m01-62 Folhâ.:;.:..: oo3r

Realizado em 31de Dezembro dê 2015

pEMoNsÍRÂcÂo Dos rucRos ou pREJUízos acuMulÂpos

DiscÍiminaç5o
rucRos/PREjuizos

$ldo Aote.io. de L@6 A.!mula@
Àjustes Ge.lores de Pe,íodos-base Ânteriorês

Rdelsão .l€ Rê§eMs

Lloo LilRlo do Ano

t)Saldo Áítêlir de PÍejuizo ,€únulados

alÂiu*s De!€<bÍ6 rÊ Peúíos bõe Anteriores

( )PÍeiúno LhuÊo do Âm
ÍOTAL

valoÍ
2015

(16.710,80)

0,00

0,m
0,00

301.51I,i'O

0,0
0,m

(z).258,18)

264.s42,?2

201,r
0,m
0,00

0,00

0.00

0,m
0,00

0,00

0,00

0,00

o

ffi
Íasfe.ências PàÉ Res€Ms
Dit/iLi(t)s ou LúD5 Oislribüúro5, Pàgos ou OedÍta.los
PàÍcelâ dos Urcros l.'corpo.àílos ao Capital

Ouvà6 Oestinàçõ€s

TOTA!

0,m
Í0ü,(I)

qm
0,m
0,m

0,00
qm
0,00

0,m
0,o

0,02v.542,n

IA CAI IiIOREiRA

CPF:613-721-139 9t
Reg. no CRC - PR sob o No. ÍC - 0344401C2
cPÍt 446.026.931-72

L@1"1
ada Rochq

a

.a

a

t\
\ rÉs1!
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'l\e
'ú
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I

\_â

f4,#
ffi q
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FrÊL DESrÀ ÍÂcE 0('
APRÉSE!IÍADO ESIA

l0üit6

l5{

rERMo DE rncrçnii"rçhÍô' :'.. . ; : . .. .
Livro Diário ' ';"i

Número: t7

Contém este lÍvro 38folhas numerôdas do No. 1ôo

'ji;t:, :"íà'.: .i:t.
sôi initlôut uu;és'dlp'ircessa.o?rr6, eÊt oni-

de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descÍita no peíodo de 01/0112015 a 3U1212015

Nome da Empresa PIZO ENHENHARIA EIRELI - I4E

Ramo -.. Serviços de engenharia

Rua )(V OE NOVEüBRO, 1887

ÂPr 93

ATTO DA XV

c1,RInBA

PR

00.761.666/0«)1-62

1q)0723785

41600156404 Dab rêgisüo: 16/08/1995

03153673

l,lARIA

CPtt 613.727.739-9r

cuRmBÀ,31/1212015

I'1ORE]RA LIRIO HETII
Reg. no CRC - PR sob o No. TC - 034,140/G2
CPF| 446.026.931-72

A PRES€ME TOrccÔPta

lbeticTsto ôa{tl
(ld ç20ó6 Jr ,-

É rs ú.É, -'--'?'.-) /--+-o (,/
TA

Loecy Maria
Escrevents

1A

-

{

Endereço ....................,...........:

Comp|emento.........................:

84ino.......,..,,......,,.......,,.......:

Municjpio.......,..................,....:

Estddo.................,...,.,,..,.......:

Inscrição Í!o C PJ ...................:

IrEcrl6o Estadua1....................:

Registto na junta....,,...............:

Inscrição Munhipa1.,..,..,.....,.....:

)

{Á

ú

I

§r
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GARANTIA DA PROPOSTA
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apólice de seguro garantia

PaÍcela
1

número: 22"0775-01'01 59806

R$ 250,00

RS 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2s0,00

157

g

propostar 320.547

dados do pÍêmio de seguro:

prêmio liquido:

custo de cadastro e acompanhamento de crédito:

adicional de fracionamento:

iof:

prêmio total:

Dados do parcelamento do prêmio de seguro:

Vencimento
27111t2016

Valor (R$)

R$ 250,00

potlêôc,âl sequÍãd.iã ta cod,qo s1'seD ijotii
{w.ponêôcial..m.br - Ouviddia : 0E00.2001080 ouvdoía@potlenoat.com-bÍ

Pottencial
SEGURAOORÂU

CNPJ:11699.534/0001.74. Av. Raja Gabaglia. l143/1g'a.dâ, - CEP 30380.a03 Luxêmburgo- Belo Hoízonlê -MG - Fone'(31)2121-7777
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'ro6n uo o4q§ôq ep

souJrâl sou opeulu 'oJn6ês âp ârpds âp ogssrurê êp oprpâd sp leoroj oluaujnjlsur :o.,n6as ôp elsodord fLz
'aortode €lad sopaqm sozrnhrd sop og5ernde e ouoc uaq o4srurs âp oÉeuepar ep eraugpacotd

e ogu no gJeleFuoo aopernôas e lenb olâd oluauJlpâoojd :o4srurs ap ogôe1n6ag êp ossaroJd 0! Z

'ossopuo no â3tpde sp Jelsuo,

gJa^ap ônb a 'orn6as op ernpsqoc ep oÉunl ua 'aopern6as p iopeüol olêd ephap enugpodrur :orm?rd 6 Z
'ogâezruapur ap oluaule6ed op oÉunl

uje ope.ln6es o aluEjad çrezflqesuodso] as eropernôes e ênb oulxeur lole^ erluereg ap ourxen a]!ur!l A Z
'orn6as olad sepaqoc

segôe6pqo sep oluaue;durpeur op sêluelnsêJ sellnu nora sozrnÍerd sop oluaue6ed :o$ezruapul L'Z
'saued sep essârdxâ er3uqnue ê ogSeyolos aluerpau.r 'erlueJeC

o.rn6ag ap e$pde eu sâ_oSecgrporx znpo4ur enb 'eropeln6âs epd opeursse 'leulJol olueuJrulsur :ossopul gZ
'epgzrltln ogSeutuouap e lol lenb e[3s 'secojdroor

sâq5e6uqo êp oÉelndqsâ 9 â oln3ul^ êp ogSeuiol e ejed sêpeluo^ ap oprose u.rn eÍeq anb uJê'(saropeuol) sajeln3Eed

o (opeJn6âs) ecüqnd ogâplsrur.lpv ep sâpepuuê no sogôlo a{ua elsnle renblenb a opol :gedrruu6 oleIUoC g Z
'ope:nôas epec uoc oproce ap 'srerceds3 segSrpuo

nop sle,âe sâ_oârpuo3 se 'euuo] eujnô1e ap 'ueJele anb selnsnep ep olunÍuoJ :sâreln3ued sâqórpuo3 tZ
'sreJâg sâgSrpuo3 s?u seprralâqelsâ sâq5rsodsrp se ueJalle ânb orn6ês âp oueÉ un

âp eJnuoqoc nop ap?prtepour epeJ e se^rtEpJ securcodsâ sa@§odsrp sep olunluoc :srercâds3 sâ95rpuo3 'e z

seluele4uoc sayed sep solerrp so e sagSe6uqo se úacqâqelsa anb 'o:nôas ep

ouqd un ap sernuâqm no/â sapeprtepoul se sepol e sunuro 'selnsnep sep olunÍuoJ :sreLag sagSrpuo3 7 7
'PllueJec

orn6ag ap ole{uol o a}uauleurJol quasarda anb 'eJopern6ês elêd opeursse 'oluêuJnlop :aoltgdv ! Z

:sagôrugap salurn6as se o,tnôes elsa e as-uecr;dy

slQ)rNErc Z

og5elsr6a1

â sel|nur

ula

0u103

solsr^ad ropeuot oled

srel 'opern6es oe sopr^êp

seprurnsse

salole^ s0

sagSeôuqo

orn6as elsa

'ose3 epef, eJed 'eg|Jr3âdsê

sep oluaualdurpeur op sopunuo sêo5ezruâpur

rod soprlue.reo ulaquJel ss-ue4uo3ul Z t

'so^le4srurrxpe solueue;n6a.i 1p

:e^[e epr^rp ua'ogu no soluJsul '§e3s|J solrpàc êp so^[e4§urrLLpe soluaurepcred ;1;

:srmsll sâg5nrâxâ â^sn;cur 'srenrpnÍ sossacord ll

:so^rlelsrulurpesossúord I

:âp og5unl uJê sepruJnsse sag5e6uqo se epure no sordnrun!! sop â lerapeJ olulsr0 op 'sopelsl oqrun

ep seJêpod sop olquJç ou saqssruJad o sêgssôruo3 'serdum 'êpeprcrlqnd êp o^rsnpur 'soÍruas 'se,]qo e eluaurued

pdnuud ole4uoc uia 'ogáelcrt ua oqâedroued ep oeau u/â {s)epelerluo3 aiuâuessaldxê (sr)leuor.rpe (s)ernuaqoc no,a

(s)apepltepour (s)e tuoc oproce âp ê 'plsêu opexl ertuae6 ep Jole^ 0 ale ê â3rlode ep sou.rJâl so auroluoc 'opern6es

o apaad JopeuJol qêd seprunsse sâq5e6uqo sep oluâuJudunJ lau o 4uere6 orn6as ap ole4uor alsS L l,

0]-3180 t
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e eled eseq âp nlfues ênb olueuJncop ou no ledouxd oleJluor ou sepentãla seJoualsod saq5erâlle e)ed t,
ossopua o^madsêJ o.ltltujê etopeJnôas e

opua^ep 'sâdec|Jrpor! srel requeúloce erê^êp erluejeo ep Jole^ o 'e]opejn6ês elêd ocsu op og5ela3e e e.led eseq ap

nlNos enb olueumop ou no lednuud ole.lluoc ou seprgeleqelse êlusuei^eJd sâQ5e.râüe sepenlslê opuenô z,
op[ueie6 ep rod leuruou orxrxeuJ Jole^ o a â3rpde elsâp e[ueJeô ep .roler g tr y

VI1NVUV9 VO UO'IVA

ep oBSelrêJe êp elep ep rDed e serp (êzurnb) gL ale uâ elal ejês ossopua op no a3rlode ep oqssrura V 1t

e JeJnplâd openbue eJnuâqoc ep enuglsrxâur âluânbâsuo3 e opuellessar 'apeprlenlua^a 1q eluauodord oe

etsodo.lc

oesuadsns

7

'olu3sâ

0prpnle

ornôas op e1rce1

ogáelãce e e.)e qr,eJm 'oprpnle euJrce oze:d ou 'eropern6as ep 'olrJ3sa rod ogóelsalrueu ap erJugsne V g'g

'ôluauodoid oe 'oluasê Jod 'olel o gJef,unuoc eropern6as e elsodoJd ep ogôelme

esn3a.r ep so^rlour so opue3urcôdsê

o?u êp ose3 0N t e

elep ep JU?d e Ja.ro5 e opuello^ 'osuodsns e]m|J 0 e Lllsl ou

'ogóeluauincop ep eôa4ua e rap as enb ua
olsr^ard serp {azurnb) 91 âp ozeJd o 'elsodo-rd ogóera1e

ep no 'ocsu op ogÕelrme a êsüeue Bred 'saJeluôrxâldrüo3 soluaumop ap opSelrortos ap osm oN e e €
'ocsu op o$exe1 no elsodo:d ep og5e e^e ered 'soluêuala so^ou

âp optpâd op solusuJepunl so onbrpur eropernoas e anb apsap "t'0 urêl! ou olsr^erd ozerd o a;uernp 'zê^ eun ap

sreu têlJo3o erapod sareluau:a;duoc soluaurncop ap oSelorlos e eorpunl eossêd .iol aluâuodord o âS Z t g

t e urêl!

ou olsned ozetd o aluernp 'zê^ eun seuâde e1êl :as erapod'elsodod og5elâlle ep no 'o3srl op og5elrace ê êsrteue

ered 'sarquaua;duo3 soluêuncop êp ogSe1rrrtos e 'm!s!l eossêd eÍas oJnôas op aluâuodord o oseC l 0 t
'o3su op ogáe3ljrpour t-uônbrdujl

ênb segôeJâIe ered ouoc rl-lêq 'sê959^ouêJ no so^ou sornôes ered eíes 'oluâujrqê3êJ nâs âp elep ep sopeluo3

'plsodord ep ogu no og5elece e êJqos resâlueur as ered setp (ezurnb)gl, ep ozeJd o etâl eJopelnôês V et
'oluêuqêcôJ nês êp erôLl ep e elep ep ogSeJpur e um'epeuondâ3âr

ep Jod esodoJd e ânbgluapr enb o;mo1o-rd 'aquauodo.rd oe 'sluêueuop6uqo 'grâcouJo] elopern6as y 7g
'ocsp op ogâelrace a auJexa oe sren

rod 'empan5âs e opúmrunur03 'êluaujleurJol

ozeJd o 'o rlellncel orn6âssâr ap og5e.têlle

so]uou.lel0 s0

opd epeursse

êlselueu as ropern6assar o anb ale osuadsns eras t e uiâlr ou

no o9áeleJluoo âp epuôdêp elsodod ep ogSelrme e ose3 'g e

Jelum çre^êp elucsê elsodoJd V opelrllqell sorn6es ap rolêjroc rod no alueluasardêr nas aluauodord

elsodord âluerpâlx elEl rês aapod quãuJos oJnôês ap oleJluo. op oEóErâllp/ogSele4uoc V L €

oYÔvlE3V

opernôes o aluerad seprunsse qe rod saQSeôuqo sep rope,rep ropeurol 1fZ
o.rn6as olad sepeqoc ropeuol op saoSe6uqo sep oluau-raldu-rrpeur o:orlsrurs gl, Z

'êorlgde ep soural so auroluoo 'opern6âs o

aluerêd .Dpeuol olâd sepluJnsse sâgóe6uqo sep olueuuduns lag o aluereô enb o:nôas :erluejeg on6a5 91'7
'ropeuol olad seprünsse sag5e6uqo

sep oluâuudunc op 'êcrpde ep sourJâl sou 'eroprluere6 sorn6as ep êpepênos e :eropanôeg yp.7

'âluâpâsuoC lâpod o no ecrlqn6 ogâe4srurupy e :opern6ag g 1 7
'sopezuêpur ur as e soJole^ slê^rssod so ouroc uaq 'opeuJelJal o4srurs op ogu no oçóez!êloelm ep mrace

rqrirli'üãü [

Ltç OZt, :elsodord ertuere6 o.rn6as âp âarpde
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:s,eJêg seqtpuo3 selsâp /l elnsnel3 ep sourel sou 'leuorcmsajd

ozeid o elueJnp epezEâr ,las eJêpod âc{ode eluâsãJd eled soperedue sor}sluts âp o$eujepou V e l
reluêrxêlduoc

ogáeuuolur no/â oEóeluoumop rslgrlos grêpod eropein6as e 'le^e3lllsnÍ ê epepunl epr^np u.rê oseq uJoC L Z /
'o4srurs ep oÉeuqcêu ep og5e^rlêlê

e eJed sopeluoseJde res ogjaaap anb soluêulnJop so srenadsf sêqÕrpuo3 seu era^ârosap eopern6as y 7 2
'urâJêqnoc opuenb'srercads3 sagSrpuo3

seu àpeplepour epur ued sepsJgoadsô ogras orlsrurs op ogSezuepere3 ê ogSeurelcau -e^lepedxf v t l
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ossopuâ ap ogssl.Lrê

ep o€rlJ lod 'etopanoeg elad auace orqcadsar o eíeq ê opelrcrlos anb apsêp sag5ecgrpou sel requeduose g.Jêpod

qsâ 'arllode ep eougSr,r ep o4ecurpour e eugssa3êu eãeJ as sreob sep apnun ua etopetnôes e;ad ocsu op ogSelrace

ê eJed eseq âp nrruos ânb oluaunoop ou no ledrcuud oleluoo ou sepBnlêJê serouêlsod sêQÓelêIe EJed t g

'ossopus o^rlcãdsar o rqrua e;opanôes e opua,rap

r

I

I

'sogSsJurpou.r srsl

olueumop 0u no

pequeduroce êcrtode ep eoug6r^ e 'eropern6as elâd msu op ogSelace e e.red aseq ap nruas an\

ledouud ole4uo3 ou sepr3oloqelsê êluaurer^ard ozerd ap sagáera1;e sepenlêlâ opuenp e 9 
|

'apeprlepouJ e^[]adsar ep srercads3 sagárpuo3 s?u selsr^âid sâg5rsodsrp se u;oc oplme epl

ur eu opeuJolur ozerd oe 1en6r e.iês ê3rpde ep ersugôr^ e sêpeprtepou sreurâp se eled Zg 
I

epetelluoc apBpllepou epm êp stet3âds3 saglpuo3l

epuelncued se sepelradsar ledrcuud oge4uoc ou opoalêqelsa ozud oe 1enôt eras acrlode ep ercuaôrit]

'oluêuJl3ue^ o^rpadsãl op elep e o$elâJ uro'srâln serp (murc)g ap errurui eDu?p&âlue e epe âsqo âlueluasardâJ

nas no rcpeuol os êueueleJrp eSueLqoc ap oluêuJnJop o -erequtumuê eropetn6as êpeparlos V .9 
9

'ouerueq oluêrpodxê

nirnoq anb uJa Un erp orlaurud ou openlâJa €s çjêpod olueueoed o 'oxmueq âluarpadxê eÍeq ogu anb rLra erp

lxoo Jprrurm seFojed sens ep euJn Jênblenb op no elsl^ P oltx?d op olueue6ed o eled êlltlll elBp e ês t 9
'sopenl3ed solní

sop leuoE,odold ogSnpêJ aluênbâsuoo e uoc 'selecJed sep eun Janbpnb êp oluaujeôed o .ledr3elue ep êpeplrqssod

e 'sornÍ uoJ oluaiJelecJed Jâ^noq opuenb 'Jopeuol oe opluejeô ]es opua^ap 'o]uâuJeuorJeil ap o^rlelsruruJpe ols

êp olnll e 'lpuoope Jole^ urnquou ap eôuerqoc e epurlllêd eJos ogu 'orurgrd op oluouJelêcJed êp oseo úl e g

'e[uere6er]um ap olerluoc op oçóncaxa g rerocer

erope$ôes e gjêpod 'opnep oruJ?ld op Elêrred Jonblenb epexu elep eu ropeuol opd eôed oEN L Z g

'sepeuoouê^uoo selep seu oru-erd o opeôed

Jo^noq ogu topeüo} o opuBnb ouJsârx ro6r,r ua eJenuluoJ oln6es o anb opeprore ê oprpuâlus mU Z g

mrtode

ep eEU?6l^ ap ozed o opol Jod eropeJn6es e orugJd op oguaue6ed olad la^esuodsal a ropeurol O L g

oun9ls o0 0mJUd

0prc0lêqelsê 'Pursê

seu sElsr^ard sap

e ledouud ole]luo3 un e êcrtgde ep ogSe;ncur,r e eÍeq srenb sPU e[uele9 otnôas op sapeprlepou se e]ed [ 9

vr3Nl9r^

ossopua ap opssura ep orau,

Jod 'eropeJnôos elêd âlrele o^mêdsa] o e[eL1 a opelcrlos enb apsâp 'saq5prurpouJ

Jop^ o lEnleluo3 rolerr op ogôecrypotu e EtJessa3au e5e1 as srenb sep apnur^ uê
srel requeduooe grapod equere6

'eropernôas elod o3su op og5elrar

v t 00v ün9! s

Ppuellod JtJ9I
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'oleluoS ou sopr^êp sêJolE^ sreuâp so uros âluâueluní 'za^ 9s eun êp ler3rpn[e.]]xâ no ler3rpnÍ opSElêdrâlur iânblenb

op eluêpuâdêput ol!â, fles eJour ap sornÍ â euasuorlr og5ezíenle e so^tlepj sajole^ âp oluouJeoed o t'6
'pu0neN epuazel

? sopr^âp solsodur êp oluêue6ed op eJouJ e eJed Jo6r^ u]o ra^rlsa anb exel e saluap^rnbâ o9rôs 'o95e6uqo ep

olueue6ed eJsd opex! ozeJd op ouruJal oe Jouâlsod erp orêrxud op rued e sopeluo3 'sorjolerour solnÍ so 'e 6
'odeprnbrl e^rlalê ens ap elep e Jouâlue aluau.relerpêLljr opeJrlqnd

âpnbe â olueue6ed ep oÉe6uqo âp etep ep sêlue opeltqnd a3tpur orxrlln o arluê epeJnde e^rlsod oÉeue^ eu

ã§eq u@ opelnqgJ opues 'oHnltsqns e Jêr^ onb o3!pur no - eclstlelsl e erle]ôooo âp ojlâltsej8 otnltlsul oçÔepunj ep

oldu.rv Joprunsuo3 oE soóê.rd êp acrpul - lgsl/VCdl o gjês eu9lêuorx ogSezrtenle eled opezÍln a,put O.26
opexu ozerd op ouruxal

oe rouelsod erp o]€uud op rued e sopepoc ',,súoduât eler ord. sopelnclm sougleJou soJní êp Brau?pour (q

ê :oJlsrLrs op ogóezuêperec ap

elep e 'oÉezruâpur ap osec ou ^opues '095eôuqo ep apeprtrqr6xê êp elep Ep rued e 'euelsuoui og5ezrPnle (e

:ruâ glqârme og5e6uqo e,ulcadsar ep oluaueôed ered ozerd op ollxôp srerâg sâQtpuoC selsâp I elnsnel3
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10. sue-noonÇÀo
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumpímento das obrigaçoes inadimplidas pelo tomador, a seguradora

sub-ÍogaÊse-á nos diÍeitos e privilégros do segurado contra o tomador. ou contra terceiros cuios alos ou fatos tenham

dado causa ao sinistro.

10.2. É ineÍlcaz qualqueÍ ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuizo do segurador, os direitos a que

se ÍefeÍe este item.

1't PERDA OE DIREITOS

O segurado perderá o direito à indenização na ocorÍência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

l- Casos Íortuitos ou de íorça maior, nos termos do Código Civil Bíasileirol

ll - Descumprimento das obrigaçóes do tomador decorrente de atos ou Íalos de responsabilidade do

egurado;

lll . Alteração das obÍigações contratuais gaÍantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre

sêgurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

lV . Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo

beneÍiciário ou pelo representante, de um ou de outro;

V.0 segurado não cumprir integÍalmente quaisquer obrigaçóes previstas no contrato de seguro;

Vl Se o segurado ou seu representante legal ÍizeÍ declarações ineratas ou omitir de má- fé circunstâncias

de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar

na aceitação da proposta:

Vll - Se o Segurado agravar intencionalmênte o risco.

12. CONCORRENCIA DE GARANÍIAS

No caso de existirem duas ou mais ÍoÍmas de garantia distintas, cobÍindo

seguro, em beneÍicio do mesmo segurado ou beneÍiciário, a seguradora responderá

assumido, com os demais paíicipantes. relativamente ao prejuizo comum.

cada uma

de forma

delas o objeto

proporcional ao

deste

risco

CONCORRÊNCIA DE APOLJCES

E vedada a utilizaÉo de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste

contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14 EXTINÇAO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que

ocorrer primeuo. sem pÍquizo do pÍazo para Íeclamação do sinistro conÍorme item 7.3. destas Condiçoes Gerais:

l- quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice Íoí deÍlnitavamente realizado medianle teÍmo ou

declaração assinâda pelo segurado ou devoluÇào da âpólice:

ll- quando o segurado e a seguÍadora assim o acordaÍem;

lll - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o Iimite máximo de garantia da apólice;

lV - quando o contrato principal for extinto. para as modalidades nas quais hâja vinculaÉo da apolice a

contrato principal. ou quando a obrigação garanhda Íor exlrnta. para os demais casos: ou

V - quando do término de vrgêncra previsto na apóIce. salvo se estabelecido em contrario nas Condiçoes

EspecÍars

polle^c ál sêqú, adoÍa s a.oí'!o susêE il0r:9
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'14.2. Ouando a gâranis da apólice recair sobre um objeto previsto em conkato, esta garantia somente seíâ

libeÍada ou restituida após a execução do contrato. em consonânciâ com o disposto no parágrafo 4'do artigo 56da Lei

N' 8.666/1993. e sua extinçâo se comprova.á. além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimenlo do obieto

do contrato nos termos do art. 73 da Lei n' 8.666/93

15, RESCISÃOCONTRATUAL

15.'1- No caso de rescisão total ou parcial do contrato. a qualquer tempo, por iniciativâ do segurado ou da

seguradora e com a concordância reciproca, deverão ser observadas as seguintes disposiçÕes.

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta ÍeteÍá do prêmio Íecebido, além dos

emolumentos, a parte propoÍcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado. a socledade seguradora reteÍá, no máximo, além dos

emolumentos.0 prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prezo curlo:

Relação a ser aplicada

sobÍe a vjgência origrnal

paÍa obtenÉo do prazo

em dias

Relação a ser aplicada

sobre â vigência original

para obtenção do prazo

em dias

9,0 do prêmio

15/365

30/365
45/365

60/365
75l365

90/365
.105/365

120/365

135/365

150/365

165/365
'180/365

195/365

210/365

225t365

240t365
255/365

270t365

285/365

300/365

315/365

330/365

345/365

365/365

73

75

78

80

83

85

88

90

93

95

98
100

15.1-2.1. Pa:a prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual

correspondente ao pÍazo imediatamente inferioí

C CONTROVERSIAS

16.1. As controvêÍsias suÍgidas na aplicaçào destas Condçoes Contratuais poderão ser resolvidas

| - por arbitragemt ou

ll - por medida de caráteÍ judicial.

í6.2. No caso de arbiúagem, deverá constaÍ, na apólice, a cláusula compromissória de aíbitragem, que

deverá ser Íacultalivamente aderida pelo segurado poÍ meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicaçào desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver

dos os seus litigios com a sociedade seguradora por meio de Juizo Arbitral, cujas sêntenças têm o mesmo ere,to
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pÍoposta: 320'.47

SEGURAOORÂr
coN0rçoES ESPECTAtS

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1, OBJETO

Este contrato de seguro gaÍante a indenizaçâo, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuizos

decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condiçÕes propostas no edital de

licitaÉo, denko do prazo estâbelecido.

2. DEFTNTÇOES

Para eíeito destâ modalidade. aplicam-se, também. as deÍiniçóes constantes do aít.6" da Lei

3, VIGÊNCIA

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contÍato pÍincipal

4.BEÇ1AMÀÇÂO E CAI1ACTERIZAÇAO DO SINISTRO

4.1. Rêclamaçào: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adiudicatário êm

assinar o contÍato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, deta em

que reslara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Rêclamação do Sinistro será necessária a apÍesentação dos seguintes documentos, sem

prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;

Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos,

acompanhada dos documentos compÍobatórios;

4.2. Caaclenzaçaro quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e,

após análise. ficar comprovada a inadimplência do tomadoÍ em relaçâo às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro

Íicará caracterizado. devendo a seguradora emitir o relatório ílnal de Íegulação:

5. RATIFICAÇÃO

Ratiflcam-se iotegÍalmente as

presente Condição Especial.

CisposiçÕes das Condiçoes Gerais que não tenham sido alteradas pela

CNPJ:r 1699.534/0001-74. Àv. Ra,a Gabáglia. 1143/1g'andar ' CEP 30340-403 ' luxemburgo - Bêlo Hoíizdte - MG - ioÍi,ê: 131) 2121-tt
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lR.I.,.C,*fu*BEâhBEJsxrBâIIâ'ARBARA
MODELO N.O 02

PIZZO ENGENHARIA EIRELI - ME, portadora do CNPJ n" 00.761.666/0001-62, com
sede na Rua XV de Novembro n' 1887 - Ap 93 - Cep: 80.040-134 - Curitiba/PR,

Telefone: 041-3030-2077 - e-mail: pizzolicitacao@gmail.com

CARTA CREDENCIAL

A Comissão de Licitaçáo

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N." 04i2016

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, Sra. Ana Maria Gaissler Moreira Pizzo, carleira

de identidade n.o 3.093.5314/PR, na qualidade de responsável legal pela

proponente PIZZO ENGENHARIA EIRELI ME, vem, pela presente, informar a

V. Sas, Que o senhor GUILHERME CHIZZOLINI NOVO, carteira de identidade

n.o 47124621-9/SP, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão

de abertura e recebimentos da documentação de habilitação e propostas de

preços, para assinar atas e demais documentos, e com poderes para renunciar

a prazos recursais a que se referir a licitaçáo em epígrafe.

Atenciosamente,

PIZZO EI{GEN| tARtAETREU - r/lE

Ana M
CR E 

'/PR 
t{o l6706rDrRG Ítt 3.O9O.S31
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1) ENVELQpT

PREFEITURA Mi

REF.: TOMADA I

PIZZO ENGENHJ
CNPJ no OO.76t.
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