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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fcne/Fax (0131266-1222 _ CNPJ N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: DEnsb@ondacom.br - Nova Santa BáÉara - paraná

18.065.376/OOO1-40, empresa CONSTRWORA PINHALENSE LTDA _ ME,
inscrítano CNPJ sob n." 15.165.978/00O1-BO.

A comissdo de licitação após acurado exame

decídiu inabilitar a referida empresa, que não interpôs recurso administrativo contra

decisão da comissão.

Após o resultado da habilitação foi marcada a
sessão para abertura do envelope de preço das proponentes habititadas, onde deu-se

comovencedora a empresa CONSTRIdTORA PINIIALBNSE LTDA - ME, inscita
no CNPJ sob n.' 15.165.978/ 0001-AO.

Sugerimos ao Departamento de Licítações que

consulte o site do TCE Paraná, no sentido de verificar se a empresa particípante não

esta declarada inidônea para particípar de certame licitatório.

Até o presente momento não há ínformação da

comissão Permanente de Licitação da interposição de recursos administrativos ou

judiciais contra o procedimento em andamento, razão pela qual encaminhe-se a

autoridade superior para que decÍda sobre a homologação ou não do processo.

E o parecer, S.MJ.

Nava Santa Bó 25 de novembro 2.073

tra

Rua Walfredo BittencouÍt Morâes, 222 - FonelFax (Oü43) 2&1222 - E-mail: pftnsbârbara@aol.com.br - Nova Santa
Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr.
CI,AUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Com o presente estamos enviando a Vossa Excelência, o processo de

Licitaçáo na modalidade "TOMADA DE PREçO', n." OO7 l20l3, para

que se manifeste com relaçáo à HOMOLOGAçÃO ou náo deste

processo licitatório, lJrrra vez que o mesmo transcorreu dentro dos

padrões de legalidade previstos pela Lei n" 8.666 193.

Nova Santa Bárbara, 26 /Il /2013.

ú
Eduardo fuÍontqnher de Souzq

Presidente da Comissáo Permanente de Licitaçáo
Portaria n" Ol5/2O12

Rua Walfredo Biüencourt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266-8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara
Paraná El - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br Site - www.nsb.pr.soy.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAçá,O E ADWDTCAçÃO
TOMADA DE PREçOS N" OO7I2O13

Aos 26 (ünte e seis) dias do mês de novembro (11)

do ano de dois mil e treze (2013), em meu Gabinete, eu Claudemir
Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais,

HOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo Tomada de preço n."
OO7 l2OL3 - que tem por objeto a contrataçáo de empresa

especializada para reforma e ampliação do Centro Municipal de

Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro", a favor da empresa

que apresentou menor proposta, sendo ela: CONSTRUTORÂ

PINHALEI{SE LTDA - ME, CNPJ n' t5.t65.97810001-80, RS

136.028110 (cento e trinta e seis mil, vinte e oito reais e dez

centavos), para que a adjudicaçáo nele procedida produza seus

jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as

prescrições legais pertinentes.

pai
c

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266-8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraná E - E-mail - licitacao@nsb.nr.sov.br- Site - www.nsb.or.sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
psraoo oo pe,naNÁ

oRDEM oo cortnetaçÃo

Pela presente ordem, AUI\ORIZO a contrataçáo da
empresa: CONSTRUTORA PIITHÂLEI{SE LTDA - I!IE, CNpJ n.
15.165.97810001-8O, R$ 136.028,1O (cento e trinta e seis mil, vinte
e oito reais e dez centavos). Tudo de conformidade com a presente

Licitaçáo na modalidade Tomada de Preços n." OO7 l2O1.S.

Nova Santa Bárbara, 28llll2ol3.

0
c1pal

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes no 222, Cenlro, S 43. 3266-8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara
Paraná El - E-mail iicitacao@nsb.pr.sov.br - Site - www.nsb.pr.sov.bÍ



ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA
" 35r

í

Contrato no 0622013

CoNTRATo DE EMPRE|TÀDA qE OBRA poR pREÇo GLOBAL A PREÇOS
FIXOS E SEM REAJUSTES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPIO DE NOVA
SANTA BÁRBARA E A EMPRESA CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME,
NA FORMA ABAIXO:

TOMADA DE PREÇOS No 007/2013

Pelo presente instrumento particular de mntrato, vinculado ao Edital TOMADA DE
PREçOS No 007/2013, de um tado, como CoNTRATANTE, o MUNTCíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA,
pessoa juridica de direito público intemo, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 -
centro, Nova santa Bárbara, Paraná, neste ato representado por seu prefeito Municipal, sr, claudemir
valério, brasileiro, casado, portador do RG n" 4.03g.382-0 ssp/pR, inscrito no cpF sob. o no
563.691.409-10, doravante denomlnado MUNrcíPlo, e, de outro lado, a empresa CONSTRUTORA
PINHALENSE LTDA - ME, pessoa jurídica de dheito privado, mm sede na Rua Dr. Francisco cézar
Nogari, n0 527 - centro, na cidade de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná, cEp: 86490-000, inscrita no
CNPJ sob o no 15.165.978/0001-80, neste ato representado por seu Socio Gerente, Sr. Dalton Luiz Luitz
Junior, inscrito no CNPF sob o no 037.236.089-06, portador da cédula de identidade R.G. no 7.064.888-1
ssP/PR, a seguir denominada CONTRATADA, que ao Íinal esta subscrevem, tem entre si justo e
convencionado o presente contrato, regido pela Lei no 8.666, de 2'l de junho de 'lgg3 e demais alteraçoes,
de amrdo com as seguintes cláusulas e condições:

CúUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo

Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para execução,
sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preç0, a preços Íixos e sem reajustes, de obras
para "Reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação lnfantil ,,Noemia Bittencourt
Carneiro", mnforme projeto anexo a este.

CúUSULA SEGUNDA. Dos ANExos CoNTRATUAIS

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

a) Edital de TOMADA DE PREÇOS N0 0072013, e seus Anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 25 de outubro de 2013.

c) Placas de Obra;

d) Memoriais;

e) Cronogramas;

f) P§etos;

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula, de que as
partes declaram ter pleno conheclmento, serão considerados suflcientes para, em
conlunto com este contrato, deÍinir o seu ob.jeto e a sua perfeita execuçã0.

Parágrafo Segundo - A partir da assinatura do presente contrato, a ele passam a
se vincular todas as atas de reuniões elou termos aditivos, que vierem a ser
realizados e que importem em alterações de qualquer condição conkatual, desde
que devidamente assinados pelos represêntantes legais das partes.

Rua Walfredo Bittencoun de Momes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - wuw.nsb.pr.sov.br
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NOVA SANTA BARBARA
PREFETURA MUNICIPAL

cúusuu rencEtRA. DA FoRrru ol execuçÃo

Os serviços e materiais necessáíos à mnclusão da obra, objeto deste contrato,
serão executados e fornecidos sob regime de empreitada global e de conformidade com as especificaçoes
constantes do Edital TOMADA DE PREÇOS N0 007/2013, obedecendo aos requisitos de eUAUDÁDE,
neStStÊruCn, FUNCIONALIDADE E SÉGURANÇA, prevííos nas Normas do Ministério do Trabatho e
ABNT, pertinentes.

cúusuLA euARTA. Do pREço

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e sem
reajuste é de R$ í36.028,í0 (cento e trinta e seis mil, vinte e oito reais e dez centavos), daqui por
diante denominado "Valor Contratual".

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

cúusuLA eutNTA. DAs coNDtçôEs DE PAGAMENTo

O pagamento será eÍetuado em moeda brasileira conente até 15 (quinze)
dias úteis, apos a apresentação corÍeta da fatura dos serviços executados e documentos peíinentes
devidamente protocolados, desde que atendidas às ondiçoes de para liberação das parcelas.

0 faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02 (duas) vias
(original e uma ópia), no protocolo geral da Confatante.

A fiscalização procederá mensalmente, a contar da dala para início da
obra, à mediçáo mensal baseada nos serviços execulados, elaborará o boletim de medição, veriÍicará o
andamento fisico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma fisico-Íinanceiro, para que
se permita a elaboraçáo do processo de faluramento. Caso os serviços executados não conespondam ao
estabelecido no cronograma fisicefinanceiro, será registrada a sifuação inclusive para fins de aplicação
das penalidades, se for o caso.

Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma físim-
flnanceiro náo Íorem executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será pago.

No caso em que o valor dos serviços executados Íor superior ao da
parcela mensal estabelecida no cronograma Íísim-Íinanceiro, estes poderão ser faturados desde que

todos os serviços das parcelas mensais anteriores estejam concluidos.

0 faturamento mensal deverá ser apresentado, conforme segue:

Nota Fiscal mm discriminação resumida dos serviços executados,
periodo de execução da etapa, número da licitação e termo de contralo de empreitada, observação
referente à retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresentando rasuras e/ou
entrelinhas e estela certiÍicada pelo engenheiro Íiscal.

Fatura com discriminaçâo resumida dos serviços executados, período de
execuçáo da elapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar
convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e es§a certificada pelo engenheiro fiscal

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.E 100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bitubara, Paraná -

,.352

E-mail - licitacao@nsb.or.Ê.ov.b Dr.sov.br
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NOVA SANTA BARBARA
PREFETURA MUNICIPAL

esraoo oo peneltÁ

Cópia de guia de recolhimento da previdência Social - GRpS do mês de
execução do serviço, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o
demonstrativos de dados reÍerentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra, e cópia de guia de
recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo de serviço - FGTS, do úlümo recolhimento-devido,
devidamente quitada e autenticada em CaÍtório, de conformidade com demonstrativo de dados referentes
ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra.

A liberação da primeira parcela Íica condicionada à apresentação:

d.í) Da guia da ART pela Contratada;
d.2) Da quitaçáo junto ao INSS, através de mahícula e/ou CND;
d.3) Da quitação junto ao FGTS/CEF, akavés do CRS;
d.4) Da garantia de execução e adicional, se houver.

A liberação da ultima parcela fica condicionada à apresentação:

e.1) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao
objeto contratado concluido;
e.2) Do Termo de Recebimento Provisório; e
e.3) De comprovante, nos casos previstos, de ligaçoes 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.

CúUSULA SEXTA. DA vIGÊNclA

O prazo de vigência do presente Conhato é de 90 (noventa) dias,
contados da data da assinatura do mesmo.

CúUSULA SÉTIMA. Do PRAzo DE ENTREGA DA oBRA

A fiscalização da execugâo da obra será feita por técnico devidamente
habilitado e credenciado pelo Contratante, com respnsabilidades especilicas;

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

a) lnspecionem a qualquer tempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem necessários

conferir;

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.E 100, CEP - 86.250400 Nova Santa B&bam, Púaná -
E-mail - licitacao@nsb,pr.eov.br - *rryw.nsb.or.gov.br

.,353

A contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem nenhuma
pendência e provisoriamente recebida, em até 60 (sessenta) dias, contados do 100 (decimo) dia, apos a
emissão da ordem de serviços expedida pela Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a iniciar a execução da obra em até
'10 (dez) dias conidos apos a emissão da ordem de serviços expedida pela

Prefeitura Municipal.

CúUSULA OITAVA. DO RECEBIMENTO DA OBRA



PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

A Conkatada deverá manter um peíeito sistema de sinalização e segurança
em todos os locais de serviços, principalmente nos de habalhos em vias públicas, de acordo com as
normas de segurança do kabalho.

A Conhatada deve manter no canteiro de obra um projeto completo, o qual
deverá Íicar reservado para o manuseio da flscalizaçáo e do órgão financiador da obra.

A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário de
oconéncias - BDo, que deverá ser preenchido e rubícado pelo encanegado da contratada e pela
fiscalizaçã0.

A execu@ de serviços aos domingos e feíados só serão permitida com
autorizagão prévia da fi scalizaçã0.

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

Caso a Conlratada não execule, total ou parcialmenle, qualquer dos itens ou
serviços previstos, o Contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros.
Ainda, a Contratada deverá atender às determinações da Íiscalização no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária.

Assim que a execução da obra tenha sido concluída de conformidade com o
contralo, será emiüdo lermo de recebimento provisório assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação da Contratada.

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

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

cúusulA NoNA - DA FrscALrzAçÃo

Do conkole e Íiscalização da execuÉo deste contrato, por parte da
Contratante, se incumbirá servidores de seu quadro, por esta designada, tendo em vista assegurar o pleno

cumprimenlo das obrigaçoes contratuais, sem preiuizo de outras previstas na lei, cabendelhes, ainda,
comunicar à autoridade superior, por escrito, e em tempo hábil, os Íalos cuja solução for de sua
competência, para adoção das medidas cabíveis.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250400 Nova Santa BfubarÀ P
E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr.eov.br

":154
ESIADo Do PARANÁ

c) VeriÍiquem se estão disponíveis, na obra, os veiculos, máquinas e
equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso Íique
constatada a falta dos mesmos no local da obra, serão impostas as
san@es previslas no contrato de empreitada.

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

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

4
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PREFEITURA MUNICIPAL _ 35s

A fiscalização prevista que é exercida no exclusivo interesse da Contratante,
não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, mesmo perante terceiros, por quaisquer
inegularidades que se apurem na execução do presente contrato, e na sua oconência, não implica co-
responsabilidade da contratante ou de seus agentes, cabendo à contratada, mediante notificaçã0, conigir
as falhas, imperfeiçoes ou deficiências apontadas pela Íiscalizaçã0.

cúusuLA DÉctMA. DA GARANT|A DE ExEcuÇÃo

ESTADo Do PARANÁ

A cauçao responderá pelo fiel cumprimento das clausulas deste contrato, em
especial pelas eventuais multas que forem impostas.

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

Caso a contratada opte por seguro-garantia ou fiança bancária, os mesmos
deverão ter validade até a emissão, pela conkatante, do Termo de Recebimento DeÍinitivo da obra.

cúusulA DÉcrMA pRtMEtRA-DAS oBRtGAçoES DA CoNTRATADA

CONTRATADA:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara. Parará
E-mail - licitaçao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.sov.br

NOVA SANTA BARBARA

Além das naturalmente decorTentes do presente contrato, mnstituem obrigaçoes da

a) Fomecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos, acessórios e
mãoie-obra que se Íaçam necessários para a execução total da obra, mesmo
que não tenham sido incluídos nas planilhas de quantitativos pela
CONTRATANTE, porém constanles das especificaçoes Íornecidas para a
elaboração da proposta e pertinentes ao objeto contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obriga@es trabalhistas, securitárias,
previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato,
relativos à mãMe-obra e materiais utilizados, bem mmo os deconentes de
responsabilidade civil em geral;

c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado às instalaçoes e ao
pessoal da CONTRATANTE ou terceiros, por Íuncionários ou pertences da
CONTRATADA ou seus pÍepostos, conendo por sua conta exclusiva todas as
providências e despesas decoÍTentes;

d) Antes de iniciar a execução dos serviços, confrontar enlre si os desenhos,
quantitativos e especificaçoes envolvidas dando conhecimento à Íiscalização
da programaçã0. Em caso de constatar discrepâncias, enos, omissões ou

dúvidas, deverá apresentar proposta de soluçoes, cabendo à fiscalização
aceitar ou solicitar a apresentação de outras altemativas, levando sempre em
conta a boa técnica;

e) A CONTRATADA assumirá exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos
que causar ao Município de Nova Santa Bárbara, por inadimplemento de
qualquer obrigação mntratual, especialmente no que se reÍere ao cumprimento
das especificaçôes, projetos e prazo de execução;

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

g) Manter no local da obra, preposto habilitado para representáJa na execução
do contrato e acompanhar os trabalhos de recebimento da obra;
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h) Providenciar os alvarás de construção, recolhimento da ART, IApAS e oukos
necessários à execução e liberação da obra, antes da expedição do Termo de
Recebimento Provisório a ser lavrado pela Fiscalização;

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

j) Manter em compatibilidade com as obrigaioes por ela assumidas, todas as
condi@s de habilitação e qualiÍicação exigidas no Edital Tomada de preço No
007 nU3, durante toda a execução deste contrato.

cúusuLA DÉctMA SEGUNDA. DAs oBRtcAçôEs DA CoNTRATANTE

CONTRATANTE:
Além das naturalmente decorÍentes do presente contrato, constituem obrigaçoes da

a) Pagar o valor constante na cláusula quarta no prazo avençado;
b) Acompanhar e fiscalizar os serviços em todas as suas etapas, registrando as

oconências no Diário de Obras, sendo que a Íiscalização periodica não implica
na aceitaç,ão tácita de etapas e seNiços 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
conslar:

o Nome, endereço, teleíone, engenheiros respnsáveis, fiscalização e mestre de
obras da CONTRATADA;

o Nome, endereço e teleÍone da fiscalizaçáo da obra;
. Prazo para execução da obra;
. Data do início das obras, dias conidos e acumulativamente os dias impedidos de

trabalhar, por casos forluitos ou de Íorça maior;
o Substituição de desenhos ou especiÍicaçÕes;
o Dúvidas, altera@es e definiioes;
r lnicio e término dos principais serviços;
o Comunicações em geral, entre a CONTRATADA e o MUNICÍPIO.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA REscIsÃo

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

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

Quando houver inadimplência de cláusulas ou mndiçoes conlrafuais por
parte da Contratada e desobediência da determinagão da Íiscalização;

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

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

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250-000 Nova Santa Bárbarq Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.qov.br - rvww.nsb.pr.gov.br
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Deconido periodo igual ou superior a i/3 (um teço) do prazo de
execução sem manifestação quanto à execuçáo da obra pela Conhatada, estará caracterizada a recusa,
dando causa à rescisão do contrato e à aplicação de multa de conformidade com o estabelecido no
subitem í7.6;

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos subitens
anteriores relacionados, implicará a apuraçár de perdas e danos e a aplicagão das demais penalidades
legais cabíveis e mencionadas nos Artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal no 8.666/93.

cúusuLA DÉctMA euARTA. Do cASo FoRTUtro E FoRçA MAtoR

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

cúusuLA DEctMA eutNTA. DAs DEspEsAs oRçAMENTÁRhs

As despesas demnentes do presente contrato conerão por conta da dotação
orçamentária:

- PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara (recursos da Secretaria de Educaçã0,
Esporte e Cultura), no valor de R$ 136,028,10 (cento e trinta e seis mil, vinte e oito reais e dez
centavos), sendo R$ 69.204,30 (sessenta e nove mil, duzentos e quatro reais e trinta centavos), para
materiais e R$ 66.823,80 (sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta centavos), para
mão de obra, que serão pagos conforme execuÇão da Obra e mediçoes feitas pelo Engenheiro
responsável pelo Municipio.

CúUSULA DÉCIMA sExTA. Do FoRo

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

Assim, estando justos e contratados, firma o presenle conlrato em 03 (três) vias de
igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Nova Santa Bárbara, 28 de novembro de 2013.

Rua walfÍedo Bittencrurt de MordEs n' 222, Cenuo, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250400 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - wur,v.nsb.or.eov.br

r 05 - Secretaria de Educaçã0, Esprte e Cultura;
o 004 - Manutenção da Educação lnfantil;
t 12.365.0270.2021 - Manutenção da Educação lnfanül- FUNDEB;
. 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1840;
. 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 1860;
o Í2.365.0280.2022 - Manutenção do CEINF Noemia B. Cameiro;
o 3390.30.00.00-Material deConsumo; 1930; 1940; '1950;

o 3390.39.00.00 - Oukos Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 1970;
o 4490.51.00.00 - Obras e lnstala@es; 1980; 1990.
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lvan Satihiro
Engenheiro Civil do Município - acompanhamento do contralo

Rua Walftedo BittencouÍt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250400 Nova Santa Bárbarq Paraná -
E-mail - licitacao@rsb.or.gov.br - www.nsb.gr.soy.br
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GARANTIA

A PREFEITURA ÍÚUNICIPÂL oE NovA SANTÂ BÁRBARÂ,PR

Em Anexo, encaminhamc a rFva aÉicê dEital da JtlakEli SeguràdoE S/Â, um doctmeíúo com a
mesrna veÍacilade de tma apólice inpíEssa, seído q(E â úricâ dibErlça é q[E a aÉlice agora Íaz
partre de um Foce6Êo de cêÍtifca{âo digtd, rliizando técÍ*!6 ê prG€s6 q(E garantem sêgurança e
valor iLrídico às tsansaÉ6 d€fôí*ãs. Esta aÉlbe sóÉltú, de hrrna defntiva, o modelo anteÍioÍ, e
acompaÍÍE G iEvaçóe3 tê.rdógi:as É píeseífes Íp meícado. coíno nob frscal digital, recltos de
pagamertos üa iÍ{êÍrÉt' emissão de boletos elc 

Jkrucelr sêgülâdolâ

Ítuuo: ApoLtcE sEcuRo GARANnA No oi{77s{r184644
Documênto ebtÍôoico doitalrn€nlê assinado poÍ:

rcP
Brmil

Alexandre Màlu(elli

IGP
Erasil

+,r
i ... -)<. t,: ..

Ioão Grl6eíto Po§riede

DoorrneÍao ê|ffiÍt,o asrEô dElaIÍE |b coíÍoÍ,yÉ raP Íl 2 fu2Dú'l , qE irElituru
Plit i:as Brõsileia - lCPS*l poí SúÍEtáíro (as):

Abxaúe ilal.lcÉI t{o d€ sóíb óo cdtu: 7519ú",'5042124r71É!s'r46-lolflr9/135*l
Jdo Gib€rb Ftôdd€ t{. de Sá.b ó Cqiif,cdo: íX50'18,1ii16876-r5ô41 18488glE8tB39g04gl7

a lnlÍa€strÂrrá (b clEve§

,rssorrada a TPÁVELERS

O PRESIDEÀ|TE OA REEJSLICÀ ÍE (E ô ffitÉô qc tE oEíe o aÊ m(b CoÍü-rFo, # a ÉÊguitüe Mêdila
PÍúvi€óíà, com Íorça (b bi:

Ân ,' - Faa inrüulra a lrltrá-eGtrftra ê Chaves Pút)lic- &agtsia - ICP Bralil, p€íã gãrarlrr a âutírtii(bcle, a

intÊgrilade e a €la(* jrrÍ(lca ê docrrrÉnbs em Ío'rÍÍE e+tôÍaã, dâs âdhaçóe6 de s{po.te e Ôs aplhaÉês
hauma(hs qt.E úlizêm cêrftdG (igÍa6, bem coltD a r€afãdçà é fdrraçócs ebmnhâs se€u'as.

A âlrtsíiciHc do Faaaíü docríErb, h.ír coílD o -íriüo an lbaÍr Cdnic1 porlêan sca Í€aÍaadc no
rEt6ib rtlrw.ill.hrc*aliradoía.cotrb.

Após sac dlÉ úhl3 da anissao da* ddrÊ*o, o nEor poal.ra s€a Bli(âdo iob o n'
(É*f,AímlO77EOl8,Gam rD §b ó. sss.p: wsrE ?.ge-b.

rrrriillllirrtr
e-s€6uRo

GARA,.NA

rrrrrllflllltu , {
JMalucelli

tl' AÉlicê: fi {rrSí8464i1
ContÍolê lntcrno:,aí8o762a8

Oata de Puuicação: grfl2,,llol3

il!:l
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SEGURO GARANTIA
Apólicê: 01 {n 5.018a6,a4

Modalidade

CoÍtÍole lEtêÍno:41 &74'2218 íJ6l
a arErld.rd. ô FErI ibqF6b, te dE . úsrE s Êm
sbbàrk .p.(brrvtÍ1tic.&6Dr.odt frj.türc.b!ú!ô.!.cqnD.
Âp.6 rb dõ úEE ô àntséo .b.t &ori!nb, o nÉm podrú súEn(!(b s o d 6€62013@t0z501ta5ar!o00drm iD ô ar!.p:

@!nr (baErdír.rto - 0@ 70a (ml oriÍkn ,08@at3@1

A J. ITALUCELLI SEGURADORA S/4, CNPJ 84.944.157/@01-3, com sede na Rua Mscoôdê de Nácar, 1441 - Cênto -
curitiba - PR, por meio destrâ APÓLEE de sêguro Garantia, gaEnte ao SEGURADo, pREFEtTuRA rru tctpaL DE Nova
SANTA BARBARA./PR, CNPJ 95.561.080/mO1€O. Rua. !,álfÍedo Biltencourt de Morâes, no 222 Nova Santa Báóâra PR,
a§ gbrioaÉês do ToMADoR CONSTRUToRA HNHALENSE LTOA - itE, CNPJ 15.165.978/mO1€O, RUA DR FRANCTSCO
CEZAR NOGÀRI S27CENTRO RIBEIRÃO DO PINHAL PR, até o valoÍ de R$ 6.80í,40 (seis mil e oitoceÍíos e um reab e
quaÍenta cênlavo!). Íra Íhodalidade. viqência e obielo abaixo descÍitG_

DESCRICÃO DAGARANTIA
(Modalidade. vaÍor e prazo previrío6 Ílo comrato )

tno
- Executante Construtor -

OBJETO DA GARANNA

E§ta apóli:e. de risc6 d€clarados, garânte irÉênizaÉo, até o valo. &ado na eÉlte, dos pÍeruizos diÍetc caEados pêb
TomadoÍ ao Segurado, em ràzáo de inadirÍpbíhênto í!a execuÉo dos seÍviçoa delcÍüoo.ro oôieto do CoÍrHo 062/2013
a Gêr frnado, conespondeíte ao Edital dê ÍoÍrEda de PÍêçc no m72Oí3.

Esia aÉlice é êmitda de ecor(b com aB co.rdiÉês da Circuhr da S[Éep n.o 232,8 e válira s.rmênle páftr gat-âíÍiâs de
Contràtos da Administrâç5o Pública Íêgidos pêb Lei 8.6661q1.

ESTA APÓUCE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA co o coiTPLEmEnTo oU E[msso DE APóLrcE ANIERIoR EI{TE
FORIIECIDA POR ESÍA SEGURAOORÂ REFERETTE AO TESTO EDÍTAL E/OU CONTRATO O&'ETO DESTE SEGURO.

Co4.lor 000m l-0.020 197-0 - PORTO OECIMACORRETORÂ OESÊGUFOS trDA

rcP tcP
BrasilBrasrl t . ./,

I oao Grl6árto'PossiedeF

Cuíitlbâ - PR. :{}/lZZ)í3

Alexàndre l{.lucell,
oúlicíro eteúr@ ÉEdo dlrutrEne cúídre MP tf 2-,2*2tN1 & 2al08r2@1 . qü 

'nsata .
ht!-6trrtn.t orc PtiôI6 EErÍà - rcPa.d pú §gElrlo.(Él
Álodrdê Er@õ f,l rre §âa b crsli(,do: 751a?3ga212agl Qe514670160ír135€1
ôaó Ga.íto tt6§êdê u (b sáÊ & cqüadro: í86éraai,r6úr6.r56a118aaú2!t€339)agr
Àt 1' - Fk iÉltrlí. a úr€sivrD d. ctÚÉ Atac Ê!d.i. - rcP.&lc, pr. srür . rrúrtô(8.. â
i'ÊÇi(hê ê. ve iíóo ê d@rrEtc ú *.m.5üt. ôs +.cd6 & r+o.rê. ôs.Êc.aG
tdi& qr irEsn cíln & ó9úrâ ô.ín cono. r*!cô ê tú5!4...L!ü|(a l.grE

lmportáncia Segurada
lníc

RS 6.801,40 I mnznorc 05t05r2014

-
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Ásso<iada a fRÂVELEflS

Seguradora
JMalucelli

GONDIçÕES GERATS

coNDlçôEs GERATS - CircutaÍ SUSEP n.232, dê 03 dejunho de 2003.

í. Olido
ESe sêguro garante o fiêl cumpíimento das obri0aÉes assmidás pêlo iomâdoí no contrâb pdnciFl, fínado com o sêgurado, conforme
os teÍrnos da apólicê.
Z Dêfinisóês
l. Seguro€arántia: sêguío quê garante o fiel cumpÍimento das obíigações assumiras pelo tomador no contrato principâI, cohÍolmê 06
brm6 da aÉfice.
ll . Contraio PÍiEipal: o docünelÍo conhatual, seus adilivos e anex6, que especificam as obÍtJaçôes e direibs do segúrado e do tomadoÍ.
lll.PÍoposta: iÍlstutnênto ÍoÍrtÉl de pêdido de emissáo de aÉlbe de s6guro. fÍÍmdo nos teímos da legisbÉo eín virpÍ.
ÍV. AÉlice: documento, assimdo pêh sêguradora, que rêpresenh foíIlalmênb o seguro garantà-
V. Endosso: instumênlo foÍmâ|, assinedo peh sêguradora, quê introdrE modilicaeóês na apólicê dê sêguro{Erãríia, medàntê soficibÉo ê
anuência êxprcssa dâs pâÍbs.
Vl. Condiçóês Gerais: as c!áusuhs, da aÉ[ce, de apücaÉo geral a qualqEr modaldad€ de s€guÍo-ga.antia-
Vll. Condiçôês Especiais: as cláusubs da apól_Eê qu€ espêcihcam as diferentês modaliladês dê cobê.trra do contato dê s€guÍo ê elieram

as disposiÉes estabêlêcidas nas cond(res gerab.
Vlll. Condbóês PaÍlicuhres: as que particubrizam a apólbe, discíiminando o segurado, o toryredoÍ, o obiêto do seguro, o klor lEranüdo e
dêmeis carac{eÍIsíaas ap[cá\reis a um dê!êrmhado cônbato de sêguro.
lX. SêguEdo: cÍodor das obíiga!6c6 assumiras pelo tomador no cont"ato pÍincjpâ|.

X. Íonador: dêvedoí das obrig€çóês poÍ êlê as$.rmirlas no corlralo píincipal.

Xl. S€luradoÍa: a sociedade de sêguros gârânüdora. ftos teÍmos da apdbe, do cuínpriíÉnb &s obai{Fç6ês assumilas pelo toinadol no

cont'ato píirciral.
Xll. PÍêmio: inporülírcia devià, à sêguradora, pelo lomadoa, para obter a cob€rtura do seguro-

xlll. Shisfo: o iÉdimpbmento das obíil]ações cobetbs pêlo seguro.
XlV. lndeniãaÉo: o pãgalnento dos pÍquÍzo6 diretos resultantes do inadmplêmênto das ob4ra?óes cobeÍbs pêlo sêguÍo.

3. ValoÍ dâ GaÍântiâ
3.1. O valor da garántia desta aÉlice d€vê seÍ ênbÍd*ro coího o \raliú mátmo nominal poÍ eà garaííido.

3.2 QuaÍdo efetüadas albraçôes dê valoÍeG píêvbmêrÍê êsbêlêcidas no conü'ato pÍincipql. o \ralor da garárdia dêverá acornpanlÉí tais
modiÍcaçóes.
3.3- Pa''a altêràç6es postêÍi,oÍes efetuadãs ho clnt"ato paihcipal, em ütude das qlhb sê faça nêcessáda a modifcaÉo do valof

conlraluâI, o valor da ga.ántia podêÉ t mbém ser modficado, mêdiar e solicilação à seguradom de êmissão de endrsso de cobrànça ou

rêâtu(5o dê pÍêmio Íehtivo ao acÍéscimo ou ão dêcéscimo do t/alor da gEradia e ao prazo a dGcoÍÍer.
,4. PÉmb do SêguÍo
r1.1. O tomador é o Íssponsâ/ts| pêb psgam€nto do píêmio à soguràdora.
4.2. Fbe entendido ê acordado que o seguÍo cor{inuaÉ em vigor mêsmo quando o tomador não houver pagado o pÍêmb nas ffis
cohveÍicionadas-
5. Vigên€ia
A ügência da cobêíüraa do sêguro{aradà sêÉ iglEl ao pràzo eslâbelecido no cont'âb p.iEipal, dêvendo o iomadoÍ êÍeàraÍ o pagamerb

do prêmio por todo eslê p.azo-

5. Éxpêc{itive e Cersctêrização do Sinlíro
6.'1. CompÍoraada pelo sêguÍado a inadimplêrcia do tomadoÍ eft relação às obÍigaçóes cobertas peb pÍesente apólice, e quarÉo resulaÍ
iÍtiuüêra a noiifcaçáo êxfajudÉl fêibà ao tomadoÍ, o sêgurado têÉ o direito d€ exigir. da sêguradoE, a indênizaÉo dêvida.

62. Ào eÉtuaÍ a not.rEaÉo exhaiudichl ao lomadoÍ, o segúàdo deverá. concomlaÍiêmêntê, comunicar à sêguràdorâ a expêcbtira do

sinbto, por mêio dê ênvio dê cória da mlifcaÉo exü"ajudirial. bem corlo docum€nlaçào indlrando claramêÍÍiê os itens não cuÍnpido6 do

confato, com a Íesposta do tomador, sê lFuveÍ.
7. lndloi:ação
7.1. CaracbÍÊado o sinblro, a seguradora indênizaÉ o segurdo, até o lintre da garaííb desta apólice, sêghdo uma das foírnas abâixo,

confoíme 6í acoÍdado enfre anrbosl

l. rêa[zando. por mêio de ldcêiÍos, o objêto do codràto pdncipol. dê ÍorÍÍla a lhe dar coÍ{huidade ê o conc]uir, sob a §ra intêgrâl

r€sponsabiliddê; ou
ll. pagando os píejulzos causadoo peh inadimpíânciã do bmador.
7,2. O pagaÍnenb da indênizaÉo. ou o inlcio do cumpÍimênto da obÍigEção, dêvêÉ ocor,er no prázo máxiBro de btüa das, contados a

psíliÍ & dala óê ellt êga de todos os documêntos rebciomdos pêh sêguÍadora conio r€cessáÍios â cara€ieaÊação e à rêguhÉo &
sin-§fo.
8. Sub{ogação
Paga a ind€r*za!ào ou inicbdo o cumprimento dâs okigaçõês imdimplidas pêlo tomedoÍ, a s€guràdora sub-togâí-s€-á nos dirêito§ do

segurado conha o iomadoÍ, ou contra terceiíos cuios atc ou fatos têtüam dado causâ ao §nisüo-
9. l3€nção d€ R€.ponsalralid.dê
9.1. a sêguràdore fcâÉ isênb dê Íesponsatilidade êm retaÉo a esta apólice na ocorÍêrrcia de uma ou mab des sêguinles hÍÉtesês:
l. Casos fortuitos ou dê força maior, ms êrmos do @igo Oül Bràsilêiro;
ll . Oescumpdmên[o das obrigações do tomador dêcoííeí{e de al6 ou Hos de tesponsabifdade do seguràdo;

lll. AltêÍaÉo das obqlaçoês contsat ais gBraÍrüdas por êsta aÉlbê. quê lenham sido acordadas eldíe segurado e bÍradoí, §em prévia

anuância da sêgúladola:
lV. Atos illcitos dolo66 pralicado6 pelo segurâdo ou por sêu Íeprcsênt llte l€gol.

9.2. Exchem-sê. expressamenb. da rêsponsabifidade da sêgurâdcE, todas e quaisquer mutas quê tênhaÍn caÉtêÍ punitivo. salvo

Páglna @ do Os
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disposbáo êm contáb pIêvisaa nas condiq6es êspecàb.
í0. Coff ,Í&lcla dê GaÍ.Büas
No caso dê exidiÍem duas ou mâis gElânliãs, cobaiírdo cada urrÉ dêhs o otiêb dê$ê sêgrro, a s€gúadoÍzr íesponderá,
píopoícbnalrnente. com 6 demab paÍlicipantes.

tí. Eíinçáo de G.ll'|tia
A garar*à dada poÍ 6b sêguío êxtiÍrguií-§e-á:
l. quardo o obieto tlo conkalo píirrcipal gaÍanHo pda aÉirê bÍ dêÍiriliyâmente íêalizado mêdhnb teÍrno ou dechÍaÉo assiÍiada pêlo

seguràdo ou d€voluçào da eÉli.a;
ll , quarüo sêgurado ê sêguràdoE assim o acoÍdar€mi
lll. cofi o pagámeÍtto da irdêr*zaçãoi
lV. quãrdo do término da vtÉncà p.evido m aÉlire, satvo se o*abêlec*ro êm contáÍb nas condiçõ€s esp..iais ou quando proÍÍogado

For mêb de êndosso, êm c*o de albraçào do prazo do con.rab pairrcipal.

í2. CoitÍoréÍsias
1 2.'l . As controviársias suagilas na aplicaçáo destas condiçõês podeÉo sêí resolvidas:
l. poÍ ar*agêm; ou
ll. por ríêdira dê caábr idichl-
122. No ceso do arbítr{êm. dêwÍá constaÍ, Í!a aÉlice, a cláusr& coínpíomitsóah.
í3. PÍescÍição
Os prazos pÍescÍicionais úo 4uelês detêrminados pêh bi.
í,L Foro
As questõês iudbbis enúnê ssguÍádoÍa e sêguEdo sêlão pÍocessadas no íoro do domiclfio d€de,

Âr;ociada.: ÍPÂVELERS

é? JMalucelli Apri,licê: 01.Ofrs{rí84644

?§ Seguradora

coNDrçoES ESPECIAIS

t - wlodalidadê: Sêguro-GaÍantia do ôonstrutoÍ, do FoÍnecedor e do PrestadoÍ de SêÍviços

1. Objeto (Objeto da CircularSusep n.'232 de 03 dê junho dê 2m3-)

Eíe seguío gEranb a indênizaÉo, até o valor da gBrarúà fixado na apólicê, pêlos preiuízos decoíreí{es do inadimplemenb das

okigaçôes assumidas pêlo toriadoí, êm @nlrato dê condruçâo, Íomecinenb ou píêdaÉo de sêrviços, firnado êrÍae êb e o segurado, e

cobefto peta aÉtile. NoTA ÉGNtcA- PROCESSO SUSEP n.. 154't4.í0o6ir1120@94

Nos casos de Íêditriçâo dê píêmb ao Toílraóí, a SêguÍàdoÍa F<brá dêdlEi do r€speliro valoÍ os tirsbs irEoÍridos, indusive de

angâÍbÉo-

Em caso de soliciteÉo de cancelamsnio dâ prêsêÍt6 aÉlbe aÉs o pràzo dê 7 (sete) dbs conlados da data de emissão, ã S.guradora
podeÉ cobrar do Íomador, a lit lo de mdta rescbória, o ,/alor dê Rl go,m (noventa reab)- Ceso a seguradoÉ É tênha rêcebilo a

totaldade ou paÉe do p.êmio, o vabr da multâ íêscisóía podêÉ sêr desconlado do píêmio píoporcional a sê. devofuUo pêh Segu6dora

ão Tomador-

ll. Cláusula Espêcifica Para Licitações e Contatos dê Execução lndieda de Oblas, Sewiços e Compres da Adminbt'aÉo PÚtlica, bem coíro
p6ra Concessóes e Permissões de Serviço Públbo.

1. Fi.a êntendiro que este segr.o garántê o Írêl crrmpíi[ênto das obri9ções assumidas por emp.êsa paÍlicipâ e dê lbitações e coÍtrato6

de execuÉo indheta d€ obràs, sârviços e compras da administráÉo Priblica. bêm como em @ncÉssões ê permissóes de sêíviço púbÉco,

a!é o valoí da garanlia 6€do m aÉlicê.
2. 

^pii.aín-se 
a ede seg|tío as dêÍiriç6es consbntes do aíl 6' da Lei n' 8.666. de 2í dê Írnho de í993, ê do art 2' da Lêi n' 8.987, de í3

de fevêÍeiro de 1995.
3- Definem-se lamtÉm. para êfelo desle seguro:

L sêgurádo: a Adminbtraçào Públicâ ou o PoêÍ CorEêdente;

ll. Tomadori a êmpresa licibniê, contrálada, concessionálh ou permissionária;

lll. Riscos Dêchaados: A cohertuÍa seordtária sê restíinge ao6 ilêns êxprêssameítê dêsôÍibs Ba epólice;

lV. Preiutzos Clrelos: perda pêcüniária compÍo\rá(à, excedênte aos \rabrês otighários pÍêvistos pe'rl a exêcução do Ot{êto dô C-oÉ'âro

PÍincipal, causâda peb iladimpbmerto do Tomadoí, cáracteÍÊando sotrêcusto.
4. A garánfia dêsta aÉice tem êÍêito:

l. pêlo período de vi!Éncà da lidlaçáo:
ll. pêlo pêrtodo dê vEêflciâ do co.ÉÍaio admiíislràlivo peúnêrnê à exedrçào dê obrãs, sêrviços e compras dê6de que ob6êÍvados o ilÍcio ê

o térmim de vigàlcia coÍrsianbs no lÍoríispbio da aÉlicê;
lll. poÍ pêíodos renovávris, r|o Éso de concessôês e Éími5s6es do sêNiço glblko.
4.í O efeito da ügência cilado no item ll acima eslá a&rito ao dsco orbinaÍârnênie amlisaô. Em caso de quahuêÍ aheÍação conMual

ênbe Tomaôr e Sê$rrado, a SeguradoG dêveÉ sêr imediatameniê comunbada para, se foÍ o caso, emiti êndosso. sob IEnâ dê Íe§br

PlíOloa Gl dê 05
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caíactêrizada isênçáo dê rêsponsaufdade.
5. As rcnovagóês, a qrE sê refeG o iÍEbo lll acirna describ, não se pÍesúmem: sêÍão Íomalizadas Íêla emissào de mvas âÉli:es.
p.ecedilas d€ notificaÉo êscíita da seguradorá ao sêgl.râdo ê ao tomador, com antêcedênciiâ de até noventa dias da data do término dê
vilPrrcb da aÉlicê em vigor, dêclareÍüo sêu expllcito inleresse na manutênÉo da gãranüa.

6. Além das hiÉtssês pÍêvêhs m cláusula lídas corriiçôes g&ais dâ âÉlicê. a garanlia dada po. esde seguo também sê efinguiá
com o recêbimênto do objêio do conlrâlo nos termos do art. 73 dâ Lêi n' 8.6Êd93.
7. Para tod6 os eêibs dêsia dáusula, rÉo sê obsêMa o itern 92 das Coidiçóês Gerais, esiando assim coks quaisqtêÍ mullas

contratuais prwislas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1 993. inclusive aquelas descÍihs nos aÉEc 86 ê 87.

lll. Complemênto das Condiçóes Especiais

1- À paesentê aÉlice, de riscos declarados, assêgurâ o cxmpÍineúo das obíi{Fç6es diêàs do Íoma(br pêrante o Segurado,

êsp€êificamente descíit6 no objêto dêsta apólice, de acordo com a modaliJadê dê SeguÍo{arantia indÍtadâ riâ mêsma, não assêgurando

Íisôos reêrentes a obrigaçtes trabêlhistas ê prêvirenciádas, bêm como dscos aeêrentes a outros ram6 ou modalirades dê sêguro, êm

conÍoímídade com a lêÍislaÉo naciorEl reÍerente ao Seguro{arantia.
2. Esta aÉlbe seÉ extiÍíta e b6D(ada automalicameíte, após o fnal dê ügência neh exptesso, caso a mesÍÉ não bnha sído proírogada

pêb Sêgwâdorà. por mêio dê êndosso, apa6 solbtração pÍévâ do seguràdo.

3. A constataÉo dê indício de inexecuçào p€rcial ou total do Conúrato Púrcipal, nos termos dos aÍtigos 77ê TEda Lei 8.666y'93. dêveÉ sêÍ
comunicadá à Sesurado.a, independênte da finafização do Procêsso Adminbtsalivo, dêntÍo do pêriodo de vigêncaa da aÉlice. Em caso de

inobservâncb desle rcquisito a Segurádora fi.áÉ isênta d6 quahuêr responsabilidadê.

4. A !,/alidâde/coheítuÍa dêstê documer o €stá condbionada à ecêilãçàoÍÉo oposiÉo do Segurádo êm íehÉo a todos os seus !êímos- Ao

acaitaÍ estê doc-umênto o Segurado concorda qlé a Sêguradora nâo tcrá responsâbildade dê indênizar Íechínação quanb à cobêÍtJra

des.ta garàntà sê íoí con$tado que o siristro ou inadimpbmênto corfatual têve oÍúem anleúÍ à data dê emissão do píêseítê

instrumento e quê nâo toi píêvbmêíte infoÍmado pel,o Segurado à SêguEd,orà e,/ou sê a inadimplência do ÍomadoÍ fo. tnotirâda pe,a

demorâ na acêitaÉo deda aÉlice em üÍlude dê qEsiionamentos de cla6ulado Íeítos peb SeguÍado.

s.Nno obstante o que em coÍirádo possam dspor as Condiçôes Ger"aÍr, Espêciais ê/ou PaÍticulares do sêguío original. fica entêndido e

concordado quo, para efoito irÉedtário, nào êslarào cobeítos danos e pêdas causaós dirêta ou itdi@tamêntê por ato terÍoÍÊb,
comprovado col'l documeniaçào hábil acompanhada de laudo circunsianciado que câràcterize a natúeza do atentado, indePndentêmente

de seu proÉsito, que tenha sido devklamêdê reconheciro como atentatório à ordêm pública pêb âutoíijade públê competêntê.

Raüflcação

RalificaÍí-se iídegrâlí!ênte as dispos(r€s das Condi966 GêlEis q.€ íáo tênüdn sito âlbrâdas pêhs ptesêrbs Cond(rês Espociais,

Seguradora

Pá{lná 0'l dê 05
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Tomador:
Segurado:

-Àssociada a TFÁVELEFS -

j{. JMalucelli
Seguradora

ONTA DO PRÊMIO
CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME
PREFEITURA MUNIcIPAL DE NovA SANTA BÁRBARê./PR

APôlicet 01477il184ÁÁ4

Final:05/05/2014oah de Emissão: 3gfi2f2o13
Modalidade: - Executante Construtor -

vigência lnicio: 06/12/2013

coND|çÔES DE

lmportância Segurada.

Prêmio Liquido.....................

Adicional de Fracionamento
Custo de E rÍüssáo'.......... ....

1.o.F.....................................

Prêmio Total

Sus€p

Parcela

Sào Paub - SP - 3rt2t20!3

R$

R$
R$
R$

R$

R$

6.801,40

190,00

0,00
0,00
0,00

190,00

Vencímento

0610112014

PAGAMENTO
No camê
4087730

Valor(RS)

190,00

OOMOI O 020197 9 PORÍO OE CIMÂ CORREIORA DE SEGUROS LTDA

'O Cl§lo de Enjssáo âdÉ é rdâênoê e orsb ds Cdãslro ê Àcoôpânhâmsnto de ciádib ê €cá a con$náEÉ @m o ariiso 6 " dã Ci@l Sasêp.." qt éêHg2t41O,
corftlíÍE ilota Íent3 ap.cíada p.h ç3rtã srs.ÉD.b JG6.dDn6/ tr'1(B5l2@7de 13/'lí/'2@7 Pr@§ StEêp 15414.ffi62/B!O

No 6aso de devoluÉo deste documento arúês do finalde ügência nêle êxprêsso, píeenchêr os campos abaixo ê enüar para a SeguÍadora

Em confomidade com a cláusula 11- incÉo l, das Condiçôes Gêrâis, êíâmos procedendo a devolução
do documêhto nô 01.0775{l &4644

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE NoVA SANTA BÁRBARAr'PR

DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

Nomêi

RG:

Cargo:

Páglnâ 05 de 05
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PRBFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rus Walfredo Bittencourt de trlorâes n" 222, 8({J.3266,8100) CNPJ o' 95.561.0E0/0001{0

E-mril: llusuAlfb.pI,gqf.bI - Novâ SâÍtâ Bárbâr8 - Pârâná

oRDEM DE SERVIÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ,

vem através deste, comunicar a empresa CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA -

ME, que está liberada para início imediato, as obras de Reforma e ampliação do

Centro Municipal de Educação Infanül "Noemia Bittencourt Carneiro", objeto

do Contrato ne O62/2O13,licitado através do processo na modalidade TOMADA

DE PREÇOS Na 007/2013.

Sendo o que se apresenta para o momento, aguardamos

contato comunicando o início da obra, e nos colocamos a disposição para eventuais

esclarecimentos.

Nova Santa Bárbara,28 de novembro de 2013.

Atenciosamente,

lvan Satihiro T
Engenheiro Civil

llmo Sr.

Dalton Luiz Luitz funior
CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME

Rua Dr. Francisco Cézar Nogari, na 527 - Centro,
Ribeirão do Pinhal - Pr, CEP: 86490-000

Assinatura:

PllttAt8t9t tIDL' l,lE

inmtttuntumrunon
Aranlreto e Urbdnbtd

CrtU tt lddS t Z'd

Recebido em: 06 zzZ/ zozs
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NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 04 de fevereiro de 2.014

CORRESPON DÊNCIA I NTERNA

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal

REF. AD|TIVO - CONTRATO 062/2073

Em atendimento à solicitação verbal por parte do vice-prefeito municipal, venho,

por meio desta, solicitar que sejam tomadas as providências referentes ao Aditivo de

valores do Contrato ne 06212Ot3, firmado entre o Município de Nova Santa Bárbara e a

empresa CONSTRUTORA PINHATENSE LTDA ME, para execução de fechamento em

alvenaria e grade metálica do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO INFANTIL "NOÊMA

BITTENCOURT CARNEIRO", no valor de R$ 30.360,58 (Trinta mil, trezentos e sessenta reais

e cinqüenta e oito centavos). Desta forma, encaminho a planilha orçamentária e

cronograma de execução.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

lvan Satihiro m

Engenhei ú UV @at4

W\)
Exmo. Sen hor,
CLAUDEMIR VALÉRIO

Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR

Rua Walfredo BittencouÍl de MoÍaes, no 222 - CenlÍo - Cep. 86250-000 - FonelFax (O43r 266j222
c.N.P.J. N.. 95.561.080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: pmnsb@nsb.or.oov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL

-:

Civil



pREFETTuRA MUNrcrpAL DE NovA SANTA sÁnolnn - pn.

Ítem/cód. ços Unid.
Preço

Servico íRS)
BDI=3O%

I
c20.05.10.25.010
c20.05.10.25.011

sERVtçOS tNtCtAtS
REMOçÃO DE CERCAS METÁLtCAS - divisa
REMOçÃO DE CERCAS METÁL|CAS, MOURÃO E V|GA DE CONCRETO - Írente

m2

m2

32,00
44,00

3,69
6,69

118,08

294,36
153,50
382,67 536,L7

2

73653

7 4254/O02

73942/OO2

73972/OO2

7 4ts7 /OO3

c10.84.05.05.006

c10.32.05.20.010

c15.05.05.50.013
73874/OO2

FECHAMENTO i
FORMAS rlPO SANDUICHE COM TABUAS - muros de divlsa e platibanda

ARMACAO ACO CA-5O, D|AM. 6,3 (Ll4l 
^ 

L2,5MM|7/2 ) -FORNECTMENTO/ CORTE(PERDA OE 1O%) /
DOBRA / COLOCAÇÃO - muros de divisa e platibanda
ARMACAO DE ACO CA-60 D|AM.4,2MM.- FORNECTMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /
coLocAÇÃo - muros de divisa e plêtibanda
CONCRETO FCK=2oMPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMÊNTO - muros de divisa e
plâtibanda

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - muros de divisa e,platibanda

MURO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLOS C/ FUNDAÇAO A TRADO, VIGA BALDRAME,

PILAR, CHAPISCO E REBOCO (ESPESSURA 14,5CM) - frente, Rua Adelino Bi8nêrdi

ALVENARIA ESP: 14CM, COM TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS, TRAçO 1:2:8MANUAL, JUNTA 1CM -
muros de divisa e platibanda
REPARO EM ESQUADRIAS FERRO, LIXAMENTO E PINTURA

GRADE DE FERRO GALVANIZADO

m2

kg

kg

m3

m3

m

m2

m2

m2

16,50

769,44

79,46

2,40

2,40

33,00

1,O7 ,25

20,2s
11,00

11,19

6,66

7,O7

307,03

23,98

123,81

48,70

44,78
L97,82

784,64

7.728,47

137,58

736,87

57,55

4.085,73

5.158,73

894,65
2.776,O2

240,O3

L.467,O1

L78,86

957,93

74,82

5.311,45

6.706,34

1.163,04
2.828,83 18.928,30

3

c2s.s0.10.05.005
72227
72231

72707

COBERTURA

coRTE EM ESTRUTURA METÁLICA - platibanda

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS - platibanda

RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS - platibanda

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM - platibanda Ín 18,15

11,00
3,03
11,80

21,47

29,66
4,67
3,39

506,58

424,74

1,8,40

52,OO

1.001,12

REVESTIMENTO

Rêvestimento
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA
REBOCO PARA PAREDÊS ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA

O,5CM, PREPARO MECANICO
REPARO EM FORRO DE PVC

REPARO DE FORRO EM TAMBRI DE MADEIRA

m2 214,50 4,70 1.008,1s 1.310,60

m2 707,25

48,00
52,3 5

13,08

75,21
74,89

1.402,83

730,08
779,49

1.823,68

949,10
1.013,34

f._r

C^)
(n
@

5995

c15.05.05.20.010
c15,05.05.20.015

m2

m2

I

)
PLANILHA DE SERVIçOS

ob.a: CRECHE - fcchamento Visto Valor da Obra

Lo.al: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq, c/ Rua Adelino Bignardi Rs 30.360,s8
Aditivo Data:

qtidãde. Unit.
íRsl

Preço Íotal

un.
m2

m2

326,26
14,75
40,00

389,68

4

4.1

5975

I



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRb,{RA - PR. ) PLANILHA DE SERVIçOS

4.2
737sO/OOr
73746/OO1
73746/OO1

73739/O01

6067

Pinturâ
PINTURA PVA, DUAS DEMAOS - muros de divisa
PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA - muros externos
PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA - platibanda
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - forro de madeira
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE MEÍALICA, INCLUSIVE PROTECAO

COM ZARCAO Í1 DEMAO) - srade

m2

m2

m2

m2

m2

86,00
138,45
2t,25
s2,3s

22,OO

8,61
15,07
75,O7

71.,32

24,72 543,84

740,46
2.086,44

320,24

706,99

962,60
2.772,37

416,31

9.894,99

IVAN SATIHI

Engenheiro Civil CR PR 104407/D

r.)
ü)
et)(o

CRECHE - fechamento Visto Valor da obra

Datâ: 0L/2014
30.360,s8R$

ítem/cód. Descrição Unid. Qtidade.
Unit.
I R§I

Preço
Sorvico íR§l

8Ol=30% Píeço Total

TOTAL

----'- é<-- ,.-
é 

- 
---:--)//.' /
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CRONOGRAMA FÍSICO- T IN AN CEIRO GLOEAL

PLANITHA DE SERVIçOSPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARA. PR

obra: CRECHE - fechãmento

Locãl: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ese,el Rua Adelino B ignardi

Data:01/2014

Serviços a Executar - em %

mês 2 mês 4 mês 5 Ínês 6
1 sERVIÇOS rNrCrArS 536,17 700%

FECHAMENTO 18.928,30 tao%
3 COBERTURA 1_001,12
4 REVESTIMENTO 9.894,99

TOTAL SIMPLES. % 100,0o% o,oo% o,oo% 0,00% 0,o0% o,oo%
ÍOTAL SIMPtES. RS 30.360,58 0,00 0,00 900 0,00
TOTAL ACUMUIADO - % too% too,oo% 700,o0% 700,00% too,o00Á 700,oo%
TOÍAI ACUMULAOO - RS 30.360,58 .30.360,58 30.360,58 30.360,58 30.360,58 30.360,58 30.360,58

a=7
lvên Satihiro Tâgâri

Éngenheiro/

Crea PR'104.IúlD
út

Visto Valor

R$ 360,5830

mês 1 mês 3

2

100%

100%

o,o0l

7OO,OO%

I

.';
(,
{
ô



PREFEITURA ITIUNICIPAI.

ffiÉrffiHR

CORRESPONDÊI{CIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 04l02l2ol4.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo contrato.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitação do Sr. Ivan Satihiro
Tagami, Engenheiro Civil do Município, e autorizado pela Sra. Simoni Ap"
Braz de Lima, Secretária de Educaçáo, Esporte e Cultura, solicito a Vossa
Senhoria previsão orçamentária para que seja aditado em Rl} 30,360,58
(trinta mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), o contrato
n" 062 /2013, para Reforma e ampliaçáo do Centro Municipal de Educaçáo
Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro, referente ao Processo Licitatório de
Tomada de Preços N" 007/2013, Íirmado entre a Prefeitura Municipal e a
empresa Construtora Pinhalense Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob n."
15.165.978l0001-80.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Se taç

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Cenao, I 43. 3266.8100, I - 86.250400 - Nova Santa BáÍbara - Paraná
El - Site - www'nsb.pr.qov.br

S

c371
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ffiffi
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESpoNDÊxcr,q. rNrrRNl

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Senhoria em data de
0410212014, informamos a existência de previsão para recuÍsos orçamentiírios para que seja
aditado em R$ 30.360,58 (rinta mil, tÍezentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), o
contrato n" 06212013, para Reforma e ampliação do centro Municipal de Educação Infantil
'Noemia Bittencourt Cameiro, referente ao Processo Licitatório de Tomada de preços No
007 /2013, firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa Construtora Pinhalense Ltda -
Me, inscrita no CNPJ sob n.o 15.165.978/0001-80.

Outrossim, informo que a Dotação OrçamenÍíria é:

Sendo o que se apresenta paÍa o momento.

Atenciosamente,

Nova Santa Barbaru 04102/2014.

\a
\,'l

/
Lauritt d Soupa\Canryas

Contadora/CRC M5096 I O -4

Rua walfredo Bittencout de Moraes, no 222, Ccntro" I 43. 326ó.8100, E - 86.250{00 - Nova Sarta Btubara - Paraná
E - Site - rMr.nsb,or.gov.br

PREFEITURA IIUNICIPAL

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
004 - Manutenção da Educação Infantil;
12.365.0290.2021 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1860;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1880;
12365.0300.2022 - Manutenção do CEINF Noemia B. Cameiro;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1950; 1960; 1970;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1990;
4490.5 1.00.00 - Obras e Instalações; 2000; 2010.
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ESTADO DO PARANÁ

10 TERMO AD|T|VO AO CONTRATO n. 062/2013,

CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, o acréscimo de

23o/o (vinte e três por cento), ao valor original do contrato, referente à execução

de fechamento em alvenaria e grade metálica, conforme planilha orçamentária

e cronograma de execução apresentados pelo Sr. lvan Satihiro Tagami,

Engenheiro Civil do Município.

CLAUSULA SEGUNDA:

O presente Aditivo acarretará custos adicionais para

Administração, no valor de R$ 30.360,58 (trinta mil, trezentos e sessenta

reais e cinquenta e oito centavos).
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, cen'fo,l 43. 3266-8100, x - 86.250-000 - Nova

Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacâo@nsb.or.sov.br - site - www.nsb.pr.sov.br

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

O Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica

de direito publico interno, inscrita na CNPJ sob n'95.561.080/000i-60, com

sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato

representado pelo seu prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro a

empresa CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME, pessoa jurídica de

direito privado, com sede na Rua Dr. Francisco Cézar Nogari, no 527 - Centro,

na cidade de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná, CEP: 86490-000, inscrita

no CNPJ sob o no 15.165.978/0001-80, neste ato representado porseu Sócio

Gerente, Sr. Dalton Luiz LuiE Junior, inscrito no CNPF sob o no 037.236.089-

06, portador da cédula de identidade R.G. no 7.064.888-1 SSP/PR, resolvem

aditar o contrato, a prêços fixos e sem reajuste n" 062/2013, para "Reforma e

ampliação do Centro Municipal de Educação lnfantil "Noemia Bittencourt

Carneiro", Íirmado entre ambos em 28 de novembro de 2013, com vigência por

90 (noventa) dias, referente ao Processo Licitatório de Tomada de Preços No

00712013, mediante as seguintes clausulas e condiçÕes:



t3?+
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
EsrADo Do PARANÁ

clÁusula TERCEIRA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com

o presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma,

que vai assinado pelas partes.

Nova Santa Bá e feveieiro de 20

no

Prefeito Mu ontratante

z LuiE Junior

Construtora Pinhalense Ltda - Me - Contratada

lvan Satihiro am

Engenheiro Civil do Município - Responsável pelo acompanhamento do
contrato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, CentÍo,8 43. 3266-8100, E] - 86.250-000 - Nova

santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pÍ.sov.br - Site - www.nsb.or.sov.br

Iton L
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME
CNPJ. í 5. í65.978/0001 -80
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, NO. 527 CENTRO
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ

RIBEIRÁO DO PINHAL, 05 DE FEVEREIRO DE 2014.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES,N.O 222, CENTRO
CEP:86250{XX)

Prezados senhores

Vimos pelo presente, solicitar a Vossa Senhoria, adiüvo de prazo de execufo
referente ao contÍato ú2m13, que vence no dia 06 de fevereiro de 2014, e prazo de
vigência até o dia 24 de fevereiro de 2014, tal adiüvo se faz necessário, pois o primeiro
aditivo referente ao contrato acima mencionado foi de serviços extras, necessita-se
entÉio do prazo de mais 60 (sessenta) dias conidos, contdos a partir do dia 06 de
fevereiro de 2014, para conclusáo dos serviços.

No aguardo de Vosso atendimento, apresentamos nossas consideraçóes.

Atenciosamente.

*,,r*,wfu*,
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

20 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n. 062/20í3,

CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME,

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica

de direito publico interno, inscrita na CNPJ sob n'95.561.080/0001-60, com

sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato

representado pelo seu prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro a

empresa CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME, pessoa jurídica de

direito privado, com sede na Rua Dr. Francisco Cézar Nogari, no 527 - Centro,

na cidade de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná, CEP: 86490-000, inscrita

no CNPJ sob o no 15.165.978/000'l-80, neste ato representado por seu Sócio

Gerente, Sr. Dalton Luiz Luitz Junior, inscrito no CNPF sob o no 037.236.089-

06, portador da cédula de identidade R.G. no 7.064.888-1 SSP/PR, resolvem

aditar o contrato, a preços fixos e sem reajuste n' 06212013, para "Reforma e

ampliação do Centro Municipal de Educação lnfantil "Noemia Bittencourt

Carneiro", Íirmado entre ambos em 28 de novembro de 2013, com vigência por

90 (noventa) dias, referente ao Processo Licitatório de Tomada de Preços No

00712013, mediante as seguintes clausulas e condições:

O presente termo tem por objeto a prorrogaçáo do

prazo de execuÉo por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até 0610412014, e o

prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até

2510412014, em atendimento a solicitação da contratada.

CúUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com

o presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua Walfrêdo Bittencourt de Moraes ne 222, Cen?Ío, t 43. 3266-8100, E - 86.250-000 - Novâ
Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao(ansb.pr.sov.br - Site - wvw.nsb.gÍ.qov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA:
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
EsrADo Do pARANÁ

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma,

que vai assinado pelas partes.

Nova Santa B la, reiro de 2014.

a lério

Contratante

z LuiE Junior

Construtora Pinhalense Ltda - Me - Contratada

z--f-
lvan Satihi am

Engenheiro Civil do Município - Responsável pelo acompanhamento do
contrato

Rua Waifredo Bittencourt de Moraes ne 222, centro,l 43. 3266-8100, X - 86.250-000 - Nova
Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - Site - w$,/w.nsb.pr.Eov.br
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a Municipal de Nova Santa Bárbara - pR



CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA TE
CNPJ. 15.165.978/0001-80
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, NO. 527 CENTRO
RIBEIRÃO DO PINHAL. PARANÁ

À
PREFEITURA TUNICIPAL DE }IOVA SANTA BÁRBARA
RUA WALFREDO BITTEilCOURT DE TORAES, }I: 221 CEIITRO
CEP: 86250{XX}

Prezados senhores

Vimos pelo presente, solicitar a Voesa Senhoria, adÍlivo de prazo de exeo@
referente ao contrato 06?Xm73, poís Íoi necess&b itcfuÍ más seívi(E €rüs Día
q;e a oka oonE@bdagnrerú*efrxinasío, e tãnbán nos últimos
2 1.33E: # ffi ra F*ú ê íuir -ffie de cfiuv*, o que
prejudicoü o andamerfo normal dos servços Âfecessif+-se =-€a 't ----- i- -- --;- ''r
i êêêê+,-!!+ r ,+.âê .É.tfi^. .àntâ.iÂÊ .- ^qanr á.- -ã 
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
EsrAoo Do PARANÁ

30 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 062t2013,

cELEBRADo ENTRE o MuNtctplo DE NovA sANTA eÁReaRA e I
CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME.

cr-Áusuue PRTMETRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do

prazo de execuÉo por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até M10612014, e o

prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até

2310612014, em atendimento a solicitação da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com

o presente instrumento, Íicando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes na 222, Cenlro, E 43. 3266-8100, E - 86.250{00 - Nova

Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail-licitacao@nsb.pr.sov.br-site- www.nsb.pr.eov.br

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica

de direito publico interno, inscrita na CNPJ sob n'95.561.080/0001-60, com

sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato

representado pelo seu prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro a

empresa CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME, pessoa jurídica de

direito privado, com sede na Rua Dr. Francisco Cézar Nogari, no 527 - Centro,

na cidade de Ribeirâo do Pinhal, Estado do Paraná, CEP: 86490-000, inscrita

no C.NPJ sob o no 15.165.978/0001-80, neste ato representado por seu Sócio

Gerente, Sr. Dalton Luiz Luits Junior, inscrito no CNPF sob o no 037.236.089-

06, portador da cédula de identidade R.G. no 7.064.888-1 SSP/PR, resolvem

aditar o contrato, a preços fixos e sem reajuste n'062/2013, para'Reforma e

ampliação do Centro Municipal de Educação lnfantil 'Noemia Bittencourt

Carneiro", firmado entre ambos em 28 de novembro de 2013, com vigência por

90 (noventa) dias, referente ao Processo Licitatório de Tomada de Preços No

00712013, mediante as seguintes clausulas e condições:



"382
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo Do PARANÁ

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma,

que vai assinado pelas paÍes.

Nova Santa Bárba de abril de 2014.

Prefeito nte

z Luits Junior

Construtora Pinhalense Ltda - Me - Contratada

lvan Satihiro

Engenheiro Civil do Município - Responsável pelo acompanhamento do
contrato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Centro, t 43. 3266-8100, E - 86.250-000 - Nova

SantaBárbara,Paraná-g-E-mail-licitacao@nsb.or.sov.br-Site-www.nsb.pr.qov.br
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME
cNPJ. 1 5. 1 65.978/0001 -80
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, NO. 527 CENTRO
RIBEIRÃO DO PINHAL- PARANÁ

RIBEIRÀO DO PINHAL,23 DE MAIO DE2O.I4.

À
PREFEITURA T,TUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES,N.O 2A4 CENTRO
CEP: 86250{ü)

Prezados senhores

Vimos pelo presente, solicitar a Vossa Senhoria, aditivo de serviços conforme
planilha, êm anexo, elaborada pêlo departamento técnico deste municipio, de acordo
com a necessidade técnica para a conclusáo dos serviços. Solicitâmos também que o
prazo de execuçáo seja estendido por mais 30 (trinta) dias para execuçáo dos novos
sêrviços, referente ao contrato 06220í 3.

No aguardo de Vosso atendimento, apresentamos nossas consideraçóes.

Atenciosamente
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t
I NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 27 de maio de 2.OI4

CORRESPONDENCIA INTERNA

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal

REF. AD|T|VO - CONTRATO O62|2OL3

Venho, por meio desta, solicitar que sejam tomadas as providências referentes

ao Aditivo de valores do Contrato ne O62l2Ot3, firmado entre o Município de Nova Santa

Bárbara e a empresa CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME, para reforma do banheiro e

fAChAdA dO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "NOÊMIA BITTENCOURT

CARNEIRO", no valor de RS 18.570,69 (Dezoito mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e

nove centavos). Desta forma, encaminho a planilha orçamentária e cronograma de

execução.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

lvan Satihi mt

Engenheiro Civil

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes, no 222 - Centro - Cep. 86250-000 - F onelFax (043\ 266-1222
c.N.P.J. N.o 95.561 080/0001€0

Site - www.nsb.pr.gov.bÍ - E-mail: omnsb(ônsb.Dr.oov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

*

Exmo. Senhor,
CTAUDEMIR VALÉRIO

Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR



pREFETTuRA MUNrcrpAL DE NovA sANTA eÁne/nn - pn. )
PLANTLHA DE SERVrçOS

o bra: CRECHE Visto valor da Obra

Ioaal: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino BiSnardi Rs 18.570,69
obs. Aditivo Data: 03/2014

Qtidade.ítem/Cód. Descrição dos serviços aDl=3O% Preço Total

un

m

!4.

m'?

m'

m2

m2

un.

1,68

1,00

1,50
1,50

1,00

-2.00

6,72

2,88

L

73933/003

74068/OO1

6103
72722

73910/OO4

73910/O11

14232/OO7

12122

VIDROS E ESQUADRIAS

PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS

CONJUNTO DE FERRAGENS CONTENDO FECHADURA COM CILINDRO PARA PORTA EXÍERNA,

MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATAO CROMADO

JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 518"X7/8", LINHA POPULAR

VIDRo FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM (janela)

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 7OX21OCM, INCLUSO AOUELA 1A,

ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL

ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOARADICAS - ítem a ser substituido
PORÍA DE CHAPA DOBRADA DE ACO PRE.ZINCADO OU COM ADICAO DE COBRE, DE ABRIR COM

POSTIGO PARA VIDRO, 87X21OCM
VIDRO FANÍASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM (portas)

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA NruRA. 160X210X3.5CM. 2 FOLHAS. INCLUSO

279,7 5

380,84

286,44
64,27

4to,4a

345.27

382,08

68,27

429,66

702,4L

410,48

2.567,58

196,62

469,98

380,84

690,54

670,97

495,09

558,56
133,13

533,62

- 897.70

3.337,85

255,60 5.027,73

73829/001 STNAPT

739121002 StNAP|

2

9536 STNAPT

11587 StNAPt

11795 SrNAPr

10841
84193

REVESTIMENTO

FORRO DE MADEIRA PARA EEIRAL, TABUAS OE 1OX1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA.

CANA E TESTEIRA COM ATTURA DE 15CM
FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO) - bwc interno
PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI.V, PADRAO MEDIO, ASS€NTADA COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNÍE C/ CIMENTO BRANCO - porão, bwc interno e
retooues
REVESTIMENTO COM C€RAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO ALTO, ASSENTADA

COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO - bwc interno
e bwc's (até o teto)
GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM - guichê (1,62x0,40m)

GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = 2 CM - soleirâs
ASSENTAMENTO DE GRANITO SOBRE ARGAMASSA

m2

m'

m2

m'

m2

m2

m2

72,00

4,78

14,33

97,35

0,65
0,84
1ÁO

81,29

37,50

56,63

27,37

204,76
759,67

76,74

975,48

L79,25

811,51

2.664,47

135,69
L34,L2
24,94

7.268,72

233,03

1.054,96

3.463,81

176,40
77 4,36

32,43 6.403,11
3

73954/001
73746lOOL
73739/OO7

PINTURA
PINTURA LATEX ACRILICA. TRES DEMAOS - pdredes externds - ítem d set substituído
PINTURA COM TINTA TÊxTURIZA0A ACRILICA ' paredes externas
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - forro do beiÍal

m'
m'
m':

-47,19
47 ,79
12,00

12.76
15,7 3

LL,32

602,14
742,30
135,84

- 782,79
964,99
17 6,59 3 58,79

4

73892/OO2

PAVIMENTAçÃO
PISO (CAtCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO

MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA

(._

ülq]
o

m2 57,60 25,56 7.472,26 1.913,93

I 
u",r. unit. I Preço

(nS) I servlco (nS)



DE NovA sANTA eÁnslne - pn. )
PLANILHA DE SERVIçO5

obra CRECHE Visto Valor da Obra

Locali Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Ruâ Adelino Bignardi Rs 18.570,69obs.: Aditivo Data: 03/2014

ítem/cód. oescrição dos serviços Unid. Qtidade.
Unit.
(Rs)

Preço

Servico íR§I
BDI=30% Preço Total

73920/OO1
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA

2,OCM. PREPARO MANUAL
m2 57 ,60 12,45 717,72 932,26 2.846,19

5

c21.10.12.05.018

INSTATAçÔES ELÉTRICAS

cArxA DE MED|ÇÃO EM ALUMíNtO (8OOX65OX25O MM) PARA 02 MEDTDORES TRrFÁ5ICOS COM

BARRAMENTO DE 8OA, FIXADA EM MURETA DE ALVENARIA (15OX19OX3O CM)
un 1.00 907,92 907,92 r.ú2,50 L.77 2,5O

6

85224

74057 /O02

INSTALAçÕES HIDRÁUtICAS
VASO SANITARIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA, PADRAO MEDIO, INCLUSIVE ENGATE

LAVAÍORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,OCM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO

TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONjUNTO PARA FIXACAO. FORNÊCIMENTO E

INSTALACAO
TUBOS CONXÕES E PEÇAS

UN,

un

UN

1,00

1,00

1,00

330,34

109,55

622,28

330,34

109,55

622,28

429,44

!42,42

808,96 1.380,82
't

10931

567

OUTROS

PASSARINHEIRA

TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS (h=50cm) - proteção contra pássêros

CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20(G/M) - proteção contra pássaros

GABINETE OE BANHEIRO 2 PORTAS BRANCO

m

mr

m

un

16,00

16,00

73,OO

1,00

3,60

8,94

8,72
226,OO

57,60

143,04

636,56
226,OO

74,88

185,95

821 ,53
293,80 1.382 16

TOTAL 18.570,69

IVAN SATIHIRO T

Engenheiro Civil C

C^)
d,
{
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CORRESPONDÊXCIA INTERNÂ

Nova Santa Bárbara, 27 I OS l2014.

De: §etor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Àssunto: Aditivo contrato.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitação do Sr. Ivan Satihiro
Tagami, Engenheiro Civil do Município, e autorizado pela Sra. Simoni Ap"
Braz de Lima, Secretária de Educaçâo, Esporte e Cultura, solicíto a Vossa
Senhoria previsáo orçamentária parâ que seja aditado em R$ 18.5Z0,69
(dezoito mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), o
contrato rf 06212013, para Reforma e ampliação do Centro Municipal de
Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro, referente ao Processo
Licitatório de Tomada de Preços N' 007/2013, Íirmado entre a Prefeitura
Municipal e a empresa Construtora Pinhalense Ltda - Me, inscrita no CNPJ
sob n.o 15. 165.978/ 0O01-8O, em conformidade com o Parágrafo Primeiro do
artigo 65 da Lei 8.666/93: § ls O contratado frca obrigado a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
nas obras, serviços ou compras, até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de refnrma de ediÍÍcio
ou de eouipamento. atê o limite de 50% {çinqüenta pôÍ ceütol trâra os
§eus âcregcrmos.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Setor de Licitações

Rua Walftedo Bitt€ncourt de Moraes, n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, B - 86.250-000 - Nova Sanra Bárbara - Paraná
E - Site - www.nsb.pr.gov.br
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DEPARTÀMENTO DE CONTÂBII,ID.4,DE

coRRESPoNDÊxcla rlirrRNa

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa Senhoria em data de
2710512014, informamos a existência de previsão para recursos orçamenüirios para que seja
aditado em Rl§ 18.570,69 (dezoito mil, quiúentos e setenta reais e sessenta e nove centavos),
o contrato rf 06212013, para Reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil
"Noemia Bittencourt Cameiro, referente ao Processo Licitatório de Tomada de Preços No
00712013, firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa Constmtora Pinhalense Ltda -
Me, inscrita no CNPJ sob n." 15.165.978/0001-80.

Ouhossim, informo que a Dotação Orçamentiiria é:

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
004 - Manutenção da Educação Infantil;
12.365 .A290 .2021 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1860;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 1880;
12.365.0300.2022 - Manutenção do CEINF Noemia B. Cameiro;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1950; 1960; 1970;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; i990;
4490.5 1.00.00 - Obras e Instalações; 2000; 20 1 0.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Nova Santa Barb ara,27 1Afl2014.

i.
I

Lauiude SoluaÇonpos
Contadora/CRC 04509 6 I O -4

Rua walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222, CentÍo, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

E - Site nr.sov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Origem: Assessor Juridico

Destino: Setor de Licitações

PARECER WRIDICO

Vêm ao exame deste Assessor Juridico
o 4o Termo Aditivo do Contrato no 062/20L3,
cel-ebrado entre o Municipio de Nova Santa
Bárbara e Construtora Pinhalense LTDA ME.

O quarto termo aditivo, ora
submetido à este Assessor Juridico para
apreciação e aprovação, consoante determina
o art. 38, parágrafo único, da Lei no 8.666,
de 2l de junho de 1993, tem por obieto o

acréscimo de 13,65 (treze virgula sessenta
e cinco por cento)do vafor do contrato, êfr
decorrência do aumento da demanda do objeto,
bem como a prorrogação do aluste, peJ-o prazo
de 60 (ssessenta) dias.

O contrato foi firmado em 28 de
Novembro de 2013, com termo inicial a partir
de sua assinatura e vigência por 9O (noventa
dias), conforme estipulado em sua cláusufa
abre-se a possibilidade do seu aditamento.

Concernente à prorrogação do ajuste
contratual, a qual possui amparo na cl-ausul-a
contratual, há de se anotar que a natureza
continuada do ajuste enseja o fato de que a
prorrogação pressupõe a manutenção da
vantajosidade no ajuste (art. 51 , II, da Lei
no 8.666, de 2\ de junho de 1993) . Houve

Rua walfredo Binencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara- Pamná pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

justificativa pela Administração acerca de
tal- fato.

No que refere à alteração
quantitativa do objeto, há de se anotar que
o presente ajuste refere-se a reforma de
banheiro e da fachada do Centro Municipal de
Educação Infantil- "Noemia Bittencourt
Carneiro, conforme panilha orçamentária
apresentada pelo Dro. Ivan Santino Tagami,
Engenheiro Civil do Municipio.

A alteração do va1or contratual em

decorrência ao acréscimo quantitativo de seu
objeto encontra amparo J-ega1 no art. 65, I,
b, e §§ 1o e 2o da Lei no 8.666, de 1993,
que assim dispÕe:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei
poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
(...)
b) quando necessária a modificação do valor
contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição guantitativa de seu objeto, nos
limites permitidos por esta Lei,'
(...)
§ 1" O contratado fica obrigado a aceitar,
nas mesmas condiçôes contratuais, os
acréscimos ou supressôes gue se fizerem nas
obras, serviços ou compras/ até 25t (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, ê, no caso particular de
reforma de edifício ou de equipamento, até o
limite de 50t (cingüenta por cento) para os
seus acréscimos. (grifamos)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro. Fone 43. 326ó.8100. CEP - 86.250-000 Nora Sanla

Bárbara Paraná -or.ool.br

a
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

...)
2o Nenhum

xceder os
arágrafo
- (VETADO)

I-aS supressões resuJ.tantes de acordo
entre os contratantes.celebrado

Nos termos deste preceito 1ega1,
observa-se que a legislação, ao mesmo tempo
em que autoriza a supressão/acréscimo
unil-ateral do quantitativo do objeto
contratual, com a conseqüente alteração de
seu va1or, restringe-a, no entanto, a um
Ij-mite máximo de 25% (vinte e cinco por
cento) em relação ao valor inicial-
atual-izado do contrat.o, quando seu ob j eto
referir-se a obras, compras ou serviços.

VaJ-e, por oporLuno, Lrazer à
colação, o entendimento firmado na
jurisprudência do Tribunal de Contas da
União acerca dos principais aspectos que
envolvem a modificação do contrat.o para fins
de supressão/acréscimo em seu quantitati-vo:

"É admissíveI a celebração de aditivo
contratual gue respeite o limite previsto no
§1" do art. 65 da Lei n 8.666/L993 e não
implique alteração da vantagem obtida na
contratação original (:O(I do art. 37 da
Constituição Federal) " .

Ante todo o exposto, conforme
planilha orçamentaria em anexo, sendo o
acréscimo quantitati-vo do val-or em 13,65%
(treze vurgula sessenta e cindo por cento)

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222. Cenlro. Fone 43. 3266,8100. CEp - 86.250-000 \ora Sanra

acréscimo ou supressão poderá
Iimites estabelecidos no

anterior, salvo:

t

Bârbara Paraná - sss nsh pr-eov.br
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ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

notoria relevância, que a
todas as informaçÕes
apresentados são de inteira
dos contratantes.

do val-or original, de conformidade com a
legisJ-ação em vigor, especialmente a que
rege as licitações e contratos
administrativos, penso que nada obsta a sua
formalização, nos termos da minuta
apresentada.

Por fim, esclareÇo, porque de
veracidade de

e documentos
responsabil idade

Neste ponto, convém chamar a atenção
para a possibilidade de aplicação de sançÕes
de natureza poIÍtica, administratriva,
civil, pecuniária e penal, efr caso de
mal-versão da verba púb1iva, decorrentes de
improbidade administrativa, a partir da Lei
no 8.429/92, com a edição da Lei de
Responsabil-idade Eiscal, complementada pela
Lei no 10.028 /2000, Que criou novos tipos
penais (crime contra as finanças públ-ica), de
modo a tornar maÍs efetivos os principios
constituclonais da Administração Pública
(art. 31/CE) .

CONCLUSÀO:

Diante de Lodo o exPosto, oPino Pela
possibilidade da celebração do Termo Aditivo
sob anáIise, desde que além de cumpridas as
recomendaçÕes acima mencionadas sehiam
providenciados:

a) - juntada
documentação

aos
de

processo licitatório toda a
regilaridade fiscal prevista

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 32ó6.8100, CEP - 86.250'000 Nora
Bárbar4 Paraná - rr $ s.nsb.Írr.qor.br

Santa
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ESTADO DO PARANA

no art. 29 da Lei 8.666/93, de modo a
comprovar que a contratada ainda satifaz os
requisitos de habilitação,'
b)- Pesquisa de mercado, de modo a atestar
que os preços praticados no ajuste ainda são
os mais vantajosos para a administração e
c) - a publicação do extrato do termo aditivo
em análise no órgão oficial do Município com
a vistas a conferir-Ihe validade e eficácia,
em face do princípio da publicidade,
inerente a todos os atos administrativos.

Éi, o nosso
à superior

parecer que submetemos
consideração.

a
presente

Nova Santa Bárbara, 21 de Maio de
2014.

EODES AP o EN ÀRÀUJO
ÀD o

oÀB/P 34.843

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Sanra
Bárbara, Pataná - rr rv$.nsb.Dr.qov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

40 TERMO ADIT|VO AO CONTRATO n" 062/2013,

CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARÂ E A
CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica

de direito publico interno, inscrita na CNPJ sob n'95.561.080/0001-60, com

sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato

representado pelo seu prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro a

empresa CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME, pessoa jurídica de

direito privado, com sede na Rua Dr. Francisco Cézar Nogari, no 527 - Centro,

na cidade de Ribeirâo do Pinhal, Estado do Paraná, CEP: 86490-000, inscrita

no CNPJ sob o no í5.165.978/0001-80, neste ato representado por seu Sócio

Gerente, Sr. Dalton Luiz Luits Junior, inscrito no CNPF sob o no 037.236.089-

06, portador da cédula de identidade R.G. no 7.064.888-1 SSP/PR, resolvem

aditar o contrato, a preços Íixos e sem reajuste n" 06212013, para "Reforma e

ampliação do Centro Municipal de Educaçáo lnfantil "Noemia Bittencourt

Carneiro", firmado entre ambos em 28 de novembro de 2013, com vigência por

90 (noventa) dias, referente ao Processo Licitatório de Tomada de Preços No

00712013, mediante as seguintes clausulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogaçâo do

prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, ou seja, ate 0310712014, e o prazo

de vigência do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até 2210712014, em

atendimento a solicitaçâo da contratada e o acréscimo de 13,65% (treze virgula

sessenta e cinco por cento), ao valor original do contrato, referente à reforma

de banheiro e fachada do Centro Municipal de Educação lnfantil "Noemia

Bittencourt Carneiro, conforme planilha orçamentária apresentada pelo Sr. lvan

Satihiro Tagami, Engenheiro Civil do Município.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Centro, t 43. 3266-8100, X - 86.250-000 - Nova

SantaBárbara,Paraná-E-E-mail-licitacao@nsb.pr.e.ov.b!-Site-www.nsb.oÍ.{ov.br
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ctÁusula SEGUNDA:

O presente Aditivo acarretará custos adicionais para

Administração, no valor de Rg 19.570,69 (dezoito mil, quinhentos e setenta
reais e sessenta e nove centavos).

CLAUSULA TERCEIRA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no contrato original, que não colidirem com

o presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, Iavrou-se o presente Termo em 03 (kês) vias de igual teor e forma,
que vai assinado pelas partes.

Nova Santa Bá e maio de 2014.

fr0

Prefeito al tratante

n Luiz LuiE Junior

Construtora Pinhalense Ltda - Me - Contratada

lvan Satihiro T mt

Engenheiro Civil do Município - Responsável pelo acompanhamento do
contrato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Centro, I 43. 3266-8100, X - 86.250-000 - Nova

Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao(ônsb.pr.Eov.br-site-www.nsb.pr.gov.br
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c. Procópio, Quarta.Feira, 28 de Maio de 20í4 Edíção:

Prefeitura Municipat de Nova Sar
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CHE LIST

MODALIDADE: TOMADA DE PREçOS

No 0oI / artr

99s

N" ESPECIF'CA o DOC oBs.
1 C ado rocesso §(
2 Ofício da secretaria solicitando or
3 Licita à Contabilidade Pedido de dota ô(
4 Res d o 0(

Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer ) C(
b Parecer Jurídico lndicando a Modalidade 0(
7 úlrI Portaria nomeação da Comissão de Licitação k
o Resumo do Edital (x
10 Parecer Jurídico (Edital) 0L
11 Edital 0u
12 Diário União e Jornal R ional 0ú
13 Publicação Mural de Licitação (TCE) 0ú
14 Documentos de habilitação 0{
í5 Propostas de Preço ô(
16 Ata de abertura e julgamento o(
17 0l(ío Parecer Jurídico (Julgamento) ô(,
19 Licitação ao Prefeito (HomologaÇão) OL
20 Homol a o do Prefeito ()ó
21 Publicação da Homologaçáo (Jornal Regional) tr U.
22 Ordem de contrataçáo í\ il.
aa Contrato Oú
24 Publicação do extrato do contrato (Jornal Regional) o&
25 Relatório de acompanhamento do contrato (Listagem de contratos)

Rua Wdfiedo Bittencourt de Moraes no 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santâ
Bárbara, Paraná - E-mail - licitacao@nsb.nr.eov.br - w*rv.nsb.pr.eov.br

Contabilidade à Licitação
Ã

AutorizaÇáo do Prefeito paÍa abertura

PublicaçÕes (Diário Estado,

LicitaÇão ao Jurídico (Resultado da Licitacão)
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TERMO DE ENCERRÂMENTO DE PROCESSO LICITATORIO

TOMADA DE PREÇOS N" 007/2013 _ voLUME II

Aos 30 dias do mês de maio de 2014, lavrei o presente termo de
enc€namento do processo licitatório de Tomada de preços n" 00i12013,
registrado em 09110/2013, que tem como primeira folha a capa do processo e as
folhas seguintes numeradas do no 295 ao no 399, qu..o...rponde a eite terrno.

lE[aine L [os Santos
Responsável pelo Seto de Licitações
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