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Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Paraíso
cNPJ No 75.832.17010001 -31 ESTADo oo pnneruA
Av. Deputado Nilson Ribas, 886 - Telefax (Mg)3224-1151- Cep: 8631$000

Santo fuitonio do Paraíso - Estado do Paraná
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC NO. OO2I2O13

OtnefORlSÓClO: André Pereira dos Santos e Noel Gonçalves Ribeiro.

ATTvTDADE ecoruôutcR:

,/ TLneoRAÇÃo DE PRoJEToS E EXECUÇÃO OE OBRAS DE CONSTRUçÃO CIVIT, INCLUSIVE SOB A FORMA DE

suBEMpREtrEtRA, coNSTRuÇÃo e REFoRMA or rotrtcnçÕESrcALÇADAS, eRAÇAS, RUAS, vrAs URBANAS, coLocAÇÃo
DE PEDRAS IRREGULARES, PARALELEPIPEDO E COLOCAÇAO DE PAVER, SERVIÇOS DE PINTURA EM PAREDE,

TETo,ESoUADRIAS E RoDApE, sERVrÇo DE TNSTALAÇÃo HtonÁultcA E ENcANAMENTo E sERVrÇos or trusrRmçÃo e

ntRruureruÇÃo ELETRIcA.

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA ACIMA MENCIONADA ESTA INSCRITA NO CADASTRO DE LICITANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE sANTo ANToNto oo pnnníso, pREVrsTo No ARTrco 34 DA LEt 8.666/93 E, EM coNsEoüÊrucn HABTLTTADA A pARTtctpAR DE

IrctrnÇôrs NA MoDALTDADE ToMADA DE pREÇos E coNVtTES, oBSERVADA A NECESSARTA euALtFtcAçÃo rseectncA DE oADA
EDTTAL E 0 DISPOSTo N0 § 30, ARTIGo 22 DA REFERIDA LEl.

SANTO ANTONIO oo pRnRíso, EM 05 DE JUNHo DE 201 3.

c0M ssÃo p TE DE

EMPRESA CADASTRADA EM: 05/06/2013 DATA DO VENCIMENTO: 051061201 4

cNPJ N". 1 8.065.376/0001 -40

RAZÃo SOCTAL: SANToS & GoNÇALVES CoNSTRUÇAO CIVIL LTDA. - ME

ENDEREÇO: Rua Oswaldo Alcântara Ferreira cEP. 86.315-000

BAIRR0: Centro ESTADO: PARANA

CAPITAL SOCIAL: 1 00.000,00 ATUALIZADO EM: 15/05/201 3

CORREIO ELETRONICO:

TELEFON E PARA CONTAT O: 43-32241 1 17

DOCUMENTOS RENOVAVEIS VALIDADE

CRF - CERTIFICADO DE REGULARIDADE FGTS - 201305231 1300208787382 21t06t2013

crnrloÃo DE REGULARIDADE FEDERAL - 2543,CA9F.9558.AF33 19t11t2013

crRrIoÃo DE REGULARIDADE ESTADUAL - 10448723-02 20109t2013

cND - cERTTDÃo urcRtrvR DE DEBtTo tNSS - 0004s2013-14022376 12t11t2013

CNPJ - CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA - 18.0ô5.376/0001-40 31t12t2013

cNDT - CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS _ 30336884/2013 18t11t2013
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*** FIXAR EM LOCAL USíVEL ***

VALTDO ATÉ 31t1il2}13

PREFEITURA MUNTCIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAíSO
ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
No 131t2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AN-[ON|O DO PARAISO, por forÇa da Lei Municipal no 19E/1994 concede
o presente ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO à:

Santo Antonio do Paraíso - PR, 27 de maio de 2013

{.

Dias da Rosa a da Silva
Responsável pelo Setor de Tributação esoureiro

Razão Social Matricula

1409
lnscricao Municipal

285í7í06

SANTOS & GONÇALVES CONSTRUçÃO CrVtL LTDA-ME
ÇNPJ / CPF

18.065.376.0001.40
Nome Fantasia

CONSTRUTORA 1O

Localização

RUA OSVALDO ALCANTARA FERREIRA, O VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA

Atividadês

coNsrRuçÃo or EDtFíqos, oBRAs DE URBANIZAÇÃo RUAS, PBAçAS E CALÇADAS,
SERV|çOS DE ptNTURA DE EDIFíCIOS EM GERAL, INSTAT-AÇÓES HIDRÁULICAS, SANIrÁRIAS
E DE GÁS, INSTALAçÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Horário de Íuncionamento

z
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222.

Referente Pregão Presencial no 65/2013

Abertura dia 0411112013, às 14:00 horas

ENVELOPE-il-HAB|L|TAÇ o

G SANTOS & GONÇALVES

SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇAO C|VIL LTDA - ME

cNPJ 1 8.065.376/0001 - 40

ELÂaoRAÇÀo DE pRoJETos E ExÊcuÇÀo oE oBRÀs DE coNsrRUÇÃo crvtL - rNcLUsrvE soB A FoRMA oE suBEMpRErrAoA -
coNsrRUçÃo E REFoRMA DE EDrFrcAÇoEs - rNsÍArÁÇôEs ELETRTCAS - cALÇADAS - pR^ÇAs - RUAS - ETc.
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PREFEITURA MUNIC!PAL .r37
,

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REUNüO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES N' 1 E N'2

REF EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N'065/2013 . PMNSB

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no 1 e

no 2, contendo a documentação e as propostas de preços, em

atendimento ao edital de Pregão Presencial n" 065/2013 -
(PMNSB) - Contratação de empresa especializada para
construção do complemento do muro em bloco de

concreto, portal de entrada e portão de acesso secundário

do cemitério municipal de Nova Santa Bárbara.

Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e fteze (2013), às 14:00 horas no

prédio da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Antonio Rosa de Almeida no 130,

Baino Centro, Nova Santa Barbara - PR, em sessão pública, sob a presidência do Pregoeiro Sr.

Zacairas de Abreu Gonçalves, RG no 2.254.409-8 SSP/PR, e os membros da equipe de apoio, Sra.

Elaine Cristina Luditk, RG no 9.144.227-2 SSP/PR a Srta. Maria José Rezende, RG n'9.170.714-4
SSP/PR, designados pela Portarian" 05612011 e o Sr. Ivan Satihiro Tagami, Engeúeiro Civil do

Município, para proceder o julgamento dos envelopes no 1 e no 2 entregue pelas proponentes

interessadas na execução do objeto do Pregão Presencial n" 065/2013 - destinado a contratação de

empresa especializadapaÍa construção do complemento do muro em bloco de concreto, portal de

entrada e portão de acesso secundário do cemitério municipal de Nova Santa Bárbara. Aberta a

sessão o pregoeiro informou que credenciaram-se para o certame as seguintes empresas: SANTOS

& GONCALVES CONSTRUCAO CM LTDA - ME, CNPJ no 18.065.37610001-40,

representada pelo Sr. André Pereira dos Santos, RG no 13.114.388-5 SSP/PR e CONSTRUTORA
PINHALENSE LTDA - ME, CNPJ n' 15.165.978/0001-80, representada pelo Sr. Dalton Luiz
Luitz Júnior, RG n" 7.064.888-1 SSP/PR. Foi então solicitado pelo pregoeiro que os representantes

das empresas presentes apresentassem os documentos para credenciamento exigidos no edital.

Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com análise dos envelopes contendo as

propostas de preços, onde foi dada oportunidade as empresas de apresentarem seus lances. Diante

dos valores apresentados o Pregoeiro declarou como vencedora a empresa SANTOS &
GONCALVES CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME, CNPJ no 18.065.37610001-40,

credenciada, conforme edital, que apresentou menor lance, no valor de RS 56350,68 (cinquenta e

seis mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), compatível com o máximo
estipulado no edital, conforme relatório anexo. Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos
da empresa vencedora do certame e observou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios,

sendo portanto declarada habilitada. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o prazo de 10 (dez)

minutos para a manifestação de possível interposição de recursos. Decorrido o prazo, sem

manifestação de intenção de interpor recurso o Pregoeiro ADJUDICA à empresa o objeto licitado.
O processo será encamiúado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua Homologação. Nada
mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Elaine Cristina Luditk, lavrei a presente ata que lida, e

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - E(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.5ó1.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.or.qov.br Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e demais

presentes.

Zacarias

apolo

Ivan Tagami
Engeúeiro Civil do Município

Representante da Civil Ltda- ME

Luitz Júnior
Representante da empresa Construtora Piúalense Ltda - ME

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - 8(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.or.oov.br Nova Santa Bárbara - Paraná

2

Gonçalves

I
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Município de Nova §anta Bárbara - 2013

Classificação por Fonnecedor

Pregão 65/2013

139 r

Págim:1

ttffi Produto/Sfliço UN, Càretldde Status MarÉ Praçounlt&io ProçoTotd Ssl

Lóta@1 - LDtàmí

@1 5/33 Cürfáâçedsfipr€sâ€speializãda UN 1,m H*ilitado

püa cmsf W& & cdndqnglto do rnÍo eÍn bloco de cdEÍdo, portd de ünrada e poítáo ê e6so scrndáio do cqÍÍtrtio rnÍicipd ê No€ SsÍa Bâbãâ

Íf,i *Jl.eB 56.350,68 *

VALOR TOTAL: 56.350,68

Emitido poÍ: ElairE CristirE luditK m wsáo: 5605 a Uh1m13U.51:Q
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.[n icípio de Nova Santa Bárbara -201-
Mapa da Licitação

Pregão 65120í3

.ffi,J,ffií.
Hffi;;
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Prtim:1

Data aberÍure: 041 1 1 l2O 13 Data julgamento: O4l 1 1 120'13 Data homologaÇão:

PÍodfo UN, Qrtidade
CNPJ: '15165.974@1-80

Pr€ço Mã€
CNPJ: 18.65.37d@1-40
PÍef,., Macá

Lote 0O: - L§tê CÚ1l

@1 Contrataçáoêffpr6a6pecializad UN 1,@ 67j47,% 5ô.J$,69 *

eara mtrução docdndsnertodo ruom U@de cmreto, portal derúadae portâê Gso sEmdâiodoffiité{io micipal ê Nm Sã{a Bábta

Íol'AL Do LoTE 6/.Í{r,96 543§4.,64 *

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GA'.IHO PELO FORNECEDOR 56.35{',68

CNPJ: 1s.í45.97sm1-80 - CONSTRUTORA PINHALENSE LTDAME

o,@ 0,00

FRU -Fr6tr* OES-D6sto EMP- Erpde EME- ErpdeMÊ

Emiti(bpoÍ: Elâirp Cristim ludi*, m ssâ: 5505 a

cNpJ: 18.65.37d@0140 - SANTOS E GONÇALVES CONSTRUÇÔES CíV|L LTDA ME

UA1ln13'14:5'l:24
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PLANTLHA DE SERV!ÇOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEMENTO OO MURO EM BLOCO DE CONCRETO, PORTAL DE ENTRADA E PORTÃO ACESSO SECUNDÁRIO

LOCAL: Futuro Cemitério de Nova Santa Bárbara - PR.

1.1 Limpeza manual do terreno com raspagem superÍicial, sendo 50 cm de cada lado
m2

505,22 3,1 5 1 .591,44

1.2 LocaÇao do muro m 238,50 4,86 1.159,1 1

l_J udlnstalaçâo provisória de energia 1,00 1.433,9 t 1.433,91
1.3 lnstalaÇáo provisória de água ud 1,00 105,95 í 05.95

4.290,41

2.1 Estaca

2.1.1 EstacaaTrado(Broca)D=25cm /concretoFCKl5MPA6Sestacascomprofundidadede2,50mtscada,c/20kgDEAÇOpoÍM3. m
170,00 55,71 8.470.70

8.470,70

3.1 Alvenaria

3.1.1
Alvenaria de Bloco de concreto estrutural l4x19x39cm, espessura 14 cm, assentados com argamassa traÉ 1:0.5:8 (cimento, Cal,
Areia)

m2
429,30 e2,77 29.033,1 6

OBS: esta incluso o preenchimento com concreto e aÇo, as Canaletas
Mesmo Padrão do que já existe no local

29.033,1 6

4.1.1 Portáo de 2 Íolhas de abriÍ em tubos de FG Oint 40mm (1 1112"), esp 3mm, 4,90 x 1 ,80m, incl. pintura de fundo e esmalte sintetico
un

1,00 4.017,39 2.517,39

4.1.2
ud

1,00 3.643,89Portâo 2 folhas de abrir em tubos de FG oint 40mm (1 'l12), esp.3mm, 320x250, incl. pintura de fundo e esmalte sintético 2.643,89

5.161 ,28
4.2 Pilares em concreto

4.2.1 Armaçáo aço CA-50, a6,3 (114) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocaçáo
kg

13,79 8,50 117,23

4.2.2
m3

2,94Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive colocaçáo, espalhamento e acabamento 393,77 91 9,34

4.2.3 Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x m2 30,78

4.2.4 Alvenaria em trolo ceramico fudado 10x20x20cm, í/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm
m2

23,40 49,22 913,41

4.2.5 Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo manual
m2

23,40 20,98 490,93

4.2.6 Concreto dosado 15 MPA somente materiais incl. 57o perdas mais armaçáo acabamento pilar
m3

0,59 274,OA 161,71

4.2.7 Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes internos/externos 2 demãos
m2

23,40 19,62 459,1 1

4.2.8
m2

25,20 I 1,95 301.14Pintura latex para ambientes internos/externos 2 demáos, em parede externa preparada

3.362,86
4.3 Viga em concrêto

4.3.'l
kg

8,27 8,50 70,34Armação aço CA-50, s6,3 (114) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocaÉo

t
FÚ
A
D§&

ITEM DlscRrMrNAçÃo UNID OUANTID.
PREçO UNIT ci

eDt í1ôo/^t
PREçO TOTAL TOTAL

1

2

3

4
4.1
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PLANTLHA DE SERV!ÇOS
OBRA; CONSTRUÇÃO DO COMPLEMENTO DO MURO EM BLOCO L

LOCAL: Futuro Cemitério de Nova Santa Bárbara - PR.

)"^=-o poRrAL DE ENTRA,A E poRrÃo AcESSo sEcuNDÁRro )

Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento
m3

o,32 393,77 126,O14.3.2

m2 6,90 30,78 212,384.3.3 Forma de madeira comum para fundaçóes - reaproveitamento 5x

Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), prêparo manual
m2

7,36 20,98 154,414.3.4

m3
0,15 274,O8 41,114.3.5 Concreto dosado 15 MPA somente materiais incl. 5% perdas mais armaçáo acabamento pilar

m2
6,90 19,62 1 35,384.3.6 Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes internos/externos 2 demáos

739,63

4.4 Parede alvenaria
m2

8,08 82.77 668,784.4.1
Alvenaria de Bloco de concreto estÍutural 14x19x39cm, espessura 14 cm, assentados com argamassa traço l:0.5:8 (cimento, Cal

Areia)

m3
15,76 20,98 330,644.4.2 Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo manual

m2
19,62 309,214.4.3 Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes internos/elternos 2 demãos

1.308,64
tii

ud
'1,00 4.984,00 3.984,00Placa de alumínio composto ACM smm, arte em adesivo de recorte (dim. 0,5x4,6x0,05)

3.984,00

Crlro Índeríc. dt tftt
lf Ctil Cf,Er lmen' D' t'h{fc

cff 110.020 r0c-s

[Tg.$es.37or(l(lfi. 4õ'l
§1i{i0s-t ootçrtIEI

c0§iriuç19 ctvt[ L?01 .rf
Rç, l'r. irlCo Alcentrrs f ertàiqlt tijl
f .ií{ ô §rocrntc F+rí:ilr d}Çftrllrr

. cEP Eô.115-0rÍ 
. trllná§rnte Antonic do P:

id
à
(r,

ITEM DtscRrM[{ÀçÀo QUANTIO,
PREçO UNrr ci

BDt í300/")
PREÇO TOTAL TOTAL

't5,76

OMUNICACAO VISUAL

TOÍAL 56.350.68
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CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ob PLEMENTO DO URO EM BLOCO DE CO EENco Valor

Data: out/1"3
Rs 56.350,68

mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6
ítem

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.290,4L LOO%

8.470,70 700%2 INFRAESTRUTURA

60% 40%3 PAREDES E PAINEIS 29.O33,16

4 FECHAMENTO LO.572,41 LOO%

COMUNICAÇÃO VISUAL 3.984,00 too%5

53,56% 46,44% o,oool 0,oo% 0,009 o,oo%

26.L69,67 0,00 0,00 0,0030.181,01 0,00

s3,56% LOO,OOyo LOO,OO% TOO,OOYIAL IOO'OOY" LOO,OO%

56.350,68 56.350,68 56.350,68TOTAI CUMULADO - Rs é 56,350,68 30.181,01 56.350,68 56,350,68

erico da Silva

Engenheiro Civil

Crea PR-SP-101873/D

tTg, oo5, tzoí(l(loí . 4õ-i
ililrostoorcrtvlt

coil§rRuÇ10 crvt[ tIDt , IE
trur 0rvltdr tlctnlrrl Ftrrrlre, lâg§
6.trfc ytnctrtl Frrllm tit 0ilvrin

.srnror.t8'$àtJ.;H;3tlo. lr.m I
L
,§
À

Visto

Local: Cemitério de Nova Santa Bárbara - PR.

Obs.:

Serviços a Executar - em %
Descrição dos Serviços

Valor dos Serviços
(Rs)

rOTAL SIMPLES - %
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PLANTLHA DE SERVTÇOS
OBRA: CONSTRUÇÁO DO COMPLEMENTO DO MURO EM ELOCO DE coNcRETo, PoRTAL DE ENTRADA E PORTÃO ACESSO SECUNDÁRIO

LOCAL: Futuro Cemitério de Nova Santa Bárbara - PR.

ERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
m2

505,22 3,15Limpeza manual do terreno com raspagem superíicial, sendo 50 cm de cada lado 1 .591,44

1.2 Locaçao do muro m 238,50 4,86 1.159,11
1.3 lnstalaÇáo provisória de energia ud 1,00 1.433,91 1.433,9'l
1.3 ud 1,00 105.95lnstalação provisória de água 1 05,95

2.',|

2

Estaca

4.290,41--

2.1.1 Estaca a Trado (Broca) D= 25 cm / concreto FCK 15 MPA 68 estacas com profundidade de 2,5o mts cada, cr'2okg DE AÇO por M3
m

170,00 55,71 8.470,70

8.470,70

3.1 Alvênariâ

3.1.1
Alvenaria de Bloco de concreto estrutural 14xl9x39cm, espessurâ 14 cm, assentados com argâmassa traço 1:0.5:8 (cimento, Cál,
Areia)

m2
429,30 42,77 29.033.1 6

OBS: esta incluso o preenchimento com concreto e aço, as Canaletas
Mesmo Padrão do que iá existe no local

29.033,1 6

t.í Esquadria Metálica

4.1.1
UN

1,00 4.017,39 2.517.39Portão de 2 Íolhas de abrir em tubos de FG U int 40mm (1 1112"), esp 3mm, 4,90 x 1,80m, incl. pintura de fundo e esmalte sintetico

4.1.2 Portão 2 Íolhas de abrir em tubos de FG 6int 40mm (1 1/2), esp. 3mm, 320x250, incl. pintura de fundo e esmalte sintético
ud

1,00 3.643,89 2.643.89

5.161,28
4.2 Pilares em concreto

4.2.1
kg

13,79 8,50 117,23Armagão aço CA-50, 66,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Íornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocação

4.2.2 Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive colocaçáo, espalhamento e acabamento
m3

2,94 393,77 919,34

4.2.3 m2 30,78Forma de madeira comum para fundaÇões - reaproveitamento 5x

4.2.4 49,22Alvenaria em túolo ceramico fudado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm
m2

23,40 913,41

4.2.5 Emboço paulistâ (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo manual
m2

23,40 20,98 490,93

4.2.6 ConcÍeto dosâdo '15 MPA somênte materiais incl. 5% perdas mais armação acabamento pilar
m3

0,59 274.O8 161,71

4.2.7
m2

23,40 19,62 459,1 1Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes internos/externos 2 demáos

4.2.A 11,95Pintura latex para ambientes internos/externos 2 demãos, em parede e)derna preparada
m2

25,20 301.14

3.362,86
4.3 Viga em concreto

Armação aço CA-50, 06,3 (114) à 12,smm (1/2) - fornecimento/corte (perda de '10%)/dobra/colocaçáo 8,27 8,50 70,34

.1
f-
A
ÜrI

ITEM DISÇRIMINÀÇAO UNID ourüiTtD.
PREçO UNIT c/

ãnl Í:too/^l
PREçOYOTAL TOTAL

INFRAESTRUTURA

E PAINEIS

:ECHAMENTO

4.3.1
kg
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PLANILHA DE SERVIÇOS
OBRA; CONSTRUÇÃO DO COMPLEMENTO DO MURO EM BLOCO I

LOCAL Futuro Cemitério de Nova Santa Bárbara - PR.

fruOoricc d. $f,!
Em' Crrrl CREA 10tln' D' nh{h' 

cPf 3$.026 tllGl

ÍTa,oes3z6./(l(l(lí. 
4o-l

- - -t-l!ror.I 5onçttyrr

't.titíffi1,ff*tlrlr
E.;',^rs,1ld,li,iir:::HL i-

.5
cr)

m3
o,32 393,774.3.2 Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive colocaÉo, espalhamento e acabamento 126,01

m2 6,90 30,78 212,384.3.3 Forma de madeira comum para fundaçóes - reaproveitamento 5x

m2
7,364.3.4 Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo manual 20,98 154,41

4.3.5 Concreto dosado 15 MPA somente materiais incl. 5% perdas mais armaçáo acabamento pilar
m3

0,15 274,08 41,11

m2
6,90 19,62 135,384.3.6 Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes internos/externos 2 demãos

739,63

4.4 Parede alvenaria

4.4.1
Alvenaria de Bloco de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14 cm, assentados com argamassa traço 1:0.5:8 (cimento, Cal,

Areia)

mz
8,08 82,77 668,78

m3
15,76 20,98 330,644.4.2 Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo manual

m?
15,764.4.3 Pintura com tinta texturizada acrilica para ambientes internos/externos 2 demáos 19,62 309,2 1

''r.308,64......._
Placa de alumínio composto ACM 5mm, arte em adesivo de recorte (dim. 0,5x4,6x0,05)

ud
1,00 4.984,00 3.984,005.1

3.984,00

).^uro. 
poRrAL DE ENTRADA E poRrÃo AcESSo sEcuNDÁRro 

)

ITEM orscRrrurunÇÂo UNID QUANTID.
:FREç€ UNIT C/
:- 

:.:: Bói130"/"1
PREçO TOTAL TOTAL

5 COMUNICACAO VISUAL

TOTAL 56.350.68
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REFEITURA MUhIICIPAL

NffiVA ffiAruTA ffiAffiffiArcA
ESTADo »o pRRanrÁ

REsu!-TADo DE LtctraçÃo
pRecÃo PRESENcTAL No o6s/20í3

A Comissão Fermanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia 04/1112013, às 14horas, na Câmara Municipal

de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Antonio Rosa de Almeida n' 130, Bairro

Centro, lt'lova Santa tsárbara - PR, em sessão pública, realizou-se o credenciamento das

proponentes interessadas na execução do objeto do Pregão Presencial no 065/20í3 -
destinado a contratação de empresa especializada para construção do complemento do muro

em bloco de concreto, portal de entrada e portão de acesso secundário do cemittário municipal

de l.,lova Santa Bárbara. Protocolaram os envelope I e ll e credenciaram-se para o certame 02

(duas) empresas, sendo elas: SANTOS & GONCALVES CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME,

CNPJ no 18.065.376/0001-40 e CONSTRUTORA PINI'IALENSE LTDA - ME, CNPJ no

15.165.978/0001-80. O pregoeiro iniciou a sessão com análise do envelope contendo as

propostas de preço, onde foi dada oportunidade as empresas de apresentarem seus lances.

Diante dos valores apresentados o Pregoeiro como vencedora a empresa SANTOS &

GOI{CA.LVES COIISTRL,GAO ClVl!- LTDA - ME, CNPJ n' 18.065.37610001-40, credenciada,

conforme edital, que apresentou menor lance, no valor de R$ 56.350,68 (cinquenta e seis mil,

trezentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), compatível com o máximo estipulado no

edital. Em seguida, prooedeu-se à análise dos documentos da empresa vencedora do certame e

observou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios, sendo, portanto declarada

habilitada.

Resolve-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer, e após

enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, A4ml2AB.

Çristina L

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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PRHFEITURA MUN!Ü!PA[. T}H NOVA SANTA tsÁRBARA

Av. Vúalter Guimaráes da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - Cí{írJ N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Orig em: Depto. JurídÍco ;

Destíno ; Prefeíta MunÍcip al.

IIARECERtrURÍtltCü:

Conforme expediente encaminhado a esse

Departomento lurídico datado de 04 de novernbro de 2.0L3, visando emissão de

parecer sob os aspectos de legalidade da pracesso de licitação Pregão Presencial ne

065/2013 que tem por objeto a Contratação de empresa especiqlizada para

construção do complemento do muro em bloco de concreto, portal de entrada e

portdo de acesso secundárío do cemÍtério municipal de Nova Santa Bárbara,

conforme solicitação da mesma, passo a tecer os seguÍntes comentdrios.

Observa-se que o processo foi iniciado dentro dos

procedimentos legais previstos, com cumprimento das exigências fixadas pela Lei ne

8.666/93, inclwsÍve quanto a indicação dos recursos orçamentários pelo setor

competente, sob pena de nulidsde do ato e respansabilidade de quem tiver dado

cüusa.

0 processo passou pelo jurídico para análise da

rnodalídade licitatória e díante da informação de que o processo se destínava a

Aqwisição de curatÍvos especiaÍs para q Secretsria Municipal de Saúde e sempre pqra

garantir maior competitividade, publicidade e transparência e obedecendo a

orientação do TrÍbunal de Contas da União e do Estado do Paraná, houve a

elaboração do edítal convocatório, seguindo a modalÍdade sugerida por esse

departamento jurídíco de pregão eletrônico aw presencial.

Verifica-se que o edital foi devidamente publicado

junto ao órgão oficial do Municípia em dato de 20 de owtubro de 2.013 e no DÍário

?ficial do Estado do Parsná em data de 2L de outubra de 2.073, cumprindo-se desta

forma o que determina ort 27 da Lei ne 8.666/93, aguardou-se o prazo legal de no

mínimo 0B (oíto) díos paro dÍsputa no sistema presencíal msrcado para 04 de

novembro de 2.013, onde constatau-se que duas (02) empresqs se credenciaram para

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 -Fonelf ax (0xx43) 2e'6-1222 - E-mail: omnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
tsárbara - Paraná



_ l{9
pREFETTURA twuruIÇlpnt- DE NovA sAh{TA mÁmmnnn

Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

partÍcipar do certame presencÍal junto ao pregoeiro e Comissão permanente de

licitação, sendo elas: SANTOS & G)NÇALVES CONSTRUÇAO CIWL LTDA - ME, CNPJ

N.e rc.A65.376/0AU-40 e C)NSTRUTARA PINHALENSE LTDA - ME, CNPJ N.e

15.165.978/CI00L-80.

O pregoeiro deu continuidade ao processo, com

análise da proposta de preço e posterior liberação da fase de lances orais. Diante dos

valores apresentados o Pregoeíro declarou como vencedora a Empresa S'áNIOS &

GONÇALVES CONSTRUÇÃ) üWL LTDA - ME, CNpl N.e 18.065.376/0001-40. Após o

encerramento da fase de lances, foí feita a conferência e avalíação da documentação

de habilitação, conforrne prevísto no edital do certame, constotando-se que a

empresa vencedora estava habilitada.

Sugerimos ao Departamento de Licitações que

cansulte o site do TCE Paraná, no sentÍdo de verificar se a ernpresq participante não

está declarada inidônea parq participar de certame lícitatório.

Até o presente momento não hd Ínformação da

Corníssão Permanente de Licitação da interposiçãa de recursos adrnínistrativos ou

judiciais contra o procedimento ern andamento, razão pela qual encarninhe-se a

autoridade superior para que decída sobre a hamologação ou não do processo.

É o parecer, S,M.J.

Nova Santa Bárbara,06 de novembro 2.013.

ns 4B.B57

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0xx43) 266-1222 - E-mail: plnnúa&aI@as!,çCIlLlt - Nova Santa
Bárbara - Paraná
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REFEITU RA l\fi U N I CI PAL

MffiWA ffiAruTA ffiAffiffidhffiA
ESTADo oo penauÁ

Exmo. Sr.
CI,IIUDEMIR VAI,ÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO PREStrI{CIAL» n." O65/20lA,

para que se manifeste sobre à HOMOLOG}AçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 11,lLl l2OL3.

*onWnn*,Edug;rúo de §suza.
Pregoeiro - Portaria 056l2All

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@rsb.pr.sov.br - www.nsb.pr"gov.br
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REFEITU RA [iI U N I Cl PA[-
g

ruffiWA ffiANTA ffiAffiffi&ffiA
ESTADO DO PARANA

tElRMo nE [rott,§oLsc*ÇÃo r* ADJUDTcÀÇÃo
pnpeÃo PRSSBNüIAL so 069/2CI13

Aos 12 (doze) dias do mês de novembro (11) do ano de dois

mil e treze (2013), em meu Gabinete, eu Claud,emlr Valério, Prefeito Municipal,

no uso de minhas atribuições legais, IilOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo

Pregão Fresencial n.o 065/2OL3, destinado a contrataçáo de ernpresa

especializada para construçáo do complemento do muro em bloco de concreto,

portal de entrada e portão de acesso secundário do cemitério municipal de Nova

Santa Bárbara, a favor da ernpresa que apresentou menor proposta, sendo ela:

SANTOS & GOITCAL\IES CCI§§TRUCAO CIVIL LTDA ME, CNPJ NO

18.065.376/0001-40, num valor de R$ 56"350,68 (cinquenta e seis miI,

trezentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), pffiâ que a adjudicaçáo

nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8100, X - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-rnails - liçitaçqoí@lsb.pr.gov.br - www.nsb.pr. gov,br
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Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

TERHo DE Ho[oLoGAçÂo E AoJuDrcAÇÃo
PREGÃo PRESENCIAL Iü 0.3,2013 . SnP

Ao3 12 (dozE)dissdomêsdBwembÍo(1 1)ô.mdoddsmlatÍBzs(2013), âmru
cabhetâ,6u ClaudâmirVâláÍto, Prúíoito Municipâ|, no u8odo minhâs atÍlbul@s lsg.ls,
HOMOLOGO o poc€dimmto dâ LldtaÉo Prêgáo Pr6s6nchl n.o 06320í3, dêdinâdoeo
regisEo ds prêços para ôvârúual squiição de curátivc aspaclais peB e Smtarh
Múnicipel de Seúdê. e íavor de ânprâsa que âpí€sontou msnor pÍopostâ, sândo olâ:
AÂBACOMERCIO DE E{IUIPAMENÍOS MEDICOS EIRELI, CNPJn. E0,39.566/000I.
45, num €lor do RS 32.6'12,00 (tÍinia c doi! mil, Bêircônlc ü doz.ssêis Íúâi!), pãlâ quo a
adjudbaçáo nsl6 pr@didâ píoduzá âsus lurldbos e logab âtêltoo.

Darciância aoe intsíoss8d6, ob6€rvâdosas pÍBlcÍiçõB logdr poílhontos.
Clrud.mlÍ V.lórlo - Pí.Llto Uunlclprl

18.065,376iO001-10, 
^um 

vslor do R$ 56.350,68 (ckqu6nta â Bêir ,r$, tÍszêntos I
cinquênta Bais e sssseÍta c oito csntâE), pâra $Jô a adldlcaçlo noL pm€dHa
pÍoduza s€us JuÍÍdiros e lagais ebitos.

Dâr ciânch âos lÍ{êrê33do!. obsârvâdos a9 prêsúhÕê8legds pêÍünútas.
Clrud.mlr V.laÍüo - Prühlb llunlch.l

Prefeitura Mur
Uraí - Estado

Áuso DE tJclr{
PÍ.glo EDÍÍAttf3

E SERVT

DTASAPôS EMssI/
i,bmí

ÁEERlUR 20112013
LOCIL
.kEio, rf §),

OÊ'EIU

AI'ISODELENA
PngloPÍríít
EDÍÍAL it 5íA

PRCESSOAt»SilSrRA?
sfi1íç0§ DE REC TEHÍÁCãI, PiCU Rsi§O

R3 3n í7ú,50OEiü.c S

Elrssâo

ílhSrhôú29Í1nfi3

ôCoÍDíaêl

Prefeitura Municipal de
Congonhinhas - PR

ErÍRATO DE CO'{TRATO l{ô í45n0t3
pRocEgso N. o0or2ot3+REoÂo pRE8ExclAL N. oôlrnoíl

CONÍRÂÍANTET Mmiclplo dô CongontÍnhas.
CONTRATADO: Xmred Paraná Comôüo d6 Camhlúês Lldá.
OBJETO 1 (um) Câmhhâo Maíca FORHúoddo CAR@ 1719, trqâo 4 r 2, roÍo

q(ilometío, ancymodolo: 2013, motor s dicsel.4 dllndÍo6, pot§nciâ d. f89CV dimção
hfilráuÍca, 6 marchas É fÍslê â 1 e rô. PBT & 10.000 kg, cgüipado cún cdúlü
ctrnpactador d6 lixo ê Eslduor sôldoú, com êâpacldádr dc 10m3, câp*idsdr d€ lxo
sdtodo mlniÍno da 40m3, mârcs DAMAEQ. VALOR GLOBAL: Rt.229.000,00 (duatoc
ê vints 6 nôvs Ídl rcais)-

FORMA DE PAGAMENÍO: O pâgâmsllo serô oíêluâdo 6m âtó '15 dhs sÉ3 o
rscebimonto provisóÍio, prÊüamêntê cmpanhrdor, atrtvê! do dopósito o/ou
tsansíüêndâ bsrc#a Bm @nte coflsntr 63peclltca da CONTRATADA. conrri<lrroadq â
âpÍesentaçào dâ NFE, âcomparüedes obÍlgâtoÍlfiienlÉ d. CND do INSS c CRF do
FGTS -

RECUR§OS: Tcímo de Ad6sáo 274J201&SEDU/PÀ,IANACIDADE, ao ConÉnio no
'19.23.201 3.03í2€EOU/mRANACIDADE, ProgrdnsdâApoioâos Munidplo-FÀÀl ll.

ooTAçÃo oRÇAt ENTARlA: o€.02.1 5.4s2.@02.2.268.a.,r,90.52.00.4D.0001€ôd.
Rod.437.

oorAÇÁo oRçAMENTÁRIA
PR^ZO DE ENTREGA-60 (sesonta) dlas o â ügâncie ffitatuat assscHâ d6 m€ls

90 (novsnE) dias, ontados dr @ndusão do! sêííçor.
FORO: Ficú olelto o bío dâ Comeícâ dê Congonhhhas, Esledo do Parúá, pêrâ

dk'imir dúvidas ou qu6tó€s oÍíund8s do píGóntr Conüâlo, Íênundíldo s,(pressarnênta
a qualqueroúÍo, pormrb pÍtül€giâdoquê sêia.

OATADAÀSSINATURA: Congmhinhe6, 06 dâ novêmb{o ds 20.l3.
Jo.á Ol.gárlo Rlb.lío Lop.r. PÍ.íclto tlunldp.t

Prefeitura Mu
Santa Gecília dc

CONTRAÍADO: VaÍúsÍ1el Clâro - ME
OBJETO: SeÍviços dô dasênhos lôcnií

aÍquit€lura ê emerüaÍia; vlcÊNCIA: 31/1 2lí I
ooTAÇÀo: 05 - SEcRETAÂIA MUNIcIPAL
0s.002 - DrvrsÃo DE sEVrços uRBANos
15 - URBANISMOS; I 5.452 - SEVIÇOS Uf
15.452.0023 - SEVIÇOS PUBLTCOS OFER
1 s.t sz.0f,?3.zo1 7 - MANUTENÇÁo oA Dr\
33993900m00 0054 - ouTRos sERvlcoj

CONÍRAÍO N'
CONTRÂTANTE: MUNICIPIO SANTACECII

REPRESEMfANTES: Josâ Sergio Juvenün
\bnftrlêlclâm-RepÍEgántanta Legal - D/

CONÍRATO I
CONTRÂTANTE : MUNICíPIO SÀNTA CECI
CONTRATAOO: CASA DO ASFALTO

coMÉRcto DE AsFÀLTo LTDA: oBJEI
vlGÊNclÂ:3't/rzr3

ooTAÇÃo: os - SECRET RTA MUNtctpÀ
05.001 - DlvtsÃo oE sERVtÇos URBAN(
15- URBANISMOS: í 5.452 - SEVIÇOS Ul
1 5.45?.0023- SÉ1/tÇOS pUBLICOS OFEF
15.452.W23.2017 - oAof

I-

ffi Fp^rytr-."..'4.&F4ffi .Fe:44.yry' ...4'&.&-{q§ô.., -., i.,l*. i_r n 1..! .d.., . ./- .._.. -- +.

C. Procópio, Quarta-Felra, 13 de Novembro de 20í3 Edlção: 8t

I

e ep.ruorcrçÃo
N. m5r20l3

OBJEÍO:
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RHFEITURA MUNICIPAL

NffiWÂ SÂNTA ffiAffiffiAffi.A
ESTADo oo peneuÁ

üraDEM rlp cordtm.*raçÂo

Pela presente ordem, A,UTORIUO a contratação da empresa:

SAIITOS & GOfrCAL\IE§ CON§TRUCAO CML LTD.â, ME, CNPJ no

18.065.376/0001-40, num valor de R$ 56.350168 (cinquenta e seis mil,

trezentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos). Tüdo de conformidade

com a presente Licitaçáo na modalidade Fregâo Freseneial n.o 065/2013.

Nova Santa Bárbara, 14lll l2OL3.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, * 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - I içitacao@rsb.pr.gov.br - www'nsb.pr. gov'br

^



Pffi ffi Fffi [TE"} RA M["[ NEffi IPA[-

ruffiwA ffieruT& ffi&ffiffi&ffi&
, 155

Estado do Paramá

Contrato no 059/2013

CONTRATC DE EMPREITADA DE CIHRA POR PREÇO GLOBAL A PREÇOS
FIXO§i E SEM REAJUSTES QIJE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPICI AE
NOVA SAf'lTA BARBARA E A EwTPRE§A S,ANTCIS & GONCALVES
COI{STRI.,'CAO CIVIL LTDA - ME, N.IA FCRMA ABAIXO:

PRHGAO PRE§ET.JCIAL ${O OSS/2013

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presenclal n0 0651?013, de um lado, como CONTRATANTE, a PREFEITURA DO MUt{lCíplO pe

NCIVA §ANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNFJ sob o no

95.561.080i0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de lr4oraes, n" 222 - Centro, Í'Jova Santa

Bárbara, Paraná, neste ato representaclo por seu Prefeito Municipal, Sr" Claudenrir Valério, brasileiro,
casado, portador do RG n' 4.039,382-0 SSP/PR, inscrito no CFF sob, o n0 563,691 ,409-10, residente e
dorniciliado nesta cidade, doravante denominado sirnplesmente C0hITRATANTH, e, de outro lado, a
empresa §ANTOS A GONÇALVES CONSTRI"!ÇCIES CIVIL LTDA- ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob no, 18.065.376/0001-40, com endereço à Rua Osvaldo A.lcantara Ferreira,

n'3ü - Cornórcio - CEP: 86315000 - Bairro: Centro, Santo Antonio do Paraiso/PR, neste ato

representada pelo Sr. André Fereira dos Santos, inscrito no CPF sob no. 092.249.919-55, RG n"
13,144.388-5 SSP/PR, doravante denorninada COhITRATADA, que ao final esta subscrevern, terr
entre sijusto e convencionado o presente contrato, regido pela L.ei n0 8.66ô, de 21 cle junho de X993 e

demais alteraçoes e as seguintes cláusulas e condiçôes:

CLAUSULA PRIMEIRA " NO OBJETCI

Constitui objeto desta licitação a Contratação de Empresa para

Execuçã0, sob Regime de Emprreitada por Preçr: Global, do Tipo Menor Preç0, a preços fixos e sem

reajustes, de Obras para 'tonstrução do complernento do muro em bloco de concreto, portal de

entrada e portão de acesso secundário do cemitério municipal rle Nova Santa Bárbara", conforme

projeto anexo a este,

CLAUSULA SEGUNI}A " DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem

transcritos, os seguintes documentos:

a) Edital de Pregão Presencial N0 065/2013, e seus Anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 04 de novembro de 2013.

c) Memoriais;

d) Projetos;

Parágrafo Primeiro - 0s documentos mencionados nesta cláusula, de que as

parles cleclaram ter pleno conhecimento, seráo considerados suficientes para,

em conjunto com este contrato, definir o seu objeto e a sua peffeita execuçã0.

Parágrafo Segundo - A partir da assinatura do presente contrato, a ele passatn

a se vincular todas as atas de reunioes e/ou termos aditivos, que vierem a ser

realizados e que importerTl em alteraçoes de qualquer ccindiçál0 contratual, descle

que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.
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c"l) Da guia da ART pela Contratada;
c.2) Da quitaçáo junto ao INSS, através de matricula e/ou Cl,lD;
c.3) Da quitação junto ao FGTS/CEF, atra'rés do CRS;

c.4) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao

objeto contratado conclu ído;

c.5) Do Termo de Recebimento Provisório; e

c.6) De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de

água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água

e energia, durante a execução do objeto do lote, são de inteira
responsabilidade da Contratada,

CLAU§I,'LA SEXTA " DO PRAZO OE ENTREGA D,A OBRA

A contratada obrriga-se a entregar â obra concluída, sem nenhuma
pendência e provisoriamente recebida, em até SCI (sessenta) dias, contados do '100 (décimo) dia da

data de assinatura deste contrato,

Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a iniciar a execução da obra ern

até 10 (dez) dias corriclos apos a emissão da ordem de serviços expedida pela

Prefeitura Municipal.

CLAUSULA SÉTIMA. DO RECEBIMEFITO DA OBRA

A fiscalização da execuçãr: da obra será feita por técnico devidamente

habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas;

A Contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e

demais penitos enviados pelo Contratante:

a) lnspecionenr a qualquer tempo a execução da obra;

b) Examinem os registnos e documentos que considerem necessários

conferir;
c) Verifiquem se estão disponíveis, na obra, os veícuios, máquinas e

equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique

constatada a falta dos mesmos no local da obra, serão impostas as

sançôes previstas no contrato de ernpreitada.

No desempenho destas tarefas, deverão os técniccis da Contratante contar

com a totalcolaboração da Contratada.

A Contratada deverá manter um perÍeito sistema de sinalização e

segurança em todos os iocais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas, de acordo

com as normas de segurança do trabalho.

,A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito pela

Contratante para representá-la na execução do contrato,

A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo, o qual

deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalização e do orgão financiador da obra,
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Hstado der Paraná

A Contratada deverá rnanter no canteiro da obra o tsoletim Diário de
Ocorrências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregaclo da Contratada e pela

fiscalização.

A execução de serviços aos domingos e feriados so serão permitida com
autorização prévia da fi scalizaçã0.

A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, substituir ou

reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em que se verifiquem
vícios, defeitos ou incorreçÕes resultantes de nlá execuçáo ou má qualidade dos materiais
empregados,

Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens

ou serviços previstos, o Contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de

terceiros. Ainda, a Conkatada deverá atender às detenninaçoes da fiscalização no prazo máximo cle

24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária,

Assim que a execução da obra tenha sido concluída de conformidade com

o contrato, será emitido termo de recebimento provisorio assinado pelas partes em até 15 (quinze)dias

da comunicação da Contratada,

Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebirnento provisorio, será

procedido o recebimento definitivo, por comissão especificamente designada pelo Contratante, ocasião

em que será lavrado termo de recebimento definitivo, Sendo que, o recebimento provisorio ou definitivo

nÍáo exclui a responsabilidade civil pela qualidade cja obra, nem a ético-profissional, pela períeita

execução do contrato.

0 Contratante torna posse do Canteiro de Obras e do objeto do contrato

dentro de 03 (hês) dias da data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo.

GLAUSULA OITAVA. DAS GARÂNTIA§

A CONTRATADA garante que 0s materiais por ela fornecidos e a mão-de-obra

utilizada para a execuçáo da obra, objeto deste contrato, são de primeira qualidade e atendem às

especiflcaçoes aquiestabeleciclas e tamhrám cl disposto no art, 1245 do Codigo Civil.

CLAU§ULA NONA " DAS CIBRtGAÇoHS BA G0NTRATADA

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigaçôes

da COIIJTRATADA:

a) Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos, acessorios

e mão-de-obra que se façarn necessários para a execução total cla obra,

mesmo,que não tenham sido incluídos nas planilhas de quantitativos pelo

MUNlClPlO, porém constantes das especificaçoes fornecidas para a

elahoração da proposta e ped!nentes ao objeto contratado;

b) F.esponsabilizar-se pelos encargos e obrigaçoes trabalhistas, securitárias,
previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da execuçâo do con

relativos à mão-de-obra e materiais utilizados, bem como os decorrentes

responsabilidade civil em geral;

c) Responsabilizar.-se por qualquer dano ou prejuízo causado às instalaçôes e

ao pessoal cto MUNICÍP|0 ou terceiros, por funcionários ou pertences da

L+
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HstadCI do Paraná

do MUNrcÍPro

CONTRATADA ou seus prepostos, correndo por sua conta exclusiva todas
as providências e despesas decorrentes;

d) Antes de iniciar a execuçáo dos serviços, confrontar entre si os desenhos,
quantitativos e especificaçoes envcllvidas dando conhecimento à
fiscalização da programaçã0. Em caso de constatar discrepâncias, erros,
onrissÕes ou dúvidas, deverá apresentar proposta de soluçoes, cabendo à
fiscalização aceitar ou solicitar a apresentação de ouhas alternativas,
levando sempre em conta a troa trÉcnica;

e) A CONITRATADA assumirá exclusiva responsabilidade por toc.los 0s
prejuízos que causar a0 Município de Nova Santa Bárbara, por

inadimplemento de qualquer obrigação contratual, especialmente no que se

refere ao cumprimento das especificaçóes, projetos e prazo de execução;

0 Efetuar às suas expensas, o transporte de pessoal, materiais e
equipanrentos, atá o local da obra;

g) Manter no locai da obra, preposto habilitado para representá-la na execução
do contrato e acompanhar crs trabalhos de recebimento da obra;

h) Providenciar os alvarás de construçã0, recolhimento da ART, |APAS e

outros necessários à execução e liberaçáo da obra, antes da expediçilo do

Termo de ltecebirnento []l.ovisririo a ser lavrado peia Fiscalizaçao;
i) hlanter contatos com 0 MUNICíPIO, sempre por escrito, ressalvados os

entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser
registrados no Diário de Obras e confirnrados por escrito no prazo de 03
(três)dias úteis;

j) Manter em compatibilidade corn as obrigaçoes por ela assumidas, todas as

condiçoes de habilitação e qualificação exigidas no i:dital Pregão Presencial

n' 065/2013, durante toda a execução deste contrato.

cLAUSULA DÉCrtulA. DAS CIHRTGAÇ0ES D0 ÍUUNrÇípr0

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

b) Acompanhar e fiscalizar os serviços em todas as suas etapas, registrando as

ocorrências no Diário de Ohras, sendo que a fiscallzação periódica náo

implica na aceitaçâo 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:
r noffre, endereç0, telefclne, engenheiros responsáveis, fiscalização e ntestre

de obras da CCI,'ITRAT,ADA;
o norTio, endereço e telefone da fiscalização da obra;
o pr"â20 para execução da obra;
u data do inicio das obras, dias corridos e acurnulativamente os dias impedidos

de trabalhar, por casos fortuitos ou de força rnaior;

n substituição cle desenhos ou especificaçoes;
. dúvidas, alteraçÕes e definiçoes;
. início e término dos principais serviços;
o comunicaçoes em geral, entre a CONTIIATADA e o t\'ÍUNlClPlO.
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Hstado do Paraná

CLAUSUL,q NÉCIMN PRIMEIRA. AA RESCISAO

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

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

Quando hourrer inadimplência de cláusulas ou condiçoes contratuais
por parte da Conhatada e desobediência da determinação da fiscalização;

Quando a Contratada transferir, no todo ou etn parte, o contrato a
quaisquer empresas ou consÓrcios de empresas sem expressa anuência do Contratante;

Quanclo houver atraso dos serviços, sern justificativa aceita pelo

Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

Decorrido período igual ou superior a 1/3 (urn terço) do prazo de
execução sern manifestação qlranto à execução da oLrra pela Contratada, estará caracterizada a

recusa, dando causa à rescisão do contrato e à aplicação de multa de conformidade com o
estabelecido no item 17 do edital;

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos subitens
anteriores relacionados, implicará a apuração de perdas e danos e a aplicação das demais
penalidades legais cabíveis e mencic,nadas nos Artigos 78, 79 e B0 da Lei Federal n0 8,66ô/93.

GLAU§ULA DECtníA SEGUNDA. D0 CAS0 FORTUTTO E FORÇA MATOR

0s nrotivos de caso fortuito e força maior, definido pela Legislação civil, deverão
ser notificados e comprovados ao 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 contagenr de prazo de execuçã0.

ct-Al"tsrJLA BiÍ§tMA THR0H!RA " DAS I]HSPHSAS SRÇÁ,MHNTAR!Á,$

As despesas decorrentes do presente contrato correráo por conta da dotação
tária
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- Prefeituna Municipal de l{ova Santa Bárbara (recursos cla Secretaria de §ierviços

Públicos Externos), no Valor de R$ 56.350,6S (cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais e
sessenta e oito centavos), que serão pagos conforme execução da Obra e mediçÕes feitas pelo

Engenheiro responsável pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIfuxA QUARTA " nA uGÊNc!À

O prazo de vigência do presente Contrato e de 90 (noventa) dias, contados da

data da assinatura

ÇLAUSULA MÊCIMA QUINTA. BO TORO

Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de São Jerônimo da

Serra - Faraná, como o único competente para serern dirinridas todas as dúvidas que porventura se

originem no presente contrato.

Assim, estando justos e contratados, firma o presente contrato em 03 (três) vias

de igualteor, na presença de 02 (duas)testemunhas.

Nova d de 2013.

Prefeito

Santos & - Contratada

_-:>
tvan Satihi arni

Engenheiro 0ivil do Município - Ílespon I pelo acompanhamento cio contrato

çóes Civil Ltda -
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