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3. OBJETIVO

Estabelecer requisitos, condiçóes e diretrizes técnicas e administrativas necessárias, contidas

neste memorial, na planilha orçamentária e no conjunto de pranchas, visando à pavimentação

com pedras irregulares, na estrada municipal, via que liga o município de Nova Santa Bárbara -

PR, ao Patrimônio distrito ou bairro Água do Pocinho.

O projeto corresponderá à execução da pavimentaçáo e terá área de 15.000,00 m2 com exlensão

total de 2.500,00 m.

Figura 02: Mapa de localizaçáo do município de flora Santa Elâbra - PR

Fonte: Google (2021)

As coordenadas geográficas do ponto de construçâo do pavimento são:

. lnicial: Latitude , 23.589584"su1; Longitude ) 50.750843" oeste;

. Final: Latitude , 23.591494" sul; Longitude ) 50.728810o oeste.

Em UTM essas coordenadas são:

o lnicial: 22K 525462 m E; 739í229 m S

. Final: 22K527629 m E;7390964 m S

Rua Walfredo Bittencoun de Moracs no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Saota Bárbara, Pamná -
rvrvw.nsb.or.eov.br
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Figura 03: Localizaçáo do Pavimento

Fonte: Google (2021)

4. JUSTIFICATIVA PARA O PROJETO:

O motivo para o projeto no local se dá devido à estrada ser a principal via de escoamento

agrícola do município, além de após finalizada irá trazer também muito mais conforto para os que

utilizam a via.

5 - LOCALTZAçÃO OO pROrerO:

O local da implantação do pavimento será no Baino do Pocinho - Estrâda do Pocinho, com os

seguintes paràmetros:

r' A pavimentação será em uma área de 15.000,00 m'?sendo:

o 2.500,00 metros de comprimento;

o 6,00 metros de largura;

. 5,60 metros de faixa de rolamento;

. 0,40 metros de cordão de travamento.

. 0,20 metros em cada lado.
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Figura 04: Perfil Longitudinal do Pavimento

Fonte: o próprio autor

Figura 05: Peíil Longitudinal do Pavimento - Cruzamento

Fonte: o próprio autor
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OETATHE'q)rdão dê líàvâneí{o êm p€drá

A= LARGURA DA FAIXA DE ROT UEI{ÍO

B= TRÂVA,IENTO EX PEDRA IRREGULAR (CORMO)

C- LARGURA TOTAI DO PAVüENTO

I

6

Figura 06: Detalhe em corte transversal do Pavimento

Fonte: o próprio autor

Pavimentaçâo da via com 6,00 metros de largura com 2,500 km de extensáo. Essa via composta

de pista de rolagem com 5,60 metros e cordôes de travamento com aproximadamente 0.20 m em

cada lado do oavimento.

6 . SERVIÇOS PRELIMINARES A SEREM EXECUTADOS . RESPONSABILIDADES

Os serviços de mârcação e correção da estrada com terraplenagem em colcháo de terra e

adensamento desta ficarão poÍ conta da empresa contratada.

O transporte da terra também ficará como resDonsabilidade da em presa contratada

7 - LOCAÇAO - RESPONSABTLTDADES

A locação será feita pela equipe de funcionários da emoresa vencedora da licitacão, junto com os

técnicos responsáveis pelos serviços. A locação deverá estar de acordo com o que se apresenta

em projeto.

8 - MOVIMENTO DE TERRA. RESPONSABILIDADES

Os serviços de escavaçáo, compactação e reaterro deverão ser executados de acordo com as

Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as cotas de níveis e condiÇões previstas em projeto

para execução da obra.

As cavas fundaçôes e/ou outras partes da obra previstas abaixo da cota do solo, serão

executadas em obediência rigorosa do projeto e de acordo com a natureza do terreno encontrado

e o volume de trabalho a ser realizado.

Rua WalAedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
w\rw.nsb.pr.qov.br

48



PREFEITURA IMUNICIPAL
95

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

A parte de movimentação de toda a terra ficará a serviço da emDresa contratada (vencedora da

licitação), como também será responsável pela parte de toda a pavimentação e transporte de

todos os materiais.

Preparação do Greide: será realizado com motoniveladora, executado oela empresa vencedora

do certame. Deverá o greide ficar ajustado às cotas de projeto.

Base: a via rural já existe e permanecerá com a mesma configuração, somente teráo suas pistas

regularizadas com pedras poliédricas.

Compactação do aterro: será executada oela emoresa vencedora da licitaçáo com equipamento

apropriado, conforme especificado.

A consistência mínima do solo, para tráfego médio de veículos e cargas até í0 Toneladas/eixo ou

veículo padrão 36 Toneladas, conforme exigência das normas técnicas.

Subleito: A execução de reforço no subleito será feita pela emoresa, tomando-se as formas de

perfil transversal, greide e alinhamentos indicados no projeto

9 - EXECUÇÃO DO PAVrÍurENTO - ORDEII DOS SERVTçOS

9.,I - PREPARO DO SUBLEITO

a - O subleito deverá, inicialmente ser êscarificado, patrolado e compactado, tomado as formas

de perfil transversal, greide e alinhamentos indicados no projeto.

b - Onde o subleito não apresenta condições favoráveis à compactação como: baixo suporte,

material saturado, entre outros, deverá o material existente ser retiÍado e substituído com material

selecionado de modo a conseguir-se um bom suporte.

c - As operaçóes de compactação são as mesmas exigidas na técnica do solo estabilizado -
DERYPR - ES - P O7l91.

d - O perfil transversal do subleito deverá conformar rampas de 4% (i=0,04) para 'greide' (perÍil

do projeto longitudinal) de até 3%. Para o greide acima de 3% (i=0,03) essa inclinação transversal

poderá ser reduzida 3o/o.

e - Deverá ser executada superelevação da plataforma da pista em curvas horizontais utilizando-

sê a taxa máxima de 4% e comprimento fictício de transiçáo antes do início da curva de 30 m para

distribuição da superelevaÇão.

f - Nos bordos da tenaplenagem em cortes, deverão ser executadas valetas de pé de corte, com

lâmina de motoniveladora de modo a dar escoamento às águas superficiais.

Rua Wal&edo Bittonçouí de Moracs n'222, Ccntro, Fone 43. 32ó6.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbarq Paraná -
www.nsb.Dr.sov.br
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v 9.3 - coRDÃo DE PEDRA

Os cordóes serão de material pétreo (do tipo basáltico) e deveráo obedecer as especificaçôes

contidas no que diz respeito ao controle de execução.

Os cordões serão em pedra basáltica, com seção aproximadamente retangular, com dimensões

de 20 cm de largura, 35 cm de altura e 35 cm de comprimento. E deverá apresentar superfície

plana no piso. Sua Íinalidade principal é proteger os bordos do pavimento. Serão assentados no

fundo da vala lateral e suas arestas superiores rigorosamente alinhadas.

Os pisos dos cordões deverão ficar cerca de 15 cm acima do subleito preparado e coincidente

com a superfície do revestimento. De modo geral, o material pétreo utilizado no cordáo será o

mesmo utilizado na pavimentaçâo.

9.4 - CONTENÇÃO LATERAL

Após a colocação dos cordôes, obedecendo ao alinhamento indicado no projeto, será executada

uma contençáo lateral, que consiste na colocaçáo do solo formando um triângulo de 15 cm de

altura por 100 cm de base, atrás dos cordões afim de proteger o mesmo devido à algum

deslocamento transversal. Essa porção deverá ser compactada através de soquetes manuais ou

do rolo compactador quando da fase final da compactação da pedra e deverá ser corrigida de

modo que a contenção após concluída coincida com a superfície de revestimento.

9.5. PREPARO DA BASE - COLCHÃO DE SOLO

Após a contenção lateral ter sido efetuada, será depositado sobre o subleito compâclado um solo

argiloso, ou outro também coesivo, que atenda às especificações mínimas para a base de solo

estabilizado e espalhado manualmente de modo a atingir uma espessura mínima de 15 cm. Esse

colcháo servirá para corrigir pequenos deÍeitos no subleito.
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9.2 . ABERTURA DE VALAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO LATERAL

a - Após o subleito ficar de acordo com o alinhamento, o perfil e as dimensões estabelecidas no

projeto, procede-se a abertura de vãlas longitudinais, localizadas nos bordos da plataforma de

pavimentação.

b - As valas laterais serão abertas manualmente através de picaretas e cortadeiras e o material

resultante da escavaçáo deverá ser depositado na lateral, fora da plataforma de pavimentação.

c - O fundo das valas deverá ser regularizado e apiloado para corrigir o recalque produzido pelo

apiloamento. Poderá ser utilizado o material da própria vala que será por sua vez apiloado. A

operação será repetida até atingir o nível desejado. A marcação da vala será definida

topograficamente, obedecendo alinhamento, perfil e dimensôes estabelecidas no projeto.

Rua Walfredo Binencoun de Moracs no 222, CenrÍo, Eone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa Biírba.rÀ Pâraná -
wlvrr-nsb.pr.gov.br
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9.6 - ASSENTAMENTO DA PEDRA IRREGULAR

Sobre o colcháo de solo preparado, o encarregado fará o piqueteamento das canchas com o

espaçamento de I metro no sentido transversal e de 5,00 metros até 10,00 metros longitudinal de

modo a conformar o perfil projetado e assim as linhas mestras formam um reticulado, facilitando o

trabalho de assentamento e evitando desvios em relaçáo aos elementos do projeto. Nessa

marcação o encarregado verifica a declividade transversal e longitudinal e no caso de curvas as

superelevaçóes.

Segue-se o assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas,

entrelaçadas e bem unidas de modo que náo coincidam as juntas vizinhas, ficando-as de forma

alongada em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espaçamento entre

as pedras náo seja maior que 1 ,0 cm.

As juntas que ficarem eventualmente maiores, deverão ser preenchidas com lascas de pedras,

deixando-se sempre bem visíveis e limpas as faces de rolamento. A altura das pedras deverá ser

entre 13 e 18 cm, com uma média de altura de 15 cm e consumo médio de 45 a 55 pedras por

metro quadrado.

9.7. REJUNTE DE PEDRA

Após concluído o assentamento, é espalhado sobre as pedras uma camada de pó de pedra, com

a espessura de aproximadamente 2,0 cm e com auxílio de vassouras, rodos e vassourôes é feita

a varredura , possibilitando desse modo o melhor enchimento nos vazios entre as pedras

assentadas.

9.8 - COMPACTAÇÃO

\- Após a conclusão do rejuntamento das pedras inegulares, o calçamento deverá ser devidamente

compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou do tipo tanden de porte médio com peso

mínimo de 10 toneladas. A rolagem deverá progredir da dos bordos para o eixo nos trechos em

tangente, e do bordo interno para o externo em trechos de curva.

A rolagem deve ser uniforme, de modo que cada passada atinja metade da outra faixa de

rolamento, até a completa fixação do calçamento, isto é, até que não se observe nenhuma

movimentação das pedras pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressão a que venham surgir durante a compactaçáo, deverá ser

corrigida, renovando ou recolocando as pedras irregulares com maior ou menor adição de

material no colcháo, e em quantidades suficientes à completa coneção do defeito veriÍicado.

Para a conclusão da compactação, deverá ser espalhada sobre a superfície de rolamento uma

camada de recobrimento complementar em de mais ou menos 3 cm de pó de pedra para a

Rua Walfredo BinencouÍ de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Saflta Bárbar4 Paraná -
wrvw.nsb.or.qov.br
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rolagem final. O material que ficar por excesso será retirado pela ação do tráfego e pela açáo das

chuvas.

Após a rolagem final, o pavimento estará apto para receber o tráfego.

9.9. ENLEIVAMENTO

De modo a prever futuras erosôes, deverá ser feito um enleivamento dos bordos laterais, com

largura mÍnima de 1,00 metro.

Uma sugestão seria o plantio de capim cidreira (erva), transformado em pequenas mudas e

plantado a 30 cm do cordão de pedra, com espaçamento de 25 cm no sentido longitudinal.

íO -CONTROLE

No que tange aos serviços de calçamento de pedras inegulares, exigem-se os seguintes

parâmetros:

a - O pavimento pronto deverá ter a forma definida pelo alinhamento, perfis, dimensões e seçóes

transversais típicas estabelecidas pelo projeto;

b - Durante todo o período de construçâo do pavimento e até seu acabamento definitivo não é

permitido passagem, sobre o mesmo de animais e veículo automotores;

c - A pavimentação náo deverá ser executada quando o material do colchão estiver

excessivamente molhado (saturado);

d - Todo material a ser empregado deverá ser previamente aprovado e verificadas as condições

de aplicabilidade;

e - O solo utilizado no colcháo deverá obedecer parâmetros como:

Índice de plasticidade menor ou igual a 6

Limite de liquidez menor ou igual a 25

Expansão menor que 1%

f - Quando for utilizado pó de pedra, poderá ser aplicada a seguinte faixa de granulometria:

Peneiras

8 - 100o/o

16 - 65% - 90o/o

30-4Oo/o-60%
50-25o/o-42o/o

100-15o/o-30o/o
200-10o/o-2Oo/o

g - O material Étreo utilizado na exêcução do cordáo de pedra e da pavimentação deverá

obedecer as seguintes especificações:

52
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1 - Índice de abrasão Los Angeles menor que 1%

2 - Ensaio de durabilidade em ciclos com sulfato de sódio apresentar desgaste menor que

1SYo

íí - EQUIPAXIENTOS

Os equipamentos a serem utilizados no processo deverão ser

- Trator esteira de porte médio

- Canegador Frontal

- Motoniveladora

- Caminhão basculante

- Caminhão pipa

- Rolo vibratório ou tandên ou rolo estático de 3 rodas, com peso mínimo de 10 toneladas

- Fenamentas manuais: caninhos, pás, picâretas, enxadas, soquetes, martelos, maÍTetas,

cortadeiras, piquetes, nível de pedreiro, linha de nylon no 100, entre outros.

í2 - RESPONSABILIDADES DA ETTIPRESA CONTRATADA:

Destacam-se como obrigações do construtor:

o Providenciar mão de obra para execuÉo do pavimento

o Calceteiros (com encargos complementares)

o Serventes (com encargos complementares)

o Providenciarequipamentos

o Equipamentos para uso manual dos trabalhadores

o Providenciarmateriais

o Areia grossa;

o Pó de pedra;

o Pedra graníticâ ou basáltica;

o Entre outros.

o Providenciarmaquinários

. Transporte de solo até o local para correções e demais serviços necessários;

o Transporte das pedras até o local de instalaçáo;

o lnstalaÇáo de das pedras.

Rua Walfiedo Biftencourt de MoÍaes n' 222, Cenúo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Btubara Paraná -
w*rv.nsb.Dr.qov.br

5i

ESTADO DO PARANA

OBS:

/ Todos os encargos são de responsabilidade da emoresa contratada:

/ Todos os materiais e mão de obra são de resDonsabilidade da emoresa contratada:
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/ A segurança durante os serviço s desenvolvidos é totalmente responsabilidade da empresa

contratada.

í3 - SERVTÇOS F|NATS

A obra deverá estar concluÍda no prazo de 36 meses a partir da publicaçâo no Diário Oficial e o

pagamento de cada etapa depende da conclusáo dos percentuais dos serviços estipulados em

cada parcela e da apresentaçáo dos documentos exigidos no contrato firmado entre as partes. Ao

término dos trabalhos de execução da referida obra, a empresa contratada, para receber a última

parcela do pagamento, deverá apresentar as certidões exigidas no contrato, além da baixa da

ART de execução da referida obra.

A obra deverá ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre

de entulhos e pronta para ser utilizada. A êmpresa compromete-se por cinco anos pelos

consertos e reparos necessários que forêm relacionados a mau funcionamento ocasionado por

má execução.

h[\ G"
Engo. Civil: Danilo Dassayev Gozi

CREA 161.684/D PR

Rua Walfredo Binencoun de Moracs n'222. Ccntro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa BáÍbar4 Paraná -
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PORTARIA N'034/202I

O PREFEITO MIJNICIPAL DE NovA SANTÂ BÁRBAR.A, TTsoIYê, no
uso de srns âtribuiçôes lcgBis:

\'-oMtiAIl

Aí.1" - A Comissão Permanente de Licitação, compostu pelos seguintes
membros

- Presidcnlc Polliny Simcre Sotto - CI/llG no 9.257.282-0 SSP/PR;
- Suplente . Roscmeire Luiz da §ilva - CI RC n" 7.224.894-5 SSlr/ÍrR.

- Membro - Rosa Lumie Terhima Eignerdí - CI RC n. 3.927.598-8 SSP/PR;
- Suplente - Criltiono de Àlmcida - CI RG n" 3.439.259-89 SSP/SP.

- Iv[embro - Mrria Josc Rezende" Cl RG 9.170.714-4 SSP/PR:
- Suplentc - Àdcmar Françâ Bâptistâ - Cl RG 37,712.984-3 SSP/SP

Àí. 2ô - Estâ pona a entm em vigoÍ nesla dat& revogâdas âs disposiçôes
cm contrario.

Nova Santa Bárbara, 02 de fevereim de 2021

Rue Wllfrdo BiÍcncouí d€ Moraes n" 222, Ceotro, t 43. 3266.8100, X - t6:50{00 - NovB Ssnaa

Bárbôrâ, Pârtná - El - E-mail - licirac0otAnsb.oÍ-gov.br - Sitc - rrwlv.nsb.l,r.Eov.br

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n' 222, Contro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sarta Bárba!4 Paraná -
rvrvrv.nsb.or.eov.br

55

ESÍADO OO PARANÁ

*



PREFEITURA MUNICIPAL
102NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊrucn tHtenta

De: Setor de Licitações
Para: Dêpartamento J uridico

PÍezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato da
Tomada de Preços n'212022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
para execução de pavimentação em pedras poliédricas, em atendimento ao disposto
no parágrafo único, art. 38, da Lei n" 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenci nte

Elai Cris Luditk d Santos
or de LicitaçÕeS

Nova Santa Bárbara, 1610212022.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222,Centro,7 43.3266.8100 E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Processo Administrativo

Tomada de Preço no zf zozz

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de

paümentação em pedras poliédricas.

Origem: Setor de Licitações

PARECERJURÍDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o edital do processo

licitatório Tomada de Preços no ozfzozz, o qual tem por objeto

contratação de empresa especializada para execução de paümentação em

pedras poliédricas.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos nos arts. 70 e seguintes da Lei no 8.666/99, que assim

dispõe:

Art.P As licitações para a execução de obras e para a prestação de

serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte

seqüência:

I - projeto básico;

II - projeto executivo;

III - execução das obras e serviços.

§ 1s A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da

conclusão e aprova@o, pela autoridade competente, dos trabalhos

relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto execuüvo, o qual
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poderá ser desenvolüdo concomitantemente com a execução das obras e

serviços, desde que também autorizado pela Administração.

§ zo As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I-houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e

disponível para exame dos interessados em participar do processo

licitatório;

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a

composição de todos os seus custos unitários;

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o

pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem

executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respecüvo

cronograma;

§ 4q É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de

fornecimento de materiais e serviços sem preüsão de quanüdades ou

cujos quantitaüvos não correspondam às preüsões reais do projeto básico

ou executivo.

§ So É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e

serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas

estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. r6s da Constituição

Federal, quando for o caso.

§ 3o É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos

financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos

casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de

concessão, nos termos da legisla@o específica.
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exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamentejusüficável, ou ainda

quando o fornecimento de tais materiais e sewiços for feito sob o regime

de administração contratada, previsto e discriminado no ato

convocatório.

§ 4q O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da

comissão de licitação.

I - execução direta;

II - execução indireta, nos seguintes regimes:

a) empreitada por preço global;

b) empreitada por preço unitário;

Art. u. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos

padronizados por üpos, categorias ou classes, exceto quando o projeto-

padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências

específi cas do empreendimento.

Art. rz. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços

serão considerados principalmente os seguintes requisitos;

§ 6o Â infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos

atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha

dado causa.

Art.8a A execuSo das obras e dos serviços deve programar-se,

sempre, em sua totalidade, preüstos seus custos atual e final e

considerados os prazos de sua execução.

Ârt. ro. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes

formas:
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II - funcionalidade e adequação ao interesse público;

III - economia na execução, conservação e operação;

IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e

matérias-primas existentes no local para execuSo, conservação e

operação;

V - facilidade na execu$o, conservação e operação, sem prejuízo da

durabilidade da obra ou do serviço;

VI - adoSo das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho

adequadas:

VII - impacto ambiental.

A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução dos

autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame,

ou, se for o caso, apontar as proúdências que ainda devem ser adotadas

pela Administração.

O processo veio a esta Procuradoria Juúdica, deüdamente autuado, em

um volume, contendo a solicitação da secretaria municipal interessada,

bem como o memorial descritivo da obra, planilha de custo e demais

documentos peúinentes do setor de engenharia, a fim de atender a

legislação em ügor, o setor contábil indicou dotação orçamentária para

fazer frente a despesa pretendida, a procuradoria juúdica emitiu parecer

sobre a modalidade a ser adotada, no caso tomada de preços, face ao valor

e peculiaridade das obras a serem executadas, e finalmente a autoridade

I - segurança;
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competente determinou a conünuidade do processo e elaboração do edital

convocatório.

Denota-se que a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei no 8.6661g9.

Assim, tendo em üsta a obediência aos dispositivos legais ügentes, não se

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento,

estando o edital convocatório, bem como a minuta do contrato aprovada

por esta Procuradoria Jurídica.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões juúdicas observadas na instruSo processual e no edital. Não se

incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exaüdão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administra@o Direta

Municipal.

É o parecer.

Nova Santa Bár\a, 16 de fevereiro de zozr..

carmehiióhez Wilcken

Procuradoria Jurídica
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TCEPR

Yollar

Detalhes processo licitatório

Ano" 2022

No licitÀçfo/dispensa/iÍExigibilida<hr 2

i4odalidade' ToíÍÉda de preço5

NúÍnero editavprocesso+ 6,/2022

Bo. prôv.n1.nt...,. or9.nl.ho. Iôt.rn..io..lr/mrltll.t.r.li .lc crédl
lnstituição Fiírarreira

Cootrato de Emp.ÉdiÍE

Desoição ResJmida do obi€to' Contratação de emp.esa especiàlizada pârà ê€cução de paviÍrÉntàção em p€drôs

poliédricôs

FonÍE ê AvàlrÉo Manoí Preço

Ootaéo Gçamentárh' 050011545101001m244{D51OO0O

PÍeço ílaxiÍno/ReÊÍêírh de peço - 725.955,16

RíT

Data de Laí{ameito do Edital t6/02i2;2;

Dàta da Abêíturâ dâs kopoda§ 07/03n022

NOVA Dab dâ AbêÍtrrra dõ Propostas

Data ê LàarçôÍÍr€nto do Edital

Data da Âbêífurô dôs Ítôpo6tas

Dàta Rêgistro

Dôta Rêgbtro

Há ltens excluslvos paÍô EPP/ME? Não

tlá cotô de patticip@ pôr. ÉPP/MP Nâo

TÉtâ-5ê de ohra aDín ertqà|dâ dê subcoart -àtaçãô de EPPlttE? t{ão

Há pÍirka& parâ aqd§$ea & miocnFesas regio.rds ou locais? Neo

Oatô CaíÉdameÍrto

CPr: /r27151295E (!09q4)

Percentual de paíticipôÉor 
O,OO

Edtta.

hnps://servicos.tce.pr.gov.br,/TCEPR/MunicipaUamuDetalhesProcessocompra.aspx 111
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PODER EXECUTIVO

E
IUPBEXSA OFICIÁL.

dc 02 de abril dc

!a!ê8rAÀi_aú!s!2
O PREFEITO MIIMCIPAL DE NOVA SANTA BÁRBÂRÀ no uso de suas atribuiçôês lcgais c dê confoÍmidâde com o sí. 3?, da l-ei Mutricipal n".

604/201 I do Estatuto ô Servidor Público Municipal dc Nova Santa Báóara, de conformidade com o aí. 29 da lei 588/201 I do Estatuto do Quadro do
Magistério e de corformidade com o Âcordâo 3239/21 que possibilita a contagem de tempo enm o pedodo de 28/0512O20 a 3lll2l202l rc§olve:.

CONCEDER

,\_ Árt. l'- Adicionsl por tempo de scrviço à todos os Sewidores hiblicos Municipais que tiveram a cootagem dc tcmpo irterÍompida entse o

período de 28/05/2020 
^ 

3lll2l202l, eÍn deconência da Lei Complementar tr" 173/2020, sendo os rcspectivos valores incorporados oa veôa do Adicional
de Tcmpo de Serviço.

AÍ. 2' - Esta portsria cntra em vigor Da data de sua publicação, com efcito nos vencimeÍrlos de fevereiro de 2022, revogadas as disposições em

contrário.

PBIABIA-NiO84O22
O PREFEITO MUMCIPAL DE NOVÂ SANTA BÁRBARá,, resolve, no uso de suas akibuições legais e de codfomidade com o art.l l8 e ss, da Lei
Municipal n'.586201 I, Estatuto dos Servidor€s Públicos Municipais de No Santa BárbârÂ c ou Aí. 64 do Estâtuto do Magistério:

CONCEDER

Àrt. l'- Ao Sr. CLODOALDO SILvf,STRf,, ocupântc do csrgo de MOTORISTA D, mstricula 3289-1, RG n'5.284.593-9 SESP-PR" lotad,o

n8 SccretsÍis dc Saúde, LTCENÇA ESPECI L de 02 (doir) m...r, compÍeendidâ ente o pcÍlodô dc 16 dê fevereiro dc 2022 I I ó de abril de 2022.

Art. 2' - Esta Ponâriâ entra em ügor na data de sua publicação, revogadas as disposições em conEário-

Novâ Sântâ BáÍbâra, 16 de feveÍeiÍo de 2022

Chudcmir Valério
Prefeito Municipal

tEi

Avlso DE LIcITAcÃo
TOMADA DE PRECO N' 12022

Objetor Cortr.t.çio de êmpr6. crp.cirlizrd. prÍ. erecüçao de
p.vimcntrçio em pêdrls poli&ric8.

Tipo: Menor preço global.

Recebimento dos envelopes: Até Às 09h30min. do dia 07/03/2022.

Abenur"a dos ênvelopes: Dir 07/03/2022 À. l0h00min.
Preço Máximo: R§ 248.2ó8,72 (drzêntoi e qu.rent. ê oito Dll, duzênto§

e se3scntr e oito rêris c aet.íta ê dois cÊntrvor).
Iníormrcôê. cnmnlêúênt Í..: poderão seÍ obtidas em horáÍio de

expediente na P.efeitura Municipal de Nova Sa.ta Bátbar4 sito à Rua

Wdfredo Bittencouí de Momes n'222, pelo fone: 43-3266-8100, ou por
emsil: licitacaolApsb.or-eov.br Site www.nsb.or.eov.br

Nova Santa Bárbarâ, 16/0212022.

Polliny Simêre Sollo
Presidente da Comissão de Licitação

Poíariâ n'034/2021

AvI§o DE LIcITAcÃo
ISU4DÀDE_EBECO.§_U!o2a

Objeto: Cortrrtrçlo de eúpre§. erpeclrllzrdr prrr êxecuçio de
prviúe[t.çlo em pedrrs pouédricr§.

Tipo: Me.oÍ preço global.

Recebimento dos envelopes: Até às lf,h30mln, do dla 07/032022,
Ab€rtura dos envelopes: Dia 07/03/2022 is l4h00oln,
Preço Máximo: R§ 725.955,16 (setecentos e ürte e clnco n!il, novecento§

e ciÍrqucntt e clnco resli c deze§refu centavos).

IlÍofrÍíllloDDlslEÊúllÉ: poderão ser obtidas em horáÍio de

expediente nâ Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbarã, sito à Rua

Walfredo Bitlencoun de Morâes n" 222, pelo fone:43-3266-8100, ou por

eÍnail: I icitacÂdrinsb.Dr.eov.br Site §\À1\,.nsb-nr. [ov.br

Nova Sârta Báóar4 16102/2022.

Pollitry Simere Sotto
Presidente da Comissâo de Licitaçâo

PoíaÍia n' 034/2021

o Oficial Eletrônico
Muaicípio de l{ova Santa Bárbara - Paranâ
CLAUDEMIR VALERIO - Prefeito Municioal

E.|ição N" 2158- Novo Saús Bárbara, Paruná. QUARTÁ-FEIRÁ, 16 de FEITREIRO de 2022.
Mô'rlca Moda Proe^ça N. C.
Portorta 

^" 
OOA/2O15.

I - Atos do Poder Eiecütiyo

Nora Santa Báôara, 07 de feverciro de 2022.

Ct twEr,rn VArÉNo
PreÍeito Municipal

Dlárlo OÍclal Ebtrônlco do llunicípio dê Novs Santa Bárbara
Rua WâlíÍÊdô 8itüêrÉooí d€ irorâ€s n'222 - CeniÍo

Fonê/Far (43) 3266{100
E{nail: díaíboícial@rlsb.pí.gov.bÍ / pmnsb@nsb.pí.gov.bí

Sii.: wlrw.nsb.pr.gov.br
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I Leôpolis

PREI.EITLIRÀ ÀíI;I{ICTPAL DE LEóPoLIS.PR

ALESSÂNDRO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

1373912022

I Marechal Câniliilo Rondon

IT{TIMCÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PÂRÁNÁ
Rf,TrErcAÇ.Ào

Prêglo Elearôntco í' 0OrY2022
Objcto: Aquisiçào dc .parclhos dc ar condiciúâdo, climatizadorcs c Fcças dê

'eposiÇào. 
pa@ a Dmutençào dÀ Secrelanâs lÍunicitrrs.

horâs e s.iá conduádâ pelo PEsGim Ofcial com o auxilio da EqDiÍ,e de -A.poiô.
dcsis,Ádos Dos ãuiôs do pro.esso eln eniglfe. INFORi\,AÇÀOIEDITAL: O Ediral
dê PrÊgào Elêronico n" 6i2t 2: complero encont a-se a disposição dos inierEsdos
Do Dcpaíamútô de Licihçâo do Paço Münicipal - Rúa S.is, n' t 030 - CeDrro ,
CEP| 85.525"000 - Manópolis, Esrado do Pamná, no ho.irio dê expediene. de
Sc8rodà â Sexra-Feira e rcôs08h00ás llhlominÊdas 13h(x)à 17h00,E-m&il:
fr"miso.bue"o@)naÍiopolis.prgô!:br. Portal TmnsparênciB do }ttunicipio on pelos
snes wnwJMiopolis.pleov5r. ü aba licitaçüs - PrcBào ElctrôÍico e u $1{.go!:
br^ompÉlpr-b. - UÀSG N'987693. NrúióDoliíPR, 15 dc Fclcrcúo d.2021.
N'lâÍio Eduardo Lopls Panl.l( - PÍÉfeiro yrnicipal.

13302t2022
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Ávrso DE ED|TALpRECÁo ELETRôNICo N..00í2022
OBJETO: Coítmtação de empre$ para lomecnnemo de Mêdicamenbr d.
REMUME em endimoro a S€c. Mun. dê Saúdê dê Lápolis- I'IODALIDÀDE:
PRECÂO ELETRÔNICO-Tipo Maior menoÍ pÍeço por têm. CADASTRO DÀS
PROPOSTAS: alé Às o8tr{X}m dô diâ Ol de narço d€ 201:- ABERTURÀ DÀS
PROPOSTÀS: À paíir drs 08h0ftn do diâ 0a de março de 2022. DISPUTA: â
p!íir &s 09h0{,m do diã 0.1 de Dârço de 2012. LôCAL: Bolsâ de Licitaçôês do
BÍasil - hnps:,/bllcompÍas.com. INFORIíÁÇÔES COIIPLEMf, NTÁRES:
Pôderâo *r obtidar na Dômingues de Sou?À n". i74, Leópolis - PR. O [diral 6IÀni
disponivêl e soD.nle pod€.i ser Diliúo dê Licitaçôes da Prefeilurd MuoicipúI,
lituad! m Rua Pêdro rêli.àdo â piíir do dia I 7. úlr0l2 a paíir das 1,9h00m. na
DivisàodeLicíaçôesdaPrcl'e uã túuridpal -T.l: (O43 ) 3617- 1419 ou no cÍrleÍ.To
elctônico w§lr.lcopolis.prgoÍbr
t óÍ,olis, l7 de fcvmiro de 2o:2.

I Nouc América ila Colíno

MLNICIPIo DE No\'A AMÉRICA DA coLNÂ . EsTÂDo Do PARÂNÁ
Âvrso Dr EDITALDE Ltclr{ÇÀo pRfcÀo ELFTRóNtco n"l{ 20.t2
oBJf,TO: REGISTRO DE PREÇOS PARA À ÊSCOLHÂ DA PROPOSTA
i"ÍAls vANrAJosA pARA A Aer-rlstÇÀo DE TEsTE RiptDo -
(ovrD-r9. coNFORME coNDl(ôFs, euÂNTtDÁDEs E ExtcÉNclÁs
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SSUS -{NEXOS. ÀBERTURÀ: 0A/01i2012
HoúRto' 08n10 vin. pRAZo DE RECURSo Âo EDTTAL: 0l (dois)diâs ureis
antes da dara 6$da pârá âbêÍüm dos.nvelop.s de hlbilit çâo. INFORMAÇôIS
COMPLEMENÍ^RES: O ediral e demis informrçõês enconlIam-sê â disposiçào
dos inreress«los no Depaúmenro d€ Comp6 e Licitaçôes, na -{vênada Par.ná 276.
CÊntm. no sitê btl.oÍg.br ou w§lv.novaaneÍicàdacolinâ.pigov.br e e-nail li.italg
novaânêricàdâcoliü.prsov.bÍe Teletoncs: {41) lsil-1631/ló:8-

1&10t2022

I Nova Olímpia

Aús rcccbimcnto dc p.dido d. c$lâreciÍrfllo ac.rcâ do dcscririvo do ircD 08
dâ lÂbela do Anexo I Temo de Refeênciâ do .dihl do Íêferido pÍegào.
lenficou-s! À ne.essidade dc corÍeçâo, co,fomB segúe:

T.bêI. do irem 3 - f,sPf,CIFlcAÇÁo Dos BENS - do Têrmo de
ReÍÊrêncl.. des.rltiio do hem 08:

Oodê .ê lê:
ÀR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI.WÂLL, 2{M BTUS QUENTE E
FRto, ÍNsrÀLÀDo, 220 v. NÀo supERIoR 

^ 
clAsslFlcÀÇÀo DE

ENERGIA Â.

I Mariópolis

Avrso m uclr'^çÃo
ToMÀDA DE PTEçO If ZÊA!

Objeio: ContÍrtrÉo & .llrDÍclr ..p.d.lbrd. prr. êrêcqto de prvlnctrlrçio
êú pcdr$ poliêdricai.
fipoi MenoÍ pÍeço globâ|.
Rc.ebimeoto dos envelopes: Alé à I ]hlünin. dÕ dia 07,03:202:.
Abcíura dos cDvcloÍEr: Di. 07/0:12022 ts Hh0OmiD.
Preço Márnüo: Rl 725.955,16 (selec.nloc.ê úore e clnco mll, novecÊtrios e

cinqütrt. e cüco reris e d€zaseir .êrtrvoi).
Itrformrçô.s Complêmentrres: poderào ser obddas em hon{úio de cipcdicDrc M
PrefeiÍura líunicipâl de Nôr? Sela Aárbu, siro à Rna WalÊedo Biuencoun .le
Morâcs .' 222, pÊlo foDer 1l-.1266-8100, ou por êmail: li.itâcào/Onsb.plgôvbr
Silc ws,w.íJb.prgo!.bÍ
No!? Santâ Bárbarâ, ló/02/202?.

Pollinl Simere Sotto
Presidônte d! Coqrissâo de Licitaçâo

Poíâria n" 0í/2021
13903noz)

HUi\ilcipto DE pÀLirErRÂ - EsT.r,Do Do pAL{\Á
Sf,GRETÀRIA DE cÊsl i.o PúBLtcÀ

Àvlso DE LtctrAÇÃo -aoNüDÀDf, pRuÇos -\-".03/2022
PROCESSO ÀDltI\ISTRáTM N". 20152i202r

MUNrcIPro DÊ NorA ôLiMPrÂ
DTSPENSA DE LlctT.{Ç 1o - úinor2

O MUNICÍPIO Df, NovÂ OLiMPIA. roflu público a DISPENSA DE
LICITAÇÀO N" 00?/2022, iio sesuinre OBTETO: CoDrmração de €mpêa pm
aquisigâo dc Íóleis . êquipaGtrtos. .l€§iEdos . ux,ntâgem de urna sâla pâra

,rêndimento e $poíe psicôlógicô paB Criân(6 ê -{dolêsceDres qc soliEÉm
impacros en viíude d, Pand€mia dâ SARS - COVID 19. CONTR{TADA:
FELIPE RUIZ LOPES - PÂ?ELARIA, CNPI: .]2.722.66.í/0001-50, VALOR
MAXIMO: RS12.300,00 (do?Ê mil e trêzenlos reais). sêndo RS 10.000,00
adyindo & DELTBERAÇÃO No 04312021 - CEL|CÁ/PR ê R§ ?.300.00 §eído
cúlEpaíidâ do municipio de Nova OlnnpiúPR. Infomnçào ê esc!â.ecnieno
pod.íào sêí úridos p.lo relêfone ({J) l68t-llll ê e,Mil
licnacaolAnovaolnnoia.pr.po!.b. ou nâ Àv. Higiêúpolis, 821. dás 07:.15 ás

| 7iO0 hor.§.
r'íutricipio dÉ Now olinlpii

Prefêiro l,íunicipôl

$199nO22

I NovosontaBúrbara

ÂR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 24OOO BTLIS QUENTE E
FRIo, 220 \,, NÃo SUPERIoR Â CLASSIFICAçÀo DL FNERGTA A,

Tdjas s d€mis coÍdiçnês p€mmecm iDslt Edas. hbliquêse. {a.a.t Marcio
A.dEi Rauber - Prcfeilo

13AA7nA2:2

MUNICÍPI0 DE M.{RIóPoLIS
.Av'tso Dt LrcrTAÇÀo. EDlr-{L DE pRf,cÀo ELETRôNrco N. í2022.
UASG N" 987691- PRoCESSo N' 892022- Tipo de Licilârào: I1ENOR PREÇ-O
t,lcR [Elií. D.la da ÍÊalizaçàô: 08 iro MÀRÇO dê 2022. Abêrt!Í. d. SessãD:

09h0O hor.s. Locsl: *a*.govà.hmpÉVprbr Ô Municipiô dc Meiópolir,PR,
nsre áto 'êpíestüo pilo Sr. Prete'ro yutric'pal Mario LduarJq Lopes Paulek
quc o pe*nlc rllstrulnêíro subs.rc!< e pelo PÍegh ô ofrciâl ilal,uni(ipálidadc
Fnncisúo Valdomirc Bu€no, tomam público que s. êrcoíIrn àerio, ccrtaúe
licilaróiiú na modÂh.lrde PRrGÀO ELI IRÔNICO ,' 5;)U21. do ripo ltilNOR
PREÇo POR lTEi\.l - PÍocesso n.' 89/2022, ôbjctivando â implarrâçào dÊ
REGIS1'RO DÉ PREÇÔS paB tutuE ev€olul aquisiçâo de tinlÂs. mareriÂis de
pinruÉ que srâo utilizâdos pam mânureíçào dis viâs e predios públicos, de aco.do
co,n a eT..incâções conlidâs no Ánexo I, que fâz pâí€ do ediral, qüe s€.á rcEido
pela t i FêdeEl n." 10.520,2002. Dêcrcm Mnnicipal n'18/2020, DecÍero Municipal
n" fir6n008. Lei Cohpleme.6, n" 12lr?006, Lei ComplêmênIar n' l47r0l4:
Decre(o n'8.i38i2015, lti Mmicipal CompbÍEenlâr n" 4l i20(rr, DecrÊIo Municipâl
n" 36,201 t . Decreio Ml]nicipal í' 43/2007. allicârdo-sê. aindâ, subsidiaía,neDle,
no que coube.em, âs d;sFsiçoes coÍridâs nâ Lêi FedêEl n." E.6ó6ll 99.]. e d.Eis
norúrs rêgulãm.Dtar.s aplicáleis à 6É!ie. rcaliaá LICITAÇÀO EXCLUSI\h
PARA À PARTICIPÂÇÂo DE MICRoEMPRESÀS - },E. EMPRÊSAS DE
PEQUÊNO PORTE EPB ÀO MICROEMPREENDEDOR ÍNDIVIDUAL MEI
E SsiÊdadê Coopêmú!ã tS.C.r. As propostas dewlão obeddÉr às espêcifcaçôes
esEbelecidâs por este instrutrÉnro conlocarôrio e s6 anexos, que dele fitzêm
p!íe i e8Íanre- Os eí!€lopes .otrtedo a propo§tÀ d€ prêços e os dôcumê os d.
habilit çào sêrão re.ôbidG corfonne m€ncionado no edirâ|, aÉs o crcdênciameoio
dosiolêressadosqües€âpcs€ arEm p@ panicipsÍ do certame Dô sir. r*w.go!.b.]
compras/pt$r. A sêssão de pÍo.essâmeDto do Prcgão Érá @lizd! elermnicam.tue
no .ile: srw.aôrbr/compÍâspt-bÍ, iniciândo-se no diá 08/01/2012 ás 09h00

I Palmeiro


