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PREFEITURA MUNICIPAL 001

NOVA SANTA BARBARA

de lkeço m@

Processo Administrativo no 541201

OBJETO: Contratação de empresa para execução de
calçada em concreto, na Rua José Coutinho Bezerra, no
Município de Nova Santa Bárbara.

DATA DA ABERTURA: Dia 2110612018, às 14:00 horas.

DOrAÇÃO:
05 - Secretaria [tlunicipal de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos;
15.451.0090.1001 Pavimentação de Vias Públicas,
Construção de meio-fio, Sarjeta e Galeria de Aguas Pluviais;
44.90.51.00.00 - Obras e lnstalações; 863.

VALOR tUÁXln,IO: RS 33.612,90 (trinta e três mil, seiscentos
e doze reais e noventa centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222. ",; 43.3266.81Q0 C. N P.J. N." 95.561 080/0001-60

E-mail: licitacao ?lnsb.or.go,. br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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Nova Santa Bárbara, 17 abril de 2018

CEI:003/2018

À Secreta ria de Administração.

Solicito através deste que seja aberta a licitação da Calçada no Valor de

RS33.612,90 (trinta e três mil seiscentos e doze e noventa centavos) Contrato de repasse

ns OGU ne 17 2611 / 2OI2IMCIDADES/CAIXA.

Atenciosamente,

R rdo Takeo Hamada

Engenheiro Civil

J
lL
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a

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222 - Centro - Cep. 86250-000 - FonelFax (o43) 266.1222
c.N.P.J. N." 95.561.080/0001.60

Sile - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: pmnsb(Onsb.or.oov.br - Nova Santa Barbara - Paraná



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GLOBAL
) )

PROGRÂMA
EMPREENDII\4ENTO
PROPONENÍE
MUNICIPIO
CONSTRUTORA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CALÇADA
PÍef lüunic pal de Nova Santa Barbaía
PÍêÍ Municipalde Nova Sanla 8aÍbaÍa

Rrcardo Takeo Hamada

VALOR OO INVESÍIMENTO

VALOR DO REPASSE

VATOR OA CONTRAPARTIDA

33.612,90

33.612,90

FINANCEIRA

FlsrcA

CONÍRATO N"

PÉSO SERVIçOS A EXECUTAR - Em %
MÊs o€ lvÊs 07

ITEM DESCRTÇÃO OOS SERVrÇOS VALOR DOS

sERVtÇOS Rl MÊs o1 MÊs 02 MÊS 03 MÊS 04 MÉs 05 MÊS 08

1 CALÇAOA 33 612,90 100 00 50,00 50,00

TOTAL SIMPLES . OÁ 100,00 50,00 50,00

TOTAL SIMPLES. RS 33.612 90 16 806,45 16 806 45

TOÍAL ACUT/ULADO , % 100,00 50,00 100,00 100,00 í00,00 100 00 100,00 100,00 100,00

TOIAL ACUMULÂDO - RS 33.612 90

o1toalzo17 Rrcardo keo HaÍnada

L CNICO . CREARESPON

16 806,45 33 612 90 33 612.90 33.612,90

PROPONENTE

33 612 90 33 612.90 33 612,90 @

VISTO CEÊ

@

.)
-9
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PÁGtNA: 1 DE 2

PLÂNILHA DE SERVIçOS SINTÉÍICA COM DESONERAçÁO

OBRA. CALÇADA NA RUA IOSE COUTINHO BEZERRA

UNIDAOE

DE MEDIDA

qUANTI

DADE
MATERIAL

MÃO D€

OBRA

cusÍo
UNITÁRIO

MÃO DE

OSRA
CUSTO TOTALITEM

cóDrGo
DO

SERVtCO

DESCRTçÃO DO SERVrçO

L catçaDA

M3

M3

2s,69

59,9s

140,00

s00,00

3.596,60

29.975,00

1.1

1.1.1

7.7.2

94rO7

94990

CALçADA EM CONCREÍO NA RUA IOSE COUTINHO EEZERRA

LÂsTRO COM PREPARO DE FUNDO, LÂRGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVÉL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

EXECUÇÃO DE PASSETO (CALçADA) OU prSO OE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO lN

LOCO, FEITO EM O8RA, ACASAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016
1.2 RÂMPA

140,00

s00,00

6,30

35,00

1.2.1

7.2.2

94707

94990

M3

M3

0,05

o,o1

LASTRO COM PREPARO DÉ FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE

BRITA, LÂNÇAMENTO MANUAI., EM LOCAI. COM NíVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

EXECUÇÃO DE PASSErO (CALçADA) OU prSO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO rN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACAEAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_0712016

33.612,90TOTAT

/1

(

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinaturê

Responsável pela Veíificação

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Aprovação
e.Ê
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Fwd: CE 0968/20í8 - REGOV/LD - PM Nova Santa Bárbara - CR
772677120'12/MCIDADES - Informa reprogramação e solicita processo
licitatório
'1 nrensagem

takeohamada@bol.com.br <takeohamada@bol.com.br> 1 7 de abril de 2018 17:01
Para: "licitacao@nsb.pr.gov.br" <licitacao@nsb.pr.gov.br>

)e: "projetos projetos" <projetos@nsb.pr.gov.br>
Enviada: 2018104 I 17 1 6:53:58
Para: takeohamada@bol. com. br
Assunto: Fwd: CE 0968/2018 - REGOV/LD - PM Nova Santa Bárbara - CR77267712012/MCIDADES
- lnforma reprogramação e solicita processo licitatório

------ Mensagem encaminhada ----------
De: projetos projetos <pro.jetos@nsb. pr, gov. br>
Dala'. 17 de abril dê 2018 14:51
Assunto: Fwd: CE 0968/2018 - REGOV/LD - PM Nova Santa Bárbara - CR77267712012/MCIDADES -

lnforma reprogramação e solicita processo licitatório
Para: engenharia engenharia <engenharia@ nsb. pr.gov. br>

1----- Mensagem encaminhada -------
Je: gigovld03@caixa.gov.br <gigovld03@caixa.gov.br>
Data: 17 de abril de 2018 14:42
Assunto: CE 0968/2018 - REGOV/LD - PM Nova Santa Bárbara - CR77267712012/MCIDADES -

lnforma reprogramaÇão e solicita processo licitatório
Para: "projetos@ nsb. pr.gov. br" <pro1etos@nsb.pr.gov.br>, "kondoeric@holmail.com"
<kondoeric@hotmail.com>, "chrisnsb@gmail.côm" <chrisnsb@gmail.com>

cE 0968/2018 - REGOV/LD Londrina, 17 de abril dê 2018

À Sua Excelência o Sênhor

Eric Kondo

PreÍêito do Município de Nova Santa Bárbara - PR

https://mail.googlê.coíÍVmaiUu/0/?ui=2&ik=1463514b4d&jsver=svcFoZ3qpyc.pt_BR.&viêw=pt&sêarch=inbox&th= 162d53276314e983&siml= 162d5327631ae€
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Assunto

E-marl de lsmweb - Soluções pâía lnlernel - Fwd: CE 0968/2018 - REGOV/LD - P[, Nova Santa Bárbara - CR 772677 t2O|2lMCtD

lnforma reprogramaçáo ê solicita procêsso licitatório

006ReÍ.: Contrato de Repâsse OGU n." 772677l2012lMCIDADES/CAIXÂ

0390.08í -í I

Programa Plânejamento Urbano

Senhor Prêfeito

1 Após análise da documentação encaminhada para a ulilização do saldo dos recursos, informamos que a

reprogramação foi considerada viável sob os âspeclos tecnicos de engenharia.

1.1 O quadro com o Íesumo da reprogramaçáo ficou com a seguinte disposiçào

Elápa [,]êlâ / SotsMer, (se llo!rye4 CIEF/LOTE §t'ução vl anEior (RS) v{vEente (RS)

1

Obíâ Executêda - Santos ê
Gonçalves 065/2013 Concluído 82.656,94 82.656,94

2

ObÍa Executada - Anunciâto de
Almeida Caa 002t2016 Concluido 5s.595,32 s5.595,32

3 A LicilaÍ 047t2017 Licitado/em execução

o47t2017 Licitado/em execuÉo 524.20 524.243.1 Serviços Píeliminares

8.270.45Drenagem de Águas Pluviars 047 t2017 Licitado/em execução 8.270,45

o4112017 Lrcitado/em execução 22.976,47 22.976.81Meio Fio, Calçadas e Rampês

Pavimenlação o47 t2017 Licitado/êm execuÉo 44.002.98 44.002 983.4

3.5 Sinalização 04712017 Licilado/em execLrçáo 184 54 1U,54

Anahsado a licrtarCâlçâda

4.1
Calçâda em concÍeto na R- José C
Bezzera Analisado a licitar 33.571.60

Rampa Anâlisêdo a licilar 41 304.2

ÍOTÀL OE
E]{GE}.IHARTA

214.211,30 247.421,20

33.612,90Variação
do Vl

https://marl.google com l-lr,aillul0l?rt=2&ik=1463514 Md&tsvêí=sVcFoZ3qpyc pt_BR-&vrew=pt&sêarch=rnbox&th='162d5327631âe983&siml= 162d5327631aeS
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2 Têndo em vista que o valor reprogramado ficou maior quê o atual, solicitamos o atendimênto da seguinte
documêntação:

- lnserir no SICONV Declâração de Previsáo Orçamentária de ContÍapartida com o valor ajustado (modelo CAIXA);

- Enviar 1 via do Termo Aditivo em anexo, devidamenle assinadâ inclusive quanto as DUAS testemunhas;

- Apresentar comprovante de recolhimento das 2 DLEs ânexa.

3 Lembramos que a vigência irá expiÍar em 30/06 e que essa será a última prorÍogação autorizada. Solicitar a
prorrogaÇão com justificativa plausível na aba TAs no SICONV, com um prazo que cônsidêrê pagamentos e a prestaÇão de
contas Íinal.

00?

r Esclarecemos que a rêsponsabilidade peÍtrnente aos processos licitâtórios cabem exclusivamente aos PÍoponêntes
das opêrações, que devem atender a Lei 8.666/93, para lanlo, solicitamos que a documentação abâixo sejâ anexâda no

SICONV através de registro nas abas'Processo de Execuçáo" e "Contratos/subconvênios" (todas as cópias inseridas no

SICONV devem ser legiveis)i

- Aba Processo de Exêcu

a) Publicação do Íesumo do edital no DOU; z

b) Ato de homologação;/

c) Despacho de adjudicaçáo;/

d) Planilha orÇamentáriâ proposta pêlâ empresa vencedora;/

e) Cronograma físico-financêiro proposto pela empresa vencedora;/

- Aba Contratos/Subconvênios:

0 CÍEF - Contrato de execução/ÍoÍnecimento firmado com a empresa vencedoe,/

g) PublicaÇão do Extrâto do CTEF;

h) Declâração emitida pela empresa vencedora da licitaçáo ou pelo contralado atestando que a empÍesa vencedora -
da licitaçáo nâo possui em seu quadro societáÍio servidor público da ativa, ou empÍegado de empresa pública ou de

sociedade de economia mista, do órgáo celebrante,

i) Declaração Ílrmadâ pelo chefe do poder executivo, âtestando que a licitação atendeu às formalidades e aos ""'/
requisitos dispostos na Lei de Licitações (conforme modelo Caixa);

5.1 Lembramos que as Declaraçóes devêm sêr inseridas no SICONV e ainda aplgsglledes_g-t4-y!ês_gllginais a

essa GIGOV/LD.

https //mail.googlê.com lmaillúl0l?ut=z&tk=14ô3514 Md&jsvêr=sVcFoZ3qpyc.pl_BR.&viêw=pl6,sêâÍch=inbox&lh= 162d5327631âe983&sim l= 1 62d53276314eS



181Q412018 E-mailde lsmweb - Soluções pâra lnternel - Fwd: CE 0968/2018 - REGOV/LD - PM Nova Santa Bárbaía - CR772677t2Ol|2tMCtD

5.2 Orientamos que as publicaçóes sejam rêâlizadas no DOU, DOE e DOM para que náo haja a necessidade das
demais comprôvações.

008

5.3 Para os casos em que a publicação se dê na impÍênsâ oficial, o Contralado apresentâ declaração pâra compor o
processo, na quâl infoÍme a lei e respectivo artigo que êstabelecem os inslrumentos considerados como "lmprensa Oficial',
caso o instrumento utilizado não êsteja contemplãdo na definiçãô de "lmprensa OÍicial", estabelecida no item 2 4 abaixo.

5.4 Quando a imprensa oficial adotada pelo Contratado for quadro e/ou mural de avisos, além da tei autorizativa e
respectivo artigo, a declaraÇáo citada no item antêrioÍ deve atestar o período e o local da publicaçâo.

5.5 O termo "lmprensa Oficial" Ílca definido como sendo o veículo oficial de divulgação da Administraçáo Pública, sendo,
para os Municípios, o Diário OÍicial da União, Diário Oficial do Estado ou o Oiário Oficial do Municipio, ou o que for deÍinido
em lei do respectivo ênte.

5.6 lnformamos que é de inteira responsabilidade do Convenênte a observância do rol dos documentos
licitatórios previsto pêla PorlaÍia lnteÍministerial 507/20í1 a serêm inseridôs no Sistema de Gestão de Convênios ê

Contratos de Rêpasse - SICONV, além dôs citâdos acima exigidos pela CAIXÂ.

6 Quando se tratar de Sistema de Registro de Preços - SRP, resultantê de licitâÇão promovida por órgáô de outro

ente, além dos documentos ftstados acima, deverão ser apresentados, ainda, os seguintes documentos:

â) lei municrpal ou estadual, de acordo com o Contrâtado, que regule o SRP, prêvendo a

possibilidade de aproveitamento do Registro de Preços decorÍente de licitaÉo Íealizada por outro ente,

b) anuêncra do órgão que efetuou o processo licitatório para que o Contratado utilize o referido SRe
acompanhado da indicaÇão dos possíveis fornecedores e respeclivos preços a serem praticados, obedecida a

ordem de classificação;

c) ata de registro de preços, observando-se o não esgotamento do seu prazo de vahdâde até a data
da contratação dos bens/serviços, sendo que a vâlidade não podêrá ser supêriôr a doze meses, incluindo

eventuais pÍorrogaçôes, satisfeitos os demais requisitos da Lei no 8.666/93;

d) declarâÉo de justificâtivâ de vantâjôsidade das adesõês, uma vêz quê o atl.22 do Decrêto no

7.982, de 2310112013, afirma "desde que devidamente .iuslificada a vantagem, a ata de registro de preÇos,

durante sua vi9ência, pôderá ser utilizâda por qualquêr órgáo ou êntidade da administrâção pública Íêderâl que

não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

7 Solicitâmos que, quando do encaminhamento, sejam enviâdos apenas os documentos solicitados (DeclaraÇóes

com os textos originais, sem altêÍações) e que os documentos inseridos no SICONV estejam lêgívêis.

Respeitosamente

https //mail.google.côm lmàillul0l?ut=2&ik=1463514 Md&jsver=svcFoZ3qpyc.pl_BR.&viêw=pt&seârch=inbox&th= 162d532763 Í ae983&srml= 162d5327631ae€
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009
Caroline Gutman

Assistente

(43\ 3575-1487

Paulo Rogério S. Pereira

Arquiteto

(43) 3575-1495

Amilcar Luna

^\Supervisor 
CentÍalizado?l Fllial

Representação da Gerência Executiva e Negocial de Governo

(43) 3s75-1516

[,4essras A. Rosa Junior

Coordenador Centralizadora/Filial

Representaçáo da Gerência Executiva e Negocial de Governo

^."..dernar F. Baptisla

Di,,, Lle Conv í;ttit,-)a. PicJa,l.a
Prt:f. h,!L.tnc. dt,- Nr;,;,1 Satiltt Earbar;-t-PR

Ademar F. Baptista

D iv. d e Convê n ios/P roj etos.
Pref. llunc. de Nova Santa Barbara-PR

3 anexos

-rn

ú))

!l

TermoAditivozip
24K

Declaracao_Prêvisao_Orcamentaria.doc
31K

DÊCLARACAO REFERENTE A EMPRESA VENCEDORÁ DA LICITACAO
41K

https://mail.google.com lmaillrl0l?ut=2&'k=1463514Md&jsvêr=sVcFo23qpyc.pt_BR.&vrew=pt&search=inbox&th= 162d5327631ae983&srml= 162d5327631aeS
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊructa trureRrua

Nova Santa Bárbara, 17lO4l2O1B

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pelo Sr. Ricardo Takeo Hamada, solicitando a contrataçâo de empresa para
execuÇão de calçada em concreto, na Rua José Coutinho Bezena, no Município de
Nova Santa Bárbara, em atendimento ao Contrato de Repasse OGU
772677l2012lMClDADESICAIXA - Programa Planejamento Urbano, para que sejam
tomadas todas as providências necessárias para abertura de procedimento
licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

/
ondo

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencouft de Moraes no 222, Centro. I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná



ESTADO DO PARANA

CORRE.SPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 18/04 I 2018.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa para execução de calçada em
concrêto, na Rua Josê Coutinho Bezerra, no Município de Nova
Santa Bárbara.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação orçamentária para
contrataçáo de empresa para execução de calçada em concreto, na Rua José
Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara, em atendimento ao
Contrato de Repasse OGU 772677/2OL2|MCIDADES/CAIXÂ - Programa
Planejamento Urbano, num vaior máximo de R$ 33.612,90 (trinta e três mil,
seiscentos e doze reais e noventa centavos).

Sendo o que se apresenta parâ o momento.

Atenciosamen

Elaine C 8ti tk dos Santos
Se tor de Lic tações

-gIt*Iffi

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 011

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - - - E-mail licitacaoú)nsb.pr.gov.br- rvrrr.15!.pl.ggl-.§r



PREFEITURA MUNICIPAL
412

NOVA SANTA BARBARA

§

ESTADO DO PARANA

CORRFSPONDÊNCIA INTERNÂ

De: Departamento de Contabilidade
Para: Departanento de Licitação

Em atençáo à correspondência interna expedida
por Vossa Exceiência em data de 18104 l20 18, informamos a existência de
previsâo de recursos orçamentários para contrataçáo de empresa para
execução de calçada em concreto, na Rua José Coutinho Bezerra, no
MunicÍpio de Nova Santa Bárbara, em atendimento ao Contrato de Repasse
OGU 772677 I2OI2IMCIDADES/CAIXA - Programa Planejamento Urbano,
num valor máximo de R$ 33.612,90 (trinta e três mil, seiscentos e doze reais
e noventa centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária
é:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.451.0090.1001 - PavimentaÇão de Vias Públicas, Construção de meio-ho,
Sarjeta e Galeria de Águas Pluviais;
44.90.51.0O.0O - Obras e Instalações; 863.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 21 maio de 2018

Atenciosamente,

Laurita So Campos
Contadora/CRC 45096lO-4

Rua Walfredo Binencourr de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, >< - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA 013

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2l IOS I 2018

Prezado Senhor,

Em atençào à correspondência expedida pelo Sr. Ricardo Takeo
Hamada, Assessor Técnico de Engenharia, solicitando a contratação de
empresa para execução de calçada em concreto, na Rua José Coutinho
Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara, em atendimento ao Contrato
de Repasse OGU 772677 I2OI2IMCIDADES/CAIXA - Programa
Planejamento Urbano, num valor máximo de R$ 33.612,90 (trinta e três mi1,
seiscentos e doze reais e noventa centavos) e informado pela Divisão de
Contabilidade da existência da previsáo orçamentária atrâvés da dotaçáo:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
001- Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos;
15.451.0090.10O1 - PavimentaÇão de Vias Públicas, Construção de meio-Íio,
Sarjeta e Galeria de Águas Pluviais;
44.90.51.0O.00 - Obras e Instalações; 863.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitaçáo a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine udi dos Santos
Setor de Lici ES

Itua walfredo BiftencouÍt de Momes, 222 - Cep. 86250-000 - I'one/Fa\ (041) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.0li0/0001 '60
E-mai) licitacao ansb.pr.gov,br ' Nova Sanla Barbara - Paraná
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* PREE EITT'RJà MUNICIPÀI DE NOVÀ SÀI{TÀ BARBÀR'A
ê,v. l.úalfiedo Eittencourt de Moraes n" 222,

Fone 043-3266-8100
CNPJ N.. 95.561.08 0,/0001-60

E-rna1f: pmnsb!Gnsb.pr.gcv.br - Nova Santa Bárbaaa Paraná

Perêcer juríd5.co

Solicitante: Departamento Municipal de LicitaçÕes
Contratos

e

Parecer prévio modalÍdade a ser adotada

Cuida-se de parecer juridico acerca da

modalidade Iicitatória adequada para contratação de

terceiro responsáveI pela execução de calÇada em

concrêto na Rua José Coutinho Bezerra, no Municipro
de Nova Santa Bárbara, em atendimento ao contrato dê

repasse OGU'712611/2A12IMCIDADES,/CAIXA - Programa

Planejamento Urbano, num vafor máximo previsto de R$

33.612,9A (trinta e três mil e selscentos e doze

reais e noventa centavos), conforme requerido pela

Secretaria Municipal de Obras, Trabalho e Emprego.

E o relatório.

Página 1 de 8
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PREEEITT'RÀ MUNTCIPAI DE NOVÀ SÀNTÀ BÀRB.AR]A
Àv. Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222,

:oI]e 043 3266-e-:CA
cNPi N. " 95.561. 080,/0001-60

E-nalf: pannsq.nsb.pr.qc?.br - Nova Santa Bár:baaa - Pa.alá

*

ALen do pedJ-do formulado peLa

Secretaria a ser beneficiária com a pretensa

contr ataÇão, com delimitação do objeto, consta nos

autos a indicação de dotação orçamentária especifica
e parecer contábi1 balizando à negociaçào.

AcresÇa-se a

autorizada pela
.isso, a contrataÇão está
autoridade adrninistrativa

Pois bem, em sendo obra, de 1â, pela

natureza do objeto se excfui a incidência de algumas

das rnodafidades licitatórias existentes no mundo

j uridico-administrativo. É o caso do pregão, do

concurso e do leifão, que se aplicam para outros bens

que não obras.

devidamente

competente.

8.666/93,
tomada de

plural ) e

arlrgos 22

Resta, pelo que consta na Lei

as seguintes modalidades: o convite,
preÇos (ora na Lei no singular e ora

a concor:rência púb1ica, de acordo com

e 23.

n.

a

no

OS

O critério de esco.Lha entre cada uma

das modalidades acima descritas é o vaLor da

coni-rataÇão, cuj o legrslador ordinário,
levantamento desse critério considerou:

quando do

uanto maior

?áJr-..e
)

zi eB
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PREEEITUR,À MI'NTCTPÀ,, DE NOVA SÀ}ITÀ BJARBÀR,A
Av. Walfredo BitLêncourt de Moraes no 222,

Fone 043-3266-8100
cNP,- N. " 95.561.C80,/0001-60

E-mai1: pmnsbl3rLsb.pr.qôv.br - Nova SanEa Bárba:ra - Paraná

o volume finance i ro,

"Art. 23 [...]
§ 4o Nos casos em

Adninistração poderá

preÇos e, em qua )quer

que couber convite,
utifizar a tamada

caso/ a concarrência. "

complexldade da

a

de

ma10r a

peculiaridade, um procedimento de maior rigor
que o valor da contratação vai aumentando.

há uroa

com o

Se feita uma pirâmide para if usr,rar a

relação entre a concorrência púb1rca, a tomada de

preÇos e o convite, a concorrência pública ocuparia o

topo da prrâmide, 1á que abrange negociaçôes de maior

vuLto, além do euê, pode abranger, por

discricionariedade administrativa, tudo quento possa

ser contratado mêdiante a tomada de preÇos e o

convite.

negociação, daí eue, para cada modalidade

E o que está cal-cado na Lei Geral de

Li- ci tações e Contratos:

No plano intermediário (entre a

concorrêncla públlca e o convite) fica a modalidade

tomada de preçosr euê, a rigor do dispositivo aci-ma,

pocierá ser utifizada em subst-ituiÇão ao convite,

)
Página 3 de I
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* PREEE ITT'RÀ MT'NI CI PÀI DE NOVÀ SÀ}ITÀ B:ARBARA
Av. Walfrêdo Bittencourt de Moraes no 222,

fone 043-3266-810C
cNPJ N. ô 95.561.0IC/0001-60

E-mail: pmn sbG n sb. pr.gov.br: - Nova Santa Bárbara - ?araná

quando este cabivel, levando em conta, ainda
novamente, a discricionariedade do Adminrstrador
aspectos de conveniência e oportunrdade púb1ica.

Feitas tais consideraÇões, é lÍclto
transcrição da Lei, com as modalidades

ê

colaÇão a
critérios
hipotese:

9ue,
seria

dessas modalidades que se apIícariam

a

e

à

"Art. 23. As nodafidades de ltcitação a gue se

referem os jncisos I a III do artiqo anterior
serão determinadas em função dos seçruintes

limites, tendo em vista o vafor estimado da

ccntratação:
I - para obras e serviços de enqenharta:

a) convite até R§ 750.004,40 (cento ê

cinquenta mil reais) ;
b) tomada de preços até RS 1.504.040,44 (un

nifhão e quinhentos mif reais) ;
c) concorrência: acima de R§ 7.500.04A,04 (um

nifhão e quinhentos nil reais);"

Disse-se "se apllcariam" em razão de

da Ieitura do dispositivo, a modafidade convite
a adequada à contratação da execução do

todavia, na humrlde rntelecção destecal çamento,

Fági:ia 4 de I
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PREFEITT'RA MI]NICIPAI DE NOVÀ SÀNTÀ BÀRBÀRJA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222,

Fore C43-3266-8100
cNPJ N.. 9 5 . 5 6 1 . 0I 0 ,/ 0 0 0 1- 6 0

E-ra1l : r-)mnsbcnsb. pr ov.l,rr - \ova Sêrta tsárbarâ - Paraná

signatário não srgnifica
por que .

a maas adequada. Expl i co o

Página 5 ie I

E que no convite, o modo da pubiicidade
do certame é muito frágiI, raso, o que PODE deixar a

desej ar no que tange à ampla particrpaÇão de

interessados, e, via de consequência, deixar a

desejar em melhores propostas. Ilustrativamerte:

"Lei n. 8.666/93

Art. 22. t. . .l
§ 3o Convite é a modafidade de licitaçãa entre
interessádos do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados au nãa, escofhidos e convidados êm

número ninino de 3 (três) pela unidade

adr,inistrativa, a qual afixará, em locaf
apropriado, cópia do instrumento convocatório e

o estenderá aos demais cadastrados ,'la

carrespondente espectalidade que ma n i fes ta rem

seu jnteresse cam antecedência de até 24 (vlnte
e quatro) horas da apresentaÇão das prapostas. "

Enquanto que, na tomada de preços

\
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* PREFEITT'RA MI'NICIPÀI DE NOVÀ SÀTiITÀ BÁRBÀR]â,
Av. Walfredo Bittencolrrt de Moraes n" 222,

aonê 043-3266-8100
cNPJ N.. 95.561.080,/0001-60

E-mail: omnsbGrsb-pr.gcv.llr - Nova Santa Báabara Parará

aü ta ta fmente

qarantidas por
com recursas federais at-l

í nsL i tu ições federa i s;

II - no Diário aficlal do Estado, ou do

Distrito Federal quando se trdtar,
respectivamente, de licitação felta por órgão

ou entidade da Administração Pública Estadual
ou Municipaf, ou do Distrito Federal;

III em jarnal diário de grande circulação no

Estado e também, se houver, em j ornal de

circu)ação no Municipio ou na reqiãa onde será

realizada a obra, prestada o servíÇo,
fornecido, afienado ou aTugado o ben, padenda

ainda a AdnínistraÇão, conforme o vulto da

1lcitação, utifizar-se de autros meios de

divulgação para anpl-iar a área de competiçâo. "

Diante do exposto, opino pelo uso da

modal-idade Iicrta:ória tomada de preços para balizar:
a contrataÇão de terceiro responsáve1 pela execução

de calçada em concreto na Rua José Coutinho Bezerra,

no Municipio de Nova Santa Bárbara, em atendimento ao

De

melhor medida de

modo flagrante:
publ icidade .

uma maior e até

)
Páglie 7 de I
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contrato
Proqrama

PREE"EITURA MIJNICIPAI DE NOVÀ SÀNTÀ BARBÀR]À
Àv. Walfredo BittencoL-irt dê Moraes no 222,

Fone C13-3266-8100
cNPJ N. . 95.561.080 /0C01-6C

E-nail: pmnsbGnsb.pr.go./.br: Nova Sanca tsárbara Paraná

de repasse AGU 112611 /2A12/MCIDADES/CAIXA

P. anej amento U rbano.

rntelecção
E o parecer, que submeto a mefhor

Nova Santa Bárbara, 22 de maio de 2018.

Gabrie]- ÀImêida dí.lesus
ípa1Procuradpr Munic

?ár-.â I ie I
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PREFEITURA MUNICIPAL

* HSÉn
f6tado do Pamrá

CORRESPONDENCIA INTERNA

De:- Prefeito Municipal

Para: - Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de TOMADA DE PREçO t" 412018, que tem por
objeto a contratação de empresa para execuçáo de caiçada em concreto, na
Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara,
normatização de procedimentos administrativos, consultas, e em todos os
demais assuntos correlatos à área, nos termos da Lei n" 8666 de 21 de
junho de 1.993.

Anexo ao presente, Portaria n" OIO 12017 , designando os
membros da Comissáo de Licitação. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitação seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convier pârâ que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de licitação para as providencias
necessarlas

Nova Santa Bárbara, 23lOS I 2Ol8

Kondo

Prefeito Municipal

Rua Walftedo Binencouí de Moraes n" 222, Centro, S 43. 3266.t 100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - www.nsb.Dr.qov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA 0 ?3

EDTTAL DE L|CITAçAO
TOMADA DE PREÇO no 412018.

Processo Administrativo n" 5412018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, ESTADO DO PARANÁ, atTavés da
Comissáo Permanente de Licitação, torna Público que
farâ realizar no dia 2110612018, às '14:00 horas, na sede
da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à
Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Bairro Centro,
nesta cidade, licitaçáo na modalidade TOMADA DE
PREÇO, do MENOR PREÇO GLOBAL, conforme se
especifica a seguir:

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
2110612018 às 14:00 Horas

OBJETO - Contratação de empresa para êxecução de calçada em concreto, na
Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara.

VALOR MÁxlMo - R$ 33.612,90 (trinta e três mil, seiscentos e doze reais e
novênta centavos).

DOTAÇÃO -
05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
00 1 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.451.0090.1001 - Pavimentação de Vias Públicas, Construção de meio-fio, Sarjeta e
Galeria de Águas Pluviais;
44.90.51.00.00 - Obras e lnstalaçoes; 863.

O EDITAL COMPLETO, seus respectivos projetos, memoriais e anexos, poderá ser
retirado na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Setor de Licitações, sito a Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR, ou ainda
ser solicitado pelo telefone 43-3266-81 00 ou
através do site www. nsb. pr.qov. br

Nova Santa Bárbara, 24 de maio de 2018

"e-mail" licitacao@ nsb.or.qov.br ou

Silvio Ro de Lima
idente da Comlssáo de Licitação

Portaia no 010/2017
,/"

Rua Walfredo BittencouÍt de Mo.aes, 222 - 6(0Ix43) 3266-8í00 (1.\.P.J. 95.561.0E0/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.oÍ eov.br - Nova Santa Bátbata - Parcná



PREFEITURA MUNICIPAL 024

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TOMADE DE PREÇO No 4/2018
Processo Administrativo n' 54/20'1 8

Senhor licitante:

Visando possível comunicação Íutura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara e a
sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo dê Retirada de Edital, abaixo,
remetendo-o ao Setor de Licitaçóes por meio do Íax (43) 3266-8í 00 ou para o e-mail
licitacao(Onsb.pr.qov.br.

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
i comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras

informações adicionais pertinentes ao certame licitatório.

.'J

t\lN,
Silvio Roslràe tima

Presidente da Comissão de Licitação
Portaria no 01012017

Rua Walfredo BittcncouÍ de Moraes no 222. Centro- Fone 41. 1266.8100. CEP - 86.250-000 s\ova Sarta Ilárbara- PaÉna
nr pov hr



PREFEITURA IVUNICIPAL 025#f§!ir

tHl
.=Ifr--ti:,

NOVA SANTA BARBARA
E STADO DO PARANA

TOMADE DE PREÇO No 4/20í8
Processo Administrativo n' 54/201 I

Objeto: Contratação de emprêsa para execução de calçada em concrêto, na Rua José
Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e deseja
ser informada de qualquer alteração pelo e-mail ou
pelo tel/ íax

, aos I t2018

1

Carimbo Padronizado da Emprêsa

)
Rua Walfredo BitÍencouí de Moraes n'222, Centro, fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paranà

rmw.nsb,pr,gov.E



@S PREFEITURA I\4UNICIPAL

l[*]i rvovA sANTA BARBARA
=.E"".É: ES TADO Do PARANÁ

0 ?6

TOMADE DE PREÇO No 4/20í8
Processo Administrativo n" 54120í8

Objêto: Contratação dê empresa para execução de calçada em
concrêto, na Rua José Coutinho Bezera, no Município de Nova Santa
Bárbara.

Entrega dos Envelopes: Até às í3:30 horas do dia 2í106/20í8. Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, Rua
Walfredo Brttencourt de Moraes, n' 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

Abertura dos Envelopes: Na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara -
PR, às í 4:00 horas do dia 2'll0âl2018.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, ESTADO DO
PARANÁ, em atendimento a solicitação da Secretaria de Obras, Trabalho e Geração de
Empregos, através da presente licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO, consoante a Lei
Fedêral no 8666/93 e posteriores alteraçóes, tem a finalidade de receber propostas para a
contratação, pelo critério MENOR PREÇO, POR LOTE, do objeto descrito no art. 1o e de acordo
com projeto em anexo e a Dotação.

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e GeraÇão de Empregos;
00í - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
í5.451.0090.100í - Pavimentação de Vias Públicas, Construção de meio-fio, Sarjeta e Galeria de
Águas Pluviais;
44.90.51.00.00 - Obras e lnstalações; 863.

í - DO OBJETO

1 .1 - Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para
execução de calçada em concreto, na Rua José Coutinho Bezena, no Município de Nova
Santa Bárbara, coníorme relação de quantitativo e cronograma Íísico financeiro, anexa ao
presente edital, dele fazendo parte coníorme as especificaçôes a seguir:

Objeto: Contratação de empresa para execuçâo de calçada em concreto, na Rua José
Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara.

Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviços.

Prazo de Vigência do Contrato: 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do
contrato.

Prêço Máximo: R$ 33.6í2,90 (trinta e três mil, seiscentos e doze reais e noventa
centavos).

Recursos financeiros: Contrato de Repasse OGU 77267712012lMCIDADES/CAIXA -

Programa Planejamento Urbano.

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas com a execução do objeto do edital em epígrafe serão financiadas
com os seguintes recursos orçamentários:

I{ua Walfredo Biftencoun de Moraes no 222. Centro- Fone 41. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara- Parani
J

.Dr.go\ br
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PREFEITURA l,'lUNlCl PAL 0 7

NOVA SANTA BARBARA
ESTPDO DO PARANA

- Contrato de Repasse OGU 77267712012IMCIDADES/CA|XA - Programa
Planejamento Urbano, no valor de R$ 33.612,90 (trinta e três mil, seiscentos e doze reais e
noventa centavos), que serão pagos conforme execução da Obra e mediçôes feitas pelo
Municipio.

3 - COND|çOES DE PART|C|PAÇÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitaÇão

a) Empresa do ramo cadastrada, nas condiçôes exigidas pela Lei no 8.666, de 21 de junho de
í993 e suas alteraÇões, na Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná -
SEAP, com certificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento
das propostas (envelopes n" 1 e n" 2), ou;

b) Empresa do ramo cadastrada, nas condiÇões exigidas pela Lei no 8.666, de 21 de junho de
í993 e suas alterações, em outros órgãos ou entidades da administração pública, com certificado
de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes
n' í e n" 2), ou;

c) Empresas que preencham as condiçóes exigidas para o cadastramento nos termos do art. 22, §
2o da Lei no 8.666/93.

3.2 - Está impedido (a) de participar da licitação

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

b) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou
subcontratado,

c) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou
indireta íederal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida
de contratar com o licitador.
d) servidor ou dirigente vinculado ao licitador,
e) consórcio de empresas.

3.3 - Empresa que Íaz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar
somente uma única proposta, sob pena de rejeiÇáo de todas.

4. DA APRESENTAÇAO DOS ENVELOPES

4.1. Os envelopes I e ll, contendo, respectivamente, a DOCUMENTAÇÂO referente à habilitação,
e PROPOSTA, deverão ser entregues até na data, horário e local indicados neste Edital,
devidamente fechados e opacos, identificados na face de cada qual com os seguintes dizeres:

í) - ENVELOPE "r" - OOCUMENTOS DE HAB|LTTAÇAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
REF.: TOMADÂ DE PREÇOS N" 4/20í8
NOME DA PROPRONENTE:
ENDEREÇO DO PROPONENTE:

4
Rua walliedo Biflencourt dc lvloraes no 222, Centro- Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 No!a Santa Btubara. PaÍaná

*rls,nsb,Dr-EoT.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍ ADO DO PARANA

2). ENVELOPE "II" - PROPOSTA DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
REF.: TOMADA DE PREÇOS No 4/20í8
NOME DA PROPRONENTE:
ENDEREÇO DO PROPONENTE:

4.2. Não será concedido prazo suplementar para a apresentação dos envelopes, nem
permitida à alteração ou substituição do conteúdo dos mêsmos, ou ainda correção do que
constar nos documentos ou propostas.

5 - DO T|PO, PREçO E CONOTÇÕES DE pAGAMENTO:

5.1 . A licitação será realizada sob o regime de empreitada por menor preço, por lote, sem reajuste
de preços.

4 S.Z. O valor máximo admitido na presente licitação será de R$ 33.6í2,90 (trinta e três mil,
seiscentos e doze reais e noventa centavos).

5.3. A CONTRATADA poderá apresentar fatura parcial para pagamento, correspondente as
etapas dos serviços executados. As faturas parciais não poderão possuir valores inferiores a 10%
(dez por cento) do valor global do contrato, como também a íatura final não poderá ser inferior a
40% (quarenta por cento) do valor global do contrato. O pagamento será efetuado após
aprovação da folha de medição.

5.4. Nenhum pagamento lsentará a empreiteira das responsabilidades contratuais, nem implicará
na aprovação definitiva dos serviços correspondentes.

5.5. Fica estabelecido que o Municípro poderá a qualquer momento, alterar ou interromper a
execução das obras, modificando ou rescindindo o contrato, pagando neste caso, à empreiteira
contratada, somente os serviços executados até a data da rescisão, com o devido desconto dos
percentuais do INSS bem como o expressamente determinado pela Lei no. 8.666/93.

6 - PRÂZO DE ENTREGA DA OBRA:

6.1. O prazo máximo para execução da obra, objeto da presente licitação, será o previsto no item
1 deste edital.

6.2. O prazo de execução é improrrogável, salvo ocorrência de força maior ou caso fortuito, que
deverão ser Íormalmente justificados, flcando a critério da administração, a aceitação ou não
dessa justificativa.

7 - DA HABILITAçAO PRELIMINAR - ENVELOPE N' 1

Os licitantes deverâo apresentar no ENVELOPE l, devidamente fechado e
inviolado, os documentos abaixo relacionados que deverá ser apresentado em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada, por cartório compêtente ou servidor da
Administração. As folhas deverão, preíerenctalmente, ser do tamanho A4 (21 ,0 X 29,7cm) e a de
rosto deverá conter a mesma indicação do ENVELOPE No í. O volume preferencialmente
encadernado com tipo espiral, deverá conter o índice dos documentos com as páginas
correspondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da
proponente.

5
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7.1 - euANTo A HABtLtTAÇÃo JUníotca;

7.1.1 - Certificado de Cadastro, nas condições exigidas pela Lei no
8.666 de 21 de junho de í993 e suas alterações, no setor de Cadastros e Obras do Licitador, ou,
na Secretaria de Estado de Administraçáo do Paraná (SEAP), ou ainda em qualquer outro órgão
ou entidade da AdministraÇão Pública, com Certificado em vigência na data limite estabelecida
para o recebimento dos envelopes no 01 e no 02.

7.1.2 Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro
de pessoal menores de '18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviÇos
perígosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendrz, a partir de 14 (quatoze) anos. (Modelo no 09 - Anexo).

7 .1.3 Registro comercial, no caso de empresa individual ou ato /
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

- sociedades comerciais, ê, no caso de sociedades por açóes, acompanhado de documentos de1 eleição de seus administradores ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis
acompanhado de prova da diretoria em exercÍcio, com o ramo de atividades compatível com o
objeto deste edital.

7.2 - QUANTO A REGULARIDADE FISCAL:

7.2.1 - Prova de Regularidade com as Fazendas:

a) Federal mediante a apresentação de certidão expedida /
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à DÍvida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 1'1 da Lei Federal n.o
8.21211991, às contribuiçôes instituídas a título de substituição, e às contribuiÇóes devidas, por lei,
a terceiros;

b) Estadual mediante a apresentação de certidão de /
regularidade íiscal e certidão negativa de dívida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da empresa;

c) Municipal mediante a apresentação de certidão negaliva /
emitida pela respectiva Secretaria de Fazenda do Município da sede da empresa;

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

7 .2.2 - Prova da situaÇão regular perante o Fundo de Garantia por -z-
Tempo de Serviço - FGTS (CRS);

7.2.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova /
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentaÇão

de certidão negativa, nos termos do Titulo Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei ne 5.452, de 1q de maio de 1943. (NR);
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7.2.4 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) mediante a apresentaÇão do comprovante de inscriÇão e de situaÇão cadastral
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

7.3 - QUANTO À HAAllrrlçÃO TÉCNtCA:

7 .3.1 - Declaração de recebimento de documentos (Modelo n" 03
- Anexo);

7.3.2 - Atestado de visita (Modelo n' 04 - Anexo) expedido pelo-l
Iicitador. E recomendado à proponente, quando da visrta ao local da Obra, que obtenha, por sua
exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. Todos
os custos associados com a visita ao local da Obra serão arcados integralmente pela própria
proponente;

a) A vistoria deverá ser previamente agendada junto ao Departamento
de Engenharia, pelo telefone (43) 3266-8100, com Ricardo, e rcalizada por profissional com
conhecimento de elementos técnicos para elaboração da proposta devendo ser representante,
sócio, íuncionário ou responsável técnico da empresa, com capacidade e responsabilidade para
atividades relacionadas com a execuÇão, contratação, fiscalização e ou gerenciamento,

7.3.4 - Relação de veículos, máquinas e equipamentos a serem./
disponibilizados para execução da Obra, em todas as suas fases, constando o nome, número do
RG, assinatura do responsável legal, o nome, número do RG, número do registro CREA, e
assinatura do engenheiro habilitado, com apresentação da declaração formal de sua
disponibilidade, sob pena de não habilitaçáo. Mesmo que não conste no edital, relação mínima de
veículos, maquinas e equipamentos, a proponente deverá apresentar, sob pena de inabilitação.
(Modelo n" í0 - Anexo).

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

7.4 - QUANTO À QUnltrtCAçÃO ECONOMICA FINANCEIRA:

7.4.1 - Oeclaração expressa do responsável legal da proponente
participante de que a mesma não se encontra inadimplente ou em processo de Íalência ou /
concordata ou impedida de licitar, e, nem é objeto de quaisquer restriÇões ou notas
desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administração pública estadual direta ou
indireta.

7.4.2 - Declatação de que concorda com todas as condiçôes
estabelecidas no presente edital e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatol
supeveniente impeditivos da habilitação (Modelo n' 06 - Anexo).

7.4.3 - As microempresas e as empresas de pequeno porte

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

7.4.3.1 . Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade

fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual

período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentaÇão, pagamento
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ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidóes negativas ou positivas com eíeito de
certidáo negativa.

7.4.3.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto
acima, implicará decadência do direito à contratação, sem pre.juízo de aplicação das sanções
previstas neste edital, sendo facultado ao Município convocar o autor do menor lance seguinte
aos já convocados para apresentar sua documentaçâo de habilitaÇáo e, se necessário, observada
a ordem crescente de preço, os autores dos demars lances, desde que atendam ao critério de
aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitaçáo.

7.4.3.3. As certidôes deverão ser entregues à comissão de licitaÇão
dentro do prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o
direito à contratação da proponente e aplicaÇão das sançôes previstas no art. 81 c/c 87 da Lei
8 666/93;

7.4.3.4. Após a entrega das certidóes e análise quanto à regularidade
fiscal da proponente, a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que
será comunicada às proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, "fac-simrle" e
publicação na imprensa oÍicial). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes
terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem,
observando-se o disposto no Artigo no í09 da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações;

8 . DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE N" 2

A proposta deverá ser apresentada no ENVELOPE ll, devidamente
lacrado e invrolado, contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via, ordenado em um
volume distinto, que deverá ser apresentado em original. As folhas deverão, preferivelmente, ser
do Tamanho A4, e a de rosto deverá conter a mesma indicação do Envelope no 2. O volume
preferencialmente encadernado com o tipo espiral, deverá conter um índice dos documentos com
as páginas correspondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento
credenciado da proponente.

8.T . CARTA.PROPOSTA DE PREçO

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

Anexo) datilografada ou impressa por computador com tinta indelével, sem rasura e entrelinhas.
A proposta deverá ser elaborada considerando-se que o objeto será executado pelo regime de
empreitada a preços fixos e sem direito a reajustes. A Carta-Proposta deverá conter.

a) Razão Social, endereço, telefone, "fac-simile", E-mail, e o CNPJ
da proponente;

b) Nome do titular ou do representante legalmente constituÍdo com
respectiva assinatura;

c) Data;
d) PreÇo Global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em

algarismos e por extenso;
e) P'azo de execução do objeto;
Í) PGzo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados à

partir da data limite estabelecida para o recebimento das
propostas (Envelopes no í e no 2), pela Comissão de Licitação;

g) Declaraçáo da empresa proponente de que aceita todos os
termos do presente Edital e de que na sua proposta estão
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considerados todos os custos, como materiais, íretes, aluguéis
de equipamento, seguros, inclusive encargos trabalhistas e
sociais, previdencrários, fiscais, ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir
direta ou indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

8.1.2 - Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo
original de validade da proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes, uma prorrogação
específica no prazo de validade. A solicitação e as respostas deverão ser feitas por escrito. No
caso de a proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta será
rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido
modiÍicar a respectiva proposta, nem sequer argüir futuramente qualquer alteração de preÇos.

8.1 .3 - Serão desclassificadas as propostas de interpretação dúbia,
as preenchidas a lápis, as que oferecerem vantagêns baseadas nas propostas dos demais

^ 
licitantes, as que não estiverem assinadas, as que estiverem em desacordo com o solicitado e as
que apresentarem preÇos acima dos estabelecidos no presente Edital, ou manifestamente
inexeqüíveis, não atendendo as disposiçóes dos Artigos 44 e 48 da Lei no. 8.666/93.

8.1.4 - A Proposta deverá ser datilografada ou digitada por meio
informatizado, redigida de Íorma clara, em |íngua portuguesa, salvo quanto a expressôes técnicas
de uso corrente, sem omissões, irregularidades ou defeitos de linguagem que dificultem a
interpretaÇão e o julgamento, além de ser datada e assinada pelo representante legal e pelo
responsável técnico da empresa proponente.

8.2 - PLANTLHA OE SERVTÇOS

8.2. í - Deverá ser apresentada uma Planilha de Serviços (Ítilodelo n'
08 - Anexo), datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e deverá
conter:

a) Razão Social;
b) Município, objeto e projeto;
c) Data;
d) Discriminação dos serviços, unidades de medida, quantidades,

preços unitários, preços parciais, preços subtotais e preço global;
e) Nome, RG no e assinatura do responsável legal pela empresa,

bem como o nome, número do registro do CREA e assinatura do
Engenheiro responsável.

Obs. - A proponente deverá preencher a Planilha de Serviços
relacionando os preÇos unitários e o parcial. O preço parcial é resultante da multiplicação das
quantidades, fornecidas pelo licitador, pelo respectivo preço unitário. O subtotal proveniente da
soma dos preços parciais, e o preço global é resultante da soma dos preços subtotais.

8.2.2 - Descrição dos Serviços e Quantidades
8.2.2.1 - O rol dos serviços (descrição dos serviços) e as

quantidades serão fornecidas pelo licitador (Anexo). O rol de serviços e as quantidadês
fornecidas pelo licitador não poderão ser alteradas pela proponente. Também é vedada a

inclusão ou subtração, pela proponente, de serviços e de quantidades, no rol de serviços e de
quantidades, fornecidas pelo licitador, sob pena de desclassificação.
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8.2.3 - Preços Unitários

8.2.3.í- Os preÇos unitários deverão ser relacionados na Planilha de
Serviços. na coluna 'PREÇO UNITÁRIO' e deverão ser apresentados para cada serviÇo, em
conformidade com o projeto, as especiÍicações e as demais peças fornecidas pelo licitador.

8.2.3.2 - Deverão estar incluídos nos preços unitários materiais,
equrpamentos, testes, aparelhos, ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra,
dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhrsta, previdenciária,
infortúnio do trabalho, impostos, taxas, administração, lucro e quaísquer outras despesas
necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execuçáo da Obra.

8.2.3.3 - A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela
Comissão de Licitação, a apresentar uma detalhada composição de preços unitários que
dêmonstrem a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto para a obra

8.2.3.4 - A composição de preços, referidas no item anterior, deverão
ser entregues por escrito ao presrdente da Comissão de Licitaçáo, no prazo improrrogável de 48
(quarenta e olÍo) horas após o recebimento da solicitação.

8.3 - DrSpOSrÇÕeS nereReruTES À pROPOSTA OE pREÇOS

8.3.í - A apresentação da proposta de preços na licitação será
considerada como evidência de que a proponente examinou completamente os projetos,
especificações, e demais documentos, que os comparou entre si, e que obteve as inÍormações
necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta de
preços, e que os documentos da licitaçáo lhe permitiram preparar uma proposta de preços
completa e satisfatória.

8.3.2 - Fica entendido que os projetos, peças gráficas,
especificações, memoriais e todos os demais documentos são complementares entre si, de modo
que qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado
e válido.

8.3.3 - Nenhuma reivindrcação por parte da proponente para
pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretaÇão, pela mesma, do
objeto do lote, do Edital, das peças gráficas, das especificações técnicas, memoriais e/ou dos
demais documentos da licitação.

8.3.4- Náo será aceito preço para instalaÇáo de canteiro e
mobilização com valor superior a 2% (dois por cento) do preço global da proposta de preços.

9 . RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

9.í - No dia, na hora e no local fixados neste edital, a Comissão de
Licitaçâo receberá os envelopes fechados e inviolados, de cada proponente; rubricará,
juntamente com os representantes que assim o desejarem, o envelope no 2, que contem a
proposta de preços, e procederá a abertura dos envelopes no í, que contem a documentação
que será submetida à análise da Comissão de Licitação e das proponentes interessadas.

9.2 - Juntamente com o recebimento dos envelopes fechados e
inviolados, o representante da empresa que não for membro integrante da diretoria, deverá
apresentar à Comissão de Licitaçáo, Carta Credencial com íirma reconhecida, que lhe outorgue
poderes legais junto à mesma, caso queira opinar ou participar atrvamente da sessão (Modelo n"
02 - Anexo), ou através de Procuração passada em Cartório.

l0
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9.3 - Uma mesma pessoa náo poderá representar mais de uma
proponente, sob pena de inabilitaÇão das proponentes que o mesmo represente.

9.4 - Na hora marcada para a entrega dos envelopes no í e no 2 e
aberto o primerro, mais nenhum será recebido.

9.5 - Em nenhuma hipótese será concedido ptazo paê apresentação
ou substituição de documentos exigidos e inseridos nos envelopes no 1 e no 2, ressalvados os
erros e omissões sanáveis, de natureza secundária, que não constitua um desvio significativo,
contanto que essa relevância não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer
proponente. Contudo, existem tipos de erros ou omissões básicas, que por sua gravidade, são
considerados insanáveis, por exemplo: falta de assinatura em documentos, na proposta de
preços, na planilha de serviços, e no cronogramâ físico-financeiro. Assinatura aposta por exemplo
por elemento não credenciado ou não habilitado.

9.6 - Após a rubrica dos documentos pela Comissão de Licitação e
pelos presentes que assim o desejarem, a mesma cientificará aos lnteressados que o resultado
da análise da HABILITAÇÃO PRELIMINAR e a data da sessão de abertura dos envelopes no 2
seráo comunicados diretamente as proponentes através dos meios usuais de comunicação
(edital, "fac-simile", E-mail, publicação na imprensa oficial).

9.7 - Será lavrada Ata circunstancrada da reunião de recepção e
abertura das propostas (envelopes no 1 e no 2), que registrará as reclamações, observações e
demais ocorrências, e será assinada pela Comissáo de Licitação e demais proponentes
participantes que assim o desejarem.

IO . ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR

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

10.2 - Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou
com borrão, e/ou com prazo de validade vencido, será considerado nulo e sem validade para esta
licitaÇáo.

10.3 - Não serão aceitos protocolos em substituiÇáo a documentos.

10.4 - Será considerada habilitada a proponente cula documentação
atenda às exigências estabelecidas neste edital.

10.5 - Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de
Licitação poderá fixar as proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de nova
documentaÇão.

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

,Ií - ABERTURA DOS ENVELOPES NO 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

11.1 - Na data e hora fixados para a reuniáo de abertura dos
envelopes no 2, a Comissão de LicitaÇão devolverá, mediante protocolo, às proponentes
inabilitadas os respectivos envelopes no 2, fechados e inviolados. Caso a proponente inabilitada

1l
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não se fizer representar na
homologação da licitação.

sessão, será devolvido pelos meios convencionais, após a

í 1.2 - Na data e hora apÍazada, a Comissão de Licitação, procederá
à abertura dos envelopes no 2, das proponentes habilitadas e lerá em voz alla o nome da
proponente, o objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada
proposta, que será rubricada pela Comissão de LicitaÇão e por cada representante das
proponentes presentes que assim o desejarem, sendo após lavrada Ata circunstanciada da
reunião de abertura, que registrará as reclamações, observaÇões e ocorrências e será assinada
pela Comissão de LicitaÇão e pelos representantes das proponentes que assim o desejarem.

11.3 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, a
Comissão de Licitação não mais poderá desclassificar as proponentes por motivos relacionados à
habilitação preliminar, salvo em nzâo de fato superveniente ou conhecido após a análise dos
documentos de habilitação preliminar.

í2 - JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO OAS PROPOSTAS DE PREçOS

12.1 - A Comissão de LicitaÇão avaliará, julgará e classificará as
propostas de preços e elaborará um relatório de suas conclusões, o qual será encaminhado à
autoridade competente para as demais providências.

12.2 - O critério a ser uti zado será a da proposta de menor preço,
por lote, desde que cumprido o exigido no edital.

12.3 - A Comissão de Licitação fará a conferência da planilha de
serviços, que contém a descrição dos serviços, unidades, quantidades e preÇos unitários.
Constatado erro aritmético ou o não cumprimento do estabelecido no ltêm l, com relação à
variação do percentual pré-estabelecido para o valor de cada item (30%), serão efetuadas as
devidas correções obedecendo-se os critérios frxados neste edital. Se a proponente não aceitar a
correção do preço analisado, sua proposta será rejeitada.

12.4 - Se existir erro aritmetico na multiplicação da quantidade pelo
preço unitário, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação,
exista erro grosseiro e óbvio de pontuação decimal do preço unitário. Neste caso o preço parcial
cotado prevalecerá e o preço unrtário será corrigido.

í2.5 - No caso em que houver uma discrepância entre o valor do
subtotal indicado na planilha de serviços e o valor subtotal conÍerido, prevalecerá o valor
confêrido.

12.6 - No caso em que houver uma discrepância entre o preço global
indicado na planilha de serviços e o preÇo global analisado, prevalecerá o preço global analisado.

12.7 - SeÍá desclassificada:

12.7.1 - A Proposta elaborada em desacordo com o presente edital,
a que proponha qualquer oÍerta de vantagens não previstas neste edital, ou preço ou vantagens
baseadas nas ofertas das demais proponentes;

12.7.2 - A proposta que apresente preços unitártos simbólicos,
irrisórios ou de valor zero;
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12.7 .3 - A proposta que venha a ser considerada inexeqüível pela
Comissão de Licitação, quando for razoável concluir que a proponente não seria capaz de
executar o contrato ao preço de sua oferta;

12.7.4 - Consideram-se inexeqüíveis as propostas cujos preços
globais sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Itledia aritmética dos preÇos globais analisados, das
propostas, superiores a 50% (cinqüenta por cento) do preço orçado
pelo licitador, ou
b) Preço global orçado pelo licitador;

12.7.5 - A proposta cujo preço analisado for superior ao preço
máximo do lote;

í2.7.6 - Quando for evidente a falta de concorrência ou a exrstência1 de conluio ou práticas de corrupção em licitações e/ou em execuçáo de contratos, sujeitas a
sanções previstas na legislação. Se de acordo com o procedimento administrativo ficar
comprovado que um representante do licitador, servidor ou quem atue em seu lugar e/ou
proponente, incorreu em práticas corruptas contrárias aos mais altos níveis éticos, o licitador
poderá:

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

b) Declarar o proponente inelegível, para participar em futuras
licitações ou contratos em que o licitador for parte.

12.7.7 - Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a
Comissão de Licitação poderá fixar às proponentes o prazo de 08 (oito) dias para a apresentaÇão
de outra proposta de preço.

NOVA SANTA BARBARA

'12.7.8 - Ocorrendo empate no preço analisado entre duas ou mais
propostas, a Comissão de Licitação procederá ao sorteio, em sessão pública, para se conhecer a
ordem de classificação.

12.7.9 - A classificação das propostas de preços será comunicada
diretamente às proponentes através dos meios usuais de comunicaçáo (edital, "Íac-simile", E-
mail, e publicação na imprensa oficial).

,I3 - ADJUDICAÇAO E CONTRATAÇÀO

13.1 - Até a assinatura do contrato de empreitada, o licitador poderá
desclassificar, por despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenizaçáo
ou ressaÍcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, havendo conhecimento de fato ou
circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

13.2 - A execução da obra dar-se-á mediante termo de contrato de
empreitada, a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após a
homologação da licitação, sendo que o prazo do mesmo será o constante no item í .1 deste
edital.
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í 3.3 - A proponente vencedora será convocada para assinar o termo
de contrato de empreitada (Modelo n'0í - Anexo) dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias, a
partir da data de homologação, sob pena de decair do direito de contratação, sujeitando-se às
penalidades da lei.

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

13.5 - E facultado ao licitador, quando a empresa convocada não
assinar o termo de contrato de empreitada, convocar as proponentes remanescentes, na ordem
de classificação, paÍa Íazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado ou solicitar a revogação da presente.

í4. RECURSOS

14.1 - É facultado a qualquer proponente formular reclamações e
impugnaçóes no transcurso das sessóes públicas da licitação, para que constem em Ata dos
trabalhos.

14.2 - Na Ata de abertura das propostas, poderá ser registradas
observaÇões feitas por parte das proponentes. Elas poderão ou náo ser levadas em consideração
pela Comissão de Licitação para efeito de julgamento. No prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data de abertura dos envelopes ou do conhecimento, pelas
proponentes do resultado concernente à habilitação e/ou classificaÇão, qualquer proponente
poderá interpor recurso administrativo junto ao licitador.

14.3 - Cabe à proponente observar o disposto no Artigo 109, da Lei
Federal no 8.666/93 e suas alteraçóes.

14.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão recebidos em
face da preclusão da faculdade processual.

ls - PRAZOS

í5.1 - A proponente vencedora será convocada a assinar o contrato
de empreitada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data de homologaÇão, sob
pena de decair do direito de contratação.

15.2 - O contrato a ser firmado terá vigência conforme previsto no
item í.í deste edital.

í5.3 - O prazo máximo para execução da obra, objeto da presente
licitaÇão, será o previsto no item 1 .'1 deste edital.

15.4 - O prazo de execução da obra poderá ser alterado ou
prorrogado, com expressa anuência do Contratante, nos seguintes casos:

15.4.1 - AlteraÇão do pro1eto, e/ou especificaçôes técnicas e/ou
memoriais, pelo Contratante.

15.4.2 - Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros,
"lock out", perturbações industriais, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreição,
epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, enchentes, explosões ou quaisquer outros
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes Íatos tenham influência
direta sobre a execução da obra e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes A

14
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expressão "força maior" deve também incluir qualquer atraso causado por legislação,
regulamentação ou atos governamentais, por ação ou omissão do Contratante, que venham
causar atrasos à Contratada. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos
ocasionados por motivo de força maior.

15.4.3 - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou
suspensão do Contrato por ordem do Contratante, cessam os deveres e responsabilidades de
ambas as partes, em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na
Contratada ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas, não poderão ser alegados
como decorrentes de força maior.

15.4.4 - Para que a Contratada possa invocar os fatos indicados
como capazes de justiíicar quaisquer atrasos, os mesmo deveráo ser comunicados ao
Contratante por escrito e devidamente comprovados. Tais motivos serão julgados pelo
Contratante após a constatação de veracidade de sua ocorrência. E, só após poderá haver
acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo.

í6. PENALIDADES

No termo de contrato de empreitada, serão cominadas as seguintes
penalidades, sem prejuízo da ação civil e criminal que couber:

16.1 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por
dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;

16.2 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por
dia de atraso na colocação de placas, conforme modelos íornecidos pelo Contratante. As placas
deverão ser colocadas na obra em até 10 (dez) dias contados após a data da assinatura do
Contrato de empreitada;

16.3 - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por
ação, omissão ou negligência, a Contratada infnngir qualquer das demais obrigaçóes contratuais;

16.4 - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a
Contratada não drsponibilizar os veículos, máquinas e equipamentos na obra, conforme
estabelece o subitem'16.3, do presente edital;

16.5 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a
Contratada ceder o contrato, no todo ou em parle, a pessoa física ou jurídica, sem autorização e
expressa anuência do Contratante, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de
í5 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

í6.6 -Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando for
caraclerizada a rescisão do contrato conforme o estabelecido no subitem 18. í.5;

16.7 - Suspensão do direito de participar em licitações/contratos
advindos de recursos do Município de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando
por culpa da Contratada, ocorrer à suspensão, ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser
estabelecido pelo Contratante em conformidade com a gravidade da infração cometida pela
Contratada, observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal no 8.666/93 e suas
alteraÇões posteriores;

16.8 - A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com o
estabelecido pela legislação pertinente. Caso a Contralada não venha a recolher a multa devida

l5
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dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas vincendas e/ou
será descontada do valor da garantia de execução;

í 6.9 - As sanções previstas nos subitens 16.1 a 16.7 inclusive,
poderão cumular-se, porém, não poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, e,
também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do contrato.

't7 - RESCTSAO

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

17 .1.1 - Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por
superveniente capacidade técnica;

17.1.2 - Quando houver inadimplência de cláusulas ou condiçóes
contratuais por parte da Contratada e desobediência da determinaÇão da fiscalização;

contrato a
Contratante;

17 .1.3 - Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o
quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do

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

17 .1 .5 - Decorrido período igual ou superior a 1/3 (um terço) do
prazo de execução sem manifestação quanto à execuçáo da obra pela Contratada, estará
caracterizada a recusa, dando causa à resclsão do contrato e à aplicação de multa de
conformidade com o estabelecido no subitem í 6.6;

17.1.6 - 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 mencronadas nos Artigos 78,79 e 80 da Lei Federal no

8.666/93.

í8 - FTSCALTZAÇÃO, ACETTAÇÃO, TESTES, RECEBTMENTO E POSSE DA OBRA

18.í - A fiscalização da execução da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas.

18.2 - 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;
c) Verifiquem se estão disponÍveis, na obra, os veículos, máqurnas

e equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique
constatada a falta dos mesmos no local da obra, serão impostas
as sançóes previstas no contrato de empreitada.

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

Rua Walfredo Bittencoun dc Moracs n' 222- Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 ),iova Santa Bárbara Paraná
nr.por br

l6



PREFEITURA I!'IUNlCl PAL 0{0
NOVA SANTA BARBARA

ü:j ES TADo Do PARANA

18.4 - A Contratada deverá manter um perfeito sistema de
sinalização e segurançâ em todos os locais de serviÇos, principalmente nos de trabalhos em vias
públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

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

18.6 - A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto
completo, o qual deverá íicar reservado para o manuseio da fiscalização e do órgão financiador
da obra.

18.7 - A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim
Diário de Ocorrências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
Contratada e pela fiscalização.

í8.8 - A execuçâo de serviços aos domingos e feriados só será
permitida com autorização prévia da fiscalização.

18.9 - 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 má execuçáo ou má qualidade
dos materiais empregados.

í8.í0 - 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 Contratada deverá atender às determinações da
fiscalizaçáo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e
colaboraÇão necessária.

18.11 - Assim que a execução da obra tenha sido concluída de
conformidade com o contrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes
em até 15 (qurnze) dias da comunicação da Contratada.

18.12 - Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento
provisório, será procedido o recebimento definitivo, por comissão especificamente 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 ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

18.í3 - O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do obleto
do contrato dentro de 03 (três) dias da dâta da formalização do Termo de Recebimento Definitivo.

í9 . SEGURANçA E MEDICINA DO TRABALHO

19.'1 - A Contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de proteção individual - EPl, treinando e tornando obrigatório o uso
dos EPls.

19.2 - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado
deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da Contratada. Não se eximindo, a Contratada,
da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal no 6.514 de
22112177, Portaria no 3.214 de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial
NRs 04, 05, 06 e 18.
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19.3 - Deverão ser observadas pela Contratada todas as condiçóes
de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao
patrimônio do Contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as
Normas Regulamentarês - NRs, aprovadas pela Portaria no 3.214 de 08/06/78, Lei Federal no

6.514 de 22112177. A Contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à
segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.

í9.4 - Cabe a Contratada solicitar ao Contratante a presença
imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na Obra e/ou nos serviços e/ou
nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perÍcia.

20 - PAGAMENTO

20.1 - O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente até
15 (quinze) dias úteis, após a apresentaÇão correta da íatura dos serviços executados e

\ documentos pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às condiÇões de para
liberação das parcelas.

20.2 - O Íaturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02
(duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral da Contratante.

20.3 - O faturamento deverá ser apresentado, conÍorme segue:

a) Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviÇos
executados, período de execução da etapa, número da licitaÇão e
termo de contrato de empreitada, observação referente à
retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, náo
apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteja certríicada pelo
Engenheiro responsável pela obra.

b) Fatura com discriminaÇão resumida dos serviÇos executados,
período de execuçáo da etapa, número da licitaçáo e termo de
contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes,
não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada
pelo Engenheiro responsável pela obra.

c) Cópia de gura de recolhimento da Previdência Social -
GRPS do mês de execuÇão do serviço, devidamente quitada e
autenticada em Cartório, de conÍormidade com o demonstratlvo
de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra, e
cópia de guia de recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS, do último recolhimento devido, devidamente
quitada e autenticada em Cartório, de conformidade com
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para
cada Obra.

d) A liberação da primeira parcela fica condicionada à
apresentaçáo:

) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra,

) Da quitaçãojunto ao INSS, através de matricula e/ou CND;

) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

) Da garantia de execução.
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e) A liberaçáo da ultima parcela fica condicionada à
apresentação:

e.1) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS,
referente ao objeto contratado concluído;
e.2) Do Termo de Recebimento Provisório, e
e.3) De comprovante, nos casos previstos, de ligaçóes definitivas
de água e energra elétrica. As despesas referentes ao consumo
de água e energia, durante a execuÇão do objeto do lote, são de
inteira responsabilidade da Contratada.

2í - DAS SANÇOES

21 .1 - Náo sendo os trabalhos conduzidos em inteira conformidade
com os desenhos, detalhes, especificaçóes e instruÇões fornecidas e aprovadas pelo Orgão da
Prefeitura Responsável pela ConstruÇão, ou de modo geral com a técnica atual vigente no país,
poderá o Orgão da Prefeitura Responsável pela ConstruÇão, além das sanções previstas na
legislação, determinar a paralisaçáo total ou parcial dos trabalhos defeituosos.

21.2 - No caso do não atendimento ao prazo para assinatura do
contrato, incorrerá a empresa vencedora, a criterio do Município, nas penas dos artigos 64 e 81 da
Lei Federal no. 8666/93, sendo-lhe ainda, aplicada multa correspondenle a 2o/o (dois por cento) do
valor do contrato, sem prejuízo das demais cominações legais pertinentes à matéria,
especialmente perdas e danos.

21.3 - O atraso injustificado na conclusão da obra sujeitará a empresa
CONTRATADA ao pagamento de multa de O,25o/o (vinte cinco centésimos percentuais) sobre o
valor total do contrato por dia de atraso, limitada a 3O(trinta) dias.

21.4 - O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, bem como o
descumprlmento de cláusulas e condições, configurará inadimplência da empresa CONTRATADA.

21.5 - A inadimplência sujeitará a empresa CONTRATADA às
seguintes sanções administrativas, aplicáveis na forma da lei, garantidas a defesa prévia:

a) Multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato;
b) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo que o município
fixar, segundo a gradação que for estipulada em função da natureza
da falta;
c) Expedição de "Declaração de lnidoneidade" com o
conseqüente cancelamento de seu registro cadastral, o que impedirá
sua participaÇão em licitações no âmbito do Estado do Paraná.

21 .6 - A multa a que alude os itens anteriores, ou a inexecução total
ou parcial do contrato, não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato
firmado, e aplique as outras sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei no. 8666/93.

21 .7 - O Município de Nova Santa Bárbara, para garantir o íiel
pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela
proponente adjudicada, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

21 .8 - As sanções previstas neste Edital serão aplicadas sem preluízo
das demais cominações estabelecidas na Lei no.8666/93.

Rua Walfredo Bittencoun de iVÍoraes no 222. Cen!ro, Fonc 4J. i266.8100. CEP - 86.250-000 Nora Santa Bárbara. Paranâ
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22 - DA RESCISÂO

22.'1 - Constituem motivo para a rescisão do contrato as hipóteses
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei no 8666/93.

23. DA CONTRATADA

23.1 - As obrigações desta licitação serão formalizadas através de
registro de empenho e respectivo contrato.

23.2 - A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, poderá, até o
momento da assinatura do contrato, desistir da contrataçáo do objeto proposto, no seu todo ou em
parte, sem que caibam quaisquer direitos à proponente adjudicada, somente o ressarcimento do
valor de aquisição do Edital.

* NOVA SANTA BARBARA

23.3 - A contratada somente poderá sub-conlratar, total
parcialmente o objeto, com prévia e expressa autorização do Município, permanecendo
contratada como responsável pelo mesmo.

OU

a

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

23.5 - Todos os documentos, declarações ou atestados apresentados,
são de responsabilidade da proponente, ficando a mesma sujeita às penalidades cabíveis em
caso de íraude.

23.6 - A empreiteira caberá todas as providências relativas a execução
das obras como sejam

23.6.1 - Fornecrmento dos equipamentos e da mão de obra; satisÍaçáo
de todas as exigências legais relativas a qualquer aspecto das obras; adoção de medidas de
segurança e proteção; manutenção da ordem e disciplina no canteiro; e pagamento de tributos e
quaisquer outras contribuições.

23.7 - A empreiteira deverá designar o responsável tecnico pela obra
e recolher a respectiva ART junto ao CREA.

23.8 - Não existirá qualquer vínculo jurídico entre o Orgão da
Prefeitura Responsável pela Construção e os empregados, subcontratados ou fornecedores da
empreiteira que, como tal, tenham relação com a obra.

23.9 - A empreiteira assumirá inteira responsabilidade pelas
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, de acidentes de trabalho e
qualquer outra relativa ao pessoal admitido para a execução desta obra.

23.10 - Fica convencionado que a execução da obra será regrda pelo
presente edital e seus anexos (DisposiÇões Gerais, Especificações Técnicas para a Execução de
Obras Civis); pelo projeto técnico, pela proposta da firma vencedora e toda a documentaÇão da
licitação que são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em
um documento e se omita será considerado especificado e válido.

Rua Waltredo Ilittcncouí de Moraes n'222. Centro. Fonc,{1. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nora SanIa Btirhar4 Parâná
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23.11 - A empreiteira, obrigatoriamente, deverá manter no local da
obra uma cópia do

Projeto Técnico (documentos gráíicos) fornecido pela Prefeitura
Quantitativos referente à obra, fornecido pela Prefeitura.
Cronograma de execução da obra (constante da proposta).

23.12 - A empreiteira encaminhará ao Orgão da Prefeitura
Responsável pela Construçáo, acompanhado de fotos e assinado pelo Engenherro responsável,
um relalório semanal de visita à obra.

23.13 - A substituição de profissional na equipe não justiíicará atraso
e/ou o comprometimento da qualidade dos serviços, ficando a empresa sujeita as penalidades
previstas neste edital.

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

2s - DrsposrçoEs GERAT'

25.1 - O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta
licitaçáo, parcial ou totalmente, sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamaçáo ou
indenização.

25.2 - O licitador poderá declarar a IicitaÇão deserta ou fracassada,
quando não ocorrerem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer ao
objeto e/ou ao projeto e/ou às especificações, respectivamente, ou anular quando ficar
evidenciado que tenha havido falta de competição e/ou conluio.

25.3 - A participaçáo nesta licitação implica a aceitação integral e
irretratável dos termos do edital e demais documentos licitatórios.

25.4 - Fica estabelecido que toda e qualquer informaçáo,
esclarecimentos ou dado fornecidos verbalmente por empregados do licitador não serão
considerados como argumento para impugnações, reclamaÇões e reivindicações por parte das
proponentes.

25.5 - O Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender,
a qualquer tempo, a execuÇão da obra, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos
efetivamente executados, através de medição, e, quando for o caso, dos materiais existentes no
local da Obra, pelos custos de aquisição regularmente comprovados.

25.6 - A Comissáo de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá
efetuar vistoria nas instalaçóes das proponentes durante a fase licitatória.

25.7 - Caberá a Contratada o pagamento ou o ressarcimento ao
Contratante de todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA
ou qualquer outra entidade em decorrência da execuçâo do contrato.

25.8 - A Contratada não poderá ceder o contrato, no todo ou em
parte, a nenhuma pessoa fÍsica ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, e expressa
anuêncra do Contratante. Caso haja autorização e expressa anuência do Contratante, para que a
Contratada possa subcontratar serviços, esta subcontratação não altera a responsabilidade da
Contratada, que continuará integral perante o Contratante, bem como, não existirá vÍnculo entre o

Rua Walliedo Binencoun dc Moraes no 222, Ccnrro. Irone J3. 3266 8100. CEP - 86.250-000 Nova Sanu Ílárbara- I'arânr
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25.9 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos
que causar ao contratante ou a terceiros, por si ou seus representantes, na execução da obra,
ficando isento o Contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em deãorrência dos
mesmos.

PREFEITURA IÚUNICIPAL

25.1 0 - Por determinação da Contratante, a Contratada fica obrigada
a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer na Obra,
em alé 25oÂ (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do Contrato.

25.10.1 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado
expressamente entre o Contratante e a Contratada, poderão ultrapassar o limite estabelecido no
subitem 25.í 0.

25.10.2 - Se no Contrato não houverem sido contemplados preÇos
unitários para determinados serviços, esse serão fixados mediante acordo entre as partes,
respeitando-se o limite estabelecido no subitem 25.10.

25.1í - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-
se-á o dia do inÍcio e incluir-se-á o do vencimento.

25.12 - Caso as datas previstas pata a rcalização de eventos da
presente licitação sejam declaradas feriado ou ponto facultativo, aqueles eventos serão
realizados no primeiro dia útil subseqüente.

25.13 - As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos,
nas especificações técnicas, nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos
comerciais que servem, exclusivamente, para indicar o tipo de material empregado. Portanto,
seráo aceitos materiais com qualidade, características e tipo equivalentes ou similares.

25.14 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Jerônimo da Serra,
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possÍveis
dúvidas oriundas desta licitação.

As informações específicas relativas ao Edital, seus adendos,
modelos, e anexos, poderão ser solicitados, por escrito junto à Comissáo Permanente de
LicitaÇão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, 222 - Nova Santa Bárbara - Paraná, "fac-simile" (43) 3266-8100, nos horários
compreendidos entre 8i00 às 12:00 e 13:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, ou ainda por E-
mail: licitacao@nsb. or.oov. br até 07 (sete) dias antes da data limite estabelecida para
recebimento das propostas (envelopes no 01 e n0 02). Alnda, demais informações, poderáo ser
prestadas pessoalmente ou pelo Fone (43) 3266-8100, nos horárros acima especificados.

Nova Santa Bárbara, 24 de maio de 20'18

esrpoo oo panaruÁ

Contratante e a subcontratada, no entanto esta responde solidariamente com o subconlratante
pela perfeição da prestação.

Á)
r0 [ll
ly,a',

Silvio RoJa de Lima
Presidente da Comissão de Licitação

Portaria no O1Ol2O17
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Marcelo H hi ura
Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

nl//, .t,_ i.,._,./.,_ ,.u
Ricardo Takeo Hamada

Assessor Técnico de Engenharia
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MODELO N'Oí

MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA A PREÇOS FIXOS E
SEM REAJUSTES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE NOVA
SANTA BARBARA E A EMPRESA
ABAIXO:

TOMAOA DE PREÇOS No 4/20í8

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Edital
TOMADA DE PREÇOS N" 4/20í8, dE UM IAdO, O MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à _, Nova
SantaBárbara-Paraná,inscritonoCNPJsobono-,neSteato
representadoporseuPrefeito-,brasileiro,caSado,reSidenteedomiciliado
nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, a seguir denominada CONTRATAOA,
que ao flnal esta subscrevem, tem entre si justo e convencionado o presente contrato, regido pela
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações, de acordo com as seguintes cláusulas
e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desta licitaçáo a contratação de empresa para execução de
calçada em concrêto, na Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara,
de acordo com as normas previstas no edital de Tomada de Preços no. 412018, do qual resulta
este contrato e de conformidade com a proposta da contratante, vencedora do processo licitatório
em questão.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS

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

a) Edital de TOMADA DE PREÇOS No 4/20í8, e seus Anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de.........

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula, de que as
partes declaram ter pleno conhecimênto, serão considerados suíicientes para, em conjunto com
este contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita execução.

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

cLÁusuLA TERCETRA - DA FORMA DA EXECUÇÃO

Os serviços e materiais necessários à conclusão da obra, objeto deste
contrato, serão executados e íornecidos sob regime de empreitada global e de coníormidade com

2-1
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as especificaÇóes constantes do Edital TOMADA DE PREÇOS N' 4/20'18, obedecendo aos
requisitos de qualidade, resistência, funcionalidade e seguranÇa, previstos nas Normas do
Ministério do Trabalho e ABNT, pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA. DO PREÇO

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e sem
reajuste é de R$_ , 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 execução do objeto
contratado.

CLAUSULA QUINTA. DAS CONDIçOES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente ate 15 (quinze)
dias úteis, após a apresentaÇão correta da fatura dos serviços executados e documentos
pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às condições de para liberação das
parcelas.

Parágrafo Primeiro - O Íaturamento deverá ser apresentado e protocolado,
em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral da Contratante.

Parágrafo Segundo - O faturamento deverá ser apresentado, conforme
segue

a) Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviços executados,
período de execução da etapa, número da licitação e termo de contrato
de empreitada, observação referente à retenção do INSS e outros dados
que julgar convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e
esteja certificada pelo Engenheiro responsável pela obra.

b) Fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de
execução da etapa, número da licitação e termo de contrato de
empreitada e outros dados que julgar convenientes, não apresentando
rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo Engenheiro responsável
pela obra.

c) 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 último recolhimento devido,
devidamente quitada e autenticada em Cartório, de conformidade com
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada
Obra.

Parágrafo Terceiro - A liberação da primeira parcela fica condicionada à

apresentação
a) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra;
b) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
c) Da quitaÇâo junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
d) Da garantia de execução.

Rua Wallredo Bittcncourt de l!Íoracs n" 222. Centro. F'onc 11. 3266.8100. CEP - 86.2i0-000 Nôva SanIa llárhara. Parâna
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Parágrafo Quarto - A liberação da ultima parcela fica condicionada à
apresentação

a) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto
contratado concluído;

b) Do Termo de Recebimento Provisório; e
c) 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.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

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

dias,

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA

A contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem nenhuma
pendência e provisorramente recebida, em até _
(décimo) dia da data de assinatura deste contrato.

dias, contados do 10o

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

A fiscalização da execução 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 peritos enviados pelo Contratante:

a) lnspecionem a qualquertempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem

necessários conferir;
c) Veriíiquem se estão disponíveis, na obra, os veículos, máquinas

e equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique
constatada a falta dos mesmos no local da obra, serão impostas
as sanÇões previstas no contrato de empreitada.

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

A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalização e
segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas, de
acordo com as normas de segurança do trabalho.

A Contratada deverá manter no 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 órgão Íinanciador da obra.

A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário de
Ocorrências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da Contratada e
pela fiscalização.

Rua WalÍicdo Billencourt dc Voraes no 222. Centro. Fone 43. 326ó.li 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. l)arâna
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A execução de serviços aos domingos e feriados só serão permitida
com autorizaÇão prévia da íiscalização.

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 incorreçóes resultantes de má 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
atraves de terceiros. Ainda, a Contratada deverá atender às determinaÇóes da fiscalização no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária.

Assim que a execução da obra tenha sjdo concluída de conformidade
com o contrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes em ate 15
(quinze) dias da comunicação da Contratada.

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

O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do
contrato dentro de 03 (três) dias da data da íormalização do Termo de Recebimento Definttivo.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAçÃO

Do controle e fiscalizaÇão da execuçáo deste contrato, por parte da
Contratante, se incumbirá servidor de seu quadro, por esta designada, tendo em vista assegurar o
pleno cumprimento das obrigaçôes contratuais, sem prejuízo de outras previstas na lei, cabendo-
lhes, ainda, comunicar à autoridade superior, por escrito, e em tempo hábil, os fatos cuja soluçáo
for de sua competência, para adoÇão das medidas cabíveis.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS oBRIGAçOEs oe CONTRATADA

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem
obrigações da CONTRATADA:

a) Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos,
acessórios e mão-de-obra que se façam necessários para a execução
total da obra, mesmo que não tenham sido incluídos nas planilhas de
quantitativos pela CONTRATANTE, porém constantes das especificaçóes
íornecidas para a elaboração da proposta e pertinentes ao objeto
contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obrigações trabalhistas,
securitárias, previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da
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execução do contrato, relativos à mão-de-obra e materiais utilizados, bem
como os decorrentes de responsabilidade civil em geral;

c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado às instalaçôes
e ao pessoal da CONTRATANTE ou terceiros, por funcionários ou
pertences da CONTRATADA ou seus prepostos, correndo por sua conta
exclusiva todas as providências e despesas decorrentes;

d) Antes de iniciar a execuçáo dos serviços, confrontar entre si os
desenhos, quantitativos e especificaÇões envolvidas dando conhecimento
à fiscalizaÇão da programação. Em caso de constatar discrepâncias,
erros, omissôes ou dúvidas, deverá apresentar proposta de soluções,
cabendo à fiscalizaçáo aceitar ou solicitar a apresentaÇão de outras
alternativas, 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 contratual, especialmente no que
se refere ao cumprimento das especificaçôes, pro;etos e prazo de
execução;

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

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

h) Providenciar os alvarás de construção, recolhimento da ART, IAPAS e
outros necessários à execução e liberação da obra, antes da expedição
do Termo de Recebimento Provisório a ser lavrado pela Fiscalização;

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

j) Manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificaçáo exigidas no Edital Tomada de
Preço N0 4/20í 8, durante toda a execuÇão deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constrtuem
obrigações da CONTRATANTE:

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 Obras, sendo que a fiscalização periódica nâo
implica na aceitaÇáo tácita de etapas e serviços executados;

c) Realizar os trabalhos de aceitaçâo e recebimento, na época oportuna,
emitindo os respectivos termos e registrando-os no Diário de Obras, no
qual deverá constar.

. Nome, endereço, telefone, engenheiros responsáveis, fiscalizaçáo e
mestre de obras da CONTRATADA;

. Nome, endereço e telefone da íiscalizaçáo da obra;

. Prazo para execuÇão da obra;

. Data do início das obras, dias corridos e acumulativamente os dias
impedidos de trabalhar, por casos fortuitos ou de força maior;

. Substituição de desenhos ou especiíicaÇões;

. Dúvidas, alterações e definições;

. lnício e término dos principais serviços;

Rua wallicdo Bitlencoun de \roraes no 222, Centro. Fonc ,13. 3266.8100, CEP - 86.2i0-000 Nora Sanla Bárbaril Paraná -
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. Comunicaçóes em geral, entre a CONTRATADA e o MUNICIPIO

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem
apuradas na Íorma a saber:

a) À/ulta de 0,í% (um décimo por cento) do valor contratual por dia
consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso
na colocação de placas, conforme modelos fornecidos pelo Contratante. As placas deverão ser
colocadas na obra em até 10 (dez) dias contados após a data da assinatura do Contrato de
empreitada;

c) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão
ou negligência, a Contratada infringir qualquer das demais obrigaÇões contratuais;

d) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a Contratada não
disponibilizar os veículos, máquinas e equipamentos na obra, conforme apresentados na
proposta de preços,

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a Contratada
ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização e expressa
anuência do Contratante, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15
(quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sançôes contratuais;

0 Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando for caracterizada
a rescisão do contrato conÍorme o estabelecido na Cláusula décima quarta;

g) Suspensão do direito de participar em licitaÇões/contratos advindos de
recursos do Município de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando por culpa da
Contratada, ocorrer a suspensáo, ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido
pelo Contratante em conformidade com a gravrdade da infração cometida pela Contratada,
observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações
posteriores;

Parágrafo Primeiro - A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com
o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida
dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas vincendas e/ou
será descontada do valor da garantia de execuçào;

Parágrafo Segundo - As sanÇões previstas nesta cláusula, poderão
cumular-se, porem, não poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, e, também,
não excluem a possibilidade de rescisáo administrativa do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA RESCISÃO

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

a) Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniente capacidade
técnrca;

Rua Wallíedo Birtencourt de Moraes no 222. Ccntro, Fone .13. 3266.ti100, CEP - 86 250-000 Nova Santll l]árharil Paraná -
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b) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condiçóes contratuais por
parte da Contratada e desobediência da determinaÇão da fiscalizaçáo;

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

d) Quando houver atraso dos serviÇos,
Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

sem justificativa aceita pelo

e) Demais hipóteses mencionadas no Artigo 78 da Lei Federal no 8.666/93 e
suas alterações posteriores;

Parágrafo Primeiro - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer
dos subitens anteriores relacionados, rmplicará a apuração de perdas e danos e a aplicação das
demais penalidades legais cabiveis.

Parágrafo Segundo - Declarada a rescisáo do contrato, que vigorará a partir
da data de assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste
contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldade de qualquer natureza.

CLAUSULA DECIMA QUARTA. DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

Os motivos de caso íortuito e força maior, definido pela LegislaÇáo civil,
deverão ser notrficados 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 execuçáo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇOES
Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer

alterações nos projetos, nas especificaÇôes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos
de execução ou nos valores, decorrentes das obrigaçôes assumidas pela CONTRATADA.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotaÇáo
orçamentária.
<DOTACOES, LI CITACAO#T>

- Contrato de Repasse OGU 77267712012IMCIDADES/CAIXA Programa
Planejamento Urbano, no Valor de R$_, , que seráo pagos conforme
execução da Obra e medições feitas pela Contratante

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO

Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de São Jerônimo da
Serra - 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 presente contrato em 03 (três)
vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Prefeitura do Município de Nova Santa Bárbara, .... de....... de 20í8

Rua Walliedo Brttencoun dc Mor,les n'222. Centro. Fonc 43. 1266.t1100. CEP - 86.250-000 Nova Sanla Bárbara, I'arana
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Empresa Vencedora Prefeito Municipal

Funcionário responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walliedo llittencouí de Moraes no 222- Ccntro. Ironc 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 :-ova Santâ llárbârir PaÍaná
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MODELO N'02
(razão social, endereço, teleíone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

CARTA - CREDENCIAL

(tnseito toca|,\nseLaiil, de (ASerir mes) de (rnset!rynp)

À
Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No4/2018

Objeto: Contratação de empresa para execução de calçada em concreto, na Rua José
Coutinho Bezera, no Município de Nova Santa Bárbara.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, ,nsertr o nome com leto , carteira de identidade,
ronumeroeo ao emrsso , na qualidade de responsável legal pela proponente

(inserir o nome da DtoDonente), vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria, que o senhor
(inserir o nome completo), carteira de identidade 1nserir o número e o , é a
pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimentos da
documentaÇão de habilitaÇão e propostas de preços, para assinar as Atas e demais documentos,
e com poderes para renunciar a prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG n", e assinatura do responsáve[)

(Nome, RG no e assinatura do representante legal)

OBS: Firma reconhecida do responsável legal

Rua Walliedo Ilittencoun de Moraes no 222. Centro. Fone 11. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Ilárbarà. l'arâná -
\\\\w.nsb-pr.gor.hr
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MODELO N" 03
(razáo social, endereÇo, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARAçAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

A
Comissão de Licitação.

Ref: EDITAL TOMADA OE PREçOS N" 4/20í8

Objeto: Contratação de empresa para execução de calçada em concreto, na Rua José
Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara.

O signatário da presente, o senhor (inserir nome completo), representante
legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que a mesma
recebeu toda a documentaÇão relativa ao lote único da Tomada de Preços supramêncionada, do
Edital e em apreço.

(inserir o loca[), inse r o dia de ,nserrr o mes de (inserir o ano)

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

Rua Walliedo Brttencourt dc Voraes no 222. CentÍo- Fone 43.3266.lt100, CÊP - E6.2i0-000 \ova Santâ BárhâÍa- Parana
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MODELO NO 04

ATESTADO DE VISITA

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 4/20í8

Objeto: Contratação de empresa para execução de calçada em concreto, na Rua José
Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara.

Declaramos que o Engenheiro tnserrr nome com eto , CREA no (inserir o
número) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credencrado, visitou o
local da execuÇão da Obra do lote único, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

inserir o loca inserfu o dia de tnsenr o mes de (inserir o ano)

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

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

Rua Wallicdo Bittencouí de Voraes n'222. Ct:ntro. Fone 13.3266.8100- CEP - 86.250-000 \ova Santa Bárhara PâÍana
rr rr rr . n sb. DUllv.bÍ
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MODELO N'05
(razão social, endereÇo, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DEcLARAÇÃo DE RESeoNSABTLTDADE rÉcrurca

A Comissão de Licitâção

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 4/2018

Objeto: Contratação de empresa para execução de calçada em concreto, na Rua José
Coutinho Bezerra, no Município de Nova Sante Bárbara.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução no 2'18 de
29106173 e no 317 de 3íl10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela Obra do Lote, caso venhamos a vencer a
referida Iicitação, é:

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis
trabalhistas vigentes.

inserir o loc inserir o dia de (inserfu o mês) de (inserir o ano)

Lote no Nome Especialidade CREA no Data do
Registro

Assinatura

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

Rua WÂlÍiedo Binencourt de lvloraes n'222, Cenro. lone .13. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbârÀ Parana -
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MODELO N'06
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

oecuRaÇÃo oe su.rerçÀo Ao EDTTAL e rruexrsrÊncrA DE FATos SUeERVENtENTES
rMPEDrflvos DA HABTLTTAÇÃo

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 4/2018

Objeto: Contratação de empresa para execuçâo de calçada em concreto, na Rua José
Coutinho Bezefia, no Município de Nova Santa Bárbara.

O signatário da presente, em nome da proponente, (inserir o nome da proponente),
declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de Tomada de PreÇo
em consideração, dos respectivos modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará
integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação
apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral
possibilidade de executar a Obra e/ou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes,
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos
do Artigo 32, & 2o, e Artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alteraçôes e que está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua wallredo Ilittcncouí de Voraes n'222. Ccntro, Fone .ll. 3266.8100- CEP - 86.250-000 i-ova Santâ Bárhâra- I)arana
s rr *.nsh.Dr.qol.br
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MODELO NO 07
(razão social, endereÇo, teleÍone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

PROPOSTA DE PREçOS

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 4/2018

Objeto: Contratação de empresa para execução de calçada em concreto, na Rua José
Coutinho Bezera, no Município de Nova Santa Bárbara.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa, nossa proposta de preÇos

relativa à execução (inserir o objeto da licitação), do Lote Único da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execuçâo do objeto do lote é
de R$ (inserir o valor da proposta) inserir o valor or ertenso

O prazo de execuçáo do objeto do referido lote e de (inserir o prazo de
execucão) dias , contados à partir do 10" (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de
Empreitada

O prazo de validade da proposta de preços é de ,nserrf o razo de validade
(inserir o prazo de validade por extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o
recebimento das propostas (envelopes no 0í e no 02) pela Comissão de Licltação.

As condiÇões de pagamento são as constantes no edital de licitaçào modalidade
Tomada de Preços, oo 412018.

Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está sendo considerados
todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros, inclusive encargos
trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas oíiciais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de
execução das obras/serviços.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG n0 e assinatura do responsável legal

Rua WalÍiedo Binencoun de Momes n'222, Cenlro. I'one 41.3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Sarta Barbarir- Paraná
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MODELO N'08
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

PLANILHA DE SERVIçOS
E

ESPECIFICAÇOES TECNICAS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N'4/20í8

MUNICIPIO: ÂIoya SanÍa Bárbara

OBRA: Contratação de empresa para execução de calçada em concreto, na Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara.

PROPONENTE: (inserir o nome do proponente)

NOVA SANTA BARBARA

ITEM

,|

coDtGo
DO

sERVrÇO

UNIDADE
DE

MEDIDA

QUANTI
DADE

CUSTO
TOTAL

1.1 CALÇADA EM CONCRETO NA RUA JOSE COUTINHO BEZERRA

1.1.1 94107
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M, COM CAIVIADA DE BRITA, LANÇAMENTO IVIANUAL, EM LOCAL
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/20í6

M3 25,69 140,00 3.596,60

94990 M3 59,95 500,00 29.975,00

M394107

DESCRTÇÃO DO SERVrÇO

CAL ADA

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EIVI OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO ôL07t2016
RAMPA

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAIVIENTO MANUAL, EM LOCAL
COM N|VEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016

CUSTO
UNITÁRIO

0,051.2.1

Iiux WrlÍicdo Ililtcncoun dc l\4oracs n" 222- ( cntro. Ijonc 43. l2()().ti100. CLI'- ti(r 250{)(X) Nova Sunta lliirblrir l)aran.i
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1.2.2 94990
EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃoARMADo, AF 0712016

TOTAL

M3 0,07 500,00 35,00

inserir o loca , (inserir o dia) de (inserir o mês) de ,nsenr o ano

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

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

33.612,90
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MODELO NO 09
(razão social, endereço, telefone, 'fac-simile", e-mail e CNPJ)

oecuneçÃo DE cumpRtMENTo Ao ART. 7o, tNc. xxxll DA cF

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 4/20í8

Objeto: Contratação de empresa para execuçâo de calçada em concreto, na Rua José
Coutinho Bezerra, no Municipio de Nova Santa Bárbara.

Prezados Senhores,

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representantê legalmente
constituído da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, que não
mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho
ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

inserir o dia de (inserir o més) de ,nserrr o ano

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua wallrcdo Birrencourt de Voraes n" 222. Centro, Fone .13. 1266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Sanla BáÍbirÍa. Parana

s** nsb.Dr.pot'-br

.10

(inserh o loca[),
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l*li NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL 0$4

--5'Ê'"- ESTAD6 Dô pARANÁ

MODELO N'íO
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE vEíCULo, MÁQUINAS E EQUIPAMENToS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 4/2018

MUNICIPIO: Nova Santa Bárbara

OBRA: Contratação de empresa para execução de calçada em concreto, na Rua José
Goutinho Beze'r4 no Município de Nova Santa Bárbara.

PROPONENTE: (inserir o nome do proponente)

OBS: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão disponÍveis
(próprios, alugados ou outros) na Obra do Lote. Declaramos outrossim, que os veiculos,
maquinas e equipamentos supra-relacionados serão disponibilizados na obra na eventual
contratação,

inserir o loc inserir o dia de ,nserrr o mes de tnsenr o ano

Lote
no

Veic u lo/Maq u ina/Eq uipam
ento

Marca
e

Modelo

Forma
Aquisição
(próprio,

alugado, etc)

Ano
Fabricaçâ

o

Quant Estado de
Manutençã

o

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

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

Rua WalÍiedo Btttcncourt dc Moraes n'222, Centro. l-'one 43. 3266.8100, CDP - 86.250-000 No\'â Santa Ilárbarâ. Paranà -
\r §§.nsh.Dr.Êo\,.br

:ll



ÊEe PREFEITURA lvluNlClPAL

IIAJi: ITIOVA SANTA BARBARA
-5--'"ú=:] esrpoo oo p,qnqr:Á

0 55

MODELO N" íí
(razáo social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARAçÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N'4/20'18

Objeto: Contratação de empresa para execução de calçada em concreto, na Rua José
Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara.

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa....... ........., CNPJ
esta enquadrada na categoria ...........(Pequeno Porte ou Microempresa), bem

como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei Complementar no í23, de í4 de

dezembro de 2006.

inserir o loca inserir o dia de UnSeiLgJnÉ§) de (inserir o ano)

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

Rua Wallredo Bittencouí de \,Íoraes no 222. Centro. fonc,lS 3 266.8 100- CEP - 86.250-000 Novà Santa Bárbara- I)arana
$ \\'\\.nsb.Dr.go\.br

42



PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBACa
)

E STADO DO PARANA

MODELO N'12
(razão social, endereço, teleíone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

cRoNoGRAMA or execuçÃo DA oBRA

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N'4/2018

Objeto: Contratação de empresa para execução de calçada em concreto, na Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa
Bárbara.

DESCRTÇAO DOS SERV|ÇOS

VALOR
DOS
sERVrÇOS
R$

ITEM

PESO % MES Oí
1 CALÇADA 33.6í 2,90 í 00,00 50,00 50,00

TOTAL SIMPLES - % í00,00 50,00 50,00

TOTAL SIMPLES - R$ 33.612,90 16.806,45 16.806,45

TOTAL ACUMULADO - % 100,00 s0,00 100,00

TOTAL ACUMULADO - R$ 33.6í 2,90 í 6.806,45 33.6't 2,90

uÊs oz

43
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É=H PREFEITURAIvIUNICIPAL r -- .

ir* T-T_OVA SANTA BARBARA
..j-'-'i"ú- EST ADo Do PARANA

€fr PREFEITURA MUNICIPAL

[tt=ru

O PI{EFEITO IVIUNICIPAI, DL NOVA SI\NTA S.iRg.\II- , rer.,Irt, n,I

usr'r '.ic srras alribrriçôes legais:

\() tEÀtt

4Íl.1" - Â Comissão Permanente de l-icitaçào. comp(rsta pelos scgrrinlcs
membros

i l'rçsidcntc - Silvio Rostr dc Lime - CI RG n' 5.027.764-0 SSPI'PR
i Supleflle - Monica l\laria Proença CI RC n" 10..150.107-5 SSPiPR

z N,[umbro - ]Íaria .losó Rczenrlc - Cl RG n' 9. 1 70.71 4-.1 SSP.TPR

). Suplcntc I-iodomar Ilczcnd c - C I R(in'6.6,12.750-l SSP,'PR.

i lrícmbro - lllarco Àntonio de .{ssis Nunes - CI R(} r" I .i3l .506-92 SSP,I'R
). Suplcnte - Ilíaria Joana Crrricl - CI RG n" 7.89i.114-5 SSP/PR.

Âí. 2' - Esta poíaria entra em vigor nesta data, Íe\ oga(las as disposiç(ie\
em contrario

Nova Santa Bárbara, 05 de janeiro de 2017

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PAR-t,NÂ

PORTARIÂ N'OIO/'OI7

, v . '."..
Ílric Xondo

Prcfcito N'Íünicipal

Rur Walfiedo BinEocourl dê l\'loraes n" 2?2. Oentro. I ,13. 1266.8100, .-. - 86.250-000 - Norir Sanra

RárbaÍa, Paraná - g - E-mail - lgiecaoaonsb.pr.qov.U -sirc - s]{g.!lLp[3aI.br

3

bRua WallÍedo Bittencoun de Moraes n'222, tentro- Fone 4 . 3266.8100, cEP - 86

.or,Pov.bÍ

250-000 r-ola Sanra Rárbara- Paraná

44



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA 0$8

GORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2410512018

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato da

Tomada de Preços n" 412018, cujo objeto é a contratação de empresa para

execução de calçada em concreto, na Rua José Coutinho Bezerra, no Município de
Nova Santa Bárbara, em atendimento ao disposto no parágrafo único, art. 38, da Lei

n" 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cri Lud do Santos
Setor de Licitaçóe

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100 X - 86.250-000 - Nova Santa BárbaÍa,
Paraná - E - E-mails lic itacaoú)n sb.pr. qov.br - wrvrv.nsb pr.qov.br
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PREEE ITURÀ }'IT'NI C I PÀI, DE NOVA SÀTiTTÀ BÀRBÀRJA
Av. Wa-ffredo Brttencoúrt de lloraes, 222, ForLe:. (43)32668100

cNFJ N. . 95.561.080,/0001-60
E-rnaif : pmnsbGnsb.pr.gov.br Nova Santa Bárbara Paral1á

Parecer jurídi.co

Sof icitante:
Contratos

Departamento Municipal de Li citaçõe s

E o breve relatório.

e

Ref. Processo llcitatório n. A54 /78

tomada de preços n. 004/18

procedimento

Fora encaminhado a esta Procuradoria
pedido de parecer acerca da regularidade da minuta do

edital- e anexos do processo licitatório autuado sob o

n. 054/78, procedimento tomada de preços, destinado à

cont-ratação de empresa para execuçào de cafÇada em

concreto na Rua José Coutinho Bezerra, no Municipio
de Nova Santa Bárbara, conforme requerido e

fundamentado pela Secretaria Municipal de Obr:as,

Trabalho e Emprego.

Antes da incursão no objeto da presente
manifestação, cabe mencionar que o mesmo está sendo

produzido com arrimo nas disposições do parágrafo

\ _/)
Faqiea 1 -de 3
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pREEErruRrÀ MIrNrcr pÀr DE NovA sÀÀITÀ BlÍRBiARiÀ
Av. Walfredo Bil-Lêncourt de Moraes, 222, Faner (43)32668100

cNPi N.' 95.561-08C/0001-60
E-mail: pmnsbcnsc.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

único, art. 38, da Lei n. 8.666/93, a qual dispÕe

obrigatória a aprovação das minutas do edital
anexos por parte da assessoria técnica juridica.

Esclarece-se que questões de cunho

preliminar tals como a escolha da modalidade adequada

e a presença de documentação fundamental no certam.e

)á foram verifrcadas, sendo, pois, esta análrse
exc.Lusiva quanto aos instrumentos de vinculação do

processo administrativo.

ser
ê

do

e

Pois bem .

A respeito da lncumbência desta

assessoria técnica, não se vê, às claras, vÍcio de

irreguLaridade no ecirtal e anexos.

Tanto o edital
contrato correspondem aos

principiológicos aplicáveis à

quanto

recLamos

espécie.

minuta

legais
a

Particularmente, a minuta de contrato
ostenta bastante clareza em seus termos, constando,

entre outras, cláusufas que estabelecem: a) o objeto
e seus caracteres; b) o regime de execução ou forma

de fornecimento; c) preÇos e condições de pagamento;

d) prazos; e) direltos e deveres dos pactuantes,' tudo

a\,)
*u./

;agrnT2 de 3
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PREE EITURÀ MT'NICIPAI DE NOVA SÀNTÀ BÁRBÀRÀ
Av. Walfredo BittencoLrrt de Moraes, 222, Fonei (43)326681CC

cNP.] N.. 95.561.080,/0001-60
E-rnar1: plLnsbGnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

de

da

acordo

Lei n.

com as disposições do art. 54 e seguintes
8.666/93.

Com e fe ito,
manifestação favorável à

de vinculação, ba I i zando,

f eito.

esta Procuradoria externa
aprovação dos ins t rumentos

assim, o prosseguimento do

É o parecer, que submeto a melhor

lntelecção.

Nova Santa Bárbara, 24 de maio de 2018.

t) 1

Ga.brieJ. ÀImeida

Procurad orra
Jesus

CAI

Págrna 3 de 3
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25105t201a Mural de Licitaçóês Municipars
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Detalhes processo licltatório

TCEPR

Iislhrido Frn.nceLrã

Contftto oe Emprshmo

vrldr

lnrorhaCõ.s 6.r.,.-
Enlidade Eie.utorâ MUNICjPIO DE NOVÀ SANTÀ BÁRBARA

Ano'2018

No .llàçào/d spensa/Lôexiqrbfldàde' 4

f4odaLdade' Tonlada cje pÍeqos

tlúÍrero ed tiUprôcess{r' 54/2C1S

.<uÍsor provêílênt.r de orrànirf,os lntêríâ.iohâlr/multllatêrà1. dê crÁdi

DscriÉo Resu.n Ca do O5leto' ConÍatação de empresa para €re.ução d€ calçãdê em concreto, na Rua .josé

Coutrnho Bê:erra, no f'lLJnicípro de Nova Sâfta Barbara

Forma d€ Âvàhção

Dotação Orçan)entár a'

Prelo máxlmo/ReferêncÊ de prêço -

Rs.

Dàta de Lançamênto do Ec,rtal

Data da Abertura dag Propostas

NOVr'\ Data da AbêÍura das PÍcpostas

Data Cánrelamento

05001i54510090100144905.10000

13 _6t2,94

2414512018

21/06/20r8 Data Re!rstro

Data Rêçrsüo

25t0s12018

427r512958 (!qgA4)

httpsJ/sêrvicos.tcê pr.gov.brlÍCEPRyMunrc pal/AMUDetalhesProcessoCompra.âspx 1t1
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Poder
Executivo

Ano V

IMPFENSA OFICIAL _
Lei n" 660, de 02 de abril
de 2013.

Edição N" í245 - Nova Santa Báíôara, PaÍaná. Sexta-Íeira, 25 de MaiodemlS.

I . Atos do Podff Exocutivo

AVrSO DE LrCtrAçÁo
PREGAO ELETRONICO n,o 39/2017

Objeto: Aquisição de um veículo de 7 (sete) lugarês para a Secretaria Municipal de Saúde.
Tipo l,íenor preÇo, por item.

^\iCtO Oa SESSÃO DE DTSPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 21106/20í8, por meio do Portal COMPRASNET através do site

nttoJ/www.compraso ovemamentais.oov.br - UASG - 985457

Preço Márimo: R$ 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos rêais).

lnformacões Comolementarês: poderão ser obtidas em horáno de expediente na Prefeitura lr,4unicipal de Nova Santa Bárbara, sito à

Ruâ Walfredo Bittencourt de I/oraes no 222, pelo fone 43-3266-8100, ou por E-mail: licitacao(Ansb.or.oov.br

Nova Sanla BátbaÂ, 24 10512018

Marco Antônio de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 080/20'17

AVTSO DEUCÍrAçÃO
TOflAO DEPREçOIF{núÍ8

Objeto: Contratação de empresa para execução de calçada em concreto, na Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova

Santa Bárbara.
Tipo: [4enor preço global.

Recebimenlo dos envelooes: Até às 13h30min. do dia 21106/20'18.

lertura dos envelopes: Dia 21l06i2018 às 14:00 horas,

Preço Máximo: R$ 33.6í2,90 (trinta e três mil, seiscentos ê doze reais e noventa centavos).
lnformacões Comolementares: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à

Rua Walfredo Bittencourt de l\,loraes no 222, pelo foner 43-3266-8100, ou por email: licitacao@nsb.pr.oov.br Site www.nsb.Dr.qov.br

Nova Santa Bárhara, 241051201 I

Silvio Rosa de Lima
Presidente da Comissão de Licitação

PotlaÍia r' 01012017

AVrS0 DE LTCTTAÇ40

PREGÃO ELETRÔNICO N." 40/20í7

0bjeto: Aquisição de aparelho estereomicroscópio para Secrelaria Municipal de Saúde.
Tipo i,4enor preço, por item.

lNlClO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 'líhOOmin do dia 2'1105/20í8, por meio do Portal COI/PRASNET através do site

httDJ/www.comDrasqovernamentais.qov.br - UASG - 985457.

Diário OÍiciâl Eletrônico do Município de Nova Sanla BáÍbara
Bua; WalÍíêdo Brltenco!í de Môraes n'222 - CenlÍo

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-ma diar oo Í cial@ nsb.pÍ. gov. bí

ww nsb pr gov br
www.lÍansparencraparana.corn.bÍ/doensb

Deume.o ass )-o. Ér Cc;:'crú. li!Li \.rr :: r,
Eá..áía PÍel6x':a r,l,nrFal 9a56108iI3:r'ôi) Á0 SEnÁSÀ

S.ã dul€nrddau ê qi,od.E
do srlc. hnp r:r§*y l,msãfe..ú@É.a oô ordc.nsr.
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C. Procópio, Domingô;27 de Maio dê 2018 Edlção:

PreÍ-e-[tqr4; [vlg n ici pat d" Npva Sa r

^vlso 
oE LrcÍÍ^çÁo pREsÀo ELErfôMco n..!0l2ot7

Oqcro: Àquls§5o d,. u,h v.iorlo d. 7 (!.L, tlgDÍ.r Dút-. S.6aria Mt rl+c d!
SàUíâ,

I rpo lrffi pri@, por 16.
rNrcto oa sEssÁo oE otsPuÍ^DE PREÇos: a.osh(l)nü ô di.ztlo5r2otÀ

!oí B.ro do Pôrl.l CoMPR^SNET !lrrvú. (,o lll.
!!!-44jj!.ç!!!!4lrq!!!!!4!!!!!{rptü - U^SG . 985457. Ptâço Márino: Rl
FO !'00,00 (oil.nl,. mil . qurüÉ.i6 EáÉ).

lntqmâçõ.6 CmpLngwls: p.dêrào $í obliirá3 .m hoddo dê 3rP.diúL m
Frel!íu.a Muúrp.l .t€ NúB Sãnrá Báó!râ, 6110 â Ruâ YY.ír.do Bnl.^.Durt d. Mm.s
n'222, pêb lon6 { 3-326ê6r OO, o! po. E-m.li licitú!úiúóü tuv.br

Nov. Sanl. BáÍb.ó, 2ar0r2918.
X.rco Â61ônlo d. 

^r.lr 
Nun.r - ?íê!p.ho. Port rE r' 0lfilo17

^vrso 
DE Ltclraçlo pREGÁo ELETRôNrco n..aozoi?

Obiêro: Àquhiçáo d3 spáretb .í!Í.dnt.o!côcio FâÍ. S.cr.lari! Muniiipal ê
9aLú.

'lloo MmúÍ preqr, Fr 'tcrrlNlcro oasÉssÁooE D,sPUl^oE PREços: à! 11hooni. óo dE 2 i,oÜã 18, po.
reio do Púlar COMPRASNET at lsía do 3rL hG:'r*rv..Mdr!!A3at!Dr.!!!g3a-'!
- UA SG - gAí 57. PÉÍ. Mâi,no R3 7 153.74 (.sL ,rü. ltt ca.rb. 6 cixtu.ôlz . lrÚs

' 
oair . .êlênu . qurto c.nt.voa).

hlomrçó€t c6doíÉtr1r6!: podeíao s€r ohtirtô! 6m hoóô d. .rp.dbnL M
Prêí.ilh Múicipd d. xcE S6nb Aárbrú. iÍo á R!r! lu{tuo Bl|lrEJÍl dG Mder
n. 222. p€ro ídiê 4l-3266{100. ci, po. É-o.a: lduaâún$or.iorlâí

Nov. S.ni! Aárbârà. 2SO5,2018.

EXIRATO DA ATA OE TE(I''I
REEREFIE 

^o 
PREGIo Er

oBJETo . R.ÍÉüo d. Ft,tD pÍ. aDntJ.
dúâ.rÍr69ãir. mrEÉr! càrottta+ itrb

VAIIDADE D^^TA O.2rlr0ázoll r ?3105,
BENEFEúa|^ o AT^ i RtN^tDtE coco
d{PJ rd n . 07260.6?ÁO1.lt
&.1 Íb BrÍú, f ZIIT . CEP: 059
RESPoaTSÁVEL JURIorco: c.!.t r 

^tÍstdESPÉCFKr@ OO OBJETO Ê Pf,EÇOs

ilâÍcoÂntóôlo rl. brlr Iun.. - PÍ.go.lo . Poíi.rl. n! 000rz0Í 7

-ro§ó Courirho B!am. rc Muôbloro dê tror. Senlr 8aô.r..Iro: Mêno. DíÉço dobd-
R.c.riMro &É .nÉbF] aL & 13h!)rlÚr rro dl. zríf,I2ol E.
Ab.Íiur. do. .írEbp.r: Oh 21^EzO ! ô lú 14:lx) lro.Es.
Prúço Má!m: Rt 33.612.90 íú'nla .lrÉ! nil, ré'sc$6! 6 do!ê r.àlt € M.nlâ

riío, âÉê. cmpbn nb..!r po.kao rd o6ru.s 6ín hoÍlrb d. arp.dldi. n
PÍêtÉiturã Munkip.ló. Nd. Sr^L Báôara, nlo à Ru! Wáú.do B'ltsÉ{rldê Mon s
Ír'' 222. polo Í0í6r a3.3266-ô100. ou por.m.,l: !!si]r-cl-or&-!L.!Íssúr Sitê

rlovâSa. â Báóaú,2a05lÀ) Í I
Sllvlo Ro.. d.thr - PÍl.1d.ó1. d. CoFl.610 d. Llclt çào -Pon rb n'

0í0/20i7

EITRATO 1'TERríO^DmVOÀOCONTRÂÍO'.Íit01t
R[í Oisp€n.âde L,.niçáo n..6/2010
(.oÀrÍallfrd lluíElpio dê N@! s.nr. Báóaíâ.
c!^raladá. cLrNlcavrPMEo - sERv'ços sÂuoE LIoA. ME, hsc,na m CNPJ

-"{n ?? 812 15í!OO1 43
Objàloi Contral.çáo de p.sEoas juridic6s d. .ssislancia á ..údê. p.r.

co.nobmetrlÜ servtp! lslo à sêq.lâná (b sárxl. Múücb.l- conúato originar í.
5,2018

Adftno (b Prâô: Mái. 31, (lÍihlâ) di|l, cI ..1...t4 2!/06.20I I
'/abí .,ir Adiúvo: RS L523,75 (m ni, quinhêrloc . viôlê ê lrÉ! EaÉ. !.ronle . ciico

eílMs). R.tuBos: SêoÊlãÍI. Mabp.l d. Said..
S..rÉlãÍi.!: Sú.t .eirunEir.Jds Sâüt!.
Oat de â!.6âlura do Lrm d..díiro:2aloir'2016

..,-*óã-

rEÂro oE Horloroc^ÇÃo EAoJUDTc^ç^o
PREGÀo ELErRôMco N' 25nott
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PREFEITURA MUNICIPAL 077

NOVA SANTA BARBARA

.-,/.i 1.1 ':- ' --)

ESTADO DO PARANA

ATESTADO DE VISITA

ReÍ: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N'4/2018

Objeto: Contrataçâo de empresa para êxêcuçâo de calçada em concreto, na Rua José
Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara.

Declaramos que o Engenheiro Luiz Carlos Boeing Junior, CREA no 16.225lD PR,
da proponente QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA - ME, CNPJ n' í4.688.399/0001-50,
devidamente credenciado, visitou o local da execução da Obra do lote único, objeto da Tomada

,- de Preços em epígrafe.

Nova Santa Bárbara, 06 de junho de 20í I

Ricardo Takêo Hemada
Assessor Técnico de Engenharia

@nior

Rua Walfrcdo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 1266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Parana
trwrv,nsb-or.Êov-br
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Bm&P
Engenharia

BM & P ENGENHARIA LTDA- ME

cNPJ - 29.783.005/0001-10
RUA CRISTIANO CESAR SILVA, 17 - CENTRO - SAPOPEMA - PR. CEP 84290-OOO

FONE: (43) 98422-8562
bmpengenharia@hotmail.com

MODELO N' 02

CARTÀ - CREDENCIAL

Nova santa barbara, 2í dejunho de 2018

À
Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOMADÀ DE PREÇOS N" 4/2018

Objeto: Contratação de empresa para execução de calçada em concreto, na
Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado THIAGO BISPO MELLO carteira de

identidade n": 1 2.829. 1 3 5-0 SSP - PR na qualidade de responsável legal pela
proponente BM&P ENGENHAzuA LTDA), vêm, pela presente, informar a

Vossa Senhoria, que o senhor GUSTAVO BISPO MELLO, carteira de

identidade n": 10.868.265-5 SSP - PR é a pessoa designada por nós para
acompanhar a sessão de abertura e recebimentos da documentação de

habilitação e propostas de preços, para assinar as Atas e demais documentos,
e com poderes para renunciar a prazos recursais a que se referir a licitação
em epígrafe.

Atenciosamente,

r
THIAGO BISPO MELLO

Engenheiro civil
CREA-PR 1456111D
RG: í2.829.135-0
SÓCIO ADMINISTRADOR

GUSTAVO BISPO MELLO
RG: 10.868.265-5

REPRESENTANTE LEGAL

4
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MODELO N" 04

ATESTADO DE VISITA

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No4/20í8

Objeto: Contratação de empresa para execução de calçada em concreto, na Rua José
Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara.

Declaramos que o Engenheiro Thiago Bispo Mello, CREA No 1456111D da

^ proponente BM&P ENGENHARIA - LTDA ME, CNPJ n'29.783.005/0001-10, devidamente
'credenciado, visitou o local da execução da Obra do lote único, objeto da Tomada de Preços em

epígrafe.

Nova Santa Bárbara, 21 de junho de 2018

Ricardo Takeo Hamada
Crea SP :12456210
Rg: 868.702-í SP

Assessor Técnico de Engenharia

/l

- úe\\o
, -ôU rr

*s9"e"liif$ir'"
eôel Ée

íh

Thiago Bispo Mello oÊu
Engenheiro civil

Crea PR: í456ít/D
Rg: í2.829.í35-0

Engenheiro habilitado da proponente

@
Rua walfredo Bittencouí de Moraes n" 222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nor a Santa Barbara- Paranà -

s s s,nsb.pr.qor.br
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Prefeitura Municipal de Bom Sucesso
Bom Sucesso - Estado do Paraná

CNPJ: 75.771.261/0001-04
Praça Paraná, 77 - Fone (43) 3442 1460 ou 3442 1250

Exercício:2018 GertiÍicado de Registro Gadastrat Vol

no OO4/2Oí8

Nome/Razão Social: BM & P ENGENHARLA LTDA

terÍnos
Edital.

Stl0!20la

Endereço: Rua Cristiano Cezar da Silva, N'17 Município: Sapopema / PR

CNPJ: 29.783.005i 0001-10 Insc. Estadual: 90773857 -43

RAMO: 71.12-0-00 Serviços de engeúaria

CERTIFICAMOS que a firma acima esta inscrita no cadastro de fomccedores da PREFETTURA
MIINICIPAI DE BOM SUCESSO-PR em consequência, habilitada a participar de licitações, nos

das Leis 8.6 883/94, ressalvada ourras exigências complementares no respectivo

Data de Emis 26t03/2018 . P,l;qr!,íl- rôo-'..â;
:GIEI6'SBELE MÁRCO/\Í'

Presidenaa da Cofiissáo de Ucitaçào

iLÀ M tl
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BM & P ENGENHARIA LTDA- ME

cNPJ - 29.783.005/0001-10
RUA CRISTIANO CESAR SILVA, 17 - CENTRO - SAPOPEMA - PR. CEP 84290-OOO

FONE: (a3) 98422-8362
bmpengenharia@hotmail.com

MODELO N' 09

DECLARAçÁO DE CUMPRTMENTO AO ART. 7", tNC. XXXil DA CF

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 1/201E

Objeto: Contrâtâção de empresa para execução de calçada em concreto, nâ Rua José
Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara.

Prezados Senhores,

O signatário da presente, o senhor THIAGO BISPO MELLO, representante legalmente
constituído da proponente BM&P ENGENHARIA - LTDA ME declaÍa, sob as penas da
Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário
noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou tnsalubres, náo mantendo ainda, em
qualquer trabalho, menores de'16 (dezêsseis) anos, salvo na condiÇão de aprendiz, a
partir de 14 (quatoze) anos.

Nova Santa Barbara, 21 de junho de 2018

Bm&P
Engenharia

I ,,,,,f-.a,;,k
I

J
t

THIAGO BISPO MELLO
Engenherro civil

CREA _ PR 145611/D
RG 12.829.135-0

sócro AD[4tNrsrRADoR
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GONTRATO SOCIAL

THIAGO BISPO MELLO, brasileiro, solteiÍo, engenheiÍo civil sob registro no CREA n

PR-145611/D, natural de Londrina-PR, nascido em 0É,11211994, residente e domiciliado
na Cidade de Sapopema, Estado do Paraná, sito na Rua Cristiano Cezar da Silva, n" 17,
Centro, CEP:84.290-000, portador do Documento de ldentidade RG n.o 12.829.135-0
SSP/PR e do CPF/MF no 096.812.849-17; IGOR GABRIEL COSTA PEIXOTO,
brasileiro, técnico em edificaçóes sob registro no CREA n' PR-'|62189/TD, solteiro,
natural de Telêmaco Borba-PR, nascido em 1 6/1 1/1 994, residente e domiciliado na
Cidade de Sapopema, Estado do Paraná, sito na Rua Cristiano Cezar da Silva, n'17,
CentÍo, CEP: 84.290-000, portadorda Cédula de ldenlidade Civil RG sob no 10.315.784-
6 SSP/PR e do CPF/MF sob no 080.482.699-45; de conformidade com o
art.997,l,CC/2002, RESOLVEM constituir uma sociedade limitada mediante as cláusulas
seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de BM & P
ENGENHARIA LTDA. E terá sua sede sito à Rua Cristiano Cezar da Silva, n" 17,
Centro, no Municipio de Sapopema, Estado do Paraná, CEP: 84.290-000,

CúUSULA SEGUNDA: O capital social será de R$ 100.000,00 (cem mll reais),
dividldo em 100.000 (cem mil) quotas de valor unitário de R$ í,00 (um real) cada
uma, integralizadas neste ato em dinheiro, moeda corrente naclonal, asslm
dlstribuído:

CúUSULA TERCEIRA: O objeto social será: Serviços de engenharia; Serviços de
desenho têcnico relacionados à arquiletura e engenharia; Construção de edifícios;
Obras de urbanizaçáo - Íuas, pÍaças e calçadas; Construçâo de redes de
abastecimento de água, coleta de esgoto e construçôes correlatas, exceto obras de
irrigação; Serv:ços de arquitetura; Atividades paisagísticas.

CúUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades a parlir do Íegistro na Junta
Comercial do Paraná, e o prazo de duraçâo é por tempo indeterminado.

CúUSULA QUINTA: As quotas são indivisÍveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a que fica assegurado, em
igualdade de condiçôes e pÍeço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessâo delas, a alteÍação contratual pertinente.

CúUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaÇão do capital.

1
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CBRTTETCO O RBGTSIRO út 26/02/
PROTOCOLO I LAO007610 DE 29/0r/
11800651608. NIRE: 412087{5665
BTI & P EIIGEITITÀRIÀ LTDÀ

2018 16:52 SOB Nq at20g7{56
2010. cóDrco DE vERrFtcÀçÃo

65
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lru$ra cê,\ÁErcl^L I

DO PAR,ANA i Í,iberEàd Eo9u6
SEcRETÁRIÀ.GBRÀI,

cvRrraBl,26/a2/2OLA
wy. êqr.sâ!âciI . pr , gow. br

Sócios Quotas Valor - R$ PaÉiclpação
THIAGO BISPOP MELLO 67.000 67.000,00 67o/o

IGOR GABRIEL COSTA PEIXOTO 33.000 33.000,00 33o/o

Total Geral 100.000 't 00.000,00 100%

À và]Idàdê d€stê docsêEEo, !e tltpr6sso, tica sujelto à coÍopEovàçEo dâ 6uà âut€nticidade nos respêctivoe po!!âis
InforDado Bêuê rêspecEivo8 códigoE cl€ verrficàçáo
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CONTRATO SOGIAL
2

CúUSULA SÉTIMA: A administraÉo da sociedade ficará a cargo dos sócios THIAGO
B:SPO MELLO e IGOR GABRIEL COSTA PEIXOTO, e a responsabilidade técnica
também ficará a cargo dos sócios, com poder e atribuiÉo de representar
individualmente, ativa e passivamente a sociedade, íicando vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao :nteÍesse social ou assumir obrigaçóes, sejam em íavor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como oneÍar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio.

CúUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada
ano, os adminiskadores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo
à elaboração do inventário, do balanço e resullado econômico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CúUSULA NONA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abÍir ou fechar Íilial ou outra
dependência, mediante alteÍação contratual assinada por todos os sócios.

CúUSULA oÉCIMA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar retirada mensal, a
titulo de Pró-Labore, observada as disposiçôes regulamentares pertinentes.

cúUSULA DÉclMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os heÍdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo
possível ou inexislindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situaçáo patrimonial da sociedade, à
data da resolução, veriíicada em balanço especialmente levanlado.

PAúGRAFO Útttco: O mesmo pÍocedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relaçáo ao sócio.

CúUSULA OÉclMA SEGUNDA: Os casos omissos neste conlrato serão resolvidos
com observância dos pÍeceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que
lhes sejam aplicáveis.

CúUSULÂ DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaÍam sob as penas da Lei
que náo estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou poÍ crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contÍa a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de deÍesa da conconência, contra
as relaçÕes de consumo, fé pública, ou propriedade.

CúUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o íoro da comarca de Curiúva, Estado do
Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes resultantes deste
contrato

CBR|rIFTCO O REGTSTRO W 26/02/ZOr8 16:52 SOa N. 204745665
PROTOCOLO: 18OOO,610 DE 29/01/20L8, CóDIGO DA vBRrprCÀçÃO
118006s3608. NrRE: 41208?45665.
BI{ & P ENGENEÀ,RIÀ I,IDÀ

,UNIA C@tErcl^L
oo P^t N Lib.rtad Eofus

secnetÁnu-cÉn-nr-
cúRrrrBÀ,26l02l.2018

vw. @p!êEafáci1 . pr. gov. br
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Inlolundo E€us rêspêcLivos c6digos de wêrÍficação
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CONTRATO SOCIAL
ó

E, poÍ estarem justos
instrumento em 0'l (uma) via.

e contralados, assinam o presente

Sapopema - PR, 23 de Janeiro de 2018

7;r/,(í;í.tí,, ,,.X
IGOR GA RIEL COSTA PEIXOTO

IAGO BISPO MELLO

cBRTIFIco o REoISTRo ü 26/02/2OLA 16:52 soB N' 41208745665
PROTOCOT,OI 18000?610 DE 29/Ot/2OtA. CóDIGO DE !tsRtFICÀçãO:
11800653608. NIRE: 41208?45665.
Bü&PENGBNEÀRIÀÍ,TDÀ

Í,ibê!tàd Bognr8
SECRETÀRIÀ-GERÀL

caRtÍÍBà, 25 /02/201A
*w. ê!prê6âfàci 1.pr. gov. br
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cERalFrCO O REGISTRO Bn 26/02/20!A 16:s2 SOB N. a1208745665
pRorocor,o: 190007610 DE 29/or/zgra. cóDrco DE \.BRrFrcÀçÃo,
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096
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTTDÃO NEGATTVA DE DÉBTTOS RELATTVOS 4OS TRTBUTOS FEDERÂ|S E À DiVtDA ATTVA
DA UNIAO

Nome: BM & P ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.783.005/0001 í 0

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívrdas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍlcâdo que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários adminisÍados pela Secretaria
da Receita FedeÍal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas Ílliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passrvo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitaçào desta certidão está condicionada à veriÍlcaçáo de sua autenticrdade na lnternêt, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão e ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, deZl10l2014
Emitida 2610312018 <hora e data de Brasília>
Válrda
Código rtidão F90F.E682.C123.48C9
Qualquer nda invalidará este documento
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado
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Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N.018019774-79

Cerlidão Íornecida para o CNPJ/MF: 29.7E3.005/0001-í 0
Nome: BM & P ENGENHARIA LTDA

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

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

-natureza 
tributária e não tributária, bem co descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida 05/09/2018 - ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.or.qov.br
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SECRETARIÀ MUNICIPAL DE FINÂI\TÇAS
DEPARIAMEIYTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MT]MCIPIO DE SAPOPEMA

NEGATTVA

IMPORTANTE:

1. FICARESSALVADOO DIREITODA
FAZENDA M(NICIPAL COBRAR DÉBTTOS

POSTERIORMENTE MESMO
PERÍODO COMPREENDIDO

CONSTATADOS
REFERE
NE
2 Ão TEM VALIDADE

REVENDO OS ARQIIIVoS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBIE{TE NADA
DEVE À FAZENDÀ PÚBTJCA MUNICIPAL RELATIVo A EMPRESA MENCIONADA ABAD(O.

Sapopema, 20 de Junho de 201E

NEGAIWAN": 1892018 CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
c2HJErQEsJMtr424BAr

HINALIDA.DE: VERIFICAÇÃo

RAZÃO SOCIAL: BM & P ENGENIIARIÂ LTDA -Z
CIIPJ/CPF

29.783.00s/0001- l0

INSCRIÇÃO ESTADUAL]INSCRIÇÃO EMPRESA

l34l2l

ALVARÁ

581

STIANO CEZAR DA SILVA, l7 - CENTRO CEP: E4290000 Sa .PRRUACRI

ENDEREçO

CNAE i ATTVIDÀDES
edi izaçã

irrigação
engenharia, paisaglsücas

c de udo Íi Obras rban o rua Cs caced ios,eÍvls oDstrrição s,lâ, Praça dcaoços çadas,engenbar Construç
eto c coesoc deleta loITC €xc oetoesnlme deto debrasd âbastcc go onstruçõ tas, Se ágoq crvl deços

aa ur etehrra tiAdesenhode idadeservls rqçosütehll4

§q§

fino de Oliveira
429.879-01

Departamento de Tributos
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CAIxA
cArxA ECoNôMrcA FEoÊRÂL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

29783005/0001- 10
eM r P rÍ'ie rÍ{HnRh -/
RUA CRISTIANO CEZAR DA SILVA 17 / CENTRO / SAPOPEI4A / PR /
84290-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certiflcado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validader 06/06/2018 osloT /2oL

Certificação Número: 201806061351 19 19 138602

Informação obtida em 20/06/2018, às 10:05:30.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Carxa:
www.caira.gov.br

https://www.srfge-cáixâ.gov.br/Empresa/Crf/CríFgeCFSlmprimirPapel.asp 1t1
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CERTIDÀO NEGÀTIVÀ DE DEBITOS TRÀBÀI,HISTÀS

Nome: BM & P

Certidão n':
Expedição:
VaI idad
de sua

-/
ENGENHÂRIA L'IDA/

(MATRIz E FILÍAIS) CNP,J: 2 9 . 7I3 . 0 0 5 / 0 0 01- 10
7467 68739 / 2078

L3 t 22: A3

0 (cenEo e oitenta) dias, contados da data
ex

Certifíca-se que B l.Í & P ENGENHÀRIÀ LTDA
(ÀÍÀTRrZ E FrLrÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n"

29.'183, OO5/OOo1-10, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Cêrtidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' L2.44A, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n" l4'1 0 /201,7 do Tribunal superior do
Traba]ho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e esEão atualizados até 2 (dois) di-as
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídíca, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus êsLabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunâf Superior do Trabalho na
InEernet (hc cp : / /wwvt. tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMÀÇÃO IUPORTÀ.II]TE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanEo às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recofhimentos previdenciár j-os, a honorários, a custas, ra

emolumentos ou a recolhimentos determinados em
de execução de acordos firmados perante o Mi
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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2Ol06l2UA Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

ContÍibuinte,

ConÍlra os dados de ldentiÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informaçáo sobre o porte que consta neste comprovante é a declaÍada pelo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

091

NúMERo DE rNscRrçÃo
29.783.005/0001r 0
MATRIZ

COMPROVANTE OE INSCRIçÁO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DAIA OE ÂAERÍUFÁ
26102t2018

NOME EMPRESARIA!

BM&PENGÉNHARIÂLTDA

ENTE FEOERÂTIVO RESP (EFR)

ATIVA

CAOASTRÂL

T TIJLO DO ESTABELECIME\TO (NOME DE ÉA'"ITASIA) PORÍE

ME

cóDtco E DESCRTÇÁo oa ATTVTDADE EcoNôMrca pRrNctpal

7í.12{{0 . Sêrvlços de engenharia

cóorGo E DEscRrçÃo DAS ÀTrvroAoES ÉcoNÔMrcAS sEcuNDÁÂrAS

7í.19.7.03 - Serviços de desenho técnlco relacionados à arquitetura e engenharla
4í,20-a{0 - Construção de edificios
il2.í3€.00 . Obras dê urbanização . ruas, praças e calçadas
,12.22.7.01 . Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construçôes corÍelatas, exceto obras de
iíigâção
7í.1'1.1{0 - Sêrviços dê aíquitêlura
Eí.30.3{0 - Atividadês paisagísticas

cóorco E oEscRrÇÁo DA NÂÍuREza JURlorcA
206.2 . Sociedade Empresária Llmitada

LOGRÂDOURO

R CRISTIANO CEZAR DA SILVA
NUMERO

17

CEP

8.t.290.000
BAIRRODISÍRÍIO
CENTRO

MUNICIPIO

SAPOPEMA PR

ENDEREÇo ÉLErRóNrco
ADSIMAR@HOTMAIL.COM

COMP!EMENIO

TE!EFONE
(43) 354Eí340

OAÍA DA SIÍUAÇÃO CAOASIAÂL

26102;/2018

SITUAÇÃO ESPECIAL DATÀ DA §ITUÀÇÃO ESPECIAI

t'
Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 20/06/2018 às 20:45:10 (dâta e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

,N
J-\

Página: 1/1

PÍ!pamÍ Págiõ!
prre lmprulllo (r

https //www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridicâ/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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Bxr&P
Engenharia

BM & P ENGENHARIA LTDA- ME

cNPJ - 29.783.005/0001-10
RUA CRISTIANO CESAR SILVA, 17 _ CENTRO _ SAPOPEMA _ PR, CEP 84290-OOO

FONE: (43) 98422-8562
bmpengenharia@hotmail.com

MODELO N" 03

DEGLARAÇÃo DE RECEBIMENTo DE DocUMENToS

A
Comissão de Licitação.

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 4/2018

Objeto: Contratação de empresa pârâ execução de calçada em concreto, na Rua
José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara.

O signatário da presente, o senhor THIAGO BISPO MELLO
representante legalmente constituído da proponente BM&P ENGENHARIA -
LTDA, declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa ao lote único
da Tomada de Preços supramencionada, do Edital e em apreço.

Nova santa barbara, 21 de junho de 2018

fJ

.rP--;a'-
S "'OoQe"

THIAGO BISPO MELLO
Engenheiro civil

CREA_ PR í 45611/D
RG: '12.829.135-0

SÓCIO ADMINISTRADOR
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BM & P ENGENHARIA ITDA _ ME

cNPJ - 29.783.005/0001-10
RUA CRISTIANO CESAR SILVA, 17 - CENTRO - SAPOPEMA - PR. CEP 84290-OOO

FONE: (43) 98422-8562
bmpengenha ria @ hotmail.com

MODELO NO 1O

RELAçÃO DE DtSPONtBtL|DADE DE VE|CULO, MÁOU|NAS E
EQUIPAMENTOS

Ref: EDITÂL TOMADA DE PREÇOS N" 4/2018

MLINICIPIO: Nova Santa Bárbara

OBRA: Contratação de empresa para execução de calçada em
concreto, na Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova
Santa Bárbara.

PROPONENTE: BM&P ENGENHARIA LTDA - ME

Pela presente declaramos ter a disponibilidade das máquinas e equipamentos
abaixo relacionados, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da
Licitação.
Declaramos também, ter todos os equipamentos necessário para o serviço.

Bm&P
Engenharia

BM&PEngenhariaLtda
CNPJ : 29.783.005 / 0001-10

R: Cristiano Cesar Silva, 17 - Centro
Sapopema-PR - CEP 84.290.000

tr

b

Marca
e

Modelo

Forma
Aquisição
(próprio,

alugado, etc)

Ano
Fabricaçã

o

Quant Estado de
Manutênçã

o

Lote
no

Veiculo/Maquina/Equipam
ento

2016 I0l COMPACTADOR DE SOLO A
PERCURSSÃo A GASoLTNA

TOYAMA PROPzuO CONSERVADO

NIKON PROPRIO 2017 I SEMI - NOVO02 NIVEL A LASER

MAKITA PROPRIO 2017 2 CONSERVADO03 SERRA CIRCULAR

04 BETONEIRA ELETRICA CS!I PROPRIP 20r6 l COr-SERVADO

\ ///
\,///

CR

Iü,^àr,

/1#r
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Engenhafla
BM & P ENGENHARIA LTDA - ME

cNPJ - 29.783.005/0001- 10

RUA CRISTIANO CESAR 5ILVA, 17 - CENTRO - SAPOPEMA - PR. CEP 84290-OOO

FONE: (43) 98422-8562
bmpengenhâria@hotmail.com

OBS: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão

disponíveis (próprios, alugados ou outros) na Obra do Lote. Declaramos
oulrossim, que os veículos, maquinas e equipamenlos supra-relacionados serão
disponibilizados na obra na evenludl contrutação.

Nova Santa Barbara, 21 de Junho de 2018

Bm&P

*

THIAGO BISP-O MELLO
Engenheiro civil

CREA - PR 14561 
,1/D

RG: í2.829.í35-0
RESPONSAVEL LEGAL

*,'^ffi'-..-s;
o,ciÉioes"' gaY

-L
fhlago Eispo l,íeitoEnsenhoíro
CREÁ-PR Í

Aril
4 t t;p)

THIAGO BISPO MELLO
Engenheiro civil

CREA- PR 1456111D
RG: 12.829.135-0

ENGENHEIRO HABILITADO
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Bm&P
Erryeúaria

BM & P ENGENHARIA LTDA- ME

cNPJ - 29.783.005/0001-10
RUA CRISTIANO CESAR SItVA, 17 - CENTRO - SAPOPEMA - PR, CEP 84290-OOO

FONE: (43) 98422-8562
bm pengen haria @ hotmail.com

DEcLARAÇÃo oe tuaotuptÊNcre e rltÊrucrA E coNcoRDATA

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 4/20í8

Objeto: Contratação de empresa para execução de calçada em concreto,

na Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara.

O signatário da presente, em nome da proponente, BM&P ENGENHARIA declara,

expressamente, que não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou

concordata ou impedida de licitar, e, nem é objeto de quaisquer restrições ou notas

desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administraÇão pública estadual

direta ou indireta.

Nova Santa Bárbara, 21 de junho de 2018

THIAGO BISPO i/lELLO
Engenherro crvil

CREA _ PR 145611/D
RG. 12.829.135-0

), à
-7

SÔcIo ADMINISTRADoR
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Bm&P
Engrenharia

BM & P ENGENHARIA LTDA_ ME

cNPJ - 29.783.00s/0001-10
RUA CRISTIANO CESAR SILVA, 17 _ CENTRO - SAPOPEMA _ PR. CEP 84290-OOO

FONE: (a3) 98422-8562
bmpengenharia@hotmail.com

MODELO NO 06

oecuneÇÃo oe suterçÃo Ao EDTTAL e rNexstÊNcrA DE FATos
SUpERVENTENTES rMpEDrrvos ol nletureçÀo

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMÂDA DE PREÇOS N" 4/2018

Objeto: Contratação de empresa para execução de calçada em concreto, na Rua
José Coutinho Bezerra! no Município de Novâ Sânta Bárbara.

O signatário da presente, em nome da proponente, BM&P
ENGENHARIA declara, expressamente, que se sujeita às condições
estabelecidas no Edital de Tomada de Preço em consideração, dos respectivos
modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer
decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das
proponentes que hajam atendido às condiçôes estabelecidas e demonslrem
integral possibilidade de executar a Obra e/ou os Serviços.

Declara. ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos
supervenientes, impeditivos da qualificação ou que comprometam a
idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, & 2', e Artigo 97 da Lei
8.666193, e suas alteraçôes e que estií ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores. 

trc'o
,,ííi.pi:fisli"

Nova santa barbara, 21 de junho de 20í I L.RFA 
PF

I I

THIAGO BISPO MELLO

'--- E-ngenheiro crvrl
CREA - PR '145611lD

RG: í 2.829.'135-0
sócto ADMtNtSTRADoR
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Sccrctari! dr Micro c Pcqudra EmpÍcsx

Sccrcrari! d! RlcionsliziÉo c Simplilicaçio
Dcpríarnmto dc Rcgisuo Empresrriíl c lirc8lrçio
,unrà ConrclEi.l do Eshdo do Pantni - ,UCIil'ÀR

Página lll

DECLAI'AÇAO DE ENQUADRAMENTO DE I\IICROEi\IPRESA

Ilmo. Sr. Prcsidcntc da Junta Corncrcial do Dstado do Paraná - JU( l:l',\lt

A Socredade Bl\1 & P E,r"CENllARLt LTDA - i\lE , estabe lcc irlo( a ) r:a RUÂ Cristiano Cezar da Silva, l7 ,

ccnlro, Sapopcma - PR, CEP: 84290-000, rcqucr a Vossa Scnhorrl o arqrrivantcnto do prcscntc instrumcnto c
dcclara, sob as pcnas da Lci, qLrc sc cnquadra na condiçio dr' MICROEMPRESA, nos tcnnos da Lci
Complcmentar no 123, de l4/1212006.

Côdigo rJo ato: 315

Dcscriç.Ào do Alo: En-QUADRÂMENTO DE MICROEMPRESA

Sapopema - PR. 2ll01/2018

097

ICOR CABRIEL COSTA PDIXOTC)
So.ro?^dnrinislradoÍ

TI 
^

t}ISPO MILLO
Sócioi\dministradoÍ

' Frn Jd1r.aô lot ,.mdo Àr t d'lE-r,.,r l.rtl I'J,nd.l

I

T'

l0'

cEatrFlco o REcrsrRo 4 26/02/2018 16:52 so8 N. 20180007629
pRorocoLo: rS000?629 DE 29/oLl2ota, cóDrco DE \rERrFrcrçÀo,
1180065360E. NIi.E: {1208?{5665.
BMÉPE!'GENIIÀIIÀITDÀ

ruNIA COMERC|AI
OO PÀRANA r,Ibartàd Boqu!

sEcRlTÁrtÀ-gERÀ!
cuBrTrBÀ,26l02l2018

{w...Epr.!âf âci t . pr. sow. b!

À vâ1j.dôils ds8ls docrE.Dlo, sê iEprlsso, !lcâ sujêito À coDprovação d€ suÀ âutêÀlicialâdê üoB r€sp.cliwo, portâis.
InloEarndo Ê6us rê6pêctivoE códigos d. vêri!j.êação
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGROÍ{OMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certiflca que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.194/66 possibilita ndo-o(a ) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, ci rc scrita
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro

Certidão no: 88815/2018 Validad

Nome Civil: THIAGO BISPO MELLO
Carteira - CREA-PR No :PR-14561l/D
Registro Nacional '. L7L4244458
Registrado(a) desde : 07/04/2OL5

Filiação : DIONEL IOSE COSTA t4ELLO
ANA MARIA BISPO I'lELLO

Data de Nôscimento i O4ll2lf994
Carteira de Identidade : 12.829.135-0
Naturalidade : LONDRINÂ,,i PR

CPF:09681284917

Títu lo: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE PITAGORAS DE LONDRINA
Data da Colação de Grau : 25107/2OLB
Situação:Regular
Atribuições proRssionais :

Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 28o de LL/72/L933
Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 70 de 24/lzl1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei Federal
n.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28o do Decreto Federal n.o 23,569/7933 e
do art,70 da Resolução do Confea n.o 7L8/L973.

Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 70 de 29/06/t973 do CONFEA.

TítUIo: TECNICO EM EDIFICACOES
CENTRO UNIVERSITARIO FILADELFIA
Data da Colação de Grau : OL/LO/2014 Diplomação : tT |LO/2O74
Situação : Reg u lar
Atribuições profi ssionais :

Decreto Federal N.o 90.92211985 - Art. 30 de O6/O2/L985
Decreto Federal N.o 90.92211985 - Art.40 de 06/02/1985

Observações: inclusive parágrafo 1o, modificado pelo Decreto no 4.560/02, circunscrito à
ed ificações.

I

20/0712018

Respo n sa bilid ad e Técnica/Quadro Técnico:
65080 . M R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Desde: 04/1-212017 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

65851 - BT4 & P ENGENHARIA LTDA ME

Oesdet 23/03/2018 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA \

0

httpJ/cÍeaweb.crea-pr.org.br/webrestrita-rroÍ/DeÍault.aspx?SESSAO=SPWgKVGYUpeG&CODREGTO=M4668 1t2

.rl1



20t06t201a CREA

Possui débitos de anuidade parcelado.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser conflrmada na página do CREA-PR
( http://www.crea -pr.org. br), através do protocolo n,o ?39225/ 2018,

Emitida via Internet em 2O/06/2OLA 20:51:01

Dispensa-se a ôssinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014.
A falsificação deste documento constrtui-se em crime previsto no Código Penêl BrasileiÍo, sujeitando o autor à

respectiva ação penal.

099

,\p

httpJ/creaweb.crea-pr org br/webíestritalcíof/Default.aspx?SESSAO=SPWgKVGYUpec&CODREGTO=644668
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Bm&P
Engenharia

NOVA SANTA BARBARA, 21 DE JUNHO DE 20í8

BM & P ENGENHARIA LTDA- ME

cNPJ - 29.783.00s/0001-10
RUA CRISTIANO CESAR SILVA, 17 - CENTRO - SAPOPEMA - PR. CEP 84290-OOO

FONE: (43) 98422-8562
bmpengenharia@hotmail.com

MODELO NO 05

DEcLARAçÃo DE RESPoNSABILIDADE TÉcNIcA

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PRXÇOS N'4/2018

Objeto: Contratação de empresa para execução de calçada em concreto, nâ
Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a
Resolução no 2í8 de 29106173 e no 317 de 3í110/86, do CONFEA - Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável
técnico pela Obra do Lote, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao
nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamênto .iunto à
empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

'.ffi1
gNt &

I s

ffivt;-

THIAGO BISP
Engenheir

,Ü
LLO

o ctvr
CREA - PR 1456111D

RG: 12.829.135-0
SOCIO ADMINISTRADOR

Lote no Nome Especialidade CREA no Data do
Registro

Assinatura

0t THIAGO BISPO MELLO ENGENHARIA 14561l/D 07i 04i2015
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1) - ENVELOPE ..r" - DOCUMENTOS DE XaetLlrÀ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NovA saNre eÁne
REF.: TOMADA DE PREÇOS No 4/2018

çAO

, NOITIE DA PROPRONENTE: BM&P ENGENHARIA - LTDA ME
, " ENDEREÇo Do PROPONENIE: tUA cRtsTtANo CESÂR SILVA, 17 _ SAPO,p_EM

rjl{ 0EtoÁsrBARum.m
DEL

ARA

A_:fR

8liTnfrutrorocoL
RTÂ CONVITE

í TúAOA OE PREÇO
PREGAO NC
CO

DATA
)ME

SSINA'JRA
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Bm&P
Engenha fla

BM & P ENGENHARIA LTDA- ME

cNPJ - 29.783.oo5/0001-r.o
RUA CRISTIANO CESAR SILVA, 17 - CENTRO - SAPOPEMA - PR. CEP 84290-OOO

FoNE: (43) 98422-8562
b m pe ngen ha ria @ hotma il.co m

PROPOSTA DE PREçOS

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N'4/20í8

Objeto: Contratação de empresa para execução de calçada em concreto,
na Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciaçáo de V. Sa, nossa
proposta de preços relativa à execução de calçada em concreto, na Rua José
Coutinho Bezerra, do Lote Unico da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do
objeto do lote é de R$ 33.612,60 lTtinte e três mil. seiscentos e doze reais e
sessenÍa cenÍavos).

O prazo de execução do objeto do referido lote é de 60 dias,
contados à partir do 10" (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de
Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta)
dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas
(envelopes no 01 e no 02) pela Comissão de Licitação.

As condições de pagamento são as constantes no edital de
licitaÇão modalidade Tomada de Preços, no 412018.

Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está
sendo considerados todos os custos, como materiais, íretes, aluguéis de
equipamento, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários,
fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oÍiciais, taxas e
impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução das
obras/serviços.

Nova santa barbara, 21 de junho de 2018 úd\o

^""qt3i3i\'"
?'^tn'c+

.3** _st
(n\

),',

z'
THIAGO BISPO MELLO

Engenheiro crvil
CREÂ - PR 14561Í/D

RG: 12.829 135-0
sóclo ADMrN.tsrRADoR
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Bm&P
Engenharia e Arquitetura

bm pe ngenharia@hot mail.com

BM&PEngenhariaLtda.
cnPj - 29.783.OOs/OOOl-1O

Rua CÍistiano Cesar Silva, 17 - Centro
Sapopema - Pr CEP 44.29O-OOO

Fone: (+s) 9a422-a562

PROJETO: Execução de calçada em concreto

TOCAL DA OBRA: Rua José Coutinho Bezerra

CIDADE: Nova Santa Bárbara - PR.

ÍP 4l20t8
DATA: 27/06l20t8

P|AN|LHA DE SERVTçOS
UD qUAÍ\ÍT uNrr. (Rs) roTAr- (R$)Códito DEscRrçÃo Dos sERVrços

1
car-çaDA EM coNcREro Í{A Rua rosÉ cot ÍrNHo BEZERRA R$ 33.571,60

m3 2s,69 Rs 140,00 Rs 3.s96,50 10,70%

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAI. A

1,5 M, COM CAMADA DE 8RITA, LANçAMÊNTO MANUAT, EM

LOCAT

coM NívEL BArxo D€ tNÍERFERÊNctA AF_oG/2o16

ExECUÇÃo DE pAssEro (cALÇAoA)ou pr5o DE coNcRETo coM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEIÍO ÊM OBRA, ACÁ8ÂMENTO

coNVENctoNAL, NÃo aRMADo. AF-07l2015 m2 59,95 R$ 5oo,oo RS 29.975,00 a9,B%

RS 41,002 RAMPA

m2 0,05 Rs 120,00 6,00R5 0,o2%

2.r

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A

1,5 M, COM CÁMAOA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM

LocAL coM NÍvEr BAtxo oE TNTERFERÊNctA. aF_06/2016

Rs 500,00 0,10%

2.2

ExEcUÇÃo DE PASSEIO (CALçADA) OU PISO DE CONCREÍO COI\4

CONCRETO MOLDADO IN TOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

coNvENcroNAL, NÃo ARMADo. AF_07l2016 m2 o,o7 RS

ns/ :r.orz,so )too,w"

I

11

1.2

NOVA SANIA BARBARA, 21 DE.JUNHO DE 2018

THIAGO BISPO MELLO

ENGENHEI víL CREA PR t4s6t1,lo
SÓ cro AoMi DOR .x$.,,li.?]'*JSi;i"$'

*,;jiXf$''* '.''"

':Ííl'ílir':Ji1:

't
/L

tlv

I"/



Engenharia e Arquitetura
bmpengenharia@hotmai l.com

BM&PEngenhariaLtda.
Cnpj - 29.7s3.oos/oool-1o

Rua Cristiano Cesar Silva, 17 - Centro
Sapopema - Pr CEP 84.29O-OOO

Fone: (es) 9a4zz-as6z

Bm&P
PROJETO: Execução de calçada em concreto

LOCAI DA OBRA: Rua José coutinho Bezerra

CIDADE: Nova Santa Bárbara - PR.

ÍP 412078

SAPOPEMA, 02 OE MAIO DE 2018.

cRo N o G RAM A F I srco. F NANCEI Ro

100,00% Rs 33.612,60

DATA: 2t/06/2Ot8

TOTAI. PROPORCIONAL

ACUMUI.ADO

.,;,.'*Ll:gIf,!i:p,':;,h"
THIAGO BISPO MELLO

ENcENHETRo crvÍL cREA PR r4s6t7/o
sócto aovtrurstnaooR

L

penÍooo pe exrcudo
30 D|AS 60 DrasPESO %

VALOR DAS OERAS E

sERVrçOS
% Rs % Rs

ITENS sERVtçOS

99,88% RS 33.571,60 so% Rs 16.78s,80 SOYo Rs 16.78s,801 CALÇADA EM coNcRETo rua Rua'tosÉ coulNHo BEZERRA

o,L2% nS 41,00 so% Rs 20,s0 50%2 RAMPA Rs 2O,5O

rit:l:l
i.l t: 50,00% Rs 16.806,30 50,«)% Rs 16.806,30

l) illilii !ll
50,00% Rs 16.806,30 R$ 33.612,60

W

,e ^ ú"\\o

,a-'ro"lrffit

e
,.1>

))

/

1oo,oo%
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.IVELOPE "II" _ PROPOSTA DE PREÇO
EITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
TOMADA DE PREçOS No 4/20í8
i DA PROPRONENTE: BM&P ENGENHARIA - LTDA ME
REÇO DO PROPONENTE: RUA CRISTIANO CESAR SlLvA, í7 - SAPOPEMA - PR

v

E r{rU xoAOE §P UNBAN/[ PRtDE

}|úA A pD Eo RE NÇo
DR UE Ào

A

oÍQç6,16 X.
RTÂ CONV'rTE

CON

SSTIYA'JRÀ
-rME

LUTT

,ruíl'.!
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rc.uÊsEr
Esl.do do Pârarná

ATA DE REUNIÂO DE RXCEBIMENTO DOS ENVELOPES N' I E N'2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N" 4/2018
Processo Administrativo n. 54/2018

Ata da sessão de recebimento dos envelopes no I e no

2, contendo a documentação e as propostas de

preços, em atendimento ao edital de Tomada de
Preço n" 4/201 8.

Aos vinte e um dias do mês de juúo do ano de dois mil e dezoito, as quatorze horas, na
sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, Rua Wallredo Bittencourt de
Moraes, no 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, onde presentes se

encontravam os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria
n' 010/2017, sendo eles: Sr. Silvio Rosa de Lima, RG n" 5.027.764-0 SSP/PR e membros
os Senhores Srs. Maria José Rezende, RG n'9.170.714-4 SSPi?R e Marco Anrônio de

Assis Nunes, RG n" 1 .33 1 . 134-5 SSP/PR, para proceder o recebimento dos envelopes n' I e

no 2 entregue pela proponente interessada na execução do objelo da Tomada de Preço no

412018 - Contratação de empresa para execução de calçada em concreto, na Rua José

Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara. Aberta a sessão, o Senhor

presidente informou que protocolou os envelopes I e II a seguinte empresa: tsM & P

ENGENHARIA LTDA, CNPJ n' 29.783.005/0001- 10, representada pelo Sr. Gustavo

Bispo Mello, RG n" 10.868.265-5 SSP/PR. Em ato contínuo, procedeu-se à aberfurra do

envelope no I contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da

comissão de licitação e pelo representante da proponente presente. A seguir, a comissão de

licitação examinou detalhadamente a documentação do envelope n" I da proponente

participante e constatou que a proponente estava habilitada a passzlr para próxima Íàse. Em

ato contínuo foi aberto o envelope no 2 contendo a proposta de preço, lendo-se em voz alta

o preço global, prazo de execução e de validade da proposta, a saber: RS 33.612,60 (trinta
e três mil, seiscentos e doze reais e sessenta centavos), prazo de execução 60 (sessenta)

dias, validade de proposta 60 (sessenta) dias. A mesma foi rubricada pela comissão de

Iicitação e pelo representante da proponente presente. Deixada livre a palavra e como

ninguém se maniÍ'estou a Comissão de Licitação por unanimidade de seus membros decidiu

por declarar vencedora da presente licitação à proponente BM & P ENGENHARIA
LTDA, CNPJ n'29.783.005/0001-10. Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente deu

por encerrada à sessão de cujos trabalhos eu, Maria José Rezende, secretária, lavrei a
presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da

comissão de licitação e demais presentes.

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes n'222, Centro, 18 43.3266.8100, X - 86.250-000 -
Nova Santa Bárbara, Paraná - I - Email - licitac n ov. br
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PREFEITURÂ MUNICIPAL

Marc

Estado do Paraíá

Silvio sa e Lima
Presidente da Comissão de Licitação

Marii zendes

Membro

Membro
e Assis Nunes

L-

'*-*{K
/
o Mello

Representante da Empresa BM & P Engeúaria Ltda

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, l8 43.3266.8100, X - 86.250-000-

2
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - Email - licitacao@nsb.pr.gov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 4/2018

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 21 de junho de 2018, às 14h00min, no prédio da

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222,

Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se a abertura dos

envelopes de habilitação apresentados na licitação modalidade Tomada de Preços no 412018,

que tem por objeto a contratação de empresa para execução de calçada em concreto, na Rua

José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara, conforme ata anexa.

Protocolou os envelopes le ll a seguinte empresa: BM & P ENGENHARIA

LTDA, CNPJ n' 29.783.005/0001-10.

Após a abertura do envelope n' 1, contendo a documentaçáo de habilitação e

após análise, a Comissão de Licitação constatou que a proponente estava habilitada a passar

para próxima fase.

Aberto o envelope n'2, contendo a proposta de preços, constatou-se que a

proposta apresentada foi no valor de R$ 33.6í2,60 (trinta e três mil, seiscentos e doze reais e

sessenta centavos), compatível com o preÇo máximo eslipulado no edital convocatório.

lnformo que, este Departamento consultou os sites do TCE Paraná e do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar se a

empresa habilitada náo esta declarada inidônea para participar de certame licitatório, conforme

comprovantes anexos.

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, 2110612018.

tffi
Silvio fodâ de Lima

Presidente da Comissão de Licitação

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266,8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná- E - E-mails licitacao@nsb.Dr,qov.br - wwrv.nsb.pr-gqvt



21106t201A Portal da Transparência - Cadastro de Empresas lnadônêâs ê Suspensâs

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

lnício - cEls

caDAsrRo NACToNAL DE EMpREsas rNrDôNEAs E suspENsÂs (cErs)

b9 z&3.ootooo1-10

Noh., R.áo Soclôl ou
r{ome F.Át si.: lôE,oc"D

109

O Cndastro Nâoonàlde Empresas Inrdôneas ê Suspensas (CEIS) é um bàn@ dê infoÍmaçõês manndo pêla Cont.oladona-Geral da Unrão quê tem como oblenvo consol,dàr à
relàção das êmpresas e pêssoas lsicas quê soíreram san6õÊs das quais dêcorra como eíeito resrriçãô ao dirêitô dê pôrti.ipôr em I.itaçõês ou de cerêbrar.onrraros com a
Administràçio Públl.à. Sarbà hars

QuàÍtld.dê dê r.gistro. ên.ontÍ.dos: 0 Drtà: 21106/2018 L4:29:2r

Não for.m en.onkadot Egirtros qúê !tênd.m ao egulntê critério .lê buso

CilPl/CPF: 29.783.005/0001-10

Páglnô l/1
ÁÍENçÃo
Este cdastr vre dar p!blicrdadê às sanções administ.ativàs àpliêdôs contra licitaôtes e Íornecedores, Ás rnformações àqur vêrc!ladas sàô de i.te rô .esponsêb(rdade das

^tidàdes 
que ãs prêstaram, nãô podendo a thlào sê. rêspon$b lizádà pelà vêracidôdê e/ou autenricidàde de tars rnfomações nêm pelos êventuêis dô.os dr.êtôs oú ind retos

ie delàs resultêm càusados a terceiro..

' Oêsignâção do ôpênado, confome informôdo pelô ór9ãô sancionador (públicação no DOU; dados constantes de OÍcro, etc,)

.. Cônstàtou-se que o nome lnÍormado pelo ór9ãô sàn.Dnadôr diverge srqnificalrvômentê do constante do cadôstrô dô Re.êrtà Fede.à|. consrderando-se o cpFlCNPI

hformados O nome consranre do côdastro da Rêceità Fêdêrôl podê sêr vê.iricado clr@ôdo-§€ sobre o rê§pêcivo registro A dive.qência podê indrcar .penas uha âlrêraçãô no

nome do sancronádo o! uma rnconsrstência dôs dádos nÍormãdos. l4àrs rnÍormações podem ser obtrdas Junto aô ór9ão sancionador.

r.. Não são êmiridà§ cenrdóes negalrvàs do cEIs. Íe.do em vista que o cadasrro pêrmrre .onsulra Pública e êm rempo real, êventuars vênficãções dê resÍrçãÔ dÔ dirêito de

contratar ê llcrtar com a adminrstÊçâo Públlcã podem ser rea|uàdôs direramente no Portàl dà Íransparén(ra,

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis?cpfCnpj=29 783.005%2F0001-10&nome=&tiposancao= 1t1



21106t201A Cadastro lmpêdidos Licitar e Conkatar

:t t0

TCEPR

fonsulta de lmpedidos de Iicitar

P..qsi.a ImDCdldô. d. Licltàr

Tipo dc{umento CNPJ

NonÉ

Período pubficação : de

Data de Início lmpedimento: dc

DaLô Ce Fim Impedrmento: de

Númeroclocurnento 297aIOO5OOO110

até

até

âté

NINHUl'l IIEI.{ INTONTRADO!

https://servicos.tce-pr.gov.brltcepÍ/muniopal/aiUConsultarlmpedrdosweb aspx 1t1
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PREFEITURJA MT'NICIPÀI DE NOtüÀ SÀIITÀ BIíRBARA
Av- Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Fone (043)3256-8100

CNPJ N.. 95.561.080,/0001-60

Parecer jurídico

Solicitante: Departamento Municipal de LicitaÇÕes
Contratos
Ref. ManifestaÇão concfusiva

E-mail: pmnsbG nsb pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - paraná

_F- O breve re-LaLorro.

e

Trata-se de manifestação conclus iva
acerca do processo licitatório autuado sob o n. 054/18

- procedimento na modalidade tomada de preÇos

destinado à contratação de empresa para execuÇão de

calÇada em concreto na Rua José Coutinho Bezerra, no

Município de Nova Santa Bárbara.

Antes da manifestação propriamente dita
sobre o procedimento ora em te.Iaf incumbe a esta

Procuradoria mencj-onar que o presente parecer é tão

somente quanto aos últimos atos reafizados, já que os

anteriores 1á foram objetos de anáIise: nos pareceres

prévio e quanto às minutas.

últi-mos atos

Pois

se vê

s Im.

que

Ea ce

sagrou

ao procedimento, pe los
vencedora no certame a

Rígi rdez
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PREEEITUR'À MT'NICIPÀT DE NOVA SÀ}ITÀ BIíRBÀR]A
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes, 222t Fate (043) 3266-8100

cNPJ N.. 95.561.080,/0001-60
E-mai1: pmnsbGnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

"BM & P Engenharia Ltda.", com proposta para o fote
valor de RS 33.6L2,60 (trlnta e três mil e seiscentos
doze reais e sessenta centavos)

no

e

Onde a Comissão licitante, a1ém de

anafisar toda documentaÇão de habilitação, pesquisou

questões prejudiciais a respeito do nome e cadastro da

entldade, e nada que a desabone foi encontrado.

Regularidade aliás, que

proce s s o /procedimento em tela, vez que

regras e principios aplicáveis
especialmente a publicidade.

Em conclusão, op.j-no de modo

homo.J-ogação do certame e ad j udicação

licitado, desde gue também nos ulteriores
observado medida de extrema Iegalidade.

Gabriel- ÀJ.neida de stus

Procurador Municip

se reflete no

respeitante às

à l icitação,

favoráveI à

do obj eto
termos se j a

É o parecer, salvo melhor loizo.

Nova Santa Bárbara, 15 de agosto de 2018.

:):

Página z de z
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÁNA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipa-l

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

Licitação na modalidade "TOMN)A DE PREçO' n.o 4l2OL8, para

que se manifeste com relaçáo à HOMOLOGAçÃO ou náo deste

processo licitatório, uma vez que o mesmo transcorreu dentro dos

padrões de legalidade previstos pela Lei n" 8.666/93.

Nova Santa Bárbara, 15 lO8l2O18.

)
'/('l'-/-i''

Silvio Rosa ile Lima
Presidente da Comissáo de Licitaçáo

Portaria n" OlO/2017

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Cenio,8 43.3266-t100, D< - 86.250-000 - Nova Santa Bár

Paraná E - E-mail - licitacao@nsb.or.8ov.br - Site u+vw.nsb.ptgotb!
bara,
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO
TOMADA DE PREçOS N" 4l20t8

Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto (08) do ano

de dois mil e dezoito (2018), em meu Gabinete, eu Eric Kondo,

Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais,

HOMOLOGO o procedimento da Licitação Tomada de Preço n."

4|2OLA - que tem por objeto a contratação de empresa para

execução de calçada em concreto, na Rua José Coutinho Bezerra, no

Município de Nova Santa Bárbara, a favor da empresa que

apresentou menor proposta, sendo ela: BM & P ENGENHARIA

LTDA, CNPJ n" 29.783.00510001-10, num va-lor total de R|$

33.6L2,6O (trinta e três mil, seiscentos e doze reais e sessenta

centavos), para que a adjudicaçáo nele procedida produza seus

jurÍdicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as

prescrições legais pertinentes.

///
ndo

Prefeito Municipal

Rua walfredo BittencouÍt de Moraes n' 222, CenlJo,3 43. 3266-8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara
Paraná E - E-mail - licitacao@nsb. or.gov.br - Site www.nsb.pr.Bov.br



N" í30í - Nova Sânta BárÚâÍa, Paráná. QEd Jia
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Poder
Executivo

Âno V

fi5

oFtclat -
0rl do.ebd!

I - Afos &i Poder Ercârüío
EXIRÂTO DO 0 N' 73/2018

REF.: Prêgâo Prescncial n.0 45/20í8

PARTES: Município de Nova Santâ Báóara, pessoâ jurídica de dire o publim intema, inscrita no CNPJ sob o n0 95.561.080/0001-60, crm sede admrnistrativa na
Rua Walfredo Eittenmurt dê Moraes, 222, nêste ato repcs€ntado pelo seu Preíeilo Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empresâ Bl0 RESíDUOS TRANSPORTES LTDA,
inscdta no CNPJ sob n' 08.680.158/0001-61, com sede na Avenida Goiás, 431 Sala 21 e 22 - CEP:87200149 - BaiÍÍo: Zonâ 01, Cianorte/PR, neste ato represenlado
pelo SÍ. Marcêlo Gonçâlvês Diâs.

L ETO: Contsatrção de empÍesa para pÍestação dê serviços de coletâ, bansporte, tratamento e destinaÉo linal de Íesíduos da saúde.

VALOR: Rt '1.800,00 (um mil e oitocêntos reais), mensais, totalizando Ri 21.600,00, (vinte e um mll e seiscentos Íeais).

PRÁ20 DE VIGÊNCA: 12 (doze) mêses, enlrando em vigor logo aÉs â assinatura do contrato, ou seia, até l/U(}EI2Otg.

SECRETÂRIA: Secrelâíia Municipal de Saúde.

RECURSOS: SecrelâÍie Municipal de Saúde.

FISCAL: Angelila oliveira Martins Pereira - PoÍtana n" 2112018.

RESPoNSÁVEL JURIDICO: GabdelAlmeida de Jesus, OAB/PR n'81.963
DATA DE ASSINAÍURA COI{ÍRATO: ííOE/2018,

EXTRÂTO DO TERMO DE CANCÉLAiIENTO DA ATA DE REGISTRO OE PRECOS N' Z2Oí8.

PARTES: O MuNrclPO OE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de diÍeito públim intemo, inscrita no CNPJ sob no 95.56'1.080/000140, com sede

na Rua Wallredo Bittencoud de Moraes, 222 - Centro, Nova Santâ Bárbard - Paraná, CEP - 86250{00, represenlâda neste ato poÍ seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, e

a empresa HYAGO ARQUES EVANGELISTA. PAVIMENTAÇÃo ME, insc{ila no CNPJ sob no. 27.292.651/0001-59, mm endeÍeço à Rua Telsuo Kondo, 270 -

CEP: 86250000 - BairÍo: C,onjunto Àvorada, Nova Santa BáÍbara/PR, neste âto íepresenlâda pelo Sr. tlyago lúarques Eyengelistâ.

Em alendimento a Solicitâção de Secrêtâda Municipal de Obras, do Trâbalho ê GeraÉo de Empregos, e tendo por fundamenlo o Parecer da Procuradoria Jurídicá do

l\4unicÍpio, que pedi a anulaÉo do Pregão Presencial n" í2018, que fab da contrahÉo de mão de obrâ paÍa manutenÉo de vias públicas payimentadas mm pedra

inegular, resolve-se canc€lar a Ata de Registro de Preços n" 2/2018.
,1r

R. ,ToNSAVEL JURIDICO: Gabriel Almeide de Jêsus, oAB/PR n' 81.963.

DATA: 15 de agosto de 20'18

Aos 15 (quinze) dias do mês de âgosto (0E) do ano de dois mil e dezoilo (2018), em meu Gabinete, eu EÍic Kondo, Preíeito Municipal, no uso de minhas

âtribui@s legais, IIOHoLOGO o procedimento da LicitaÉo Tomada de Preço n.'420'18 - que tem poÍ objelo a contratâÉo de empresa pala execução de calçada

êm mncÍeto, na Rua José Couúnho BezeÍra, no Município de Nova Santa Báôâtr, a favor da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: BlÚ & P
ENGENHÂR|A LÍDÂ CNPJ n' 29.783.0010001-10, num valor total de R§ 33.6í2,60 (Íinta e três mil, seiscenlos e doze reais e sessenta cenbvos), para que a

adjudicáçao nele pÍocedida produza seus jurÍdims e legais efeitos.

DaÍ ciência aos interessâdos, obseryados as prescri@s legais peÍtinentes.

Eric Kondo
Preíeito Municipal

[. Âb. e Podêr

lll - PuDllcidedo
Náo há bt raa

Não há publicáçoes para a presenle data

data

Diário O{icial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ruâ: wâlhedo Eittencoun de Moraes n"222 - Contro

Fonê/Far: (43) 3266-a100
E-mâil dianoofi dâl@nsb.P..gov.br

w1r1r nsb Pr.gov.bÍ

Ooc1rÊnto assrnado po. CaÍÚfrcáóo O,9'ár Nova Sanla
sárb€ra PÍ6Íõnh illxtipâl: 9556108m160 - Âc sERÂsÀ

- Sür aúêítu(bê ê 9.,4üda Í,esde gu€ üsú.li2ado âtsvê
&r tiê háor!Àr, àrcd.mjrtu ffi tÍií.sEhi
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

oRDEM DE CONTRÂTAçÀO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contratação da

empresa: BM & P ENGENHARIA LTDA, CNPJ n' 29.783.OO510001-

10, num valor total de R$ 33.6L2,6O (trinta e três mil, seiscentos e

doze reais e sessenta centavos). Tudo de conformidade com a

presente Licitaçáo na modalidade Tomada de Preços n." 4l2Ol8.

Nova Santa Bárbara, 20/OBl2Ol8.

(;(
c

Prefeito Municipal

Rua Walfiedo BinenÇourt de Moraes n'222,Cenjlo,8 43. 3266-8100, »< - E6.250-000 Nova Santa Bárbar4

Paraná E -E-mail - licitacao@ nsb.Dr.sov.br - Sitc www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANA

DECLARAÇÃO

Declaro sob as penas da Lei que a licitação Tomada de Preços n. o 412018, com edital
publicado em 2410512018, cuja empresa vencedora foi BM & P ENGENHARIA LTDA, CNPJ n'
29.783.005/0001-10, para execução de calçada em concreto, na Rua José Coutinho Bezerra,
no Município de Nova Santa Bárbara, no âmbito do Contrato de Repasse n OGU
772677|2112|MC|DADESICAIXA - Programa Planejamento Urbano, firmado com o Município
de Nova Santa Bárbara, atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor,
em especial à Lei 8.666/93 e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação, e ao
Decreto n. o 7.983, de 0810412013.

Nova Santa Bárbara, 20 de agosto de 2018

,í

ric Kondo
Prefeito Municipal

CPF no 018.008.959-50

Rua Walfredo Bitrencoun de Moraes no 222, Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa B&bar4 PaÍaná -
rvwrv.nsb.or.gov.br
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Bm&P
Engenharia e Arquitelura

bmpengenharia@hotmail.com

BM&PEngenhariaLtda.
cnPi - 29.783.00s/00o1-r0

Rua Cristiano Cesar Silva, V - Centro
Sôpopemô - Pr CEP 84-290-000

Fone: (43) 9Mz2-8562

orcuneçÃo

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em
atendimento as normas vigentes, em especial a lN STN n. e 01/97, de

t5l1]-lt997 e suas alterações e Portaria lnterministerial 507/2011 que a

empresa BM & P ENGENHARIA LTDA, CNPJ n'29.783.005/0001-10, vencedora
da licitação Tomada de Preços n' 412078, para execução do objeto do contrato
de Repasse OGU 772677/2012/MCIDADES/CAIXA - Programa Planejamento
Urbano, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Sapopema, 20 de agosto de 2018.

,',nt-u.i'J;$1"
.lFo'

Í

BM & P ENGE TDA

o
cPF 096.812.849-17

ENGENHETRO CrVrL - CREA PR 145611/D

SÓCIO ADMINISTRADOR

L

-.-'i.s;*s
s$1"0"""



PREFEITURA MIUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA
7

Contrato no 74120'l'8

TOMADA DE PREçOS No 
'U2018

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Edital TOMADA DE
PREÇOS No 4/2018, de um lado, o MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direiro
público interno, inscrita no CNPJ sob o n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de
Moraes,22Z - centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr.
Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n" 5.943.184-ô SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 018,008.959-50,
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro
lado, a empresa BM & P ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0.

29.783.005/0001-10, com endereço à Rua Cristiano Cezar da Silva, 17 - CEP: 84290000, Sapopema/PR,
neste ato representada pelo Sr. Thiago Bispo Mello, inscrito no CPF sob n0.096.812.849-17, RG n'
12.829.135-0 SSP/PR, a seguir denominada CONTRATADA, que ao Íinal esta subscrevem, tem entre si justo

e convencionado o presente contrato, regido pela Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alteraçoes,

de acordo mm as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para execução de calçada

em concreto, na Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara, de acordo com as

normas previstas no edital de Tomada de Preços n0. 412018, do qual resulta este contrato e de conformidade

com a proposta da contratante, vencedora do processo licitatório em questão.

CúUSULA SEGUNDA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS

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

seguintes documentos
Edital de TOMADA DE PREÇOS N0 4/20'18, e seus Anexos;

Proposta da CONTRATADA, datada de 21 de junho de 2018

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula, de que as paíes
declaram ter pleno conhecimento, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, deÍinir

o seu objeto e a sua perfeita execuÇão.

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

vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos, que vierem a ser realizados e que importem em

alteraÇões de qualquer condiçáo contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais

das partes.

cúusuLA TERCETRA - DA FoRMA DA ExEcuçÃo

Os serviços e matenais necessários à conclusão da obra, objeto deste contrato, serão
executados e fomecidos sob regime de empreitada global e de conformidade com as especiÍicaçoes

constantes do Edital TOMADA DE PREçOS N'tU2018, obedecendo aos Íequisitos de qualidade, resistência,

Íuncionalidade e segurança, previstos nas Normas do Ministério do Trabalho e ABNT, perlinentes.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA A PREÇOS FIXOS E SEM REAJUSTES
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
Ei/PRESA BM & P ENGENHARIA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

a)

b)

Nova Santa Biírbara, Paraná - E -E-mail - licjtacaot@lsb.or.Ro\,.br - urtarv.nsb.pr.goy.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

cúusulA euARTA. Do PREço

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e sem reajuste e
de R$ 33.6í2,60 (trinta e três mil, seiscentos e doze reais e sessenta 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 execução do objeto contratado.

cúusulA eurNTA - DAS coNDtÇôEs DE PAGAMENTo

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente até 15 (quinze) dias úteis,

após a apresentação correta da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes devidamente
protocolados, desde que atendidas às condições de para liberação das parcelas.

Parágrafo Primeiro - O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02
(duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral da Contratante.

Parágrafo Segundo - O faturamento deverá ser apresentado, conforme segue

a) Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de
execuÇão da etapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada,
observação referente à retenção do INSS e outros dados que julgar

convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo

Engenheiro responsável pela obra.

b) Fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de

execução da etapa, número da licitaçáo e termo de contralo de empreitada e

outros dados que julgar convenientes, não apresentando rasuras e/ou enkelinhas
e esteja certificada pelo Engenheiro responsável pela obra.

c) Cópia de guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS do mês de

execução do serviç0, devidamente quitada e autenticada em Cartóí0, de

conformidade com o demonstrativos de dados referentes ao FGTS/INSS,

exclusivo para cada Obra, e cópia de guia de recolhimentos de Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do último recolhimento devido,

devidamente quitada e autenticada em Cartório, de conformidade com

demonstrativo de dados referentes ao FGTS/lNSS, exclusivo para cada Obra.

Parágrafo Terceiro - A liberação da primeira parcela Íica condicionada à

apresentação:
a) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra;

b) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;

c) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS,

Parágrafo Quarto - A liberação da ultima parcela Íica condicionada à apresentação

a) Da certidão negativa de debitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado

concluído;
b) Do Termo de Recebimento Provisório; e

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 /')
't§Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacaoúDnsb.pr.gov.br - u'llrx.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA N/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO OO PARANA

c) De comprovante, nos casos previstos, de ligações deÍlnitivas de água e energia
elétrÍca, As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto do lote, são
de inteira responsabilidade da Contratada,

cúusum sexte - ol vreÊHctl

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

CúUSULA SÉTMA - Do PRÀzo DE ENTREGA DA oBRA

A contratada obriga-se a entregar a obra concluida, sem nenhuma
pendência e provisoíamente recebida, em até 60 (sessenta) dias, contados do 100 (decimo) dia da emissão
da ordem de serviços.

CúUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTo DA oBRA

A Íiscalização da execução da obra será feita por técnico devidamente
habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades especificas;

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

conÍerir;

c) Verifiquem se estão disponíveis, na obra, os veiculos, máquinas e

equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique constatada a

falta dos mesmos no local da obra, serão impostas as sanÇões previstas

no contrato de empreitada.
No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da Contratante contar com a

total colaboração da Contratada.

A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em

todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas, de acordo com as normas de

segurança do trabalho.

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

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

deverá ficar reservado para o manuseio da Íiscalização e do órgão financiador da obra.

A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Bolelim Diário de Ocorrências

- BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encanegado da Contratada e pela fiscalizaçã0.

A execução de serviços aos domingos e feriados só serão permitida com

autorização prévia da fiscalizaçã0.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, f4 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.Âov.br
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PREFEITURA IVUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

A Contratada será obrigada a rcgarct, corrigir, remover, substituir ou reconstruir,
à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em que se verifiquem vicios, defeitos ou
inconeções resultantes de má execução ou má qualidade dos materiais empregados.

Caso a Conkatada 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 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 mncluída de conformidade com o
contrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes em atá 15 (quinze) dias da
comunicaçâo da Contratada.

Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisóno, será procedido o
recebimento deflnitivo, por comissão especificamente designada pelo Contratante, ocasião em que será

lavrado termo de recebimento deÍinitivo. Sendo que, o recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execuÇão do contrato.

O 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 Definitivo.

CLAUSULA NONA - DA FTSCALTZAçAO

Do controle e flscalização da execução deste conÍato, por parte da Contratante,

se incumbirá servidor de seu quadro, por esta designada, tendo em vista assegurar o pleno cumprimento das

obrigaçoes contratuais, sem prejuizo de outras previstas na lei, cabendo-lhes, ainda, comunicar à autondade

superior, por escrito, e em tempo hábil, os fatos cuja solução for de sua mmpetência, para adoção das

medidas cabíveis.

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 notiÍicaçã0, conigir as falhas, imperfeiçoes

ou deflciências apontadas pela fiscalizaçá0.

cúusulA DÉcrMA - DAs oBRrcAçoEs DA CoNTRATADA

Além das naturalmente decorrentes do presente mntralo, constituem obrigaçÕes da

CONTRATADA:
a) Fomecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos, acessórios e mão-

de-obra que se façam necessários para a execução total da obra, mesmo que não

tenham sido incluidos nas planilhas de quantitativos pela C0NTRATANTE, porém

constantes das especiÍicações fomecidas para a elaboração da proposla e
pertinentes ao objeto contratado;

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

c1 Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuizo causado às instalaçoes e ao
pessoal da CONTRATANTE ou terceiros, por funcionários ou pertences da

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - I icitacao@nsb.pr.cov.br - wurv.nsb r br



PREFEITURA N4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CONTRATANTE:

ESTADO DO PARANA

CONTRATADA ou seus prepostos, mnendo por sua conta exclusiva todas as
providências e despesas deconentes;

d) Antes de iniciar a execuÇão dos serviços, confrontar enke si os desenhos,
quantitativos e especificações envolvidas dando conhecimento à fiscalizaçáo da
programaçã0. Em caso de constatar discrepâncias, erros, omissões ou dúvidas,
deverá apresentar proposta de soluções, cabendo à fiscalização aceitar ou
solicitar a apresentação de outras alternativas, levando sempre em conta a boa

técnica;

e) A CONTRATADA assumirá exclusiva responsabilidade por todos os prejuizos que

causar ao MunicipÍo de Nova Santa Bárbara, por inadimplemento de qualquer

obrigação contratual, especialmente no que se refere ao cumprimento das
especificaçoes, proletos e prazo de execução;

D Efetuar às suas expensas, o transporte de pessoal, materiais e equipamentos, até
o local da obra;

g) Manter no local da obra, preposto habilitado para repÍesentá-la na execução do

contrato e acompanhar os trabalhos de recebimento da obra;

h) Providenciar os alvarás de construçã0, recolhimento da ART, IAPAS e outros
necessários à execução e liberação da obra, antes da expedição do Termo de
Recebimento Provisório a ser lavrado pela Fiscalização;

i) Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados os
entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser regiskados
no Diário de Obras e conÍlrmados por escrito no prazo de 03 (kês) dias úteis;

j) Manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as

condiÇóes de habilitação e qualiÍicação exigidas no Edital Tomada de Preço N0

4/2018, durante toda a execuÇão deste contrato.

cúusuLA DÉcrMA PRTMETRA - DAS oBRlcAçóES DA CoNTRATANTE

Além das naturalmente deconentes do presente contrato, constituem obrigaçÕes da

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

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

ocorrências no Diário de Obras, sendo que a fiscalização periódica não implica na

aceitação tácita de etapas e serviÇos executados;

c) Realizar os trabalhos de aceitação e recebimento, na época oportuna, emitindo os

respectivos termos e registrando-os no Diário de Obras, no qual deverá constar:
. Nome, endereço, telefone, engenheiros responsáveis, fiscalização e mestre de

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

trabalhar, por casos fortuitos ou de força maior;
. SubstituiÇão de desenhos ou especificaçoes;
. Dúvidas, alterações e deÍiniçoes;
. Início e término dos principais serviços;
. ComunicaÇões em geral, entre a CONTRATADA e o I/UNICIPIO,

Rua Walfiedo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.81 00, X - 86.250-000 LNova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.pr.gov.br
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CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem
apuradas na forma a saber:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que
exceder à data prevista para conclusão da obra;

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de akaso na
colocação de placas, conforme modelos fomecidos pelo Contratante. As placas deverão ser colocadas na
obra em até 10 (dez) dias contados após a data da assinatura do Conkato de empreitada;

c) Multa de 1% (um por cento) do valor mntratual quando, por ação, omissão ou
negligência, a Contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

d) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a Contratada não

disponibilizar os veículos, máquinas e equipamentos na obra, conforme apresentados na proposta de preços;

e) l/ulta de 10% (dez por cento) do valor conkatual quando a ConÍatada ceder o

contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização e expressa anuêncla do

Contratante, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da

aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanÉes contratuais;

f) Multa de 20% (vinte por cento) do valor conlratual quando for caracterizada a

rescisão do contrato conÍorme o estabelecido na Cláusula décima quarta;

g) Suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do

Município de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando por culpa da Contratada, oconer a

suspensão, ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo Contratante em conformidade

com a gravidade da inÍração cometida pela Contratada, observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da

Lei Federal no 8.666/93 e suas alteraçoes posteriores;

Parágrafo Primeiro - A multa será cobrada pelo Conkatante de acordo com o
estabelecido pela legislação pertinente. Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida dentro do
prazo determinado, a mesma seÍá descontada do valor das parcelas vincendas,

Parágrafo Segundo - As sanções previstas nesta cláusula, poderão cumular-se,
porém, não poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, e, também, náo excluem a
possibilidade de rescisão administrativa do contrato,

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÀO

O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de

interpelação judicial ou exkajudicial, nos casos a seguir mencionados:

a) Quando a ConÍatada fali, for dissolvida ou por superveniente capacidade técnica;

b) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da

Contratada e desobediência da determinação da Íiscalização;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesn'222, Centro, t 43.3266.8100, X - 86.250-000
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c) Quando a Contratada transÍerir, no todo ou em parte, o contrato a quaisquer

empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do Contratante;

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

e) Demais hipóteses mencionadas no Artigo 78 da Lei Federal no 8.666/93 e suas
alterações posteriores;

Parágrafo Primeiro - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos
subitens anteriores relacionados, implicará a apuÍaÇão de perdas e danos e a aplicação das demais
penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data
a, de assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste contrato inteiramente

desembaraçado, não criando diÍiculdade de qualquer natureza.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO CASO FORTUITO E FORçA MAIOR

Os motivos de caso fortuito e força maior, deÍinido 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 execuçã0.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS ALTERAçOES
Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer

alterações nos projetos, nas especificaçôes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos de

execução ou nos valores, deconentes das obrigações assumidas pela C0NTRATADA,

cLÁusuLA DÉcrMA sExTA. DAS DESPESAS oRçAMENTÁRnS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação

orçamentána:

- Contrato de Repasse OGU 772677|Z11ZMC|DADESICA|)(A - Programa Planejamento

Urbano, no Valor de R$ 33.612,60 (trinta e três mil, seiscentos e doze reais e sessenta centavos), que

serão pagos conforme execução da Obra e medições Íeitas pela Contratante.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Do FoRo

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

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43.3266.8100, Z - 86.250-000
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Eric ndo

PreÍeito Municipal - Contratanle

hiago Bispo Mello

tda - Contratada

d,**.fl:[#,;*k

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

Assim, estando justos e contratados, Íirma o presente contrato em 03 (três) vias de
igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Prefeitura do Município de Nova Santa Bárbara, 20 de agosto de 2018

a

a

4
-/,

Ricardo Takeo Hamada

Assessor Técnico de Engenharia - Responsável pelo acompanhamento do contrato

a retfa
Po an'2112018Contrscal d
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Executivo

Ano V

REF.: Tomada de Preços No {2018

PARTES: Munlcípio de Nova Sanla BáóaÍa, pessoa iuÍídica de direito publico intema, insffitâ no CNPJ sob o no 95.561.080/000160, com sede adminisfatua na
Rua WalÍredo Bitlencourt de Moraes, 222, neste ato reprcsenlado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empresa Btl & P ENGET{HARIÂ LTDA, pessoa
juÍídicá de diíeito privado, inssita no CNPJ sob no. 29.783.005/0001-10, com endereço à Rua CÍistiano Cezar da Silva, 17 - CEP. 84290000, Sapopema/PR, nesle
alo represenlada pelo SÍ. Thiago Bispo l,lêllo.

O9JETO: Contratação de empÍesa para execuÉo de calçade em concreto, na Rua José Coutinho B€zerra, no Município de Nova Santa Báóara.

V..-vR: Rt 33.612,60 (trinta e tÍês mil, seiscentos e doze reais e sessentâ centayos).

PRAZO DE VIGÊNCIA; 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo apos a assinalura do mfltralo, ou seja, alé í7l'1,lt2018.
PRÁZO DE EXECUç4o: 60 (sessenh) dias, contados do 10" (décimo) dia da emissão da ordem de seÍviços.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obres, do Trabalho e GeraFo de Empregos.

RECURSoS: ContÍato de Repasse oGU 772677i2012lMCIDADES/CAI/,A - Programa Planejamento lJrbano.

FISCAL:Anoelita Oliveira Martins PeÍeira - Portaria n' 21l2018.

RESPONSÁ-VEL JUR|OICO: GabrielAlmeida de Jesus. OAB/PR n" 81.963.

DÂTA DE ASSINAÍURÂ CONÍRÂTo: 20/08/20'18.

AV|SO oÉIrCrrAfrO
PREGÃO PRESENCIÂL N' 59/201E - SRP

Objeto: RegistÍo de pÍeços para eventual aquisição de uniíormes, para supÍir as necessidâdes das Sêcrêtarias Municipais.

Tipo: Menor preço, poÍ lote.

Recebrmento dos Envelopes: Até as 13h30min, do 04/09/20í8.
lnicio do Pregão; oia 0409/201E, âs l4h00min.
Preço máximo: Rt /t8.842,86 (quaÍenta e oito mil, oitocêntos ê qualenta ê dois Íeais e oilenta e sêis centavos).

lllqffgQgflotr!úe0$hG§: poderão ser obtidas em horário de expediente na PreÍeitura Municipal de Nova Santa Báôara, sito à Rua WalÍredo Eittenmurt de

Moraes no 222, pelo fone: 43-3266-8100, por Email: ljcitacao@nsb.oí.oov.br ou pelo sile www.nsb.oloov.bÍ

Nova Santa Báóara, 20/08/2018

Íilônica MaÍia Píoença irartins da ConcgiÉo
Pregoeira

PoÍtária n'040/2018

PORTARTA tf 052/2018

0 PíeÍeilo Municipal de Nova Santa Báóara, no uso de suas alÍibui@s legais e regimentais, e conÍorme disposto na legislaÉo deste Município, resolve

EXONERAR

Art. '1o - Fica exoneÍada a funcionária abaixo relacionada, para o Cargo de Confiança, abaixo defnido, com remuneraÉo eslabelecida no anexo Vl do
plano de Cargos e Cafieira.

Noms R.G. CeÍgo Simbolo
Maria dê Fáüme Rlbêiro da iiata 3.609.2013 Encanegada de Turma FGC

fut. 2o - Esta portaria entra em vigor neslâ data, revogadas as drsposições em contÍaío.
Registrese, publique-se e cumpftl-se.

Nova Santa Báôara, 20 de âgosto de 2018

úic Kondo
PreÍeito Municiql

Diário OÍicial Eletrônico do Município dê Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraes n'222 - Cenlro

FonêlFax: (43) 326ffi100
E-ma r diariooÍcial@nsb.pr gov-br

www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
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coRRESPoNDÊncrn lnrenrul

Nova Santa Bárbara, 2010812018

De: Setor de Licitações e ContÍatos

Para: Sra, Angelita Oliveira MaÉins Pereira - Fiscal de contrato

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia
assinada do Contrato n" 7412018, decorrente da Tomada de Preços n" 4/2018, cujo
objeto é a contrataçáo de empresa para execução de calçada em concreto, na Rua
José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara, a fim de que o
mesmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigaçôes
contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C uditk os Santos
Setor de Licita S

Recebido por: oata:áClr& [1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, E 43. 3266.81 00, X - 86.250-000
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lvtVOItUló ART 20183833574

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia o AgÍonomla do pâraná
AnotaÉo dê Responsabilldadê Técnic€ Lêi Fed 6496fr7
Valorize sua Proftssão: Mdntenha os Projelos na Obra
2' VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS

Esta ART somente terá valldade se Íor apresentada em conjunto com o comprovante de qultação bancárla.
Profissional Contrâtado: THIAGO BISPO MELLO (CPF:096.812.849-1 7\ No Cârteira: PR-í4561í/O - No Msto Crea: -

lIlIilililtil
ART No 20183833574
Obrâ ou Sgrvlço Técnico
ÂRT PÍinclpal

Título FormaÇão ProÍ.: ENGENHEIRO ClvlL, TECNICO EM EDIFICACOES
Empresa contratada: BM & P ENGENHARIA LTDA !,tE N18!s!stlsiqlqqí

Endsreço:RUA WALFREoO BITTENCOURT DE MORAES 222 CENTRO
CEP: 86250000 NOVA SANTA BARBARÂ PR Fon€:
Locâl de obre./serviço: RUA JosÉ couTlNHo BEZERRA s/No
CENÍRO - NOVA SANTA BARBAM PR

CPF/CNPJ: 95.561.080/0001.60

Quadrai
CEP:86250000

Lotsi

'Irpo de Contmto
Ativ Técnicâ
Area do Comp.
'Ipo Obra/Serv
Se lço.

@
11 EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
111OSERVIçOS AFINS E CORRELÂTOS NA MODALIDADE CIVIL
218 CALÇADAS
O5O EXECUÇÃO

Dimênsão 85,64 M3

0

0âG Conclu!áo
o1D9nO10
30/09/,20't 8

Vlr Taxa R$ 218,54
Base de cálculo: TABELA VALOR DA OBRÂ
Outsas lnformaçõos sobre a natureza dos soíviços contratados, dlmensÕôs, ARTS vinculadas, ARTS subsütuÍdas, contratantês, êlc

1 lnsp.:4750

-<ECUÇAO DE CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES 20lou201E
Creaweb 1.08

1i -z
Assinatura do Contratânte ' Assinâtura zl

Doalâro 63láí cjênts quanto à necGrldad€ do âiândhn€nüâ àa noímâê Gtâ €côsdbilHâdr. coníoíÍho disposto m 6rt 11. (b Das€io 5 290

de 2004

2. VIA - óRGÁOS púBLICOS Destina-se à aprôsontaÉo nos órgâos ds edmlnistrâÉo públice, caÍtórios o outrcs.

CentÍalde lnformaçóes do CRE -PR 0800 041 0067
A autentlcação doito docum€nlo podeÍá lor con!ultlda rtÍaYós do !lta www.craa'pÍ.org.br

A Ànotàção de Responsabilidadc Técnlcã (ART) íol Instltulda pel! Lcl Fedê.l]l6496177, e5y?.pllcaçlo está regulamêntada
pel; co;selho Fedê.al d€ Engenharlô e Agronomla (CONFEA) atrôvés da Resolução 1025/09'

http://qeaw€b.crea-pr.org.bÍ/consultasiimprimôaÍtâsp?OPCAOPGTO=N&V1=ON&V2=ON&V3=ON&NUMART=20183833574&CODREGTO=644
213
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NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara,21 de outubro de 20í8

Exmo. Senhor,

MESSIAS ANACLETO ROSA JUNIOR
Gerente de Filial E.E. - GIGOV
Gerência Executiva de Governo - Londrina/PR

Assunto: Documentação para análise relativa à regularidade do procedimento

licitatório, Contrato de Repasse OGU 772677l2012lMClDADES/CAIXA

Programa Planejamento Urbano.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do

Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n'

95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova

Santa Bárbara, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito

Municipal Senhor Eric Kondo, vem através do presente, encaminhar para análise

relativa à regularidade do procedimento licitatório Tomada de Preços n" 512017,

referente ao Contrato de Repasse 772677|2112|MC|DADESICAIXA - Programa

Planejamento Urbano.

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos

votos de apreço e consideração.

Cordiais saudações, CORRESP OND NCTA
RECEBIDA

,,4,.2 , 
^_.-Eric Kondo

Prefeito Municipal

22 A60,20fr

0dôt{rcA FED
0100v/rô

cA&{ Ec

Rua Bittencourt de Mo?es,222, Fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N." 95.561 080/0001S0
Nova Santa Bárbara - Paraná



,1 ,PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

* NOVA SANTA BARBARA
CHEK LIST

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

No "l t 1,013

N' ESPECIFIC LÇao DOC OBS.
1 Ca ado rocesso O{v
2 Ofício da secretaria solicitando 0Ã,.
J Prefeito pedindo abe(qra do processo OK,
4 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaçáo) ak
5 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação) í) Y-
b Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) üÁ.
7 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) (,'tl
8 Autorização do Prefeito para abertura fl/u
I Resumo do Edital LK

10 Edital completo I; K,
11. Pedido de parecer jurídico do edital ba
12. Parecer Jurídico (Edital) 0/v
í3 Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico/ Diário da Uniáo). 0l
14 Publicação Mural de Licitação (TCE) IK,
15 Documentos de habilitaçáo /:'Á
16 Propostas de PreÇo OK
17 Ata de abertura e julgamento u tL,
'18 Licitação ao Jurídico (Resultado da LicitaÇáo) (iZ

/: K,í9 Parecer Jurídico (Julgamento)
nk20 LicitaÇão ao Prefeito (HomologaÇáo)

n(:21 Homologação do Prefeito

OL
22 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/ Diário

Oficial do Município)
0K-23 Ordem de contrataÇáo
NK24 Contrato

CL25. Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/
Diário Oficial do Município)

26 Encaminhado copia do contrato ao Fiscal OK

Rua Walliedo Bittencoun de Moraes no 222. Centro. Irone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara. Paraná E-mail licilacaoransb pr.goy.hr - rvrvw.nsb.or.-sov.br
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PREFEITURA I,,4UNICl PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍÂDO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITÀTORJO
ToMÂDA nn rnrçÕs N" 4/20t8

Aos 23 dias do mês de agosto de 2018, lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Tomada de Preços n' 412018, registrado em 2410512018,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao no 134, que corresponde a este termo.

Ekitu Santos
Responsável pelo Setor d Licitações

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222. Cenlro- Fone .,1J. J266.8100. CEP - 86.250-000 No\a S ta Bárbarà. Paraná

E-mail licilacao.r r - sl rr .ns b.or. por .br
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Rur Wrlfr.do Bitteícourt dG llorrcs n' 222, f(43J266,t100) C\PJ n' 95-56t.080/0001{0
E-mril: pE!rEe!gUDÍ49!=bI - :!ovr Srtrtr Bórb.r. - Prrrná

oRDEM DE SERVIÇO

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, VEM

através deste, comunicar a empresa BM&P ENGENHARIA LTDA ME, que está

liberada para início imediato, as obras de CALÇADA na Rua fosé Coutinho Bezerra

do Município de Nova Santa Bárbara", objeto do Contrato neS4/2O18, licitado

através do processo licitatório na modalidade Tomada De Preços ne 4/2018

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, 17 setembro de 2018

Atenciosamente,

C

Ricardo Takeo Hamada
Engenheiro Civil

Ilmo Sr.
Thiago Bispo de Mello
BM&P ENGENHARIA ITDA ME
Sapopema Pr.

1Recebido em: o? 2ot,. Assinatura:
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Bm&P
Engenharia

BM & P ENGENHARIA LTDA - ME
cNPJ - 29.783.005/0001_10

RUA CRISTIANO CESAR SILVA, 17 - CENTRO - SAPOPEMA - PR, CEP 8429O.OOO
FONE: (43) 98422-8562

bmpengenharia@hotmail.com

REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

À pReretruRA MUNlctpAL DE NovA sANTA aÁnaane - pR.

A empresa BM&P ENGENHARTA LTDA, CNpJ. no 29.783.005/0001-.10,

com sede na Rua Cristiano Cesar Silva, 17 - Cenko - Sapopema - PR, vem mui

respeitosamente, SOLICITAR o ADITIVO DE PRÂZO de execuçáo de calçada

em concreto sob contrato no 7412018.

JustiÍicamos que a obra já foi concluída e entregue, porém solicitamos o

aditivo de prazo do contrato acima descrito, a Íim de estabelecer uma margem de

sêgurança em decorrência dos prazos para a sistematização dos documentos e

conclusão do contrato.

Em deconência dos fatos acima descritos, SOLICITAMOS O ADTM

DE PRAZO DE 45 (Quarenta e cinco) DIAS' a contar a partir da data de

encerramento do contrato em vigência'

N. Termos
P, Deferimento

I

t

Sapopema, í3 de NOVEMBRO de 2018.

riãttdr
en 1-10

oo5 000
-centÍo

Rr C(l

CNP}
súa

xg
oCesa

183
r SiN

^17' L'

n

sapoPe
Íía.?B . cÉP 9.290'000

Scanned with CamScann(



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

137

soLrcrTAÇÃo DE PARECER JURiD|CO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N'74/2018
REF: TOMADA DE PREçOS N'4/20í8

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 7412018, cujo objeto é a contratação de empresa para execuçào de
calçada em concÍeto, na Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa
Bárbara, firmado com a empresa BM & P ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ
sob no. 29.783.005/0001-10, com vencimenlo em 1711'112018, para prorrogação do
prazo de execução e vigência por 45 (quarenta e cinco) dias, em atendimento a
solicitação da contratada.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 13 de novembro de 20í8

Atenciosamente,

Elaine Cris dos Santos

Setor de Licitaçoes

Rua Walliedo BittencouÍt de Moraes.222 - Ccp. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N " 95 5ó1.080/0001-60
E-mail: licitacao {,nsb.rrr.sor.br - Nova SanÍa Barbara - Paraná
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVÂ SANTA BÁRBARÂ
Av. Walfredo Birrencôúrt dê À,Íoraês ne rrr, Fon./Fa\ (o$) )a66-Etoo

CNPJ N.e ej.r6r.o8oloooróo
E-mail: pnnsb(ôn sb.or.eo..br - Nova Santa Bárbarâ - Páráná

Parecêr jurídico

Solicitantes: Departamento Municj-pa1 de Licitações
Contratos e BÀí§P Engenharia Ltda.

e

do

dos de

Assunto:

01 4 /78 .

execuÇão

Aditamento

Prorrogação

das obras.

cont rato
prazos

administrativo
de vigência e

n

Veio a esta Procuradoria pedido de

parecer acerca das providências a serem adotadas para

o aditamento do contrato administrativo n. A'1 4/18,
destinado à execução de obra de calçada em concreto
na Rua José Coutinho Bezerra, com recursos

financeiros advindos de relação convenlada com outro
ente Federat ivo .

Pois bem.

I.
A empresa

Sol- i ci- tou a

contratada
prorrogaÇão

emissária do

prazos' -\

t

Rá gina t dy6

pedido.
foi a

dos
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Àv. wálfredo Birt.ncourt dê Moraes ne r22, Fone/Fa\ (oa) r266-Btoo

CNPJ N.a qr.lór.o8olooor6o
E'má;l: Dhnsb@ Nova Sanrá Bárbera - P.ráná

vigência contratuaf e de execuÇão do obj eto
contratado, aduzindo, para tanto, um tempo a mais (45

dias ) para finalização da parte burocrática da

negociaÇão, como a entrega formal da obra e o

pagamento, eis que teme que isso pode não ocorrer
exatamente no tempo previsto.

Af ora i sso,

condiÇÕes das negoc iaÇões

mesmos.

os preÇos e dema i s

travadas continuam os

de execução,

prarroqaÇão,

cantrato e

E o breve relatório, do qual- fundamento

e oplno.

Quando se fafa em obra pública,
contrato administrativo e no seu aditamento, a regra

apficável à espécie é aquela contida na Lei n.

L666/93, popular Iegislação Geral de Licitações e

Contratos.

Nessa 1ei, exatamente para prorrogaÇão

de contratos de obras, o legislador ordinário
consignou o seguinte (art. 57, § 1"):

\rÀrt- q7

§ f9 Os prazos de inicio de etapas

de concfusâo e de entrega admitem

mantidas as demais cfáusufas do

asseqúrada a manutenção de seu equil br

P ágiia z àe 6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SÂNTA BÁRBARÂ
Àv. W.l(rêdô Birtcncoüft de Moraes íq r22, Fone/Fax (o4) ,266-8too

CNPJ N.e er.r6r.o8olooor6o
E-mail: pmnsb(ô Nova Santa Bárbara - Paraná

econômico-financeiro, desde que ocorra aLqum

dos seguintes motivos, devidamente autuadas em

processo:

I afteraÇão do projeto ou especificaÇões,
pefa Adtnlnistração;
II - superveniência de fato excepcianaf ou

imprevisivel , estranho à vontade das partes,
qúe altere fundamenta lmente as candiÇões de

execüÇão do contrata;
III - interrupÇão da execuÇãa do cantrato ou

dininuição do ritmo de trabafho por orden e no

interesse da AdninisxraÇão;
IV aúmento das qüantidades inicialmente
previstas no contrato, nos ljmjtes pernitidos
por esta Lei;
V - inpedimento de execuÇão do cantrato por
fato ou ata de terceiro recanhecida pefa

AdministraÇão em docunento cantenporâneo â sua

ocorrênc ia ;
VI - onissão ou a traso de providências a carqo

da Administração, incLuslve quanto aos

paqanentos previstos de que resufte /
diretdmente, impedimento au retardamento na

execução do contrato, sem prejuiza das sanções

legais aplicáveis aas responsáveis. "

passo, ex vi, que as

restritas aos incisos,
da justificação da

prorrogaÇao

que chega

sao

Ao hipóteses
sendo que

empresa é

de

o

operto

Página 1de
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÀ
4". Welfrêdo Birrên.ôur d. MôÉês o 222, FonrlFax (orr) tz66-Eroo

cNPJ N e e5.56r.oEolooor-6ô
E-mail: pmDsb@nsb.Dr.eo".br - Nôva Sanrá Bárbara - Peráná

disposto no

e xcep c iona 1

inciso II
estranho à

aLhures

vontade das oartes".
"de fato estranho ou

Mas não basta só

e este parecer reprodu-1a de

De igual forma:

que

A legi s lação
pede,

"Toda prorrogação de prazo deverá ser
justiflcada por escrito e previamente

autorizada pela autoridade administrativa
competente para celebrar o contrata (art. 57...
§ 2")"

E 'é vedado o contrato com prazo de

vigência indeterminado (art. 57 § 3")."

"Os contratos e .seus aditamentos serão favrados

nas repartições interessadas, as quais manterão

arquivo cronológico dos seus autógrafos e

registro sistemático do seu extrata, safvo os

rel ativos a direitos reais sobre inóveis, que

se formafizam por instrunento favrado em

cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no

pracesso que the deu oriqem (art. 60)."

determina:
art . 67, parágrafo único,

i\
l

E o

Página-aaaí
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Av. walfr.do ai(êncourt dê Morae3 ne 1zr, Fo^e/Fax (ó$) )166-8too

CNPJ N.q q:.rór.o8olooor6o

"a pubJicaÇão resümida do instrumenta de

contrato ou de seus aditamentos na imprensa

oficiaT, que é condiÇão indispensável para sua

eficácia, será providenciada pela Adntlnistração
até o quinto dia útiL do mês seqüinte ao de sua

assinatúra, para ocorrer no prazo de vinte dias
daqueTa data, qualquer que seja o seu va7or,

ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no

art. 26 desta Lei".
rI.
Com efei-to, havendo a autorização da

autoridade administrativa competente, a realização de

instrumento adil-ivo, a publicação dos extratos em

órgão de imprensa e a organizaÇão dos pactos em local
apropriado, se poderá concretizar o aditivo, até em

razão do aparente estado avançado da obra.

E-máil,pnnsb@ n"b.pr.po".br .Nová Sánrã Birbara - Paraná

E o parecer.

Por f im, cumpre observar que se a

Administração perceber demora na execuÇão das obras,
por motivos que sej am exclusivos da empresa, a

municipalidade poderá operar a rescisão contratual e

aplicação de demais penalidades à contratada, desde

que, para tanto, perfaça a abertura de processo

administrativo punitivo .

Página 5 de 6
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBÂRA
Av. W.lfrêdo Birrên.our de Morá.s ns 222, Fone/F,a (o4) )1.66-8too

CNPJ N.q q:.:6r.o8oloooróo

20]-8.

E-mail: pnnsb(ô nsb.Dr.eov.br - Nova Sánrá Birbara - Paraná

Nova Santa Bárbara, 13 de novembro de

Gabriel ÀLmêida dê\.íesus

Procuradoria Juríd CA

Página ó de 6
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
1'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE OBRA N" 7412018, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICÍPIO DE NOVA

SANTA BÁRBARA E A EMPRESA BM & P ENGENHARIA LTDA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado a empresa BM & P

ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

29.783.005/000í -10, com endereço à Rua Cristiano Cezat da Silva, 17 - CEP

84290000, Sapopema/PR, neste ato representada pelo Sr. Thiago Bispo Mello,

inscrito no CPF sob n'.096.812.849-17, RG n'12.829.135-0 SSP/PR, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n." 7412O18,

que tem por objeto a contratação de empresa para execução de calçada em

concreto, na Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara,

firmado entre ambos em 20 de agosto de 2018, mm vigência de 90 (noventa) dias,

referente ao Processo Licitatório de Tomada de Preço n" 412018, mediante as

seguintes cláusulas e condiçôes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de vigência original por mais 45 (quarenta e cinco) dias, ou seja, até 3111212018,

em atendimento a solicitação da contratada e concordância da Secretaria de

Obras, do trabalho e Geração de Empregos.

CLAUSULA 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.

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. 
Z*

Rua Wallredo Biltencoun de Voraes n' 22f. CenrÍo, Ione 4J. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Sanra Bárbara
PaÍaná- E-mail Iicilacao(ansb.nr.gov.br - §rv*.nsb.Dr.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 14 de novembro de 2018

Eric Kondo

Prefeito Municipal - Contratante

!1JLI

Bispol4dHo

BM & P Engenharia Ltda - Contratada

Rua Walfredo BItencourt de Momes no 222. Cenlro, Fone 4]. 1266-8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbarâ.
Paraná - E-mail - IicilacaoaA nsb.Dr.Êor.br - §1\w-nsb.pr. sov.br

l
lr,

...4bv
Thia§o

1). /-' -w/t""-- -
Ricardo Takeo Hamada

Assessor Técnico de Engenharia - Responsável pelo acompanhamento do contrato

,)
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Poder
Executivo

Ano V

IIIPRENSA OFICTÀL -
Lel n' 660, do 02 dê abril
dê 20í3.

l. Atos do Podeí Er€culivo
DECRETO N" MI/20í8.

SUMULA: OECLARÁ PONÍO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÔES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 03 DE OEZEMERO (SEGUNDA.FEIRÂ)

0 Prefeito Municipal de Nova Santa Báíbara, Estado do PaÍaná, no uso de suas atribuiçoes legars e,
. consideÍando que no dia 04 de dezembÍo (lerÉJeira), é Feriado - Dia da PadroerÍa do Municipio;
- considerando não haver prejuÍzos para a Adminislração Pública Municipal:
.considerando o disposto na LeiOÍgán cá Municipal;

DECRETAI

Art. ío. Fica decretado Ponlo Facullalivo nas Repartrçoes Públicas Municipais de Nova Santa BárbaÍa, no dia 03 de dezembro de 2018 (Seg!nda-FeiÉ)
Art. ?. As atividades essenciais de saúde e limpeza uÍtana manteÍão os serviços em atividades, minima e indispensável ao atendimento da populaÉo, de acardo com as

determrnaçoes dos Secretános Municipais respectvos.
Art. 3" - A guarda municipalcumpriÍá sua escala de Íevezamento junlo a Unldade Báslca de Saúde, manlendo-se a ronda confoÍme habitualmente execulado.

Arl. ilo. Este oecreto enlra em vigor na data de sua publicaçáo.

Ar1. 50, Revogam-se as disposiçoes em conlráro.

Nova Santa Bárbara, 26 de novembro de 2018.

Eric Kondo
PreÍeilo Municipal

EXTRATO 0O CoNTRATO N" 103/20í8

REF.: Dispensa de Licilação n.o 21i20'18

PARTES: irunicípio de Nova Santa Bárbara, inscrito no CNPJ sob o n0 95.561.080/0001$0, com sede administrativa na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222,

neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empresa VANDERSON RIBEIRO SUDÁR|O EVENTOS ME, inscrila no CNPJ sob n'
14.221.459i0001-20, com sede na Rua Adelson dos Sa ntos, 1 1 Casa - CEP: 86225000 - Baino: Conjunto Monte Caslelo, Santa Cecilia do Pavão/PR.

OBJETO: Contrataçâo de empresa especializada na realizaçâo de eventos em comemoração às fêstas de finalde ano.

VALOR:Rt 16.500,00, (dezesseis mile quinhentos reais).

PRÁ20 DE VIGÊt{ClA: 60 (sessenta) dias, conlados da data de assinatuÍa, ou sela, até 24101/2019.

SECRETARIAi Gabinele do Prefeito e Secrelaria Municipalde Assislência Social.

RP1RSOS: Gâbinete do Prefeito e Secretaria Municipalde Assislência Social.

nu blSÁvel luníolCO: Gabriel Àmeida de Jesus. OA8/PR n' 81.963.

DA . DE ASSINATURA CONTRAÍo: 26/1í12018.

Reíerente ao Contralo n'48!19 de Empreilâda de obÍa
REF.: Tomada de Preços N"4/2018.
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juÍídlcá dê diÍêito publicD intemâ, inscrita no CNPJ sob o no 95.561 0800001$0, mm sedê adminislíaliva na Rua WalÍredo

no CNPJ sob n". 29.783.005/000110, com endereço à Rua Cristano Cezar da Sr[a. 17 'CEP:e,4290000, SapopemaiPR.

o8JETO: Contrataçâo de empresa para execução de calçada em concÍelo, na Rua José CouLnho BezeÍra, no Municipo de Nova Santa Bárbara.

PRÂZO DO ADITIVO: Por mais 45 (quaíenta e cinco) dias, ou seja, até 31/122018.
SECRETARIA: Secretaria de Obras, do TÍabalho e Geraçáo de Empregos.

RECURSOS: Contnto de Repasse 0GU 772677120lzMClDADES/CAIXA - Programa Planeiamento Urbano.

RESPONSÁVEL JUR|DICO: GabrielAlmeida de Jesus, OAB/PR n'81.963.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO:'1411'112018.

EXTRÂÍO 1' ÍERMO DE ADITIVO

EXTRATO DO lo ÍERM0 ADITIVO A ÂTA 0E REGISTRO DE PREÇOS N.o 33/20í8 - ReÍ. Preqão Presencial n' 2340í8

PARÍES: O MUNICíPIO OE NOVÂ SANTA BÁRBARÁ, coín sede nã Rua Walfredo Bittencourt de Moaes,222 - Cenvo, Nova Sanla BárbaÍa - Paraná, CEP - 8625G000,

inscíila no CNPJ sob n0 95.561 .080i0001S0, represenlado neste ato por seu PreÍerto Mun cipal, Sr. Eric Kondo, e do outÍo lado a empresa FERNANDA BENTO OA SILVA
03069239986, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n". 17.016.954/0001-95, com endeÍeço à Rua Telsuo Kondo, 162 Casa - CEP: 86250000 - BaiÍoi
Conjunto Alvorada, Nova Santa 8áÍbaía/PR, nesle ato representada pela Sra, Fernanda Bento da Silva,

0BJETO: Registro de preços para eventual aquisição de enxoval hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde.
PRAZO DO ADlTlVo: Por mais um periodo de 6 (se s) meses, ou seja, até 05/0512019.

DAÍA DE ASSINAÍURÂ: 06111 12018.

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:WalÍedo Bitlencourt de MoÍaes n'222 - Cenlro

Fone/Fax (43)3266-8100
E-mail: diaíoofi ciâl@nsb.pr.gov.br

www nsb.pr.gov bí

oo.ur.enlo assrnadr pDÍ cetrfiGao D,!r; Nova Safrl
B&bara PÍeíâlúâ |,lúnrdnál' 95s6111804[016ú aC SERASÀ
- Súa aurênncidade é garanbda desle que !rs!arLzado atrayes
dô s'te hnn ,F# trãnsM.FnÉmEna ..m br,dnê nshr

EdiÉo N" 1369 - Nova Santa BáÊara, PaÍaná. Segunda-feira, 26 de Novembro de 201
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Prefeitura [Ulunir
DECTEIO I. oat,Iolt

SUIULA: DECL^i POLÍO FAGULÍ ÍwO IAS REP RTIçOES
PÚBLICA! IÚTICíPAI3 xo DIAO:I DE DCZEISRo (IEoU]IDA+EnA}

O Pírr.io )*Ílrtd ô tlon Srr, Ba.t íá, Edo úo Prú{ m l.Ê0 d..u..
llril)(lírÉ Loúb..

- 6|!ld.Íurb qo. no.Ír 0,4 d6 d.zdrüo (lãf+í.lll). á Füido - D. d,.
PdÍÉi.. do Uunldpb;

.dlltdc rdoíüoh.\,sF+12ÉpürlAúnhlrf.ç5Pljartt H!ÍLlgeli
- condd6r.n(b o (Epó m LC Ofâí{cr MrrtclpCi
DECREII,:

^rt 
í.. Frca dasürdo m FE t tho nó R.r6.íçaó PtôllcÉ rfrôb-

rl. il,oy. !i.nb Btôfi. É rfl. ül ó. d.üiüo rb Zl()l I (S.eúdlF.ir).
Aat 2n A! aürrSarraa a.aardab & qía a lrp lÀtana dianta.to ô6

aan lç6 qÍr .liüdadar, mttia a l'iÍaFBâval - aEútürb dr poÊLçb, rh
lcoírh 6í1 3! d.bnnhaçalÉ (h S.Gúb lfÍtl9.ta rtap..fho..

AÁ S - À grErr. muú4rJ olnpÍlÉ el. aaa.L da ÍülzameniD lunio a
Unirada S&ba dâ SÍrda, rütlaírdo-o a íqÉa dúfirla haààudílrênL

AÉa'.&t D..rrb ,lta rn üfoí nâ drtã d. r.B Fôlêâçft.
AÁ t. RâreElr}-.tdTodçõ..rncdtHrb.
l,lov| S!|lt ga.túr.2C d. Í.rotiüÊío tl6 2018.

Erlc Kôndo - ffilto Xúnklp.l

ExrRATo Do í. ÍERro aDrÍwo À ara DE REGtsrRo DE pREçog
lt..3J:mtt

RaL PÍ.dô P'?aanrd.l n' 23r:mít
P RÍEs: O MUNICIPIO 0E IOV SÂNÍA B^RSAR coír 6d€ ná Ruâ
Wafado Biüâircou.t dc Ítlo.âas. 222 - Canto, Nore Sántâ Báôârà -
PâÍúú, êEP - 86250d). h!Êrib rE CNPJ sob n 95.561.080/000140.
í6pí.aant5do Írôsb ab por lou PÍ€lbl.b lfuírldFl, sr Eíic t(dxro, a do oulro
lrdo ! cmpr..â FERNÂNOA BENTO DA SILVA ü!(5€23SS86, p.6.oo
,uddca d. dfrlib p.t!r.do, ln! ríâ no CNPJ .oà ít'. 17.0í6.95,aJ000'l'S6,
coíí aírd€írÇo à Rua Íotsuo lGíÉo, 162 Csá - CEP: 862í)0q) - Bsino:
Conlunb Ali/o.rde, Nore Sanl! BáóâíarPR, n68la ato Í6pÍà3€'ltaú palâ
srá. Foínerda Bdrto da SIve.
OSJEIO: Radtro da pí!ço. psle .v.írtr6l oquialÉo do anror.al hc{Ítdar
pera s Se.Íltaú Munklpd ó! Sârdc.
PRAZO OO ADITMG FoÍ íri.i. um Fô.lodo do 6 (!€i6) mesês, ou !êls, âtá
05/0512019.
DAÍA O€ 

^SSINATIJR ':oe,il20l8.
ExÍRATo Do t. TERro aDÍÍwo 

^ 
ATA oE REGtsÍRo DÊ pREços

xl3{?0íl
, Ral. PÍaÊlô Praaancll n'2aJ:10ít

PARÍES: O MUNICIPIO DE NOVA SArrA AaneÂRÀ .oíri 66óo ná Ruâ
wantêdo Blt{rocoud d€ Moaê,222 - Caflro, Norã Santa BáítâíE -
Paíená. CEP - e€25O{00. hs.Íi|,. rE CNPJ .oà n' 95.56í.080 E01-60,
rêpÍ€sont do nest6 âlo poír.u PÍrfaito Munlcjpol, Sr EÍh Koírdo, c do outÍo
lâdo . 6mpíüâ SONIA REGINA mS SANÍOS O3OGI€64S63. pêsso.
iuÍldLa dê dlíclio píürdo, ln!.rib m CNPJ soà n'. la.'197.76rm0166.
coín andâr!ço à Qurdrâ 0'l Lorê 07 - cEP: 662500@ - BAIRRo: Vtá Rulãt
Sol N.t.ánt6, Nova Sonta BáôaÍa/PR, n6ata âto 6pí6aaírládâ p.b Sra.
Sonh R6gina 006 S6nb6.
OBJETO: R.girlo dô plÉço6 parE €vrotu6l lqui*Éo dc corovel hospitâle.
pâre a Sdelâà Munlcipel d. Sâud..
PRÂZO DO ÀDITNO: Por lnais um p..hdo dc 6 (!ai!) maaôs. ou acia, 6tá
05/0512010.
DAÍA OE ASSINÂTU

I

CENAT

EXTRA?O I' ÍERTO OE ADITIVO
R.lbnanL ao ConEÍo n'Zt@1! d. Enp..tt dr d. Obrr.

da t{.lrmía
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BM & P ENGENHARIA LTDA - ME

cNPJ - 29.783.00s/0001-10
RUA CRISTIANO CESAR SILVA, 17 - CENTRO - SAPOPEMA - PR. CEP 84290{OO

FONE: (a3) 98422-8562
bmpengenharia@hotmail.com

REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

À pRerertuRa MUNlcrpAL DE NovA sANTA BÁRBARA - pR.

A empresa BM&P ENGENHARIA LTDA, CNPJ. no 29.783.005/0001-10,

com sede na Rua Cristiano Cesar Silva, 17 - Centro - Sapopema - PR, vem mui

respeitosamente, SOLICITAR o ADITIVO DE PRAZO de execução de calçada

em concreto sob contrato no 7412018.

JustiÍicamos que a obra já foi concluída e entregue, porém solicitamos o

aditivo de prazo do contrato acima descrito, a Íim de estabelecer uma margem de

segurança em decorrência dos prazos para a sistematização dos documentos e o

repasse do recurso que encontra-se em atraso.

Em decorrência dos fatos acima descritos, SOLICITAMOS O ADTIVO

DE PRAZO DE 45 (Quarenta e cinco) DIAS, a contar a partir da data de

encerramento do contrato em vigência.

N. Termos
P. Deferimento

Sapopema, 20 de DEZEMBRO de 20í8.

ir

6Z ?B dn. Éd.auàdridÉ§
uaf - lI 'e^lls.resal 0ueg§ll3 iU

1Í-Íocf,./ 8L'.bL:fdv)
epr.

5

aEUJ d E f{,€
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PREFEITURA MUNICIPAL Ii
NOVA SANTA BARBARA

sor-tctraçÃo DE PAREcER uuniorco

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 7412018

REF: TOMADA DE PREÇOS N" 4/2018

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 7412018, cujo objeto é a contratação de empresa para execuçáo de
calçada em concreto, na Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa
Bárbara, firmado com a empresa BM & P ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ
sob no. 29.783.005/0001-10, com vencimenlo em 3111212018, para prorrogação do
prazo de vigência por 45 (quarenta e cinco) dias, em atendimento a solicitaçáo da
contratada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara,20 de dezembro de 2018

Atenciosam

Elaine Cristina Luditk os Santos

Setor de Licita S

Rua Walfredo Ilittencouí de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Far (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080i 0001-60
E-mail: licitacaoiàrsb.pr.got-E - Nova Santa Barbara - Paraná
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* PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVÀ SÂNTA BÁRBARA
Av. walfredo Birten.ourt de NÍoraês nq ,,2, Fone/Fax (oz,) y66-8roo

CNPJ N.q er.r6r.oEo,/ooôróo

Parecer jurídico

Soficitantes: Departamento Municipal dê Lrcitações e

Contratos e BM&P Engenharia Ltda.

E-marl: pmnsb(a)n'b.or.eov.h - Novr Sánrà Bi,bárà -Planá

Pois bem.

Assunto: Aditamênto do contrato administrativo
A1 4/I8. ProrrogaÇão do prazo de vigência.

n

qu

Veio a esta Procuradoria pedido de

parêcer acerca cias providências a serem adotadas para

o aditamento do contrato administrativo n.01 4/18,
destinado à execução de obra de calÇamento a em

concreto na Rua José Coutinho Bezêrra/ com recursôs

f .inanceiros advindos de relação conveniada com outro
ente Federativo.

I.
A empresa cont ratada

pedido. Soficitou a prorrogaÇão do

contratual devido à nece s s idade

foi a emissária do

prazo de vigênci a

de eue, par

Pá e 6
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* PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVÀ SÂNTA BÁRBARÂ
À". wálfrêdo Biftencourt d€ MôEes nlr rrr, Fone/Fax (o4l) 1266-8,oo

cNPJ N.e er.r6r.o8o/ooor6o
E-mail: p!ql$@!§b.pr.te!.!1 - Nová Santa Bárbara - Paraná

ocorra o pagamento do remanescente, o côntrato deve

estar vigente, ê o Ente repassador dos vaLores do

convênio ainda não rêpassou taI remanescente, assim a

necessidade de espera, e espera com o contrato em

vigor. Pedindo-se mais 45 (quarenta e cinco) dias de

vigência cônLraLua-.

Afora isso,
das negoci aÇõê s

os preÇos e demai s

travadas continuam oscondiÇões

mesmos.

É o breve relatório, do qual fundamento

e oprno.

Quando se fala em obra pública,
contrato administrativo e no seu aditamento/ a regra
aplicáve1 à espéc:-e é aquela contida na Lei n.

I .666/ 93, popular legislação Geral de LicitaÇões e

Contratos.

Nessa lei, êxatanênte para

de contratos de obras, o legislador
consignou o seguinte (art. 57, § 1o):

\\Zrf qa

§ 19 os prazos de inicio de etapas

de concfusão e de entrega adniten
nantidas as demais cfáusulas do

assegurada a manútenÇão de seu

prorrogação

ordinário

de execução,

prorrogação,
contrato ê

equ 1 - t-_\,
r br -LQ

PáE\ e 6
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pREFETTURA MUNTcIpAL DE NovA sANTA nÁnrene

Av. Walfredo Bitlencourt de IÍoraes na:zu, Fone/Fax (o+r) rzó6,8roo
C:iPJ N_e 9j.5ór.o8o/ooor6o

E-haiL p-4!§b(drnsb.pr.gow.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

econômico-financeiro, desde que ocorra algum

dos seguinxes motivos, devidanente autuados em

pracesso:
I afteraÇâa do projeto ou especificações,
pe)a Administração;
ZI - super:reniência de fato exeepcionaT ou
;nE.revisíve7, estranho à vontade das partes,
qt:e a1tere furrã.ernental aente as condições de

execução do contiato;
III - interrupção da execução da contrato ou

dinlnuição do ritmo de trabafho por ordem e no

interesse da AdministraÇão;
IV - aümento das quantidades inicialmente
previstas no contrato, nos fimites permitidos
^^r ^Õí a Í^;.
].Jv L vr

V impedlmento de execução do contrato por
fato oü ata de terceiro reconhecido pela
AdrLinistração em documenta contemporâneo â sua

ocorrência;
VI - omissão ou atrasa de providências a carqo

da Administração, incfusive qüanto aos

paqamentos previstos de que resuLte,
diretamente, impedinento au retardamento na

execução do contrato, sen prejuizo das sançôes

leqais ap11cáveis áos responsáveis. "
gri fos .

Ao

prorrogação são rest ritas
v1r

aos s endo

hipoteses deque as

incisos,

rÉs&./
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* PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÁ
Àv. Walfredo Birencou dê MoÉês oe 222, Fon./F& (o$) )266-8too

cN PJ N.e er.rór.ô8olooor-óo
E-maiJ: g9ryb(arnsb.pr.gerbr - Nova Sãnh Bárbara - Paraná

que chega

disposto no

excepc iona f

perto da jusr-if icação da empresa é

inciso II alhures - "de fato estranlto
estranho a vontade das partes".

o

OU

Mas não basta só

e este parecer reprodu-la de

rSSO.

que

A I egi s 1ação

pede,

"Toda prorrogação de prazo deverá ser

lustificada por escrito e previamente
autarizada pela autoridade admini s trativa
competente para celebrar a cantrato (art. 57...
§ 2')"

E *é vedado o

viqência indeterminado (art.
contrata com prdza de

s7 § 3")

"Os contratos e seus aditamentos serão favrados
nas repartiçôes interessadas, as guais manterãa

arquivo cronológica dos seus autóqrafas e

registro sistemático do seu extrata/ safvo os

relativos a direitos reais sobre imaveis, qüe

se forna.f izam par instrumento favrado em

cartórto de notas, de tudo juntando-se cópia no

processo que lhe deu origem (art. 60)."

De rgual forma:

art. 6I , parágrafo unico,

P ^i{;l

determina:

E o

ln

_:\
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* PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Á.. Wálfr€do Biúencourr d€ !Íoráes ns 222, Fone,/F"x (oar) 12ó6-8,ôo

cNPJN. er.5ór.o8o/ooor-óo
E-máil: !hnsb(ansb-pr.p!.U - Nova Sanh Bárbara - Paraná

"a pubflcaÇão resümida do instrumento de

contrata ou de seus aditarnentos na imprensa

oflcial, que é condiÇão indispensáveL para súa

^r: ^':^:' ^^rá provtdenciada pefa AdministraçãociL le.aL La , >ci,

até a quinto dia úti-L do mês segúinte ao de súa

assinatüra / para acorrer na praza de vinte dias
daqüefa datd/ quafqüer que seja o seu va7or,

ainda que sem ônus, ressalvado a dasposto no

art. 26 desta Lei".
II.
Com efeito, havendo a autorização da

autoridade administ-rativa competente, a realização de

instrumento aditivo, a publicação dos extratos em

órgão de imprensa e a organização dos pactos em locaf
apropriado, poderá se concretizar o aditivo, até em

razão do término da execução da obra.

E o parecer.

Por f im, cumpre observar que se a

Administração perceber demora na execuÇão das obras,

por motivos que sej am excLusivos da empresa, a

municipaLidade poderá operar a rescisão contratual e

aplicação de demais penalidades à contratada, desde

euê, para tanto, perfaça a abertura de processo

admini strativo punit,ivo .

l\

P jdeó
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PREFEITURA MUNICIPÂL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ

Av. Walfredo Birren(ou de Môráes ne 222, Fon"/Fax ("+;) t166-8I..
CNPJ N.! pr.rór.o8o,rooor-óo

E-miil: P!!!qb@asb praeY.E'Nova Sanra Bárb.ra - Pâráná

Nova Santa.\ Bárbara, 27 de dezembro de

2AL8 .

Gabrie]. r

Prôcurad

Àlmeida de

h

Jurí
tresus

prr CA

Página 6 de 6
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r- PREFEITURAMUNICIPAL

f5![ NovA sANrA BARBARAÉÉ

assinado 0etas 01tes

2" TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE OBRA N" 7412018, QUE ENTRE SI CELEBRARNU O UUI.IICÍPIO DE NOVA

sANTA eÁRgaRn E A ETvpRESA BM & p ENGENHARTA LTDA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede

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

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado a empresa BM & P

ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

29.783.005/0001- 10, com endereço à Rua Cristiano Cezar da Silva, 17 - CEP:

84290000, Sapopema/PR, neste ato representada pelo Sr. Thiago Bispo Mello,

inscrito no CPF sob no. 096.812.849-17, RG n' 12.829.135-0 SSP/PR, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 7412018,

que tem por objeto a contratação de empresa para execução de calçada em

concreto, na Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara,

firmado entre ambos em 20 de agosto de 2018, com vigência de 90 (noventa) dias,

referente ao Processo Licitatório de Tomada de Preço n' 412018, mediante as

seguintes cláusulas e condiçÕes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de vigência original por mais 45 (quarenta e cinco) dias, ou seja, até 1310212019,

em razão da obra já estar concluída, porém, faltar a liberação de recursos para o

pagamento dos serviços realizados.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condiçóes 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

tz
Ruâ \\'alíi!'do BrltencoLrrt dc l\'loracs lr" ]ll. (cntro. l:o e.13- 3166.81(Í). ( F.P - 86 lj0-000 No\ â SaDrâ BÍrhrrâ

Paran.i E-mail licrtireuo ,r nsb nr.uor .br rr rr rr.n.lr-nr.ror.hr
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeito

Thia

BM & P Engen

Nova Santa Bárbara,21 de dezembro de 2018

ric Kondo

nicipal - Contratante

..-7)

-í-o)l'"-tt--Ricardo Takeo Hamada

Assessor Técnico de Engenharia - Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua\\/ílÍiedoBilrcncouíde\Íomcsn"lll.(enlro.Fonc.t3. l166.l100.CtP tií,.150-000 No\c Santa Búrbrlrr.
Paraná [ n]ail - licililcl(),r nslr r.ao\ .hr - \\ \r.n5h nr. !u\.br

llu i
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PREFEITURA MUNIC!PAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Nova Santa Bárbara, 1'l de fevereiro de 2019

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Cl: 003/2019.

Ao Setor Licitaçáo e Contratos:

Assunto: Aditivo de Prazo.

Tendo em vista a proximidade do termino de prazo de execução do

contÍato com a Empresa BM & P Engenharia Ltda, Localizada a Rua Cristiano Cesar
da Silva,17, centro, na cidade de Sapopema, Paraná, lnscrita no CNPJ:
29.783.005/0001-10, responsável pelo contrato de no 7412018, de recurso do Contrato
de Repasse OGU 772677120íZMCIDADES/CA|XA, para execução de calçada em

concreto, na rua Jose Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Barbara.
Solicitamos aditivo de prazo por mais 45 dias.

Ademar pÍisÍa

Gestor nios/proJetos

_J__J_
Nome: NomeNome

,1

Rua Watfredo Bittencourt de Moraes, n' 222- Centro - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.E 100

C-N.P.J. N." 95.561.080/0001-60 - Nova Santa Barbara - Paraná
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soLrcrTAÇÃo DE PARECER JURíDtCO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 7412018
REF: TOMADA DE PREÇOS No {2018

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 7412018, cujo objeto é a contrataçâo de empresa para execução de
calçada em concreto, na Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa
Bárbara, firmado com a empresa BM & P ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ
sob no. 29.783.005/000í-10, com vencimento em'1310212019, para prorrogação do
prazo de execução e vigência por 45 (quarenta e cinco) dias, em atendimento a
solicitação do Sr. Ademar França Baptista, Gestor de Convênios/Projetos.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 1 1 de fevereiro de 2019

Atenciosamente,

Elaine di dos Santos

Setor de Licita ES

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes, 222 - Cep 86250-000-Fone,/FLx(043)1266.8100-CN.P.J.N."95.561.080/0001-60
E-mail: lrcrtacao ?inSb.Dr.g!\-U - Nova Santa Barbara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO 9 O74/2O79

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO Ne 074/2018

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor de Licitações,

quanto a possibilidade legal de aditamento do contrato administrativo ne 074/2018, que

tem por ob.ieto a contratação de empresa para execução de calçada em concreto na Rua

José Coutinho Bezerra, firmado entre o Município de Nova Santa Bárbara e a Empresa

BM&PEngenhariaLtda.

A Secretaria solicitante justifica a necessidade de prorrogação do contrato, tendo em

vista o atraso na liberação de recursos pelo órgão repassador do convênio, uma vez que,

os serviços foram executados mais até a presente data não houve liberação de recursos.

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do aditamento contratual:

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada se encontra

consubstanciada no artigo 57, § 1e da Lei 8666/93 que assim determina: Art.57. A

duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: ll- à prestação de serviços a serem

executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e

sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para

a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei ns 9.648, de 1998),

§ 1" Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de

seu equilíbrio econôm ico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,

devidamente autuados em processo:

lll - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem

e no interesse da Administração;

Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada

pela autoridade competente para celebrar o contrato. Analisando o procedimento

realizado, veriÍica-se que o requerimento formulado se restringe a prorrogação de

prazo, sem aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica resta amparada no art.57,
ll, § 2s da Lei 8.666/93. Ademais, nota-se que o contrato vem sendo cumprido sem

qualquer prejuízo à Administração visto que os serviços vêm sendo executados

regularmente, conforme atestado pelo Secretário Municipal de Obras. Em sendo assim,

observado o prazo de vigência do aditamento contratual por igual período, ou seja,45
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(quarenta e cinco) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a

justificativa apresentada, opino pela possibilidade de realização do aditivo requerido,
nos termos do artigo 57 ,ll, § 2e da Lei 8.666/93.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade
mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 11 de fevereiro de 2019.

c: rmen Cortez Wilcken

Procuradora J u rídica
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
3" TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE oBRA N" 1412018, euE ENTRE st CELEBRARAv o mutrtcÍpto DE NovA
SANTA eÁnanna E A EMpRESA BM & p ENGENHARTA LTDA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurÍdica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.56í.080/0001-60, com sede

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

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado a empresa BM & P

ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

29.783.005/000í-10, com endereço à Rua Cristiano Cezar da Silva, 17 - CEP:

84290000, Sapopema/PR, neste ato representada pelo Sr. Thiago Bispo Mello,

inscrito no CPF sob no.096.812.849-17, RG n" 12.829.135-0 SSP/PR, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 7412018,

que tem por objeto a contratação de empresa para execução de calçada em

concreto, na Rua José Coutinho Bezerra, no Município de Nova Santa Bárbara,

firmado entre ambos em 20 de agosto de 2018, com vigência de 90 (noventa) dias,

referente ao Processo Licitatório de Tomada de Preço n" 412018, mediante as

seguintes cláusulas e condiçÕes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de vigência original por mais 45 (quarenta e cinco) dias, ou seja, até 2910312019,

em @zão da obra já estar concluída, porém, faltar a liberação de recursos para o

pagamento dos serviços realizados.

CLÁUSULA 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.

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 netas 07tes

,k
Rua Walliedo Bittencoun de Moraes no 222. Centro. Fone 4.1. 1266.8100. CEP - 86.250-000 Nola Santa Bárbara-

Paraná E-mail - licitacao i nsh.nr.gor'.hr - §\ rr -nsb-Dr.tor'-br

a,,/
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, í3 de fevereiro de 20'lg.

hc Kondo

Prefeito Municipal - Contratante

:1.

Thiago Bispo

BM&PEngenhariaLtda

v'JJ \.í-
Ricardá Takeo Hamada

Assessor Técnico de Engenharia - Responsável pelo acompanhamento do contrato

)
Rua WalÍiedo Biuencouí de Moracs n' 222. Centro- fone lJ. 1266.8100. CEP - 86.250-000 r.\oYa Santa BáÍbaÍa-

Paraná - ll-mail- licitacao a nsb.pÍ.gor.br - srrrr.nsb pr r1)\.hr
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPRENSA OFICIAL -
Lêi n' 660, de 02 de âbril
de 20í3.

Avrso oE LtcÍraÇÃo 3 RMO OE
PREGÃo PRES NCTAL No420í9

Objeto: Contrataçáo dê empresa especializada para administração,
Eerenciamenlo ê fomecimento mensal de vale alimêntação para servidores
municipais,

Tipo: Menor Prego Por Lole (Menor Taxa Administrativa ou Maior Percêntual de

^Descontol.'ecebiÍÍênro dos Envêlooes: Âté às í3h30min do dia 11i03/2019.
,,iicio do PÍegáo: Dia 11i03/20í9, às í4h00min.
Prêço rnárimo: Rl 26.680,{4 (vinte e s.is mil, seiscentos ê oitenlá reais e
quârenta e quatro cenlavos).

bÍ9@fÍiiÊ§&EllEfileE§: poderáo ser obtidas em horàno de expedrenle na

Prefêil!ía Municipal de Nova Sanla 8áíbara, silo à Rua WalÍÍedo Brttencold de

Moraes ôo 222 pelo íone:43-32ô6-8100, por Email I crlacao@nsb.pr.qoY.br o! pelo PRAZO DO AD[lvO: Por mâs 45 (quarenlâ e crnco) dras, ou selâ, alé

29/03/20í9.slê www nsb pr.qov br

Nova Sanla Bárbara. 19/022019

ReÍerênle ao Conlralo n0 Z4l?!1q de Emprê tada de 0bra
REF.: Tomada de Preços N" 4/2018.

PARTES: Município dê Nova Santa Bárbaía, pessoa luÍidica de dLreito pub co
ntema, nscnla no CNPJ sob o no 95.561 080/0001.60, com sede âdminrslrâtiva na

Rua Walfredo Bitlencourl de Mo?es,222, nesle alo .epresenlado pelo Senhor
PreÍeilo Mlnicrpâl Sí. Eric Kondo, e a êínpresâ 8M & P ENGENHARIA LToÂ.
rnscnta no CNPJ sob n0. 29 783.005i000110, com êndeÍeço à Rua Cnstrano Cezar
da Silva, 17 - CEP: 84290000, SapopemrPR.

OBJETO: Contratação dê empresa para execuçáo dê calçada êm concrêto, na

Rua José Coulinho Bezerra, no Município dê Nova Sanla Bárbara.

Maíco Antônio de Assis Nunes
Prcgoerro

PoÍtaiâ n' 080/2018

SECRETARIÀj SecÍetâna de obras, do T.âba ho ê Geraçáô de Empíêgos.
RECURSOS: ContÍalo de Repasse oGU 772677i2012/MCIDADES/CAIXA
PÍograma Planejarnento Uóano.
RESPONSÁVEL JURIDrcO: GâbÍiel Âlmêida de Jês!s, OA8/PR n' 81.963.
DÀTÂ DE ASSINAÍURA DO ÍERMO DE ÂDITIVO 13/022019.

Edição N" 1425 - Nova Santa Bárbara, Paraná TerçaJêira, 19 de Fevêreiro de 20í9

l. Atos do Poder Execuüvo

JUSTIFICATMA
tNExtGtBtLtDADE DE cHAMAMENTo púBLrco

RêfeÍênciar lnexlgibrlidâde de chamamenlo púb im - repassê ao tercêiro setor- Têrino de Fomênlo

Base legal:- Art. 31e 32, da Lêi Federâl no. 13019i 14

organizaçáo da socredade civil: ASSoclAÇÃo DE PAls E AMlGos Dos ExcEPcloNAls DE NovA sÂNTA BÀRBARÂ -APAE
CNPJ: 02.760.250/C,001'55

Endereçor RLra WalÍÍedo Brnencourl de Moráes, no 925 - Nova Sanlâ BáÍbara-PR

-êto proposlo. Fomecimento de recLrTsos financeiros paÍa aqursiÉo de gêneros alimenticos, combustivel seguro do veiculo Fiat Ducâlo minibus, sâlário e encáÍgos
.."oalhislas do motorisla, com o objêtivo de auxiliar na operacionalizaÉo de atendmenlo de apÍoximadamente 82 (oitenlâ e dors) alunos com deÍlciênca múltiplas

deflciêncras e translomos globais do dêsenvolvimenlo.

Valor tolal do Íepasse: RS 49.805,84 (quaÍênla e nove ínil oilocenlos e crnco rears e oitenta e quaúo centavos)
Periodo de vigêncrâ: 25 de íeverêiío de 2019 a 24 de Íevereiro 2020.

Íipo da paÍceÍia: Fomenlo

Jusl ficatNa de inerigibildade de chamamênto público: O obielo da parc€ria é o auxilio na operacionalizaÉo do alendimenlo a âproxrmadâmente 82 (oilenta e dois) âlunos

com dellciênca múltiplas deficiéncias e transtomos globars do desenvolvimenlo alÍavés do repasse de vêÍbas parâ o cLrstero de pârte das ativdades que iá são

desenvolvidas pea entidade em deslaque, únrca no Municipio o que loÍna mpossivela celebrâção de pâícena com entrdade dom ci adas em ollÍas localdades.

Tal asserliva decoÍre do íato de que o íorlalêc menlo de laços Íam liares lambém Íaz paíe da foÍmaÉo educacional dos alunos ê, por isso, devem êstes estaÍ inseridos

denlro do Municipro onde moíam. AdeÍnais, considerando as deíciências que acomelem aos alunos, náo raras as vezes, seÍia inconveniente e desgastante quê os mesmos

sê deslocassem do municipio onde residem para diveÍso, a fim de Írequenlarem as aulas e atrvidades

No mais, vale ffsar que o cusleio objeto da parcefa rcpresenta soÍnenle pane dos gastos q!e a OSC possur no alendimenlo e cumpíimenlo de suas melas, sendo rnviáve.

pois, repassar valor insufcienle à outra OSC para rêalizaÍ suas alvidades enquanlo a OSC domicilEda no Município de Nova Santa 8áóâÍa necêssila de auxílio financerro

do Poder Público.

Nova Sanla Bárbara/PR, 1g de Íevereiro de 20i9

ERIC KONOO

PÍeÍerlo MLrnicipal

Diário Oíicial Elelrônlco do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua Walkedo alflencouí de Moíâês n'222 - Cenlro

FoneiFax: (43) 3266-8100
E-mall diarrooíicial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pÍ.gov.bÍ
www.ÍenspaíencrapaÍana.com.brrdoensb
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PREFEITURA TúUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO DE TOMADA DE
PREÇO No 4/2018

Aos 24 de fevereiro de 2019, lavrei o presente termo de juntada de forhas no
processo de tomada de preço n' 412018, numeradas do no 135 ao no 167, que
corresponde a este termo.

lEhine f,os Santos
Responsável pelo Setor Licitações
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