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ELAAORÂÇÁO OE PROJEÍOS E EXECUçÁO O€ OBRAS OE CONSIRUçÁO CIVIL - INCLUSIVE SOA A FOR A OE

SUAEí$PiEITAOA INSÍALAÇÂO ELETRICÀ . CONSÍRUçÀO Ê REFORi'A OE EOIFICÂçÕES , CÂLÇAOAS . PRAçAS '
RUÂS - ETC.

A PreÍeitura Municipal de Nova Santa Barbará - Pr

Reí.. Contrato n" 065/201 3

Prezados Senhores,

SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO clvlL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito

/r, privado. inscrita no CNPJ n' 18.065 376/0001-40, com cede na Rua Oswaldo Alcântara Ferreira,

número 1295, centro, na cidade de Santo Antônio do Paraiso, Paraná; Por intermédio de seu

representante legal ANDRE PEREIRA DOS SANTOS, solteiro, empresário, portador da cédula de

identidade RG n" 13.114.388-5 e CPF n" 092.249.919-55. residente e domiciliado na rua José

Francisco da Silva, n" 268, centro, na cidade de Santo Antônio do Paraiso; Vem respeitosamente

a presenÇa de Vossa Senhoria apresentar a formalização da garantia de execução como descrito

no edital de Tomada de Preço n" 008/2013 no j!g!!_14J, no valor exigido de 5,0 % (cinco por

cento) e oplando por caução através de cheques, com base nos itens'14.2 e 14.6. Sendo o

cheque, da Caixa Econômica Federal, de Pessoa Juridica SANTOS & GONÇALVES

CONSTRUÇÃO, agencia O910, Conta 03000983-2, Serie AAA. Cheque n" 900027 no valor de

12.221.30 (doze mil duzenlos e vinte um real e trinta centavos)

Santo Antônio do Paraíso. 09 de Dezembro de 2013

Nestes Termos,

Pede e espera Deferimento fr /r

ÇÃo ctvrL LTDA - ME

ntosé Pereira dos S

/ RG: 13114.3

An

SANTOS
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DECLARAçÃO

A empresa SANTOS & GONçALVES CONSTRUçÃO CIVIL LTDA - ME,

inscrita no CNPJ/MF no. 18.065.376/000140, com sede na Rua OSWALDO

ALCANTARA FERREIRA, s/n, QUADRA: 38; LOTE: 06; centro na cidade de

Santo Antônio do Paraiso - PR, vem por meio deste declarar para os devidos

fins que a partir de 01 de novembro de 2013 passou a optar pelo regime de

desoneração da folha de pagamento que substitui a contribuição previdenciária

patronal de 20% sobre o total da folha de pagamento pela contribuiçâo

previdenciária sobre a receita bruta com alíquota de 2o/o, conforme a lei no.

12.84412013 de 19 de julho de 2013. Declaramos ainda que o CNAE 4399-1/03

Obras de Alvenaia representa a atividade de maior receita.

t 0l. 'f üt$i.lT[.c;]ü,.J !"

etvjfil{0; i t0ÍrrÂê
!n .lftrJqÉg§Bn*F,fB.o, 23 deianeiro de 2014.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 17 de fevereiro de 2014

Ao Depto de LicitaçÕes e Contratos

REF. Aditivo contratual

Conforme documentação em anexo e de acordo com a nova Lei de

Desoneração, os valores referentes à TP 008/2013 tiveram que ser adequados.

Sendo assim, solicito aditivo de adequação aos novos valores.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

lvan Satihiro gamr

Engenhei ro C ivil

j(
flo

de
gcta§ao

L
1

En
\.*Ü o,l'otl,llma. Senhora,

ELAINE CRISTINA LUDITK
Depto de Licitação e Contratos
Nova Santa Bárbara - PR

Rua Walfredo EittencruÍl de Moraes, no 222 - CenlÍo - Cep. 86250-000 - FonelFax (043) 266.1222
c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

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

RECEBIDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA gÁNgANA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, 8(43) 3266-8100 - CNPJ ne 95.561.080/0001-60

E-mail: pmnsb@nsb.tov.pr.br - Nova Santa Bárbara - paraná

Nova Santa Bárbara, 13 de Fevereiro de 2014,

Ilmo. Sr. :

O Municlpio de Nova Santa Bárbara-PR, através do Prefeito

Municipal, Sr. Claudemir Valério, ao final assinado, no uso de suas atribuições

legais, vem pela presente, fazer a seguínte explicação servindo a presente como

justificativa:

Que foi realizado processo licitatório sob no008/2013 na

modalidade tomada de preço, onde foi declarado vencedor a empresa SANTOS &

GONçALVES CONSTRUçÕES CIVIL LTDA- ME, sendo o certame homologado e

posteriormente firmado o contrato administrativo no005/2013. Constando do

processo planilha de execução de sistema de drenagem de águas pluviais e

pavimentação poliédrica, tendo como basefonte a tabela elaborada pelo DER.

Já no ano de 2014 nos foi enviado um ofício onde trata-se

da desoneraçâo bem como aplicação da tabela do SINAPI.

Em análise e após várias consultas técnicas junto ao

GIDUR/REDUR, realizamos todo o procedimento requerido para desoneração

bem como alteração da planilha de execução para a tabela do SINAPI.

E nessa alteração e atualização da tabelô de execução

verificamos a ausência do item 3.5.1 e 7.5.1 (nova planilha anexa), que trata-se

do transpoÉe da argila.

Também foi verificado pelo Departamento de Engenharia da

Prefeitura uma discrepância na distância para o transporte da pedra irregular,

bem como não constou que para o transporte no trajeto existe rodovia não

pavimentada, nos itens - 3,7 e 3.7,L e também 7.7 e 7.7.1.

Havia sido descrito na planilha anterior constante do

processo licitatório uma distância de 12 (doze) km de rodovia pavimentada,

sendo que a distancia correta é de 15 (quinze)Km de rodovia pavimentada, bem

como um trecho de rodovia não pavimentada na distância de 15 (qui_nze) Km.

r\ii
Lli t\"/
\2.,,

Ofício no:. O23120t4

Ref: Liçitação Pedra Irreoular e exolicações da nova olanilha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222,8(43) 3266-8100 - CNPJ ne 95.551.080/0001-60
E-mail: pmnsb@ nsb.gov.pr.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Ambas as alterações realizadas nos itens acima citados.

Portanto, realizamos todos os procedimentos solicitados de

desoneração e de alteraçâo e atualização da planilha de execuçâo para a tabela

do SINAPI, havendo tão somente as retificaçôes de quilometragem no trajeto

para o transporte, e a inclusão do transporte da argila,

CeÊos de termos atendido todos os requisitos para

operações com base na planilha com desoneração do SINAPI

Sendo o que se apresenta, firmo votos de elevada estima e

consideração.

Atenciosamente.

ERIO

pal

Ilmo Senhor

NOEL JOSÉ DE SOUZÀ

Gerente de Sustentação ao Negócio - GIDUR/REDUR/LD'

Av. Maringá, 1415 - ld. Dom Bosco

Londrina - Paraná

c
I
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GEDUA,B,C,DEE

c/c GENOA e GECOE

Senhores Gerentes

1. Foi p-ublicada, em 19 de julho de 2013, a Lei n" 12.A4412013 que altera os artigos
70, 8o, 9o e o Anexo I da Lei n" 12.54612011 ê o ertigo 14, da Lei n" ,t j.774tZOOB,
alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneraçáo da folha
de pagamentos que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20%, sobre
o total da folha de pagamento pela contribuição previdenciária sobre a receita
bruta.

1.1. Com essa alteraçáo os setores a seguir ficam sujeitos ao rêcolhimento da
contribuição previdenciária à alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta.

'1.1.'l.Construção Civil, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0:

- 412 - Construçáo de Edifícios;
- 432 - lnstalaÉes Elétricas, Hidráulicas e Outras lnstalaçÕes em ConstruçÕes;
- 433 - Obras de Acabâmento;
- 439 - Outros Serviços Especializados para Construção (4391S - Obras de
Fundaçóes e 4399-1 - Serviços Especializados para Construção não
especif icados anteriormente).

1.í.2. Construção de Obras de lnfraestrutura, enquadrados nos seguintes grupos da
CNAE 2.0:

.- 421 - Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras Urbanas e Obras-de-Arte
Especiais;
- 422 - Obras de lnfra-Estrutura para Energia Elétrica, Telecomunicaçôes, Água,
Esgoto e Transporte Por Dutos;
- 429 - Construção dê Outras Obras dê lnfrâ-Estrutura;
- 431 * Demolição e Preparação do Terreno

1.2. A desoneração recai sobre a empresa e não sobre o tipo de obra. Destâ Íorma,
deve-se considerar qual a c[assificaçáo da empresa conforme seu contrato social
e atividade de maior receila.

í.3. A opção pela desoneraçáo tem caráter irretratável.

1.4. A data de referência para comparaçáo c,om as datas marco da Lei é a'Abertura
de CEI Contribuiçáo Previdenciária' da obra em reíerência.

1.4.1.Pa.a fins de apreciação na CAIXA será considerada a data da emissão da
'Ordem de lnício de Obra' emitida pelo Tomador.

1.5. Os prazos para aplicâção das regras estabelecidos pela Lei, aplicáveis às obras
mencionadas no item 1.1. 1, são os seguintes:

í.5.1.Até 3110312013: contribuiÇão de 20% sobre o total da folha de pagamento, até o
término da obra;

1.5.2.De 0110412013 ate 31i05/2013: contribuição de 2% sobre a receita bruta, até o
término da obra;

GONFIDENCIAL 10 - CE GEPAD 4ZBIZO13, Brasítia, 31 de outubro de 2013.
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1.5.3.De A110612013 alé o 3111012013: opçáo da empresa petâ contribuição de 2o/o
sobre a receita bruta ou 20% sobre a folha de pagamento, até o término da obra;

1.5.4.4 partir de 01/11/2013: contribuição de 20lo sobre a rece'rta bruta, até o término
da obra.

1-6. Para as obras mencionadas no item 1.1 .2 é obrigatória a contribuiçáo de 2%
sobre a receita bruta até o término de obra, e paÍtiÍ de 0'110112014.

2. Os procedimentos a serem ãdotados pelos proÍissionais engenheiros e
arquitetos, durante a fase de Análise são os seguintes:

2.1 . Na fase de análise nâo se conhece a êmpresa guE vencerá o processo licitatório.
Desta forma presume-se que haverá a desoneração.

2.2. A partir de 0111112013, todas as operaçÕes deverão ser enalisadas com basê na
planilha 'COM DESONERAÇÃO' do SlNAPl, ressalvando-se os casos de
operaçôes em Íase de conclusáo de análise.

2.3. A análise da planilha orçamentária COM Desoneraçáo possibilita a consideraçáo
de alíquotâ de ?o/o na composiçáo do BDl, no item tributos.

3. Os procedimentos a serem adotedos pelos proÍissionais engenheiros e
arquitetos, durante a fase de Verificação do Resultado do Processo Licitatório
são os seguintes:

3.1. Concluído o Processo Licitatório se conhêce e empresa vencêdora e que
executará a obra, veriÍicando-se então se a empresa tem direito à desoneração.

3.2. A empresa vencedora do certame deverá apresentar declaraçáo informando qual
o CNAE que representa a atividâde de maior receita da empresâ para
enquadramento nos grupos relacionados.

3.3. Para empresas não enquadradas na desoneraçáo sobre a foiha de pagamento,
conforme descrito nos itens 1.1.1 e1 .1.2 destâ CE, a Verificação do Processo
Licitatório deverá observar como planilha orçâmentária de referência aquela
baseada no SINAPI SEM Desoneração.

3.4. Caso o orçãmento de reÍerência da análise seja SEM Desoneração, e sendo
necessário atualizá{o, considerando o SINAPI COM Desoneração, conforme
orientaçáo dos itens 3.6 e 3.7 desta CE, deve-se considerar a alíquota de 2o/o na
composiçâo do BDl, no item tributos.

3.5. Caso o orçamento de referência da análise seja COM Desoneração, e sendo
necessário atualizálo, considerando o SINAPI SEM Desoneraçáo, conforme
orientaÉo dos itens 3.6 e 3.7 desta CE, deve-se retirar a alíquota de 2o/o da

composição do BDl, no item tributos.

3.6. Parâ empresas de Construção Civil enquadradas na desoneração sobre a folha
de pagamento, mnÍorme descrito no item 1.1.1 desta CE, deve-se observar as

seguintes datas e procedimentos:
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Data de
emissão da
Ordêm dê
lnício da

Obra

Análise
reallzada com
orçamênto:

Procedimento
Proponênte , Empresa

Vencedora da Llcitação

Procedimento CAIXA

Até
31t10t2013

SEM
Desoneração

Apresentaçâo de declaraçáo
de acordo Íirmado com a

empresa executora
indicando a opção de

contribuiçáo sobre a Íolha
de pagamento

Verificaçâo do processo
licitatório pela simples
comparaçâo da planilha
orçamentária da empresa
vencedora com o orçamento
analisado e aceito

Apresentação de declareção
de acordo Íirmado com a

empresa executora
indicando a opção de

contribuição sobre a receita
bruta

Atualizar o orçâmento de
referência na ânálise,
considerando o SINAPI
COM DesoneraÇão data
base da licitaçâo e entáo
fazer comparaçáo com a
planilha orçamentária da
empresa venceciorã

coM
Desoneração

ApÍesentação de declaraçâo
de acordo Íirmado com a

empresâ executora
indicando a opção de

contribuição sobre a folha
de pãgamento

Atualizar o orçamento de
referência na análise,
considerando o SINAPI
SEM Desoneração data
base da licitaÉo e então
fazer comparação com a
planilha orçamentáriâ da
empresa vencedora

Apresentação de declaraçâo
de acordo Íirmado com a

empresa executora
indicando a opÉo de

contribuição sobre a receitâ
bruta

Verificação do processo
licitatôrio pela simples
compaÍagão da planilha
orçamentária dâ empresa
vencedora com o orçamento
enelisedo e aceito

A partir de
01t1112013

SEM
Desoneração

Atualizar o orçamento de
referência na análise,
considerando o SINAPI
COM Desoneraçéo ditta
base da licitação e enlâo
fazer comparâção com a
plenilhâ ôrçementáriâ dâ
empresa vencedora

COM
Desoneração

Apresentagáo de declaraçáo
pela empresa vencedora do

certame inÍormando o
CNAE que representa a

atividade de maior receita

Verificaçáo do processo
licitatório pela simples
comparaÉo da planilha
orçamentária da empÍesa
vencedorâ com o orçamento
analisado e aceito

3.7. Para êmpresâs de Construção dê Obras de lnfraestrutura, enquadradas na

desoneraçáo sobre a folha de pagamento, conforme descrito no item 1.1.2 desta
CE, deve-se observâr as seguintes datas e procedimentos:

ApresentaÉo de declaração
pela empresa vencedora do

certame informando o
CNAE que representa a

atividade de maior receita
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Procedimênto
Proponente / Empresa

Vencedora da Licitação

Proceclime to CAIXA

Até
31t12t2013

SEM
Desoneração

Nenhum Veriflcaçáo do processo
licitatório pela simples
comparação da planilha
orçamentária da êmpresâ
vencedora com o orçamerrto
analisado e aceito

COM
Desoneraçáo

Nenhum Atualizar o orçamento de
referência na análise,
considerando o SINAPI
SEM Desoneraçâo data
base da licitação e então
fazer comparação com a
planilha orçamentária da
empresa vencedora

A partir de
01t01t2014

SEM
Desoneraçáo

Apresêntêção de declâração
pela empresa vencedora do

certame informando o
CNAE que representa a

atividade de maior receita

Atuâlizer o orçamento de
referência na análise,
consideÍando o SINAPI
COM Desoneração data
base da licitaçáo e então
fazer comparação com a
plânilha orçementária da
empresa vencedora

coM
Desoneração

ApresentaÉo de declaração
pela empresa vencedora do

certame informando o
CNAE que representa a

atividade de maior receita

Verificaçáo do processo
licitatório pelâ simpiês
comparação da planilha
orçamentáÍia da empresa
vencedora com o orÇamento
analisado e eceito

4

5

As orientaçõês são válidas para todos contratos de repasse e termos de
compromisso e seÍão replicadas na próxima versão do AE 099.

Pedimos dar conhecimento às GIDURI/REDUR de abrangência dessa Gerência.

Atenciosamente

luri Jadovski

Gerente Executivo

GN Padronização e Normas Técnicas

Tatiana Thomé de Oliveira

Gerente Executiva

GN Padronização e Normas Técnicas

Antônio de Carvalho Brandão Jr.

Gerente Nacional S.E.

GN Padronizaçáo e Normas Técnicas

Data de
emissão dâ
Ordem de
lnício da

Obra

Análise
rêalizedâ com
orçamento:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARÁ
Setor de Engenharia
Administração:

EXECUÇÃO OE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO
C/ PEDRA IRREGULAR OAS RUA MARIA JOSÉ BITTENCOURT E JOSE COUTINHO BEZERRA

Bairro JaÍdim Esperança

)
ffi

E {.

Local:
Contrato

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - RUA MARIA JOSE BITTENCOURT
ITEM CÓDIGO FONTE UNID. QUANT. MAT.+ MO TOTAL

1 PRELIMINARES
'1.1 74209/001 STNAPt Placa de obra do aqente financiador em chapa galvanizada - colocáda 3.7 5 258,76 970.35

74242100'l StNAPt
BARRACAO OE OBRA EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICA

20,00 3.193.20

1.3 78472 StNAPt
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS COMPANHAMENTO E
GREIDE

3.213, í 6 0,50 1.606,58

SUB.TOTAL 5.770,13
2 REDE DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

2.1 SERVIçO OE ESCÂVAçÃO E REÂTERRO DE VALA

2.1.1 73962/013 StNAPT
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA, PROFUNDIDAoE ATE 1,5 m COM
(ESCAVADEIRA HIDRAULICfu RETRO-ESCAVADEIRA)

m3 76,80 4,U 3s6,35

73964/005 STNAPT
REATERRO DAS VALAS, SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO.ESCAVADEIRA E
COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO.

m3 28,57 4,22 234.85

2.2 SERVIçO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

83677 StNAPt
Fornêcimento e assentamento de tubulação de concreto simples classe PS1(N8R8890/2003) - @40cm (travessâs) -

incluso: iunta arqamassada
m 96,00 89,00 8.544,00

sÉRvtço ExEcuçÃo DE BocAs DE LOBO

2.3.1 73950/001 StNAPI
EXECUÇÃO DE CATXAS T|PO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TrJ MACICO I VEZ, REVESTIDA COM
ARGAMASSA í;4 CIMENTO:ARElA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10 MPA, COM GRELHA
FOFO 135KG, INCLUINOO ESCAVACAO E REATERRO,

16.00 1.371,56 21.944.96

3í.080, í 6
PAVIMENTAÇÁO

72961 STNAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 3.21 3,16 1,45 4.659,08
3.2 72969 StNAPT CARGA DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO m' 3.213,16 0,67 2.152,82

3.2.'1 72972 StNAPt CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO m 3.213.16 0.54 1.735,11

3.2.2 72974 StNAPt CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO m2 3.213. 16 3,42 10.989,01

72975 StNAPt DESMONTE IVIANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO m2 J.Z tJ. tO 0,38 1.221.00

3 2.4 m2 3.213,16 6,54 21.O14,O7

(_.
tu
Cf,
C)

ü

Empreendimento:

DE§CRrÇÃO
sERVtÇOS

m'z

12 m'1 159,66

m'z

2.2.1

2.3

UN

SUB.TOTAL
3

3.1 m'?

72979 STNAPI
EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE
DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA



ITEM CODIGO FONTE DESCRTÇAO UNIO. OUANT. MAT.+ MO TOTAL
72971 SINAPI COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO 3.213,16 0,33 1060,34

34 72978 SINAPt
EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVII\4ENTO POLIEDRICO(IiNhA NO

meio da pista), EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA
m 507,00 1728,87

3.5 72977 StNAPT
ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAIDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DA
ARGILA E INDENIZACAO JAZIDA

m2 3.213,16 0,34 1.092,47

3.5.1 72881 SINAPT TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - argila (12Km) m3xkm 7.229.6'l 1 ,15 8.314,05

3.6 72967 SINAPT

FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-IVIOLDADO, DE SEÇÃO
TRAPEZOIDAL ( 12 x 10 x 70 X 30 CM), INCLUSIVE REJUNÍADO C/ ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO Ê

AREIA) E REBAIXAMENTOS EM PASSAGEM SINALIZADA DE PEOESTRES E ENTRADAS DE PROPRIEDADES
LINDEIRAS.

862,50 25,24 21.769,50

72881 S|NAPT TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, ROOOVIA PAVIMENTADA - pedra irregular ('1sKm) m3xkm 7.229,61 1 ,15 8.3'14.05

3.7.1 72875 StNAPT
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÁO BASCULANTE 6 M3, ROOOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO -
pedra irreqular (15Km)

m3xkm 7.229,61 1,27 9.181,60

72976 StNAPT CARGA DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVII\iIENTO POLIEDRICO m 142,52 0,33 60,23

SUB.TOTAL 93.292,21
4 CALÇADA

4.1 73A92tOO2
Piso em concreto para calçadas e rampas, fck= 12MPA, TRACO 1:3:5, espêssura 7cm, com junta de dilataçáo
de madeira, fornecimento, assentamento e acãbamento nas areas êspefificadas no projeto de calçamento.

m 800,95 29,36 23.515,89

73920/001
REGULARIZACAO DÉ PISO PARA A CALÇADABASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIN4ENTO E AREIA),
ESPESSURA 2,OCM, PREPARO MANUAL, INCLUSO FORNECIMENTO E REGULARIZAÇAO

m2 800,95 14,11 1 1.301.40

SUB.TOTAL 34.8í 7,30
5 srNALrzAÇÃo vrÁRrA

ct 739í/003
Pintura do sÍmbolo internacional de acesso nas rampas reservadas para deficientes, fâixa delimitadora (bordo),
simbolos ciltinta latex acrilica , UMA DEMAO ( cor branca e preta), conforme projeto da calçada. lnclusive máo-de-
obra.

12,94 6,04 78,16

c35151009005 TPPUJ
Plece de regulamentação, g 0,60m, em chapa no 18, pelícuia GT/GT. lnclusive o suporte de aço galvanizado de
1,5" x 2,65mm x 3,00 m. Fornecimento e instalaÇão.

2,00 842,40 1.764,80

Placa de identificâÉo de rua, inclusive acessórios p/Íixaçâo, o/ dimensôes 45x25cm. Fornecimenlo e colocaçáo das
mesmas_

un 2.00 't27 .44 254,88

5.4
c16.35.05.67.005

IPPUJ
Fornecimento e implantaçáo de tubo galvanizado p/fixação de placas de sinalização vertacal (ldentiÍicáção de ruas,
placas de regulamentaÉo e advertêncta\. @ 1.112" (483mm) e compíimento de 3m

m 't2,oo 156,00 1.872,00

3.969,84

ORCAMENTO ESTIMATIVO - RUA JO§ECOUTINHO BEZERRA
6 SERVIçOS PRELIMINARES

6.1 74209/001 StNAPt Placê de obra do agente financiador em chapa galvanizada - colocada 3,75 258,76 970,35

6.2 78472 StNAPt
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS COMPANHAMENTO E

GRÉIDE
1 .382,40 0,50 691,20

SUB-TOTAL í.66'í,55-

N),
(f,.

'.*.-

))

m'?

3,41

m

3.8

4.2

m'z

UN

73916/002 StNAPt

SUB.TOTAL

m2

m2



ITEM CODIGO FONTE DESCRTÇAO UNID. QUANT. MAT.+ MO TOTAL
7 PAVIME

7.1 72961 StNAPt REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m2 1.382,40 1,45 2 004,48
7.2 72969 StNAPt CARGA DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO m' 1.382.40 0.67 926,21

7.2.1 72972 StNAPt CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO m2 1.382,40 0,54 746,50
7 .2.2 72974 StNAPt 1.382,40 3,42 4.727.81

72975 StNAPt DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO 1.382,40 0,38 525,31

7 .2.4 72979 StNAPt
EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSEN"TAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE
DE PEDRA E INOENIZACAO PEDREIRA

m'? 1.382,40 6,54 9.040,90

7297'l StNAPI COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDTiICO 't.38z40 0,33 456,19

7.4 72978 STNAPI
EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO OE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO (linha no
MEiO dA PiStA). EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INOENIZACAO PEOREIRA

m 172.80 3,41 589,25

7.5 72977 StNAPt
ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAIOA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA
ARGILA E INDENIZACAO JAZIDA

m2 1.382,40 0,34 470,O2

7 .5.1 7288't StNAPt TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, ROOOVIA PAVIMENTADA - arqila (12Km) m3xkm 3.317 ,76 1,'t 5

7.6 72967 StNAPT

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDAOO, OE SEÇÂO
TRAPEZOIOAL 12X10X70X30CM, INCLUSIVE REJUNTADO C/ ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA) E REBAIXAMENTOS EM PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES E ENTRAOAS DE PROPRIEOADES
LINDEIRAS,

m 360,00 25,24 9.086,40

7.7 72881 StNAPt TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, ROOOVIA PAVIMENTAOA - pedra irregular ('lsKm) m3xkm 3.110,40 1,15 3.576.96

7.7.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO.
pedra irreqular (1sKm) 3.1'10,40 1,27 3.950,21

7.4 72976 SINAPT TRANSPORTE P/ CORDÁO DE PEDRA IRREGULAR, RODOVIA PAVIMENTADA, dist=12KM m3xkm 62,20 0,33 20,53
SUB-TOTAL 39.936,17

CA DA

8.1 73892/002 STNAPI

Piso em concreto paÍa calçadas e rampas, fck= 12MPA, TRACO 1:3:5, espessura 7cm, com iunta de dilataçáo
de madeira. foÍnecimenlo, assenlamento e acabamento nas âreas espeÍificadas no projeto de calçâmento,
inclusive execuÇão rampas para portadores de deficiencia.

m 647,42 29,36 '19.008,25

8.2 73920/00'1 STNAPI
REGULARIZACAO DE PISO PARA A CALÇAOAJBASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 2,OCM. PREPARO MANUAL, INCLUSO FORNECII\4ENTO E REGULARIZAÇÁO

m'? 647 ,42 14,11 9.135,'t0

SUB-TOTAL 28.í43,35
9 SIN o

9.1 73954/003 STNAPT

Pintura do simbolo internacional de acesso nas rampâs reservadas para deÍicientes, faixa delimitadora (bordo),
simbolos c/tinta latex acrilica , UMA DEMAO (cor branca e pÍeta), conforme projelo da calçada. lnclusive máo-de-
obra.

m' 3.92 6,04 23,68

9.3 73916/002 STNAPI
Placa de identificâçáo de rua, inclusive acessórios p/fixaçáo, c/ dimensóes 45x2scm. Fornecimento e colocãção das
mesmas UN 1 ,00 127.77 127 ,77

94 c16.35.05.67.00s
IPPUJ

Fornecimento e implantaçáo de tubo galvanizado p/Íixaçáo de placas de sinalização vertical (ldentiflcaÉo de Íuas,
placas de regulamentaÉo e advertência), O 1. 112" $A,3mm) e comprimento de 3m.

m 3,00 156,00 468,00

SUB-TOTAL 619,45

SOMA TOTAL DAS DUAS RUAS 239.290,16
(

rü

T\)

))

CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO
m2

m'?

3.815.42

72875 SINAPI m3xkm

8



OBS: Valores em reais
BDI incluso nos preços unitários de 22,54%
Iodos os seruços descriÍos incluem o fornecimento de materiais e seus respecÍivos acessórlos

Nova Santa Barbara, 19 de fevereiro de 2014

IVAN SATIHI

CREA PR .407 tD
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PREFEITURA MUNICIPAL -204
NOVA SANTA BARBARA

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. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do

RG n'4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob, o no 563.691.409-10, residente e

domiciliado nesta cidade, e do outro lado empresa SANTOS & GONçALVES

CONSTRUçOES CIVIL LTDA- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob no. 't8.065.376/0001-40, com endereço à Rua Osvaldo Alcantara Ferreira,

n' 38 - Comércio - CEP: 86315000 - Bairro: Centro, Santo Antonio do Paraíso,

Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. André Pereira dos Santos,

inscrito no CPF sob no. 092.249.919-55, RG n' 13.144.388-5 SSP/PR, resolvem

aditar o Contrato de Empreitada Global, a preços fixos e sem reajuste n.o 065/2013,

para lavimentação com pedra irregular, guia, sarjeta e drenagem pluvial nas Ruas

José Coutinho Bezerra e Maria José Bittencourt, no município de Nova Santa

Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.595,56 m2", referente ao Contrato de

repasse OGU n' 0390081-18/2012lMCIDADES/CAIXA, convênio SICONV n'

772677 - Programa Planejamento Urbano, firmado entre ambos em 09 de dezembro

de 2013, referente ao Processo Licitatório de Tomada dê Preço n'008/2013,

mediante as seguintes cláusulas e condiçÕes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a redução do valor

original do contrato em R$ 5.135,85 (cinco mil, fezentos e trinta e cinco reais e

oitenta e cinco centavos), em razâo Lei n" 12.84412013 de 19 de iulho de 20í3'

que altera oS setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha

de pagamentos que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20o/o, sobre o

total da folha de pagamento pela contribuiçáo previdenciária sobre a receita bru o

í. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE OBRA N'065/20í3, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICíPIO DE NOVA

SANTA BÁRBARA E A EMPRESA SANTOS & GONçALVES CONSTRUçOES

CIVIL LTDA. ME.



- 205
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
valor do contrato passa a ser R$ 239.290,16 (duzentos e trinta e nove mil,

duzentos e noventa reais e dezesseis centavos).

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 pelas partes.

Nova Santa Bárbara, e março de2014.

Cla

Prefeito M

Santos & Gonçalves Con a-ME-Contratada

lvan Satihi agam

o

nte

Engenheiro Civil do Município - Resp pelo acompanhamento do contrato
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PREFEITURA MUNICIPAL .:0?
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

DECLARAÇÃo DE ATEI\DIMENTo À r,rI s.66oisl

Declaro Eb_-g§_ry.1!q!g! que o pÍocesso licitatório n." 008/2013,
modalidade Tomada de Preços, efetuado paÍa contratação de empresa especializada para
execução de pavimentação com pedra irregular, guia" sarjeta e drenagem pluvial nas Ruas
José Coutiúo Bezerra e Maria José BittencouÍ, no município de Nova Santa Bárbara - PR,
compreendendo um total de 4.595,56 m'z, no âmbito do Contrato de repasse OGU no 0390081-
I8/2012Itr4CIDADES/CAIXA, convênio SICOI{V no 772677 - Programa Planejamento
Urbano, cujo a empresa vencedora foi SANTOS & GONCALVES CONSTRUCAO CIVIL
LTDA - ME, CNPJ n" 18.065.37610001-40, gllgdgllgdgs os dispositivos constantes na
legislação em vigor, em especial à Lei n.o 8.666193, de 21.06.1993, e suas alterações,
inclusive quanto à forma de publicação.

Nova Santa Brárbara, 13 de março de 2014.

arM Christine lYilcke
OAB no 222.177 SSP/SP

Rua watÊedo Bittencourt de MoÍaÊs ro 222, Centro, Fone 43. 3266.E100, CEP ' E6.250400 Nova Santa BáÍbar4
Paraná- E-mail -licitacâo@nsb.pr.gov.br-www.nsb.or.sov.br
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Cna -, il

Fwd: CE GIDUR Londrina 131312014 - Autoriza início de obra - CR
77267712012 - PM Nova Santa Bárbara

Rosa Bigna rdi <rosabignardi@gmail.com>
Parâ: l\an Tagami <i\ênstagami@gmail.com>

4 de abril de 2014 13:57

- 

Mensagem encaminhada 

-
De:'gidurld03@caixa.gov.br" <gidurld03@caixa.gov.br>
Dala: 041c/'12014 12:44
Assunto: CE GIDUR Londrina 131312014 - Autoriza inicio de obra - CR 77267712012 - PM No\€ Santa
Bárbara
Para: "pmnsb@nsb.pr.gov.bí <pmnsb@nsb.pr.gov-bÊ,'garraÍalalerio@hotmail.com'
<garrafa\alerio@hotmail.com>,'rosabignardi@gmajl.com" <rosabignardi@gmail.com>
Cc:'pmnsb@nsb.pr. gov.b/' <pmnsb@nsb.pr.gov.br>

CE GIDUR Londrina 131312014

Ao

Excelent'ssimo Senhor

Claudenúr Valério

Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara - PR

Assunto : A.itorização para ln'rcio de Execução do Objeto Contratual

Ref. : Contrato de Repasse OGU n". 7726771201211ilÊDADES/CAIXA

Convênio SICONV n.o

Programa Planejamento Urbano

Prezado Senhor

h@ /íyrit.googte.corÍVrÍil/u,Oftui= 2&ltãl7d955tp&üeltF É&seactF irüo8ÍÍsS = 1452daca4bnd9€5&sirÍl= 1452dace4bzd9e5 1t4

Londrina, 04 de abril de 2O14.
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'1 Após análise dos documentos do processo licitatório de n.o 00g/2013, modalidade
Tomada de Preço - especificamente quanto à compatibilidade entre objeto, custos e prazos
licitados e os aprovados inicialmente pela cAlXA, adjudicado em nome da empresa santos e
Gonçalves construções civil Ltda., CNPJ 18.065.376/000140, e o crédito de 50% dos recursos
deste contrato, informamos que está autorizado o início das ações prevrlsúas ,ro ptano de
Trabalho.

1.1 Conforme critérios estabelecidos pelo Decreto no. 7.654 de 23 de Dezembro de 2011
para oS contratos com empenhos do exercíclo flnanceiro de 2012, o ltfunicípío deve comprovar o
início de obra - que será veriÍicada pela realização de medição atestada e aferida - até o dia
3010ô/20í4

2 De acordo com a Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n. o507, de 2411112011, para
as operações enquadradas no procedimento simplificado de acompanhamento e fiscalização de
obras e serviços de engenharia de pequeno valor, entendido como aquelas apoiadas
financeiramente por Contratos cujo valor de repasse seja inferior a R$ 750.000,00 (setecentos e
cinquenta mil Reais), o desbloqueio de recursos ocorre após a apresentação pelo Contratado à
GIDUR Londrina, do Relatório Resumo do Empreendimento - RRE, referente a execução de
cada etapa do objeto do Contrato de Repasse, atestado pela fiscalização do Contratado.

2.1 A aÍerição da execução do objeto do Contrato de Repasse pela área tecnica da GIDUR
Londrina deve ocorrer após o recebimento do RRE, atestado pela fiscalização do Contratado,
mediante visita aos locais das intervenções, nas seguintes ocasiões:

a) na medição que apresentar execução fisica acumulada de 50% do objeto do
Contrato de Repasse;

b) na medição que apresentar execução física acumulada de 80o/o do objeto do
Contrato de Repasse;

c) na medição que apresentar execução fÍsica acumulada de 100% do objeto do Contrato de
Repasse.

2.2 Os pagamentos de parcelas intermediárias serão realizados mediante simples
apresentação da solicitação de recursos por meio de ofício e do Relatório Resumo do
Empreendimento - RRE, devidamente assinado pelo responsável pela Convenente, pelo

engenheiro fiscal e pelo responsável Íinanceiro.

3.1 Ítlhnter afixada a placa de obra indicando a origem e destinação dos recursos,
confeccionada de acordo com o manual de placa de obra vigente, disponível na internet no
seguinte endereço:

ht&sr/Íd Lg oog le.cqÍÍrÍIiUrroú?ui:2&leã17d95618&\ierF d8sFch=irt or&íÍsg = 1452dac€4bzde5&sirÍl = 14s2dee{bfidge5 z4

3 Seguem outras informaçÕes importantes a serem observadas por esse Mtnicípio
durante toda a vigência do contratoi
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http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/gestao-urbana/manualltlaca_obras/M anual_
PlacadeObras.pdf

3.2 Os pagamentos decorrentes deste contrato de repasse deverão ser efetuados
somenfe por m eio de:. TEV (Transferência Eletrônica de Valores), TED (Transferência Eletrônica
Disponive| e DOC (Documento de Ordem de Crédito), exclusivamente na conta bancária de
titularidade dos fornecedores e presúado res de serviços, com a devida identificação dos
pagamentos.

3.3 Salientamos que nos casos em que houver reÍen ção de valores provenientes de
tributos/impostos (/NSS, /SS, /R, CSSL, PlS, etc.), o saque na conta corrente vinculada a este
contrato deverá ocorrer na mêsma data do recolhimento aos órgãos beneficiários, com a
qu itação/autenticação da correspondente guia.

3.4 Lembramos também, para cada documento de arrecadação, deverá existir um débito
na conta movimento, não sendo permitida a somatória de valores para dois ou mais
documentos, bem como não é permitida a transferência desse valor para outra conta para,
a partir dela, efetuar a correspondente quitação.

21.0

3.5 Esses documentos deverão ser mantidos a
ordem no próprio local de contabilização, à disposição dos

rquivados em pasta própria e em boa
Órgãos de Controle interno e externo.

3.6 Qualquer alteraçâo do projeto técnico deverá ser submetida à apreciação da CAD(A
antes de sua efetiva execuçáo.

3.7 Correrão a expensas do Municipio os valores relativos às despesas decorrentes
de reanálise de projetos técnicos, e, resultantes de vistorias de etapas não previstas
originalmente, bem como de publicação de extrato no Diário Oficial da União - DOU de
alterações de responsabilidade do Ítfunicípio.

3.8 Todos os pagamentos deverâo ser efetuados através da conta vinculada ao contrato,
mantida na Ag. Agência Assaí, PR sob n.o 09'10.006.0064706G8, não sendo admitidas
movimentaçÕes não relacionadas à execução do objeto contratual.

4 Estamos à disposição para mais esclarecimentos, se necessários.

Ale nciosaÍÍE nte,

h@/nrdl.g oog le.cqíÍtEiU'.!i U?ui=2&itçã17d956üS&!ie!'F É&s€ch=irüo!&Í§9 = 1452dac€4b ée6&siíÍt='l452daca4bnd€5 314
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Lina Paula Nassu

Assistente

Gerência de Filial Desenvolvimento Urbano e Rural - Londrina

Noel José de Souza

Gerente de Filial

Gerência de Filial Desenvolvimento Urbano e Rural - Londrina

-211

htFs/rÍail.g oog te.caírr/nEit/Lúo/?ui=2&ile ã1 7d9568&üell. d8se{çh=iobox&nsS = 14s2(dbr/tr&saíl= 1452dace4bzd9e5 414
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PR.EFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Rur W.lfredo BitleocouÍ de Moraes n'222, a(4J.3266.8100) CNPJ n" 95.561.060/0Í10l-ó0
E-m8il: [EgluellblElgEu - Nov. Srtrt 8árbrrr - Psr.oó

oRDEM DE SERVIçO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA,

vem através deste, comunicar a empresa SANTOS & GONçAIVES CONSTRUçÕES

CML ITDA- ME, que está liberada para início imediato, a execução de

pavimentação com pedra irregular, guia, saúeta e drenagem pluvial nas Ruas

losé Coutinho Bezerra e Maria fosé Bittencour! no município de Nova Santâ

Bárbara - PR, compreendendo um totat de 4,595,56 m2, objeto do Contrato ne

065/2013,lÍcitado através do processo licitatório de ns 008/2013 na modalidade

Tomada de Preços, PMNSB.

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, 07 de abril de 2074.

Atenciosamente,

Z
Ivan Satihiro T

Engenhe ivil

Ilmo Sr.

ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS
SANTOS & GONçALVES CONSTRUçÕES CMl,lrpA- rUE

Rua 0svaldo Alcantara Ferreira, n' 38, Centro
CEP: 86315000, Santo Antonio do Paraiso-PR,

Recebidoem: CIJ/ott I aoq Assinatura:



2t3,a 5ÁNIOS & C,ONCALVES

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara- Pr
ReÍ.. Gontrato n" 065/2013
Prezados Senhores,

SANTOS & GONçALVES CONSTRUçÃO CtVtL LTDA - ME, pessoa jurÍdica de direito

privado, inscrita no CNPJ n' 18.065.376/0001-40, com cede na Rua Oswaldo Alcântara Ferreira,

número 1295, centro, na cidade de Santo Antônio do Paraíso, Paraná; Por intermédio de seu

representante legal ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS, solteiro, empresário, portador da cédula de

identidade RG n' 13.114.388-5 e CPF n" 092.249.919-55, residente e domiciliado na rua José

Francisco da Silva, n" 268, centro, na cidade de Santo Antônio do Paraíso; Vem respeitosamente

a presença de Vossa Senhoria apresentar solicitação de aumento de prazo na obra de

Pavimentação com pedra irregular, guia, sarjeta e drenagem pluvial nas Ruas José

Goutinho Bezerra e Maria José Bittencourt, Municipal de Nova Santa Barbara - Pr,

compreendendo um total de 4.595,56 m2. Ressaltamos que os motivos que deram causam a

referida solicitação não foram alheios a nossa vontade, a descrever a seguir:

- Embora o prazo de vigência do contrato n' 065/2013 vence dia 08 de julho de 2014; A

ordem de serviço foi emitida em 07 de abril de 2014.

- Portanto o prazo de execução constante no contrato é de 5 (cinco) meses, o qual ainda

aconteceu.

Baseando nas justificativas apresentadas a seguir, solicitamos que seja elaborado um termo

aditivo ampliand o o p(azo da obra em mais 90 (noventa) dias.

Santo Antônio do Paraíso, 07 de julho de 2O14

SANTOS & GON çÃo ctvrr- LTDA - ME
André Pe dos S

erente
OS

Sócio G

SANTOS & GONçALVES CONSTRUÇ

ELÁEORAçÃO DE PROJETOS E ErECUçÂO OÉOBRAS OE CONSÍRUçÃO CrVrL - TNCLUSTVESOB A FORTTA DE

suBEúpRErraDA - TNSTALAçÂo ELEÍRtca - coNsrRuçÃo E REFoRüÂ oE EDtFlcaçÕEs- caLçaoas - pRAÇas_

RI,AS_ETC,

c.N.P.J. 18.065.376/0001- 40
O CIVIL LTDA. ME

Rua Osvaldo Alcâ arâ FerÍeirâ n" 1 29i. Cenro - 86.1 l 5 -000 -Sanlo Anton io do Paraiso. Paraná -
Íe!.413224 I I t7 Cel. .11 9632 79.10 E-mail Andre.dilloaoudook.cont



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica

de dlreito publico interno, inscrita na CNPJ sob n'95.561 .080/0001-60, com

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

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

empresa SANTOS & GONÇALVES CONSTRUçÕES CtVtt- LTDA- ME,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob ne. 18.065.376/0001-

40, com endereço à Rua Osvaldo Alcantara Ferreira, n' 38 - Comércio - CEP:

86315000 - Bairro: Centro, Santo Antonio do Paraíso, Estado do Paraná, neste

ato representada pelo Sr. André Pereira dos Santos, inscrito no CPF sob nq.

092.249.919-55, RG n' 13.144.388-5 SSP/PR, resolvem aditar o contrato, a

preços Íixos e sem reajuste n" 065/2013, para "pavimentação com pedra

irregular, guia, sarjeta e drenagem pluvial nas Ruas José Coutinho Bezerra e

Maria José Bittencourt, no município de Nova Santa Bárbara - PR,

compreendendo um total de 4.595,56 m2", Íirmado entre ambos em 09 de

dezembro de 2013, com vigência por 07 (sete) meses, referente ao Processo

Licitatório de Tomada de Preços Ne 008/2013, mediante as seguintes clausulas

e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do

prazo de execução e de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, ou

seja, até 0511012014, em atendimento a solicitação da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

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

o presente instrumento, Íicando reiteradas todas as demais cláusulas.

1

.214

NOVA SANTA BARBARA

2e TERMO ADITIVO AO CONTRATO n'065/2013,

CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÕES CrVrU LTDA- ME.

Rua Walfredo Eittencourt de Moraes ns 222, CeniÚo, S 43. 3266-8100, E - 86.250-000 - Nova

SantaBárbara,Paraná-g-E-mail-licitacao(ônsb.or.sov.br-Site-www.nsb.or-sov.br

_@
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E5TADO DO PARANÁ

E por ser vontade das partes e validade do que foi

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

que vai assinado pelas partes.

Nova Santa B de julho de 2014.

PreÍei ntratante

los

Santos & Gonçalves Co ME - Contratada

NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA IVUNICIPAL

I

lvan Sati
----: I

hiro m

Engenheiro Civil do Município - Responsável pelo acompanhamento do
contrato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, CenlÍo,8 43. 3266-8100, I - 86.250-000 - Nova

2

ntcr

Santa BárbaÍa, Paraná - E - E-mãil- licitacao@nsb.pr.sov.br-Site- www.nsb.or.gov. br
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C. Procópio, Quarta-Feira, 09 de Julho de 2014
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0ôll20l,l
o PREFETÍo MuNtctpÂ! DE NovÀ SANTA BÁnÊÂRA. no lso dê luas

alíbuiçõor lo§€ls. rqsdvêi
NCIVEAN:
AÍt 1'- Fh6 Nomsado ên cáÉlsr oí6livo o (!) sr (á) ttAURlLlO SHINIÍÍ

It.l()UE poíMrdo RG n':6.476.480'2 SSPiPR. p€.s oqrpât o câÍlE dê
PROFESSOR DÉ ,t' OU 2' PADRÀO - ESÍATUTÁRO dE PT€ÍEiIJTA
Munrcipâl da Nova Srnr., Báóara.PeÍená. co.úofmê hãblliteÉo êm
Concur.o Püdhr 001 /20 i 2.

An. 2" . EstB D€creto êÍrhâ aln vi0or na dáte d6
í 410712014. Íovogedsa e8 dspoa4ôes ern coí*ÍáÍio-
Nov. Sântâ Báôera. 08 de iulho d6 1814.

Cl.rrdêmlr Vallío - Pr.íailo liunlclp.l

DECRETO t{."062,20ía
o pREFEtro MUNtctpAL DE NovA sANlÀ aÀRBARA. no uso do suag

elÍibu!É€6 legeis. ro3olvel
NOMEAR:
AÍt. í'- FiÉ Noírêâdo êm câÉtêr e{êtvo o (6) Sr. (e) JÂCOUELINE

MENOES REZENDE 0o'lado.a do RG n' : 10.929.4'11{ SSPIPR, p.râ
ocuparo cãr96 d6 PROF€SSOR DE 1. oU 2, PÂDRÂo - ESTÂTLTrARP da
Prelêitl]rê Munidp3l de Nova Sãfl|â gáóerà-ParôRá. coníoÍm€ habil'tação
êm Cohcurso Público 001f20'l 2.

AÍt 2 - Eslê Decrelo 6nlrà ôm vigoÍ na alata do
14rc720 i 4. íevtrgadâB as disto.içõês êín cootráíio
Nova Sântá BáÍbaía. 08 ds iulho dê 201 ,l.

Cl.údêmlr V.l.rh - PLHto Municlprl

F(B4rsr tslo DÉrlrlrlvo á
RêÍelsíúe â3 Conü-áto n'0651201 5 d6 Eírpídtádr dô 06.í
REF.: Tornâdâ de Preços n.008/20 í 3,
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adminblrâtive ne Rue WâllÍêdc âiiêncoúí d. Moíê€s. 222. íêío ato
rêprêseílâde pÉlo Sênl'§í PÍ€fêilo lúunicipâl Cleudêmir Vsláíio, poítedoÍ de
cédnk dê id.nldado R.G. n" 4.039ia2"o SSPíPR. ôFF ír' 563.691.409-10
ê a eÍnpÍBsr SANTOS & GONçALVES CONSTRUÇÔES CIVIL LTOÀ. ME.
pês8oe iurldice da diÍêilo pÍiíado. inscíilâ no CNPJ 6ob n'.
Í 8.0ô5.376r!001 -40, com êrÉ6laç! à Ru8 Osvaldo Al6rntâ.a FêÍreíra, n' 38
- Coíúício - CEP: 863í5000 - BeiÍ.o: CántÍo, Santo Anloob do Pârâlsô.
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1.5S5,56m'.
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RESPONSÀVÉL JURIDICO: EodqB ApáÍicb PíoenF tuEúio. OA8/PR

3{.843.
OAÍÀ OEA§SINATURA DO ÍERMo D€ADlÍWO: OEqIEqll.
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, Muftcipio (b Novâ Fá!Ína. Esládo

jispogiçâo dos intêrossedos no
íêÍenurs Municipal d€ l.lova Fâtlmâ
r dúvi&s. Nove Fálirn. (PR). 04 d6
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA aÁnaARA
.218

ESTADO DO PARANÁ

O Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica

de direito publico interno, inscrita na CNPJ sob n" 95.56í.080/0001-60, com

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

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

empresa SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÕES CtVtL LTDA- ME,

pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 18.065.376/0001-

40, com endereço à Rua Osvaldo Alcantara Ferreira, n' 38 - Comércio - CEP:

863í5000 - Bairro: Centro, Santo Antonio do Paraíso, Estado do Paraná, neste

ato representada pelo Sr. André Pereira dos Santos, inscrito no CPF sob no.

092.249.919-55, RG n' 13.144.388-5 SSP/PR, resolvem aditar o contrato, a

preços fixos e sem reajuste n' 065/2013, para "pavimentaçâo com pedra

irregular, guia, sarjeta e drenagem pluvial nas Ruas José Coutinho Bezerra e

Maria José Bittencourt, no município de Nova Santa Bárbara - PR,

compreendendo um total de 4.595,56 m'", firmado entre ambos em 09 de

dezembro de 2013, com vigência por 07 (sete) meses, referente ao Processo

Licitatório de Tomada de Preços No 008/2013, mediante as seguintes clausulas

e condições:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do

prazo de execução e de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, ou

seja, até 0210112015, em atendimento a solicitação da conúatada.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

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

o presente instrumento, fÍcando reiteradas todas as demais cláusulas.

1

_g

30 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n" 06S/20i3,

CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇOeS CrVrr_ LTDA- ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, centío,8 43.3266-8100, X - 86.250-000 - Nova

Santa Bárbara, Paraná - g - E-mail - licitacao@nsb.Pr.qov.br - Site - www.nsb-or.eov br



PREFEITURA MUNICIPAL .219
NOVA SANTA BARBARA

EsrADo Do PARANÁ

E por ser vontade das partes e validade do que foi

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

que vai assinado pelas partes.

Nova Santa Bá Outubro de 2014

P reÍeito nte

tos

Santos & Gonçalves Co truçÕes Civil Ltda - ME - Contratada

- lvan Satihiío'Íagami
,/

Engenheiro Civil do Município - Responsável pelo acompanhamento do

contrato

| !i,

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne

Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail-
222, CentÍ o, I 43. 3266-8100, E - 86.250-000 - Nova

licitacao@nsb-or.qov.br - Site - www.nsb oÍ eov br
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SANTOS & GONÇALVES CONSTRUç O CIVIL LTDA - TúE
c.N.P.J. I 8.065.376/0001 - 40 224& sAriTOS E Co CÂLVES

ElalolÂçÃo oe PioJEIos E ExEcrrçÃo ol otR^s EE cor{3IRUçÃo eML - rNcLUstvE soB Â FoRitA oE

§UBETPREIIAI'A - II{S'A!ÂçÃO áETRlcA . CONSIRUçÀO E iEFORIIÀ T'E EDIFICâçó€S - C.ALçÀOÂS - PRÂçÂS -
RUÀS _ EÍC.

A PÍefeitura Municipal de Nova Santa Barbará - PR
ReÍ.: Contrato no 008/2013
Prezados Senhores,

SANTOS & GONçALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ n' 18.065.376/000140, com sede na Rua Oswaldo Alcântara Ferreira,

número 1295, centro, na cidade de Santo Antônio do Paraíso, Paraná; Por intermédio de seu

representante legal ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS, portador da cédula de identidade RG n'

13.114.388-5 e CPF n" 092.249.9'i 9-55, residcirtc e domieiiiado na rua iosé Franeiseo da Silva, n"

268, centro, na cidade de Santo Antônio do Paraíso; Vem respeitosamente a presença de Vossa

Senhoria na qualidade de CONTRATADA, solicitar que seja realizada a mediação dos serviços

executados até a presente data.

Outrossim, tendo em vista as fortes chuvas no mês dê dezêmbro 2014 e de Janeiro de 2015
solicitamos que seja elaborado um termo de adiüvo ampliando o prazo contratual em mais 120

(cento e vinte) dias.

Desde já agradecemos a atenÉo, colocando-nos à sua inteira disposiçáo para quaisquer

esclarecimentos necessárÍos.

I

UÇÃO CIVIL LTDA. ME
Pereira d

-.Yj

em..LZ_/-aLJ_@{Í

- PRCT{jCCLo
Np-f.tlrç 7

SANTOS & G

Sóc!o Gere

l4
J Ertbriit

ê

r

Santo Antônio do ParaÍso, 12 de Janeiro de 2015.
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

Nova Santa Bárbara, 26 de fevereiro de 2.015.

CORRESPON DÊNCIA INTERNA

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal.

REF. NOTTFTCAçÃO - COrurRarO 06s/2013

Venho, por meio desta, solicitar uma notificação à empresa "SANTOS &

GONçAIVES CONSTRUçÕES ClvlL LTDA- ME", quanto à obra de "pavimentação com

pedra irregular, guia, sarjeta e drenagem pluvial nas Ruas José Coutinho Bezerra e Maria

José Bittencourt", objeto do CONTRATO ns 065/2013, pelos aos seguintes motivos:

1. Descumprimento do cronograma físico-financeiro da obra;

2. Obra aparentemente paralisada, ou com avanço insatisfatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

lvan Satihi gam

Engenheiro Civil

Exmo. Sen hor,

CIÁUDEMIR VAtÉRIO

Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR

Rua Walfredo Bittencourt de i,4oraes, no 222 - Cento ' Cep 86250-000 - Fo etFax (043) 266.1222

c N.P.J. N.o 95.561 080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov.bÍ - E-mail: ptr!§0.!@!§b+L99!!bl - Nova Santa Baóara - Paraná

Atenciosamente,



??6
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARÁNÁ

40 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n" 065/20í3,
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
SANTOS & GONçALVES CONSTRUçOES CtVtL LTDA- ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica

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

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

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

empresâ SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇOES CIV|L LTDA- ME,

pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 18.065.376/0001-

40, com endereço à Rua Osvaldo Alcantara Ferreira, n' 38 - Comércio - CEP:

86315000 - Bairro: Centro, Santo Antonio do Paraíso, Estado do Paraná, neste

ato representada pelo Sr. André Pereira dos Santos, inscrito no CPF sob no.

092.249.919-55, RG n' 13.144.388-5 SSP/PR, resolvem aditar o contrato, a

preços fixos e sem reajuste n" 065/2013, para "pavimentaçâo com pedra

irregular, guia, sarjeta e drenagem pluvial nas Ruas José Coutinho Bezerra e

Maria José Bittencourt, no município de Nova Santa Bárbara - PR,

compreendendo um total de 4.595,56 m2", firmado entre ambos em 09 cte

dezembro de 2013, com vigência por 07 (sete) meses, referente ao Proces,.;o

Licitatório de Tomada de Preços No 008/2013, mediante as seguintes clausr ,las

e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do

prazo de execução e de vigência do contrato por mais 90 (novental dias, ou

seja, até 14t}3t2}15,em atendimento a solicitaçáo da contratada. l

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, CenlÍo, t 43. 3266-8100, E] - 86.251-000 - Nova

Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.Dr.sov.br - §ite - www.nsb or'eov br

1

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.



PREFEITURA MUNICIPAL
,qn

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, hvrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e Íorma,
que vai assinado pelas partes.

Nova Santa Bá d bro de 2014.

cta

Prefeito ntratante

o§ Santos

Santos & Gonça Civii Ltda - ME - Contratada

lvan Satihiro

Engenheiro Civil do MunicÍpio - Responsável pelo acompanhamento do
contrato

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

2.

ra, 15

Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.or.qov.br - Site - www.nsb.pr.sov.br
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coRRESPoNDÊNcra rNrrnxa

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Brírbara, 201A3/2015.

Veúo por meio desta informar que venceu em 14/0312015, o 4o aditivo de
prazo ao contrato no 06512013, firmado com a empresa SAI{TOS & GONÇÀLVES
CONSTRUÇÕES CM LTDA- ME, CNPJ sob n". 18.065.37610001-40, referente à
pavimentação com pedra inegular, gúa, sarjeta e drenagem pluvial nas Ruas José Coutiúo
Bezerra e Maria José Bittencourt, no município de Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo
um total de 4.595,56 m2, referente ao contrato de repasse OGU no 0390081-
18/2012^TCIDADES/CADG, convênio SICOI.I\/ n' 772677 - Programa Planejamento
Urbano.

De acordo com informações prestadas pelo Sr. Ivan Satihiro Tagami,
Engeúeiro Civil do Município, a empresa não cumpriu o cronogftrma fisico-financeiro e a
obra encontra-se aparentemente paralisada ou com avanço insatisfatório.

Encamiúo a Vossa Seúoria este processo para que sejam aplicadas as
penalidades legais cabíveis.

Sendo o que se apÍesenta para o momento.

Atenciosamente,

Elain Cris u tk dos Santos

etor deL tações

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Prezada Seúora,

Rua Wâlfredo Bittencoun de MoÍBcs, 222 - Cep. E6250-000 - Fore/Fax (043) 3266-8100 - C.N.P.J. N." 95.561.0E0/0001-60

E-mail: licitacâo@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Pardná



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Jto

ESTADo Do panmÁ

A empresa

sANTos & GoNçALVES cousrnuçôes cvtL LTDA. ME
CNPJ no 18.065.376/0001 40
Osvaldo Alcântara Feneira n.o 38
Santo Antônio do Paraíso - PR - CEP: 86315-000

N0TtFtcAcÃo

0 MUNrcÍPlO DE NOVA SANte eÁRglRA.pR, através do prefeito Municipat ao finat

assinado, vem pela presente notificar a empresa SANTOS & GoNçALVES CONSTRUçôES CIV|L

LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0. 18.065.376/000140, com

endereço à Osvaldo Alcântara Feneira n.0 38- CEP: 86.315-000 - Santo Antônio do ParaÍso/PR,

neste ato representada pelo Sr. André Pereira dos Santos, inscrito no CPF sob n0. 092.249.919-55,

RG n' 13.144.388-5 SSP/PR, que nos termos Contrato n0 065/2013, referente a Tomada de Precos

n0 008/2013, para Contratação de empresa especializada para execução de pavimentaçâo com

pedra irregular, guia, sarjeta e drenagem pluvial nas Ruas José Coutinho Bezerra e Maria José

Bittencourt no Município de Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.595,56

m2, conforme Cláusula Primeira.

A assinatura do contrato se deu em 09 de dezembro de 2013, com prazo para execução da

obra de 05 meses. A ordem de serviço Íoi expedida em 07 de abril de 2014, neste ínterim, Íoram

assinados 03 termos aditivos com pronogação de prazo, sendo eles 002, 003 e 004/2014.

Conforme conespondência interna datada de 26 de Íevereiro de 2015, o Engenheiro Civil lvan

Satihiro Tagami, responsável pela execução do contrato, solicitou providencias, uma vez que a

situação de pronogação de prazo vem se repetindo por várias vezes, ensejando o descumprimento

do cronograma fÍsico financeiro da obra, bem como, a paralisação aparentemente ou avanço

insatisfatório da obra.

Do Descumprimento da Cláusula 7'- D0 PRAZO DE ENTREGA DA OBRA - que assim

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro,l 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

I
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NOVA SANTA BARBARA
PREFETURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

prescreve: "A contratada obrioa-se a entreoar a concluída, sem nenhuma pendência e

recebida em atê 05 ctnco do1

ordem de seryiço expedida pela Prefeitura Municipal.'

Desta forma, fica Vossa Senhoria notiÍlcado que o prazo para a conclusão da obra se exauriu em

1410312015, restando evidente o inadimplemento ante ao patente descumprimento previsto na

Cláusula 7a do Contrato no 65/2015 e e consequentemente será o contrato RESGINDIDO, nos

termos do artigo 58, inciso ll e do artigo 79, incisos I e ll da Lei Federal n0 8.666/93, conforme

acima exarado e diante do interesse público. Caso Vossa Senhoria se iulgue prejudicado e queira,

dentro do prazo de cinco dias a contar do recebimento desta, tendo em vista o principio

constitucional da ampla defesa e do contraditório previstos no artigo 50, inciso LV, da CF/88, se

manifeste quanto a rescisão do contrato Íirmado, sob pena de tomarmos as medidas administrativas

e judiciais cabiveis, bem como declararala inidônea Íicando impedida de participar de licitações por

dois (2) anos com este Municiplo, assim como com os demais entes públicos, nos termos do artigo

87, inciso lll e lV da Lei n0 8.666/93.

Nova Santa Bárbara março de 2015

CLAUDEMIR VALÉRIO

PreÍeito MuniciPal

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222

Nova Santa Brárbara, Paraná - E - E-mail -
, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000

licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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À Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - PR
Ref.: Contrato n' 065/20í3
Prezados Senhores,

SANTOS & GONçALVES COUSTnUçÃO CvtL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ n" 18.065.376/000'l*40, com sede na Rua oswaldo Alcântara Feneira,

número 1295, centro, na cidade de Santo Antônio do Paraíso, Paraná: Por intermédio de seu

representante legal ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS, portador da cédula de identidade RG n.

13.114.388-5 e CPF n" 092.249.9í 9-55, residente e domiciliado na rua José Francisco da Silva, n"

268, centro, na cidade de Santo Antônio do Paraíso; Vem respeitosamente a presença de Vossa

Senhoria na qualidade de CONTRATADA, iníormar que, tendo em vista as alterações nos preços

dos materiais empregados, oriundos da variaçáo da inflação, com base nos índices legalmente

previstos, tais como SlNAPl, INPC, IPCA, IGPM, bem como as alteraçôes decorrentes de

contratação de mão-de-obra dentre outros, a CONTRATADA não tem como executar o serviço

sem que haja o reajuste do referido contrato, visando a manutenção das condições efetivas da

proposta, consoante o disposto no artigo 37, )«l da Constituição Federal.

lmportante ressaltar que o contrato original fora assinado em 091122013, no valor global

de R$ 244.426,0"1, no entanto, em 0710312014, fora feito um aditivo reduzindo esse valor para R$

239.290,16, após isso, vários aditivos em relação ao pÍazo da obra foram feitos, o que demonstra

de forma clara e objetiva que desde a data de assinatura do contrato até a presente data, houve

muita defasagem em relação aos custos iniciais da referida obra, o que causou um desiquilíbrio

econômico-fi nanceiro à CONTRATADA.

Assim sendo, a CONTRATADA solicita o aditamento relativo ao preço e ao prazo de

conclusão da referida obra, visando o restabelecimento do equilíbrio financeiro do contrato,

consoante a legislaçáo aplicável à espécie.

Não sendo possível o reajustamento do contrato, conforme acima requerido, solicita a

CONTRATADA, a rescisão amigável do contrato 065/2013 em epígrafe, consoante o disposto no

artigo 79, inciso ll da Lei n.o 8.666/93, com o consequente pagamento dos serviços já realizados

pela CONTRATADA até a presente data.

/)"/-

sÁNros I 60i{cÁLvEs

«

SANTOS & GONçALVES CONSTRU

ELÂBORAçÀO OE PROJETOS E EXECUçÃO arE O9RÂS OE CONSTRUçÂO CtVtL _ |NCLUS|VE SOB A FOR A OE

SUBEIPREÍIÂDÀ . INSTÂLÂÇÁO ELEÍRICA . COIISÍRUçÃO E REFORf,À DÊ EOIFICÂ@ES - CÂLÇADAS - PRÂçAS -
RUÂS - ETC.
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Rur Osvaldo Âlcántara Fe.ÍÊirs n' 1295, Cenúo - 86.315{00 -S8Íto Antoíio do Pâraiso, Parad -
Íel. 43 3224 I I I 7 Cel. 43 9632 7940 E-mail Andre.dillo{ôoutlook.çom

c.N.P.J. í 8.065.376/0001- 40
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SANTOS & GONÇALVES CONST RUÇAO CrVIL LTDA -ME
c.N.P.J. 18.065.376/0001- 40

l)\
ELABORAçÃO D€ PROJETOS E ÉXECUÇÃO OE OBRAS DE CONSÍRUçÃO CrVrL - TNCLUSTVE SOB A FORMA OE

sUÉEMPREITÂDÀ. INSIALAÇÃO ELETRrcÀ. CONSÍRUÇÀO € REFORMA OE EDIFICAçÓÉS - CALçAOÀS - PRAçAS-

RUAS €TC

Certos de contar com vossa preciosa atenção ao assunto em questâo, renovamos

protestos de estima e consideração.

Santo Antônro do Paraiso 27 de marÇo de 201 5

SANTOS & G Ào crvtt- LTDA - ME
tcsereira dos

io Gerente

R u:t Oslaldo ,{lcântara Ferre ira r' l l9 i - ('§nlÍo _ tt6 I l 5 '000 -santo Anl(,n io do I' Í.ri\o. PaÍn rlá -
fcl {.1 1224 I I l7 C.l..ll 9l)11 7t)4U E-narl Andrc.rlillo,aoutlooli conr

-
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADo Do PARANÁ

penecen:unÍotco

Conforme expediente encaminhado pelo Setor de Licitações em
data de 2O/O3/2OLS requerendo aplicação de providências cabíveis à empresa

SANTOS & GONçALVES CONSTRUçõES CrVrL LTDA - ME, CNPJ no

18,065.37610001-40, por descumprimento do Contrato no 065/2013, referente a

Tomada de Preços no 008/2013, para Contratação de empresa especializada para

execução de pavimentação com pedra irregular, guia, sarjeta e drenagem pluvial nas

Ruas José Coutinho Bezerra e Maria José Bittencourt no Município de Nova Santa

Bárbara - PR, compreendendo um total de 4,595,56 mz.

A empresa SANTOS & GONçALVES CONSTRUçõeS CrVrl
LTDA - ME, CNPJ no 18.065.37610001-40, pleiteou aditivo de prazo por 03 (três)

vezes num ínterim de 0B (oito) meses, porém, conforme correspondência do

Departamento de Engenharia a obra encontrava-se aparentemente paralisada ou com

avanço insatisfatório.

O último aditivo de n,o 004/20L4, venceu em l4/O3/2O15, onde foi

constatado que referida empresa continuava com a obra paralisada, bem como não

manifestou interesse em pleitear novo prazo, como também não justificou motivo

plausível da obra não ter cumprido seu cronograma físico financeiro .

Esse é o relatório.

Ante todo o exposto, e o constante do procedimento licitatório,

restou comprovado o descumprimento pela Empresa do constante do Edital da

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Origem: Departamento Jurídico

Destino: Setor de Licitações

Rua Watfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cêntro - Nova Santa Bárbara - PR - A - 86.250{00
a (43) 326ê8100 - El - E-mail: p!0!sb1@!gU.algqLDt - Sile: www.nsb.or.oov.br I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo Do PARANÁ

Licitação, assim como das cláusulas contratuais estipulados no contrato administrativo

no065/2013, oriundo da Tomada de Preços no008/2013, dando-se por extinto o

contrato já mencionado.

Desta forma, tendo em vista tratar-se de Contrato Administrativo

Extinto o departamento jurídico opina pela realização de novo processo licitatório para

conclusão da obra, bem como a aplicação das penalidades previstas no artigo 87, III
da Lei 8,666/93, tendo em vista que a empresa tratou com total descaso a avença

celebrada com a administração pública submetendo-se o presente parecer à

apreciação do superior hierárquico, após sejam tomadas as providencias necessárias.

Dê ciência à Empresa evitando-se assim eventuais nulidades.

É o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara, 01 de Abril de 2015.

An ns Pererra
447

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes, 222, Centro - Nova Santa BárbaÍa - PR - 8 - 86.250{00

a (43) 32ffi100 - tr - E-mail: Dmnsb(Onsb.or.oov br- Site: wl./{w nsb DÍ oov bÍ 2



J3ÊPREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANÁ

DESPACHO

Comunique-se a empresa, bem como publique-se a presente

decisão para se garantir a transparência e publicidade necessária a todos os atos da

Administração.

Nova Santa Bárbara, 02 de abril de 2015.

Ívf unicipal

a

oc

Rua Walftedo BittencouÍt dc Moraes no 222, Cen$o, Fone 43. 3266.8 t Oo,cEp - 8O.ZSO+OO Novs Ssnta Bárbar4 Paraná -
wrvw.nsb.Dr.gov.br

Face a não apresentação de defesa à Notificação aplico à
emprêsa SANTOS & GONCALVES CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME, CNPJ n'
18.065.376/000140, a pena de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme
previsâo do artigo 87, lll da Lei Federal no 8.666/93.
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m TCEPR

Detalhes do Impedido de Licitar

MmidÍÍo

Enti&de

Cargo da aubÍidade RespoÍaár€l

No Proaesso SanÉo

I'lo Procêsso l-idtatório

c§v20r5

008/2011

--l

j

I
18.065.376loool<0

Nome 9{lrrc6 & Go cALvEs cotlsrRucAo clvtl LToA - ME

-IipodoojmenbCNpj Nú.4€rcdoeÍr€nio

Dãb FJblicação Âtc Dedaratódo
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DESPACHO

Facê a náo apÍesentação de deÍesa à NotificaÉo
aplico à empresa SANTOS & GONCALVES COHSTRUCAO
CIVIL LTDA - ME, CNPJ n' í 8.0ô5.376/000í-10, a pena de
suspensáo temporária de participaçáo em licitaÉo e
impedimento de contÍatar com a administraçáo, pelo prazo de
02 (dois) anos, mnfoÍme previsão do artigo 87, lll da Lei
FedeÍal no 8.666/93.

Comunique-se a empresa, bem como publique-se
â pÍesenle decisâo para se garantir a tÍanspaÍência e
publicidade nêcessária a todos os atos dâ AdministÍaÉo.

Nova Santa Bárbara, 02 de abril de 2015.

Claudêmir Valário
PÍeíeito Municipal

Não há publicaçÕes para a presente data.

Não há publicações para a presente data.
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Ao Diretor de Execução de Contratos Públicos

Ao Prefeito Municipal

CoNTRATO 065l2Dt3

SANTOS & GONçALVES CONSTRUÇAO CIVIL LTDA - ME vem apresentar

impugnação a penalidade e pedido referente, pelo que abaixo expõe:

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A notificação, via carta A.R, foi recebida pela empresa no dia 1 de abril

de 2015 (quarta-feira), e o prazo defensivo de 5 dias corridos e justamente

no dia 6 de abril de 2015. Além disto, se contados apenas os dias úteis

(conforme lei federal exige), o prazo termina apenas no dia 8 de abril de

2015 (quarta-feira). Em ambos os casos, este recurso é TEMPESTIVO.

1. FATOS

A empresa contratada, depois de início da execução do contrato,

regularmente fechado com o contratante, Município, sofreu inúmeros

percalços econômico-financeiros, ORIUNDOS DE FATOS ALHEIOS A SUA
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2.2. MORA PARA O INICIO DO CONTRATO E PARA SUA

CONTINUIDADE POR CULPA UNILATERAL DA MUNICIPALIDADE

É de conhecimento geral que a morosidade na execução de um

contrato público gera desvalorizar da planilha de custos, principalmente a

que foi estabelecida no Edital da Licitação, fonte do contrato.

A Licitação foi vencida, tendo como base de cálculo uma planilha com

preços JÁ DEFESADOS À ÉpOCn, mas possíveis de serem executados, com

muito empenho, e com lucros mínimos. Há lembrarmo-nos de que a
referida licitação se dera após vÁRtns TENTATTVA5 VÃs, EspEctALMENTE

COM ESVAZIAMENTO DE PARTICIPANTES.

A assinatura do contrato se deu em 9 de dezembro de 2013, mas o

início - SEGUNDO ORDEM EXPRESSA DA MUNICIPALIDADE - foi em 7 de

abril de 2014, ou seja, cinco meses depois do fim do certame licitatório,

assinatura e homologação do contrato.

Esta demora no início da execução do contrato, então, é o PRIMEIRO

MOTIVO para a total desatualização dos valores iniciais acordados para a

execução do planejado.

5e a Administração Pública (Município contratante), POR 5EU BEL

PRAZER E POR SUA DISCRICIONARIEDADE atua, estabelecendo

UNILATERALMENTE prazo maior para o cumprimento, liquida a questão

quanto à própria execução do objeto licitado: porque àdmite ser

necessário o estipular de mais tempo para que o contratado execute o

combinado.

EM SUMA, QUANDO O ADMNISTRADOR CONCEDE ADITIVO DE PRAZO,

ACABA ELE PROPRIO CORROBORANDO QUE A EXECUÇÃO ESTÁ POR SI

COMPROMETIDA E. SEM ATUAÇÃO DIRETA DO CONTRATADCJ, SUSTENTA

E é claro, aliás, que quem CAUSA ESTA MORA é responsável pela

alteraÇão do valor: o executor desidioso responde pela variacão de

preÇos, resultado de sua neeligência; e a mesma regra vale para o
contratante que, caso inviabilize ou dificulte a execucão do contrato,

sofre resultado da alteracão de precos dali resultante.

g
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lN CASU, por mera d iscricionariedad e do ente público, o contrato
apenas começou a ser executado 5 meses após o fim do processo

licitatório e assinatura do contrato. E, concatenando a esta informação,

a própria Administração determinou MAIS TEMPO PARA EXECUçÃO OO

objeto, de modo totalmente UNILATERAL, no segundo, terceiro e quarto

termos aditivos.

Ressaltemos que esta quantidade de termos aditivos totalmente

oriundos à atividade do Município gerou prazo dilatado para que o próprio

ente público pagasse o contratado. Foi uma manobra tipicamente para

POSTERGAR o pagamento do que estava a ser realizado, estabelecendo

um ritmo menor na execução do objeto contratado.

O resultado disto, por um lado, significou uma escusa para o
pagamento e procedimento de execução da obra. mas, por outro, causou

DESATUALIZAçÃO DOS PREçOS, inviabilizando a continuidade'da obra.

Em suma, a cada novo dla gerado pelos termos aditivos, e SEM

QUALQUER ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,

mais desgaste foi gradativamente aparecendo, causando terrível mal-estar

e impossibilidade de execução do combinado pelo contratante.

2,3. FALTA DE INERCIA DO CONTRATADO QUANTO A

DESATUALIZAçÃO DA PLANTLHA, E OMTSSÃO DO CONTRATANTE

QUANTO À ReSpOSrn PLAUSíVEL SOBRE O CAUSÍDICO.

QUE ALGO ESTÁ ERRADO QUANTO AO PRAZO ESPECíFICO INICIALMENTE

MOSTRADO NO CONTRATO.

Veja que os 5 meses para o início da obra, somados aos termos aditivos

temporais que EM NADA ALTERARAM O PREçO PLANILHADO

INICIALMENTE, por mera atuação discricionária e parcial da

Municipalidade, geraram óbice intransponível para o contratado, posto

os precos de todo material e mão-de-obra terem sofrido absurda

variacão, neste espaço temporal.

%



Itl s

Não bastasse a desvalorização econômico-financeira (artigo 40 da

8666/931, tambem fatos foram ocorrendo, durante a execução do

contrato, impedindo o cumprimento conforme o acordado no certame

licitatório.

Ad exemplificondum tontum, o contratado informou e respondeu à

notificação municipal, em 15 de Janeiro de 2015, dizendo que havia

impossibilidade de seguimento da obra, visto as fortes chuvas no fim

de2Ot4 e no início de 2015.

Diante da referida informação, para guardar lisura no

procedimento, também requisitou medição devida na obra, para que

houvesse pagamento referente ao executado e saneamento - ainda

que por preços abaixo do necessário - dos gastos que,'até então,

su portara.

Peculiarmente, a PREFEITURA MUNICIPAL NÃO RESPONDEU a tal
pedido, ficando omissa e deixando a pa rte-contratad a a arcar com

todos os gastos excessivos que estava a encarar.

Note que SOMENTE O FATO DE FALTA DE RESPOSTA iá constitui

ato de improbidade administrativa terríve L oassível de informacão

indissolúvel ao Ministério Público, seguindo a leitura de que cabe ao

Município ser claro e obietivo na respeito ao cometimento

contratual.

A omissão resultou em gasto ilegal da parte-contratada. Não houve

medição nem pagamento do executado, mas meramente o silêncio

administrativo, enquanto FORMALMENTE o contrato tinha sua

validade, ludibriando, contudo, eventuais leitores que não

conseguiriam observar a continuidade da obra, segundo o paradigma

presente no contrato.

%

A pa rte-co ntratada NUNCA ficou inerte ou omissa quanto a tais

problemas, INFORMANDO DEVIDAMENTE o ente contratado, acerca de

eventuais atrasos, bem como de problemas técnicos, oriundos de fatos

supervenientes (artigo 65 da 8666/93).
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É no mínimo curisoso e sugestivo que, apenas no dia em que houve

recebimento de um pedido de atualização de valores, após vários e

vários feitos pelo contratado, a contratante responda com uma

NOTIFICAÇÃOl Por que não houve mais e mais notificações anteriores?

A resposta é uma só: não houve notificações no correr do processo,

porque a mora da execução foi oriunda da atuação desidiosa do

Município, e a notificação apenas serviria para fazer prova contra o
próprio notificante !

Esta atuação do administrador, alem de ferir o devido processo legal

(vide explicação no próximo item), também causou celeuma na regra

da dialética do p rocesso: deve-se responder ao que é quesitado por

2,4. PRAZO DO RECURSO E CERCEAMENTO DE DEFESA

A notificação acerca de todos estes problemas acima levantados foi

recebida pelo contratado, havendo, portanto, prazo de resposta de 5
(cinco) dias, CONTADO DO RECEBIMENTO DA REFERIDA CARTA A.R.

O Sedex efetuou a entrega no dia 1de abril de 2015, sendo que a

contagem iniciou no dia 2 de abril de 2015 (prazo processual de

resposta). 5e levarmos em conta INCLUSIVE o SÁBADO E o DOMINGO

(tema, aliás, discutÍvel no âmbito legal), o fim do prazo de resposta se

dá no dia 6 de abril de 2015, isto é, na SEGUNDA-FEIRA, de modo que,

ANTES DESTE PRAZO, nenhum ato prejudicial à parte poderia ser

executado, sob pena de trair o princípio do DEVIDO PROCESSO LEGAL,

criando CERCEAMENTO DEFENSIVO.

Ocorre que ANTES DO FIM DO PRAZO EXÍGUO, a Municipalidade

INFORMOU aoTRIBUNAL DE CONTAS DO

penalidade contra a e m p resa -co ntratada,

IMPEDIMENTO PARA SUA PARTICIPAÇÃO

LICITATÓRIOS.

ESTADO DO PARANA A

causando situação de

EM OUTROS CERTAMES

uma das partes, e não simplesmente resolver a conta. estabelecendo
penalidade !

4
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Esta atuação da municipalidade fere FRONTALMENTE o bom-senso
jurídico, ataca cabalmente o processo administrativo, IMPEDE DEFESA

DO CONTRATADO, e, principalmente, lhe causa danos, porque não

mais é possível participar de outros procedimentos licitatórios.

TODA ESTA PENALIDADE, ALIADA À TXCTSSIVA MULTA QUE

ABAIXO EXPOREMOS, SE DEU SEM COROAMENTO DA AMPLA

DEFESA, AINDA EM MOMENTO TEMPESTIVO E QUE ESTÁ A SER

EXPRESSA NESTA DEFESA.

2.5. MULTA EXCESSIVA

O cômputo da multa foi alienígena ao que normalmente se espera

do atuante público.

Como totalmente documentado, houve uma quantidade relevante

de provas de má-atuação do ente adminístrativo, no acompanhamento

e fiscalização da obra, de modo que a parte contratante possui

responsabilidade TOTAL na ocorrência probatória em linha.

Não há falar em valor alto de multa, quando existe um erro crasso

do administrador e, MA|S AINDA, QUANDO A APLICAçÃO DA

PENALIDADE E SUA INSCRIÇÃO OO TRISUNAL DE CONTAS DO ESTADO

se deu, SEM RESPEITO AO PRAZO DEFENSIVO ADMINISTRATIVO.

3. REQUERIMENTOS

REQUERIMENTOS PRINCIPAIS

A) se.iam anuladas as penalidades, especialmente com alteração em

informação dada ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, devido

à não-ocorrência da preclusão temporal para apresentação

g
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PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
J5I

esTl0o oo pmrulÁ

CANCELAMENTO DE DESPACHO

Fica cancelada a aplicação da penalidade de suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração, pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme previsão do artigo 87, lll da Lei
Federal no 8.666/93 à empresa SANTOS & GONCALVES CONSTRUCAO CIVIL
LTDA - ME, CNPJ n" 18.065.376/000140, que por equivoco foi aplicada antes do
prazo final para apresentaçáo da defesa.

Nova Santa Bárbara, 08 abril de 2015

no

ito un icipal

Úa Walfredo BinencouÍt de MoÍaes no 222, Cenho, fone nl. lZeO.AtOO, CeP - e6.ZS

www.nsb.pr.gov.br

0-000 Nova Santa B&bara, Paraná -

Comunique-se a empresa, bem como publique-se a presente

decisão para se garantir a transparência e publicidade necessária a todos os atos da

Administração.



c&'04'2C15
Cadestro lmpeddos Licitt e Coítráâ

J S],

TCEPR

Detalhes do Impedido de Licitar Voltôr

ürricíÊo

EÍídsde

côígo da aubítdade R€sporsád

No PÍocsso saÍXão

No Prcesso licibbiio

Tipo docurâento CHpl

NOVÂ SANTA BÀRBÁRÀ

Nome slv135 x 691ç1LvÊs coNsrRucAo cruL LÍDA - ME

Prêteito 14uniciFêl

Ctrl1/2015

008i 20i3

Dab PuulcôÉo Ab Deda.akiio

Noíne leiçulo diwlgação

Tipo ê Ato DedaÍatrtio

oaut20ts

DúRIo ofloÂL Er.EfRôt'[co t,tuNtcÍpio oe uove sÂIfrÀ BÀRBARÂ - pÀRÁNÁ

DESPACHO

Àio do Âtú Oechrat!íio , 2015

. Prczo Detenxinaéo Pràzo lrdetermiaEdo

a4ui7or5

cuuiz0!7

lr. d. tmp.dim6rto

Por Prazo Determinado Por Frazo Indeternanado

06/04/201s

Por equivo<o ior @dôstsôdo antê§ dc prazo i.!al para aFes€ntaÉo da deÍesa.

Número do Àto Deda.aúio , 001

Íipo de Impêdirnenlo:

Data inírio impeiimenb

Dôta fim Ímpêdimento

Tipo de Baixa de lmpedimento

Dab dã BaiE de lmpediriento

oata Fim ô BaiE de Impedimento

Detêrmirada

Motiúc dâ Bâí@ ê Inped;olento

cPFr 4271512958 i@eú)

111

IIUIiICIPiO irÊ liOVÂ SqNTA BÁQBÂXÀ

Núínercdrxum€fto 18.065.376/0001-4i)

)

tlts/seívicc.tcê.pr.got.hlf CEPtuMt icipd/AluDddt6lm@do asp(



lsl

@
Poder

Executivo

PORTARTA No 005/20í5
SA AE-NSB - 08/0/t/20í5

o DTRETOR PRESTDENTE DO SERVTçO AUTONOi|O
ÍúUN|C|AL oe Ácue E ESGOTO - SAitAE dô Nova Santa
Bárbara, Estado do Paraná no uso de suas atribuiçóes que
lhe sáo confeÍidas por Lei e com base no Edital de
2'1112120'12 que dispõe sobre a diwlgaçáo do resultado final
do Concurso Público, Portaria no. 009/20'12 de 2811212012
que dispÕe sobre a homologaÉo do resultado final do
Concurso Público aberto pelo Edital no. 001/2012 e no Edital
de Convocaçáo no 001/2015 de 20/03/20'15:

RESOLVE:

ArL ? - Revogadas as disposiçóes em contráÍio.

Comunique-se a êmpÍesa, bem como publique-se a

presente decisáo para se garantir a transparência e

publicidade necessáÍia a todos os atos da AdministraÉo.

Nova Santa Báóara,08 de abril de 2015.

Claudemlr Vâlério
PreÍeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA

BÁRBARA, ESTADO DO PERNruÁ, O ST. CLAUDEMIR

VALÉRlO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art lo - DETERÍúINAR a Bubsütulçáo do seMdor

Sllvlo Rosâ de Llmâ - RG n." 5027.7ô4- da Presidência da

Comissáo do Processo Adminislrativo Disciplinar inslaurado

pela PoÍtaria no 020 de 27 de março de 2015, pela seMdora

Luclnóla Qulntlno Mondês, RG N.o 457/í48&3, ficando

Íormada a Comissâo do Pro@sso Administrativo disciplinar

composta da seguinte íoÍma:

Presidente: Luclná|. Qulntlno lúendos - RG N.o 4574483-3.

Membro: Fábio Henrlque Gomes - RG no '10.407.4235.

Membro: Polllny SlmsÍs Sotto - RG n.o 9.257.282-0.

Art 20 - Permanecem inalterados os demais

arligos da Portaria 0202015.

ArL 30 - Esta Poílaria entra em ügor na data de

sua publicáçáo, revogadâs as disposiçõês em contÍáÍio.

Nova Santa Bártara, 08 de Abril de 20'15

cLAUDEMIR vALÉruo

PreÍêito Munlcipal

GERSON NOGUEIRA JUNIOR
DIRÉTOR PRESIDENTE

CANCELAMENTO DE DESPACHO

Fica cancelada a aplicaÉo da penalidade de

suspensáo lemporária de participaÉo em licitaÉo e
impedimento de contratâr com a administraÉo, pelo prazo de

02 (dois) anos, confoÍme prevBáo do arligo 87, lll da Lei

Federal no 8.666/93 à empÍesa SANTOS A GO CALVES

COI{STRUCAO CML LTDA - E, CNPJ no

í8.065.37€i/0001-{0, que poÍ equivoco íoi aplicada antes do

prazo fnal para apresentâÉo da deÍesa.

Ooorrcnlo r*dnado 9or CarlrÍcado

N'488 - Nove Sânta Bárbara, Paraná Quarta-Fsira, 08 de Abrll de 2015,
I

I - Atos do Poder Executlvo

Aú ío . Nomear a Senhora DIANE FERNAI{DA BARBOSA
RODRIGUES pare exerc€r o cargo de ADVOGADA,
Slmbolo: ADV - NÍvel: I - Reíerencia: 1 do Ouadro Efetivo de
Caneira desta Autarquia, a pârtlr de í3r0tu20í5, tendo em
ústa a sua aprovaçáo no Concurso Público abeÍ10 pelo Edital
no 001/2012.

Ediflcio do SeÍviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto -
SAMAE. aos oito dias do mês de abÍil do ano dê dois mil e
quinze.

PORTARTA N" 022/20ís

OláÍlo Oflclal Eletrônlco do llunlcíplo de Nova Santa BáÍôara
Rua: Walíredo BittencouÍl de Moraes n'222 - Cenlro

Fone/Fax (43) 326ô8í00
E.mai[ diadoofi cid@nsb.pr.gov.br

vrYrw.Í§b.or.aov.br
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NOVA SANTA BARBARA

A empresa

SANToS & GoNçALVES CONSTRUÇôES CtVtL LTDA. ME

CNPJ no 18.065.376/000140

Osvaldo Alcântara Feneira n.o 38

Santo Antônio do Paraiso - PR - CEP: 86315400

GoNTRA RESPOSTA NoTTF|CAçÃo

DA SINTESE DO RECURSO

Alega sem motivo justificável que sofreu percalços econômicos financeiros alheios a sua vontade.

Que a Municipalidade o penalizou sem o devido processo legal. Reduziu abusivamente o primeiro

termo aditivo.

A culpa para o inicio do contrato foi da contratante e não do contratado ora reconente.

Diz que o município foi inerte em não responder a empresa contratada quanto aos problemas

informados pela empresa que originaram os atrasos, alegando que a omissão resultou em gastos

indevidos pela empresa o que por si só constitui ato de improbidade administrativa.

Cerceamento de defesa em penalizar e encerrar o contrato antes do termino do prazo para o devido

recurs0.

Aplicação de multa excessiva pelo municipio, o que já refutamos pois a pena foi minima como próprio

disse o contratado.

Finalmente requeÍeu a anulação das penalidades quanto à inÍormação ao Tribunal de Contas; da

multa por culpa conconente do município; da impossibilidade de contratar com o Município; e aditivo

suficiente para a continuação da obra.

É a síntese do recurso.

DO MÉR|TO

Rua Walftedo Bittcncout dc Moraes no 222, Ccnuo, Fone 43. 3266 E100, CEP - 86.250400 Nova Sanla Bárbar4 Paraná -
E-mail - llgi@go1@rsb.pqggtlb - www.nsb.pr.eov.br
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NOVA SANTA BARBARA

Quanto ao cerceamento de deÍesa, assiste razão o reconenle, haja vista que foi imposta a

penalidade para não contratar com o município por 2 anos antes do fim do prazo estabelecido para o

recurso.

Desta forma, já Íora retirada a informação junto ao Tribunal de contas, e recebido recurso.

Já quanto as demais alegações do reconente não assiste razão a empresa contratada, pois veja:

Primeiramente é preciso dizer que o contrato não foi rescindido unilateralmente pela contratante, o

mesmo encerrou-se pelo término do prazo para a conclusão da obra após três aditivos. Assim, como

não houve a iustificativa da contratada quanto a não conclusão da obra, e muito menos seu pedido

de prorrogação de prazo durante a vigência do contrato, o mesmo restou extinto pelo decurso do

prazo para a execução em 1410312015 (f1s.226).

Não há que se Íalar em problemas financeiros que atingiram a empresa contratada, conforme

exposto pela mesma, até porque se por estes fatos se tomou inviável o conÍato para a contratada a

mesmo dispões de mecanismos jurídicos e administrativos para a resolução amigável.

Acontece que em momento algum a empresa manifestou-se nesse sentido, sequer informou o

municipio de qualquer alteraçã0, quais sejam problemas flnanceiros ou de valores desatualizados em

razão do contrato.

Velamos que o contrato foi aditivado quatro vezes, a primeira vez foi reduzido o valor ante a vigência

do novo regime de desoneração da folha de pagamento que substituiu a contribuição previdenciária

patronal de 20% sobre o total da Íolha de pagamento pela contribuição previdenciária sobre a receita

bruta (fls.204) na forma da lei federal no 12.84412013; a segunda vez a empresa solicitou aumento de

prazo ressaltando que não foi à empresa que deu motivo, pois ordem de serviço foi emitida em

0710412014 (Íls. 212), o que Íoi atendido de pronto pela contratante com prazo de noventa dias até

05/10/2014; a terceira vez Íoi prorrogado o prazo por noventa dias, ou seja até 0201/2015; e a

quarta também Íoi pronogado o prazo por mais noventa dias, ou seja até 1410312015 (fls.2261227).

Assim verifica-se que o prazo inicial para a execução dos serviços era de sete (7) meses, e que

ordem de serviços deu-se já no 50 (quinto) mês, mesmo assim, apesar da demora na autorização da

ordem de serviço pela contratante, a empresa contratada dispôs de dois (2) meses restantes do

contrato inicial, mais três aditivos de noventa (90) dias, perfazendo um total de 330 (trezentos e trinta)

dias para a execução dos serviços, ou seja, 120 (cento e vinte) dias a mais de prazo concedido no

contrato inicial que era de 210 dias.
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