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MTNUTA DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS No _t2014

r- pReÂnaauLo

1.1 - O Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, através de sua Comissão

Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria 13912013, publicada no Diário Eletrônico do MunicÍpio,

com a devida autorização expedida pelo Senhor Prefeito, .lOSÉ MARIA REIS JUNIOR, e de conformidade

com a Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1993, suas alterações e demais legislaçôes aplicáveis, torna

público a realizaçâo de licitação, as _h_min do dia _ de de 2014, na sede da Prefeitura

Municipal, sala de licitaçôes, sito à Avenida Paraná, 03, Centro, Cândido de Abreu-PR, na modalidade

TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREçO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para a

execução do objeto constante no subitem 2.'! deste Edital.

1.2 - Uma vez declarado pelo Presidente o encerramento do prazo para a entrega dos

envelopes, nenhum outro poderá ser recebido.

1.3 - O recebimento dos envelopes será ate _h_min, do dia _ de _ de

2014, no local retro estabelecido.

1.4 - Os envelopes poderão ser entregues no setor de protocolo desta Prefeitura ou

diretamente ao Presidente da Comissão Permanente de Licitaçáo.

2 - OBJETO DA LrGrrAçÃO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para construção

de uma Unidade Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e concreto armado, de acordo com a

RESOLUÇÃO SESA no 578t2013 e no 598/2013, e em conformidade com o Projeto, memorial

descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro em anexo ao Edital.

2.2 - O Edital e demais documentos pertinentes à licitação em apreço estarão

disponÍveis na página desta Prefeitura Municipal na internet, no endereço www.candidodeabreu.pr.qov.br,

LlclTAÇÔES - TOMADA DE PREÇOS _/2014. Uma vez retirado o Editat.

TIPO: Menor Preço Global.

REGIME CONTRATAÇÃO: empreitada por Preço Global.

CONDIçÓES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados conforme a apresentação de

ordens de serviço aprovadas pelo servidor municipal o Engenheiro Responsável pela fiscalização,

mediante Iiberação do Fundo Estadual de Saúde, o qual será depositado em conta corrente da

proponente vencedora, mediante apresentação da nota fiscal correspondente pela proponente

vencedora e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.

2.3 - O valor máximo global estimado para o presente certame será de R$

571.754,97(quinhentosesetentaeummilesetecentosecinquentaequatroreaisenoventaesete

centavos).
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2.4 - Prazo de Execução da Obra: de acordo com o cronograma-físico-financeiro,

contados a partir do 5e (quinto) dia, apos assinatura da Ordem de Serviço.

3 - DAS COI.IOIçOES DE PARTTCIPAÇÃO

3.1 Poderão participar da presente licitação emprêsas cadastradas na

correspondente especialidade e, as que não estiverem cadastradas deverá realizaJa até o terceiro

dia anterior à data do recebimento das propostas, conforme estabelece §§ 2e e 9e do artigo 22 da

Lei8.666/93.

3.2 - Poderá participar do certame licitatorio, empresa que esteja de acordo com o
RAMO DE ATIVIDADE a que se refere esta licitação, regularmente estabelecida e que satisfaçam as

condiçÕes exigidas no presente Edital.

3.3 - Nâo poderão participar da presente licitação os interessados que estejam

cumprindo a sanção prevista nos incisos lll e lV do art. 87 da Lei Federal 8.666/93.

3.4 - Náo há no seu quadro de sócios, dirigentes ou técnicos responsáveis, servidores

públicos municipais pertencentes ao quadro próprio do Executivo ou Legislativo Municipal.

3.5 - Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e não emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 daLei 8.666, de 21

de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de novembro de 1999; ressalvado o emprego de menor,

a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, Anexo lll.

3.6 - Para atendimento ao § 2e, do Artigo 32, da Lei 8.666/93 que, até a presente data,

inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatorio, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, Anexo lV.

3.7 - Na presente licitação não se admitirá a participação de empresas em consorcio.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor far-se-á

necessário o CREDENCIAMENTO (Anexo V) passado em papel timbrado, com menção expressa de

que lhe confere amplos poderes, inclusive para apresentar recursos e desistir de sua interposição e

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento

(CONTRATO SOCIAL, REGISTRO COMERCIAL OU EQUIVALENTE), que comprove os poderes do

mandante para a outorga, os quais serão apresentados fora dos Envelopes 01 e 02.

4.2 - Só terão direito de usar a palavra, rubricar, ter acesso à documentação e as

propostas, apresentar reclamaçÔes ou recursos e assinar a ata, representante legal dos concorrentes

habilitados para o ato e os membros da Comissão de Licitaçáo.

4.3 - A não apresentação da carta de credenciamento não implica a inabilitação do

licttante proponente, valendo, contudo, sua proposta escrita, no entanto, o impede de se manifestar

durante a sessão de abertura dos envelopes.



MuNrcÍPro DE CÂNmuo *E Ânnru
Esrloo m PanaNÁ

Secretaria Municipal de Gestão d
Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 1476-1222 - ramal 209 CEP: 84.470-000

4.4 - O credenciamento será exibido pelos portadores antes do início dos trabalhos da

abertura dos envelopes, ficando retidos e juntados aos autos.

5 - FORMA DE ApRESErurnçÃO DOS ENVELOPES

5.1 - Os documentos para habilitação e as propostas deverão ser apresentados,

separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além

do nome do proponente os seguintes dizeres:

TOMADA DE PREÇOS No _/2014
ENVELOPE 0í - DOCUMENTAçÃO DE HABILTTAçÃO

PROPONENTE: _(nome da empresa)

TOMADA DE PREÇOS No _/2014
ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇO

PROPONENTE: _(nome da empresa)

5.2 - A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos

envelopes não constituirá motivo para desclassificaçâo do licitante que poderá inserir as informaçÕes

faltantes ou retificá-las.

5.3 - Caso eventualmente ocorra à abertura do Envelope 02 (Proposta de Preços)

antes do Envelope 01 (Documentação de Habilitação), será aquele novamente fechado de forma

indevassável sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.

5.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original,

por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou copia acompanhada do original para

autenticação pelo Presidente ou por membro da comissão de licitação.

5.5 - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item 1.3

deste Edital, nâo sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como horário de

entrega o protocolado pelo setor de protocolo.

5.6 - Os envelopes 01 e 02 poderão ser entregues diretamente pela proponente à

Comissão de Licitação ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a Comissâo de

Licitação não será responsável por qualquer perda de proposta enviada pelo correio ou outro serviço de

entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma.

6 - DA HABTLTTAÇÃO

6.1 - O envelope 01 "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a

seguir relacionados os quais dizem respeito a:

6.1.1 - Habilitação Jurídica:

*;.?k,4'

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente regrs-faUõ, em se

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por açÕes, acompanhado

de documentos de eleição de seus administradores;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

d) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova

de diretoria em exercício;

e) O contrato social, quando possível, deverá constar a denominação social e

identificação do(s) ramo(s) de atividade(s) da empresa, o qual deverá ser compatÍvel

com o objeto licitado;

f) O contrato social em vigor, a gue se refere à alínea 02, trata-se da última alteração

contratual consolidada ou na falta desta, a apresentação do primeiro ato constitutivo

juntamente com a última alteração;

g) As proponentes que tenham como ato constitutivo o ESTATUTO, que o apresente
juntamente com a última ata que elegeu sua diretoria ou administradores.

6.1.1 .1 - Os documentos relacionados nas alíneas 01 a "d" deste subitem 6.'1.1 não

precisaráo constar no Envelope 01 "Documentos de Habilitação", se estiverem sido apresentados para o

credenciamento neste certame.

6.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no Gadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Ministério da

Fazenda (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de

Certidão Negativa de Debito das Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da

Receita Federal da sede do proponente;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de

Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda da sede

do proponente;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de

Certidâo Negativa de Débito, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda da sede

do proponente;

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de Certidão Negativa de

Débito, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais,

f) Prova de inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa (Certidão Negativa de Débitos

..' t.,
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:

Trabalhistas), nos termos do Título Vll-A da Consolidação

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

\i'
,?À

'^
1rL,
t\.<í-a-
1-"

do Trabalho,

6.3 - Qualificação Técnica:

a) Prova de registro de pessoa iurídica no Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia - CREA, na qual conste o responsável técnico pela

empresa. Os proponentes que forem sediados em outra jurisdição e,

consequentemente, inscritos no CREA de origem, deverâo, por ocasião da

contratacão. apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado do Paraná,

por força do disposto na Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966, em consonância com a

Resolução 265 de 15 de dezembro de 1979, do CONFEA;

b) Prova de registro de 01 (um) responsável técnico para a execução da obra, este

deverá pertencer o quadro permanente da empresa, quer seja com vÍnculo

empregatício ou seu proprietário, devidamente inscrito no Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

c) Declaração de responsabilidade técnica assinada pelo representante legal da

proponente, indicando o responsável técnico pela execução da obra (Anexo lX) e se

obrigando a mantê-lo na obra como responsável pela gerência dos serviços, indicando

o nome e o número de inscrição junto ao CREA.

d) Acervo Técnico com Registro de Atestado no CREA, de obra igual ou de

características semelhantes, com o objeto licitado,

e) A proponente deverá anexar apenas um comprovante de acervo composto de:

f) Certidão de acervo técnico emitido pelo CREA;

g) Atestado de execução/conclusão da respectiva prestação dos serviços.

h) Caso a proponente apresente mais que um acervo, será selecionado um e os

demais serão desconsiderados;

6.4 - Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação judicial e extrajudicial,

expedida pelo distribuidor judicial da sede do proponente.

6.5 - Outras comprovações:

a) Declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou microempresa para

os fins da Lei Complementar 123106 (Anexo Vl), se for o caso;

b) Declaração de que não emprega mênor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto

no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no

9.854, de 27 de novembro de 1999; ressalvado o emprego de menor, a partir de

quatorze anos, na condição de aprendiz (Anexo lll);

c) Declaração de sujeiçâo ao edital e inexistência de fatos supervenientes (Anexo lV);

\l"l
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6.6. Atestado de visita técnica expedida pelo licitador;

6.6.1. A visita técnica só poderá ser realizada por profissional (responsável técnico da proponente)

devidamente habilitado junto ao CREA.

6.6.2. As visitas técnicas, no local da execução dos serviços, deverão ser efetuadas no período de

-l-12014 
até 

-l-12014, 
em horário normal de expediente na Prefeitura Municipal, mediante

prévio agendamento.

6.7 - No caso de não constar prazo de validade nas certidôes exigidas por este Edital,

somente serão aceitas àquelas emitidas com até 60 (sessenta) dias, contados da data de sua expediçáo.

6.8 - Todos os documentos enumerados no item 6 subitem 6.1 deverão estar em

plena validade e colocados em envelope devidamente fechado e identificado, conforme dispôe o subitem

5.1 .

6.9 - Se a documentação de habilitaçáo não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Presidente considerará o proponente inabilitado.

6.10 - As certidoes que comprovam as regularidades das empresas proponentes,

extraídas via lnternet e apresentadas à Comissão de Licitação, somente serão conferidas pela Comissão

Permanente de Licitação junto ao endereço eletrônico de cada órgão, em caso de dúvidas quanto as suas

autenticidades.

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

7.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da emprêsa e redigida

em língua poÉuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras,

emendas, borrões ou entrelinha e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou
pelo procurador, devendo conter os seguintes elementos:

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;

b) Número do processo da Tomada de Preços;

c) Descrição do (s) objeto (s) da presente licitação, em conformidade com as

especificaçÕes do projeto técnico deste Edital,

d) Preço global da obra, devendo incluir materiais, mão de obra e estar inclusos todos

os custos, dentre estes, todas as despesas de pessoal, com frete, seguros, impostos,

taxas, encargos e demais despesas indispensáveis à prestação do serviço do objeto da

presente licitação;

e) Orçamento discriminado, assinado por profissional devidamente habilitado
com número de reqistro (art. 14. Lei 5.194/66), contendo as unidades, as

quantidades, os custos unitários diretos de mão de obra, do material e respectivo total

(com no máximo duas casas após a vÍrgula), de forma que essam computadas no

preço global todas as despesas necessárias à completa execuçâo da obra, mesmo que
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não estejam expressamente mencionadas nos projetos e especificaçÕes fornecidas

pelo Município;

f) Cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de execução. O cronograma

físico-financeiro, assinado pelo responsável técnico identificado, deverá explicitar a

meta física em valores percentuais e monetários, considerando que o desembolso por

parte da Contratante se dará em escala mensal, de acordo com a medição do

engenheiro do Município;

g) Prazo mínimo da validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada

para a abertura da proposta; na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-

se-á o dia do vencimento;

h) Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

i) Para efeito de julgamento das propostas, nenhuma oferta de vantagem não prevista

neste Edital e seus Anexos sgrão considerados;

j) Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de

responsabilidade da licitante, bem assim, pelas transações que forem efetuadas em

seu nome.

7.2 - Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por

extenso, será considerado este último. E em caso de divergência entre os valores unitários e totais serâo

considerados os primeiros.

7.3 - A análise das propostas pelo Presidente visará ao atendimento das condiçÕes

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) Que apresentarem preço acima do estipulado como valor máximo, sendo

considerado o valor máximo.

c) Que apresentar propostas manifestamente inexequÍveis comparados com o preço de

mercado;

7 4 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das
demais licitantes.

7.5 - A apresentação da proflosta na licitação será considerada como evidência de que

a proponente examinou completamente este Edital, seus Anexos e demais documentos; que os comparou

entre si e que obteve as informaçÕes necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de
preparar a sua proposta e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar a proposta de forma

completa e satisfatoria.

7.6 - A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser
suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal
fato ser registrado em ata.

,trt1Á
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7.7 - Se existir diferença entre o preço global constante na planilha de serviços e a
proposta de preços, prevalecerá esta.

8 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DOS PROCEDIMENTOS

8.1 - No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos

licitantes proponentes ou seus representantes que comparecerem, a Comissâo Permanente de Licitação

iniciará os trabalhos, examinando os Envelopes "HABILITAçÃO" e "PROPOSTA", os quais serão

rubricados pelos seus componentes e representantes presentes, procedendo a seguir a abertura do

Envelope 0í HABILITAçÃO.

8.2 - Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para entrega dos

envelopes, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos

ou modificações a documentação e propostas já entregues.

8.3 - Os documentos constantes no Envelope 01 Habilitação, serão examinados e

rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus

representes presentes.

8.4 - Serão consideradas inabilitadas automaticamente os participantes que não

apresentarem a documentação solicitada ou apresentarem-se com vícios ou defeitos que impossibilitem

seu entendimento, ou ainda como seu prazo de validade vencido e não atendam satisfatoriamente as

condiçÕes deste Edital.

8.5 - Promulgado o resultado final da fase de HABILITAÇÃO, a Comissão procederá

abertura do Envelope 02 PROPOSTA, em sessão pública previamente designada que poderá constituir-se

na mesma prevista no preâmbulo, se todas as licitantes habilitadas ou não, desistirem da faculdade de

interposição de recurso, de modo expresso, mediante o registro da circunstância em ata.

8.6 - Caso as proponentes não renunciem a apresentação de recurso, a partir da

divulgação do resultado do julgamento elas terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpretação de

recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo '109, Lei Federal 8.666/93 e suas

alteraçôes.

8.7 - Os envelopes contendo as propostas das particípantes inabilitadas serão

devolvidos ainda fechados, diretamente ou pelo correio, após definitivamente encerrada a fase de

habilitação.

8.8 - Aberto o Envelope 02, contendo as propostas, estas serâo examinadas e

rubricadas pelas licitantes presentes e pela_ Comissão. Serão desclassificadas as propostas que

apresentarem irregularidade, vícios ou defeitos que impossibilitem seu entendimento e não atendam as

especificaçoes do Edital, item 7.3.

8.9 - Das fases de habilitação e julgamento das propostas serão lavradas atas

circunstanciadas a respeito, que deverá ser assinada pelos representantes presentes e pelos membros da
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Comissão Permanente de Licitação devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da

mesma. A omissão da assinatura por parte de uma proponente não invalidará o conteúdo e efeito da ata.

8.10 - Quando todas as empresas forem inabilitadas, a Comissão poderá fixar às

licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis paru a apresentação de nova documentaçâo, escoimada(s) da(s)

causa(s) da inabilitaçáo/náo cadastramento.

9 - DO JULGAMENTO E CLASSTFTCAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Na data fixada para a reunião de abertura dos envelopes 02, a Comissão de

Licitação devolverá às proponentes inabilitadas, mediante recibo, os respectivos envelopes 02 fechados e

inviolados. Caso a proponente inabilitada náo se fizer presente neste ato, o envelope 02 será devolvido,

através dos meios convencionais, após a homologação da licitação.

9.2 Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão

classificadas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor o proponente

que apresentar o MENOR PREÇO, GLOBAL.

9.3 - Em caso de empate, de duas ou mais propostas, far-se-á sorteio na mesma

sessão de julgamento ou em outra sessão para qual todos os licitantes serão convocados conforme

dispõe o § 2e do artigo 45 da Lei Federal 8.666/93.

9.4 - Se julgar necessário, poderá a Comissão suspender a sessão pública e, analisar

as propostas apresentadas pelos licitantes, em sessão reservada, com o objetivo de confirmar as

informações prestadas.

9.5 - Não se considerarà qualquer oferta ou vantagem não prevista nestes

instrumentos, bem como proposta alternativa, nem preço ou vantagem baseado nas ofertas dos demais

licitantes.

9.6 - A Comissáo Permanente de Licitação divulgará o resultado deste certame, no site

www. cond idodea bre u. pr. qov. br.

9.7 - 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 109, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

íO - DA COMPROVAçÃO DA REGULARIDADE FISCAL E Do DIREITo DE PREFERÊNCh DAs
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LeiComplementar 123/2006)

10.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentaçáo exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal (subitem 6.2, alíneas ,,a,, a

"e"), mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição.

10.2 - Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação

para as microempresas e empresas de pequeno porte.
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10.3 - Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores à proposta de menor

preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de

pequeno porte.

10.4 - Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno

porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada,

na propria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24

horas (vinte e quatro) horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor

inferior, será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

10.5 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada

vencedora do certame e havendo alguma restriçâo na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á

concedido prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do LICITADOR, para a

regularização da restrição e emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas com efeitos de

negativa.

10.6 - As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo

acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair do direito à contratação da

proponente e aplicação das sanções previstas no Artigo 81 cumulado com Artigo 87 da Lei 8.666/93.

10.7 - Após a entrega das certidôes e análise quanto à regularidade fiscal da

proponente, a Comissâo de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada

às demais proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, mural, "fac-símile" ou

publicação na imprensa oficial). 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 109, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

10.8 - Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no

subitem 10.5, ou não ocorrendo a contrataçâô ou a apresentação de nova proposta de preços pela

microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as microempresas ou

empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem í0.3, segundo a

ordem de classificação.

10.9 - Na hipotese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno

porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço

originalmente vencedora do certame.

1í - rMpuGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORTO

11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão,

qualquer interessado poderá solicitar esclarecimento, requerer providências ou impugnar o ato

convocatÓrio da Tomada de Preços, mediante requerimento fundamentado ao Presidente da Comissáo,

que caberá decidir sobre a petiçáo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

10
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apresentada ou a formulação da proposta, será designada nova data para arealizaçâo da sessão, através

dos mesmos meios de publicação utilizados inicialmente.

11.3 - As solicitaçÕes de esclarecimentos, providências, bem como a impugnação,

deverão ser protocolados no setor de protocolo, em tempo hábil, aos cuidados do Presidente, de forma

que o quanto antes se tome conhecimento da manifestação apresentada.

12 - DOS RECURSOS

12.1 - Somente serão aceitos recursos previstos na Lei 8.666/93, os quais deverão ser
protocolados, tempestivamente, na Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu/PR, no horário das 0B:00

às 11:30 e das 13:00 ás 17:30 horas, devendo ser dirigidos ao Sr. Prefeito Municipal, por intermédio da

Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisâo, no prazo de 0S (cinco) dias úteis ou,

nesse mesmo pruzo, fazê-lo subir, devidamente informado, à autoridade superior. Subindo ao

conhecimento da autoridade superior, deverá esta proferir decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis,

contados do recebimento do instrumento pela mesma, sob pena de responsabilidade.

12.2 - Ao licitante que manifestar intenção de recorrer lhe será concedido o prazo de

05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, para a sua apresentação.

12.3 - lnterposto o recurso, será comunicado os demais licitantes para apresentar
impugnação em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-

lhe assegurada vista imediata dos autos.

12.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis

de aproveitamento.

12.5 - A falta de manifestação, no prazo legal, importará a decadência do direito de

recurso e, consequente adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.

12.6 - Não serão conhecidos os pedidos de recurso, cujas petições tenham sido

apresentadas fora do prazo legal.

13 - DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
"

í3.1 - Após o julgamento e classificação das propostas o processo licitatório será

encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal para fins de deliberação quanto a adjudicação de seu obieto ao

licitante vencedor e homologação do certame.

13.2 - Homologada a licitação e celebrado o contrato, será a empresa vencedora

notificada, por escrito, para começar a executar os serviços.

14 - DOTAÇÃO OnçeUENTÁRtA
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:

14.1 - As despesas decorrentes da presente licitaçáo correrá

dotações, a saber:

07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

004 - Fundo Municipal de Saúde

10.301.0701 .1056 - Construção e Ampliação de Postos de Saúde

4260 - 4.4.90.51.00.00 - 371 - Unidade Básica de Saúde

a conta das seguintes

1s - CoNTRATAÇÃO

15.1 - O contrato terá vigênciade 12 (doze) meses, contados a partirda data de sua

assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, respeitados as exigências legais.

15.2 - Apos a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado, para, no

prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis apos a convocação, assinar e retirar o Contrato ou instrumento

equivalente, adaptado à proposta vencedora, sob pena de decair do direito de contratação e sujeitando-se

às penalidades previstas em lei.

í5.3 - Como condição para celebração da contratação, a licitante adjudicatária deverá

se encontrar nas mesmas condições requeridasha fase de habilitação.

15.4 - Quando o convocado não assinar o contrato ou rejeitar a ordem de serviço no

prazo e condições estabelecidas neste Edital, convocar-se-á os proponentes remanescentes, na ordem de

classificação, para Íazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,

inclusive quanto aos preços, atualizados de conformidade com o presente Edital, ou revogar a licitação,

independentemente da cominação prevista no art. 81 da lei 8.666/93.

15.5 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem

convocação para a contratação, ficam os licitantes não contratados liberados dos compromissos

assumidos.

í6 - DA EXECUçÃO DOS SERVTÇOS E RECEBIMENTO

16.1 - A execução dos serviços SERÁ EFETUADA no prazo máximo de até 60

(sessenta) dias, ressalvadas casos supervenientes devidamente comprovados.

16.2 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,

mediante termo circunstancipdo, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da

comunicação escrita da CONTRATADA à CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA

responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento

definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE. A

aceitação da obra pelo contratante se dará quando não houver qualquer pendência por

parte da CONTRATADA;

12
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b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissáo oesignada 
''1#ii 

autoridade

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso

do prazo de observação, oulistoria que comprove a adequação do objeto aos termos

contratuais observados o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93. O recebimento definitivo

deste Contrato deverá ser formalizado em até 60 (sessenta) dias do recebimento

provisório;

c) SERÃO REJEITADOS NO RECEBIMENTO, os serviços que apresentarem

especificaçÕes diferentes das constantes nas ESPECIFTCAçÕES TÉCNICAS DO

PROJETO, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item

í6.3 abaixo.

16.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituiçáo

ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipotese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua

complementaçáo ou rescindir a contratação, sem prejuÍzo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em

conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco)

dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

í7 - DAS CONDIçÔES DE PAGAMENTO

17.1 - Os pagamentos serão efetuados conforme a apresentação de ordens de

serviço aprovadas pelo servidor municipal o Engenheiro Responsável pela fiscalizaçáo, mediante
Iiberação do Fundo Estadual de Saúde, o qual será depositado em conta corrente da proponente

vencedora, mediante apresentação da nota fiscal correspondente pela proponente vencedora e
prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Seruiço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.

17.2 - O Engenheiro Civil, devidamente cadastrado no CREA-PR, servidor municipal,

especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará as mediçÕes e

analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato cumprimento das

obrigaçÕes do contrato no período da mediçáo, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a

execução.

17.3 - Os preços pactuados no presente certame serão fixos e irreajustáveis, não

cabendo atualização financeira quanto à valoração do objeto contratado.

de , 6, 
"ii [-]".,,

{,,'',.fi1"'
§ -t F---
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17.4 - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser

contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

í8 _ DAS PENALIDADES

18.1 - Em relação à empresa vencedora que não cumprir as obrigações assumidas,

estará a Administração autorizada a exigir perdas e danos.

18.2 - Multa de mora equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de

empenho, caso o atraso dos serviços seja superior a 30 (trinta) dias, sem prejuízo das demais penalidades

previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93.

18.3 - As sanções por inadimplemento que poderáo ser:

a)Advertência;

b) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração pelo prazo de até dois anos;

c) Declaração de idoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

í9 - DTSPOS!ÇOES GERATS

191 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor,

farão parte integrante da contratação.

19.2 - O proponente ao participar da presente operação, expressa automaticamente

concordância aos termos deste Edital.

fase da licitação:

19.3 - E facultado ao Presidente da Comissão ou à autoridade superior, em qualquer

a) a promoção de diligência a esclarecer ou complementar a instrução do Processo,

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da

sessão pública;

b) revelar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de

habilitação e classificação do proponente, desde que sejam irrelevantes, não ficaram o

entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princÍpios básicos da

licitação;

c) convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao

entendimento de suas propostas.

19.4 - Fica assegurado à Administração o direito de revogar a presente licitação por

razóes de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado pertinente e

suficiente para justificar tal conduta, e a anulará por ilegalidade de ofício ou mediante provocação de

terceiros, de parecer escrito e devidamente fundamentado, dando ciência aos participantes, na forma da

legislaçâo vigente.

al

Rüirritâ
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19.5 - No caso da sessão pública, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes

de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda

do Presidente e serão exibidos, ainda fechados de forma indevassável e com as rubricas, aos

participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

19.6 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e ou

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.7 - Após apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, satvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Presidente da GPL - Comissão
Permanente de Licitações.

í9.8 - Se alguma data marcada ou de fim de contagem de prazos coincidirem com

decretaçâo de feriado ou outro fato supervenienie de caráter público que impeça a realização de qualquer

procedimento, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil subsequente.

19.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á

o dia do inÍcio e incluir-se-á o do vencimento, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os prazos em

dias de expediente no Município de Cândido de Abreu/pR.

19.10 - As normas que disciplinam este certame serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da futura contratação.

19.11 - Como condição para a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá se

encontrar nas mesmas condiçôes requeridas na fase de habilitação, bem como assim para o recebimento

dos pagamentos relativos aos serviços prestados e aceitos em toda a vigência da contratação.

19.12 - Para as demais condiçôes de contratação observar-se-ão as disposições

constantes na Minuta do Contrato (Anexo Vll).

19.13 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Presidente da
Comissão com base na legislação vigente.

19.14 - Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento

das obrigaçÕes necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando, solicitados

formalmente, por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, sito à Avenida paraná, 3,

Centro - CEP: 84.470-000 - FONE: (043) 3476-1222 - ramal 209, de segunda a sexta-feira nos horários

das 08:00 às 1 1:30 horas e das 13:00 às 17:30 horas.

20 - ANEXOS DO EDITAL

20.1 - lntegram o presente edital os seguintes anexos:

a) Anexo I - Modelo de proposta de preços;

b)Anexo ll - Declaração de lnexistência de lncompatibilidade Funcional

c) Anexo lll - Declaração não emprega menor;

d) Anexo lV - Declaração inexistência de fato superveniente;

I

c
.ú

;--,-»5-'
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e) Anexo V - Carta credencial;

f) Anexo Vl - Declaração de que a proponente se enquadra

microempresa;

g)Anexo Vll - Minuta de contrato;

h)Anexo Vlll- Termo de renúncia;

i) Anexo lX - Declaraçáo de responsabilidade técnica;

MunicÍpio de Cândido de Abreu/PR,
-de-

como pequena ou

de 2014.
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TOMADA DE PREÇOS N._/2014

ANEXO t - PROPOSTA DE PREÇOS

A CovrrssÃo oe LrcrrRçÃo

Rrr.:TounoA DE PREÇos N" 12014

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços relativa à

contratação de empresa especializada para construção de uma Unidade Básica de Saúde Tipo l, em

alvenaria e concreto armado, de acordo com a RESOLUÇÃO SESA no 578/20í3 e no 598/20í3, e em

conformidade com o Projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico
financeiro em anexo ao Edital.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto e de R$ (inserir o valor por

extenso).

O prazo de execuçáo do objeto é de acordo com o cronograma-físico-financeiro, contados a partir da data

de assinatura do Contrato.

O prazo de validade da proposta de preços e de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida

para o recebimento e abertura da proposta pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

(local), de 2014.

Assinatura e carimbo

(representante legal)

-de-
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TOMADA DE PREÇOS r.r"_/20í4

ANEXO II

DEcLARAÇÂo oe rnexrstÊructA DE tNCoMpATtBtLtDADE FUNCtoNAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vínculo de

parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido em

cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro habilitado

ou de servidor encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

de de2014

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

E CARIMBO DA EMPRESA

18
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TOMADA DE PREÇOS N"_/20í4

ANEXO ilt

DEcLARAÇÃo r.tÃo EMeREGA MENoR

(inciso V, do art. 27 da Lei no 8.666/93, acrescido pela Lei no 9.854/99)

A empresa. ......., CNPJ n.o .............. ......, por intermédio

de seu representante legal, o(a) Sr.(a) portador(a) da Carteira de

ldentidade no............... e do CPF no....................., DECLARA que, sob as penas da Lei, para fins

do disposto no inciso V do artigo 27 daLei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no g.854, de

27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

,ra]lt.
t:
\r)\

de .... de 2014

Assinatura e carimbo

(representante legal)

Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
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TOMADA DE PREÇOS N"_/2014

ANEXO IV

DEcLARAÇÃo oe truexsrÊructA DE FATo SUeERVENIENTE

ruPEDrnvos DA HABtLrreÇÃo

A empresa , CNPJ/MF no ..............

sediada à ................ .........(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que

até a presente da inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo

licitatorio, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do artigo 32,

§ 2o da Lei 8.666/93.

(Declarante)

Nome:

RG:
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ANEXO V . CREDENCIAMENTO

A Comissão Permanente de Licitaçoes do Município de Cândido de Abreu-PR

Ref: Tomada de Preços no _12014

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, portador da Cédula de ldentidade, R.G. no

inscrito no CPF/MF, sob no na qualidade de

responsável legal pela proponente vem, pela

presente, informar a V. Sas. que o Sr (a). , portador (a) da Cedula de ldentidade no

e CPF n' é a pessoa designada por nós para representar

nossa empresa junto a Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu-PR e acompanhar a sessão de abertura

e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, assinar atas e demais documentos,

bem como poderes para interpor recurso e desistir de sua interposição a que se referir a licitação em

epÍgrafe.

Atenciosamente,

de 2014.

Razão Social:

Representante Legal:

CPF:

de
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ToMADA DE pREÇos N"_/20í4 \"í

ANEXO VI

DEcLARAÇÃo oe MtcRoEMpRESA ou
EMPRESA DE PEOUENO PORTE

Ret Tomada de Preços n' J2014

O signatário de presente, o senhor , representante legalmente

constituído da proponente declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida

sob o regime legal de (micro empiesa ou empresa de pequeno porte), conforme conceito
legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n.
123106.

_(local),_de_de2014.

(nome e assinatura do responsável legal)
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TOMADA DE PREçOS N"_/2014

ANEXO VII- MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 12014

coNTRATo PARA execuçÃo DE oBRA euE
ENTRE sr cELEBRAM o luruxrcipro oe cÂruotoo

DEABREUEAEMPRESA

O Município de Cândido de Abreu, pessoa jurídica de direito público, sito a Avenida Paraná, no 03, Centro,

Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal Senhor.lOSÉ MARTA REIS JUNIOR,

Portador da Cédula de ldentidade RG 5.711.342-1 SESP/PR, inscrito no CPF/MF 024.056.029-97,

brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu/PR, a seguir denominado

CONTRATANTE, e a Empresa pessoa jurídica de direito privado,

com endereço à inscrita no CNPJ/MF neste ato

representada por seu (sua) representante ou Responsável Legal, Senhor (a)

inscrito no RG e CPF/MF a seguir denominada GONTRATADA,

acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da licitaçâo, modalidade TOMADA

DE PREçOS, do tipo MENOR PREÇO, GLOBAL, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, assim

como pelas condiçóes do Edital de TOMADA DE PREÇOS _12014, pelos termos da proposta da

CONTRATADA datada de _lJ_ e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,

obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente tem por objeto a contratação de empresa especializada para construção de uma Unidade

Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e concreto armado, de acordo com a RESOLUçÃO SESA no

57812013 e no 598/20í3, e em conformidade com o Projeto, memorial descritivo, planitha

orçamentária e cronograma físico financeiro em anexo ao Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA. REGIME DE EXECUÇÃO

A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada

global.

cLÁusuLA TERcETRA - LEGTSLAÇÃo AplrcÁvel E DA vrNcuLAçÃo Do coNTRATo
A legislação aplicávela este Contrato é a constante da Lei Federal8.666/1993 e suas alterações e demais

disposiçoes aplicáveis a Licitaçâo e Contratos Administrativos, bem como as Cláusulas deste instrumento

e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
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face das

por despacho fundamentado por

assessor jurÍdico desta municipalidade.

5 2e - lntegram este contrato, o Edital de Tomada de Preços no J2014 e seus Anexos, Proposta

de Preços Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam.

§ 3n - Apos a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a

CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente protocolada.

cLÁusuLA QUARTA - SUBORDTNAÇÃO AS NORMAS LEGATS E CONTRATUATS

As partes se declaram sujeitas às normas previstas à Lei Federal 8.666/93, ao Edital de Tomada de

Preços _12014 e às cláusulas expressas nesteContrato.

cLÁusuLA euINTA - oBRlcAÇôes oe CoNTRATADA

Constituem obrigaçóes da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato:

| - Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas e apresentar a

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução, no início da execução do Contrato;

ll - Recrutar e contratar a mão de obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade,

sem qualquer solidariedade do CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os

relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, com relaçâo ao

contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos,

tais como: controle de frequência, fiscalização e orientação técnica, controle, ausências permitidas,

licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.,

lll - Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que

verificar na execuçáo dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência;

lV - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se

obrigam a atender prontamente; 
_

V - Pagar empregados em dia e exibir ao GONTRATANTE, sempre que solicitada, as folhas de

pagamento e as guias de recolhimento de contribuição previdenciária (INSS) e do FGTS, em que se

comprove a inclusão dos empregados utilizados na execução dos serviços contratados;

Vl - Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do

CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados;

Vll - Utilizar equipamentos adequados necessários à boa execução dos serviços sob sua

responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de

acidentes e danos materiais que possam resultar ao CONTRATANTE ou a terceiros;

Vlll - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçôes resultantes da execução ou de

materiais empregados;

,',r-182
j . .'.

§ 1n - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em

contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis,
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contrato;

X - Respeitar e Íazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na

legislação pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigações, quando seus empregados

forem vítimas de acidentes de trabalho no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que

verificadas nas dependências do CONTRATANTE;

Xl - lmplantar na obra a sinalização de acordo com as normas de Segurança de Trabalho vigentes;

Xll - Fornecer ao pessoal da obra capacete e distintivo de identificação (chapa) no qual conste o

nome ou logomarca da empresa, nome e o número do empregado e sua função. O empregado deverá,

obrigatoriamente, usar o capacete e o distintivo, de modo visÍvel, enquanto trabalhar no local da obra, de

forma a possibilitar sua segurança e identificaçáo;

Xlll - lnformar ao CONTRATANTE, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o

nome e o respectivo número da carteira de identidade dos empregados alocados na prestação dos

serviços;

XIV - lnformar ao CONTRATANTE, também para efeito de controle de acesso às suas

dependências, todas as ocorrências de afastamento definitivo e novas contrataçôes de empregados,

sendo aquelas num prazo de 24 horas e estas até o dia do início do trabalho;

XV - Manter seus empregados a serviço do CONTRATANTE devidamente identificados com

crachá, sendo permitido o uso de jaleco com emblema da CONTRATADA;

XVI - Fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e serviços a que se obrigou, cabendo-lhe,

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercitada

pelo CONTRATANTE;

XVll - Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou

anexadas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela CONTRATADA a

inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o

CONTRATANTE;

XVlll - Na hipótese de o CONTRATANTE vir a integrar o polo passivo de reclamatorias trabalhistas

ajuizadas por empregados da CONTRATADA, esta ficará obrigada ao pagamento ao CONTRATANTE de

valor correspondente a um salário mensal do empregado reclamante à época da integração do

CONTRATANTE à lide, se o contrato estiver em vigor, ou, não estando, de valor correspondente ao último

salário mensal percebido pelo empregado, devidamente atualizado, ficando ao GONTRATANTE

autorizado a deduzir o citado valor da proxima fatura a ser paga, ou, na impossibilidade, a debitar da

caução existente;

XIX - lndenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pelo

CONTRATANTE por força de sentença judicial que reconheça a existência de vínculo empregatÍcio entre

o CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;
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XX - Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, ainda

que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE;

XXI - A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a descontar o valor correspondente aos

referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos ou da

garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial,

XXll - Responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a

sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus

empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando ao

CONTRATANTE o exercício do direito de regresso, eximindo o CONTRATANTE de qualquer

solidariedade ou responsabilidade;

XXlll - Responder, também, por danos causados a prédios circunvizinhos, a via pública ou a
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra os citados danos, com fiel

observância das exigências das autoridades públicas competentes e das disposições legais em vigor;

XXIV - A ausência ou omissáo da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA

das responsabilidades previstas neste contrato;-

XXV - Aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem

necessários até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

XXVI - Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia

e expressa autorização do CONTRATANTE;

XXVII - Atender, através de seus responsáveis técnicos e/ou administrativos, eventuais

convocaçÕes do CONTRATANTE;

XXV|ll - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório

durante toda a execução do contrato,

XXIX - Promover as gestÕes junto a Prefeitura Municipal da localidade, e outros concessionários

dos serviços públicos (água, luz, telefone, etc.) no sentido de obter junto aos orgãos competentes,

licenças, concessões de uso temporário e alvará, bem como remanejamento, desvios temporários de

infraestruturas de redes.

Xxx - Facilitar todas as atividades de fiscalização da obra, fornecendo todas as informaçÕes *
elementos necessários;

XXXI - Providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, apos a assinatura do contrato, o registro

da obra no INSS e o Alvará de Execução ou o Protocolo de entrada, junto à Prefeitura Municipal local,

apresentando comprovante da matrícula da obra e o Alvará para liberaçáo da primeira medição de

serviços executados;

XXXII - Quando da conclusão da obra, fornecer à fiscalização da obra os dados tecnicos de
qualquer elemento ou instalaçâo da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer
dos trabalhos, para elaboração dos desenhos "como executado";

t.'"1

:it FIY
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XXXlll - A Secretaria de Obras e Desenvolvimento, por razões de interesse público pr"tamAíà

justificadas, fica reservado o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execuçâo dos

serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, e a aquisição, por ajuste

entre as partes, dos materiais existentes no local da obra e a ela destinados;

XXXIV - A contratada ficará responsável, durante a execução dos serviços, por eventuais infrações

de postura ou de regulamentos administrativos a que venha a dar causa, não sendo o Contratante

responsabilizado, como dono do predio, quer por acidentes de trabalho dos empregados da Contr,atada,

quer por danos a terceiros, resultante da ação, omissão ou negligência da Contratada;

XXXV - A empresa vencedora deverá colocar no local da obra placa de identificação conforme
modelo padrão a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento.

cLÁusuLA sExTA - oBRtcAÇOeS Oe CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE além das demais previstas neste Contrato:

| - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA,

efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Décima Segunda;

ll - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informaçÕes

que se fizerem necessários à execução da contratação;

lll - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades

observadas no cumprimento da contratação;

lV - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penaÍidades

e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da

CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo

dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal g.666/93.

Vl - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade

da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo ZO, da Lei Federal 9.666/93.

cLÁusuLA SÉTIMA - Do PRAzo DE ExEcuÇÃo, Do tNícp Dos sERVtços E pRoRRoGAÇÃo

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste contrato inteiramente

concluído, em condições de aceitação e de utilização, em conformidade com o cronograma-físico-
financeiro, contados a partir do 5e (quinto) dia da data da assinatura da Ordem de Serviço.

§ 1a - Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 10e (décimo) dia contado da assinatura

da Ordem de Serviço.

§ 2q - Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) Houver alteraçáo do prazo e/ou de especiÍicaçÕes técnicas pelo CONTRATANTE,

b) Houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do

CONTRATANTE;
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concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do

CONTRATANTE;

Por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execuçáo;

Atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outro devidamente justificados e

aceitos pelo CONTRATANTE;

Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre ouros, desde que tenham influência direta

sobre o fornecimento do objeto contiatado;

g) Outros casos previstos em lei.

§ 3e - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato 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 decorrente de força maior.

§ 4e - Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por

escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

§ 5n - O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condiçôes da licitação, não cabendo direito à
coNTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

cLÁusuLA olrAVA DA FtscAltzAÇÃo, TESTES, REUNTôES DE cERENctAMENTo E

coMUNtcAçÃo.

A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feito pelo CONTRATANTE através do
profissional Engenheiro Civil responsável. A fiscalização procederá mensalmente, a contar da
formalização deste Contrato, à medição baseada nos servrços executados, elaborará o boletim de
medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma
físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços
executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a
situação inclusive para fins de aplicação de penalidades previstas, se for o caso.

§ 1e - A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros,

especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) lnspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;

b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

§ 2e - A CONTRATADA deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CoNTRATANTE
para representá-la na execução do contrato.

§ 3n - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de
Ocorrências - BDO, o qual diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da

d)

e)
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CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

§ 4q - A execuçáo de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização

prévia da fiscalização.

§ 5e - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,

vícios ou incorreçÔes nâo revelados até o recebimento definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido,

removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o
CONTRATANTE.

§ 6e - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante de má execução ou má
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou
prestaçÕes da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste

normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoçâo

e/ou substituiçáo do material rejeitado.

§ 7q - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da

CONTRATADA.

§ 8e - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniôes de gerenciamento um ao outro. A
finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

§ 9e - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á

efetiva, apos o seu recebimento.

§ 10e - A ação ou omissão total ou parcial do orgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA da

responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica.

§ 11n - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalizaçáo

tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades

previstas no presente contrato, na Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores.

§ í2e - A fiscalização por parte da CONTRATANTE nâo eximirá ou reduzirá em nenhuma

hipotese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo

que não indicada pela fiscalização.

cLÁusuLA NoNA - DA SEGURANçA E MED|CINA DO TRABALHO

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva

de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
proteção individual - EPl, deverá treinar e tornar obrigatório o uso do Epls.

§ 1e - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente,

conter a identificação da CONTRATADA.

§ 2n - A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à
negligência ou descumprimento da Lei Federal 6.514177, Portaria 3.214, de Ogl}6t7g, Normas

Regulamentares - NRs 01 a28 e, em especialas NRs 04, 0S, 06 e 19.
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5 3e - Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condiçÕes de higiene e.segurança

necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra,

de acordo com as Normas Regulamentares - NRs aprovadas pela Portaria 3.214, de 08/06/78, Lei Federal

6.514, de22112177.

§ 4e - O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança,

estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de

lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da

obra.

§ 5a - Cabe a CONTRATADA solicitar ao GONTRATANTE a presença imediata do responsável
pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes da execuçáo dos serviço: ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou

destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamaçÕes que possam surgir
com relação ao presente contrato.

Parágrafo único - A CONTRATADA responsabilizará pela solidez do objeto deste contrato, nos termos

do art.618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços podendo o

CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugna-lo quando contrariarem a boa técnica ou

desobedecerem aos projetos, especificações técnicas e/ou memoriais.

CLÁUSULA DÉGIII,IA PRIMEIRA - DESPESAS oRÇAMENTÁRnS

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão por conta da dotaçâo específica,

a saber:

07 _ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

004 - Fundo Municipal de Saúde

10.301.0701.1056 - Construçáo e Ampliaçâo de postos de Saúde

4260 - 4.4.90.51.00.00 - 371 - Unidade Básica de Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VALOR E CONDIçÔES OE PAGAMENTO

O preço global paru a execução do objeto deste contrato, a preço fixo e sem direito a reajuste dos preços

unitários, e de R$ ( :.................), daqui por diante denominado "VALOR

CONTRATUAL".

§ 1e - Os pagamentos serão efetuados conforme a apresentação de ordens de serviço
aprovadas pelo servidor municipal o Engenheiro Responsável pela fiscalização, mediante tiberação
do Fundo Estadual de Saúde, o qual será depositado em conta corrente da proponente vencedora,
mediante apresentação da nota fiscal correspondente pela proponente vencedora e prova de
regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.
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§ 2n - O Engenheiro Civil, devidamente cadastrado no CREA-PR, servidor municipal,

especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará as

mediçôes e analisará o avanço físico*real dos serviços e o cronograma e verificará o exato

cumprimento das obrigações do contrato no período da medição, quanto a quantidade, qualidade

e ao prazo previsto paa a execução.

§ 3e - Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a correspondente

fatura no Departamento de Finanças, atendendo as exigências a seguir:

| - Nota fiscal/fatura com a discriminação resumida dos serviços executados, período de execução

da etapa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a

retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura ou entrelinhas e
que esteja certificada pelo técnico fiscal;

ll - Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS do mês de execução do serviço,

devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados

referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra, e copia da guia de recolhimento do Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitada e

autenticada em cartorio, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao

FGTS/INSS, exclusivo para obra;

§ 4n - A liberação da primeira parcela flca condicionada à apresentação:

I - Da ART pela Contratada;

ll - Da quitação junto ao INSS, atraves de matrícula e CND;

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

§ 5n - A liberação da úttima parcela fica condicionada à apresentação:

| - Da certidão negativa de debitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;

ll - Do termo de recebimento provisorio,

§ 6e - Os pagamentos serão efetuados, conforme medição por parte do responsável pela

fiscalização da execuçáo da obra e do contrato, conforme item antecedente.

§ 7e - Não gerarão direito a reajuste de atualização monetária os serviços que forem entregues

com atraso imputável à contratada.

§ 8q - Os preços pactuados no presente certame serão fixos e irreajustáveis, não cabendo

atualização financeira quanto àvalorizaçáo do objeto contratado.

§ Oe - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada,

não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

§ 10n - Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma físico-financeiro não forem

executados, qualquer serviço da parcela mensafseguinte não será pago.

cLÁusuLA DÉcrMA TERGEIRA - Dos sERVrÇos NÃo pREvlsros

,f.-r. _1.py

\*ÍY'
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Por determinaçáo do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas

condiçÕes contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizerem na obra, em até 25o/o

(vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato.

§ 1n - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

§ 2n - Se no contrato não houver sidotontemplados preços unitários paru a obra, esses serão

fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no "caput" desta cláusula.

cLÁusuLA DÉctMA QUARTA - Do REGEB|MENTo Dos sERVtÇos

O objeto deste contrato será recebido provisoriamente, em no máximo ate 15 (quinze) dias após a
comunicação da conclusão do objeto deste contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a

CONTRATADA responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento

definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pela

GONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

§ 1e - O recebimento definitivo do objeto deste contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta)

dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE.

§ 2n - o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da

obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAs PENALTDADES

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 obrq;

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso na colocação de

placa, conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE, contado a partir do 10o (décimo) dia

da data da assinatura do contrato;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a

CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

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 do CONTRATANTE,

devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 14 (quinze) dias, da data da

aplicação da multa, sem prejuízo de outras sançÕes contratuais;

Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisão do contrato

conforme o estabelecido na cláusula Décima Setima, § 1a;

Suspensão do direito de participar em licitações e contratos advindos de recursos do

CONTRATANTE, ou de qualquer orgão da administraçâo direta ou indireta, pelo prazo de ate

2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisão contratual ou

declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em

conformidade com a gravidade da inlração cometida pela CONTRATADA.

c)

d)

e)
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§ 1e - 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 de pagamento vincendas ou será descontada do valor da

garantia da execução.

§ 2n - As penalidades previstas no "caput", poderão cumular-se e o montante das multas não

poderá exceder a 30o/o (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de

rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA APLTCAÇÃg DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicaçáo das penalidades/multas previstas na

cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração

dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao CONTRATADO dos atos

a serem realizados.

§ 1'- E facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando

não concordar com as penalidades aplicadas.

CLÁUSULA DÉcIMA sÉilMA- DA REScISÃo

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o contrato independentemente de interpelação judicial,

sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) Quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;

b) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o contrato a quaisquer empresas ou

consorcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

c) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA

sem justificativa aceita peto CONTRATANTE;

d) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da

CONTRATADA e desobediência dadeterminaçâo da fiscalizaçáo; e

e) Demais hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alteraçÕes posteriores.

§ 1e - Decorrido atraso na execução do objeto, por perÍodo igual ou superior a 1/3 (um terço) do
prazo de execução sem manifestação da CONTRATADA, estará caracterizada a inadimplência da mesma

ficando assegurado ao GONTRATANTE tomar as medidas cabÍveis paru a rescisão contratual e a
aplicação da multa em conformidade com o estabelecido na cláusula Décima Quinta, letra e,

§ 2q - A rescisão contratual, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará

a apuraçâo de perdas e danos, a perda da garantia de execução sem embargos da aplicação das demais
penalidades legais cabíveis.

§ 3n - Declarada a rescisão do contrato, a CONTRATADA se obriga a entregar o objeto deste

contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

i.,,, Lgq
\. N-,t ---*+
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clÁusum oÉorul otrAVA - DA DocuuexrnÇÃo coNTRATUAL

lntegram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os

seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o

instrumento convocatório, projetos, especificaçÕes técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilha de

serviços, cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

cLÁusuLA DÉctMA NoNA - Dos cAsos onussos
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e

aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS ALTERAÇOES

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMO DE ADITAMENTO, quaisquer alterações nos

projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos ou nos valores,

decorrentes das obrigaçôes assumidas pela CONTRATADA.

cLÁusuLA ucÉstMA pRtMElA - DA vrcÊNin
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do
presente contrato administrativo.

CLÁUSULA UGÉSIMA SEGUNDA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a GONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como'dos

demais documentos vinculados ao presente contrato.

cLÁusuLA vrcÉstMA TERCE|RA - DAS DtSpOSrçÕES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado

entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

§ '1' - Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto, em
qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital,

deverá a GONTRATADA notificar a fiscalizaçâo e aguardar instruçôes sobre os procedimentos a serem

seguidos.

CLÁUSULA UGÉSIMA QUARTA- FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questÕes

oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente lnstrumento Contratual em 02 (duas)

vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Cândido de Abreu, _ de de 2014.

José Maria Reis Junior

Prefeito Municipal

Contratante

xxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada
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Testemunhas:

Secretaria Municipal de Gestão de

Assinatura e CPFAssinatura e CPF
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TOMADA DE PREÇOS N" /2014

ANEXO VIII - TERMO DE RENUNCIA

A comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de cândido de Abreu pr

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de preços no

-12014, 
tipo MENOR PREÇO, GLOBAL por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as

penas impostas pela Lei no 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não pretende recorrer da decisão da

Comissâo de licitaçâo, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim,
expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o
curso do procedimento licitatorio, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preços dos
proponentes habilitados.

de 2014

nome e assinatura do representante legal da proponente

t.

H:,,
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TOMADA DE PREÇOS N"_/2014

ANExo rx - DEcLAnnÇÃo DE REspoNsABtLtDAoe rÉcucl

Referente: Edital Tomada de Preços no J2014.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução no 2í8 de

29106173 e no 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federalde Engenharia, Arquitetura e Agronomia,

declaramos que o(s) responsável(veis) técnico(s) pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é

(são):

no Nome Especialidade CREA no
Data do

Registro
Assinatura

Declaramos, outrossim, que o(ós) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao

nosso quadro técnico de profissionais.

(local), _ de de2014

(nome e assinatura do responsável legal)
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Parecer ne

Protocolo ns

lnteressado:
Assunto:

2251201 4-PG, de 04109/,201 4
1 .67 31 2O1 4, de O2l O6 I 201 4
Secretaria Municipal de Saúde
Tomada de Preços. Construção de Unidade Básica de Saúde
Tipo I

Em cumprimento às disposições contidas no inciso Vl e parágrafo
único, ambos do art. 38 da lei ns 8.666/93 (Estatuto das LicitaçÕes), a Secretaria de
Gestão de Licitaçôes e Contratos submete à consideração desta Procuradoria, para
parecer, minutas do edital de Tomada de Preços e do contrato correspondente,
que tem como objeto a contratação empresa especializada para construção de uma
Unidade Básica de Saúde Tipo L em alvenaria e concreto armado. de acordo com a
RESOLUÇÃO SESA NO 57812013.

A importância estabelecida como preço :máximo e de R$ 571.754,97.
O estabelecimento de preço máxirno obedece ao contido no inciso XXI do arl.27 da
Constituição Estadual.

O tipo àa licitação ora encetada é a de menor preÇo qlobal conforme
consta do edital. Essa modalidade está amparada pelo inciso I do § 1s do art. 45 do
Estatuto das Licitações.

Analisando-se o texto, verifica-se que buscou-se adequá-lo às
disposiçÕes do referido Estatuto, conforme aplicável ao càso, na forma de seu art.
22, inciso Il, constando as características e condições típicas daquela modalidade,
em obediência, inclusive, à determlnação constante do inôi§o XX do art. 27 da
Constituição Estadua!.

Também se tomou o cuidado de vedar a participação de empresas
inadimplentes com o sistema de seguridade social, conforme estabelecem o art.
195, § 3s da Constituição Federal, o art. 29, inciso lV do Estatuto das LicitaçÕes e
Resolução ns 8.631/95 do Tribunal de Contas do Estado (item 6.2).

A minuta do Edital prevê, no item 6.5 o cumprimento pelos
proponentes da obrigatoriedade imposta pela lei federal ns 9.854, de 27 .10.99, que
incluiu novo inciso (V) ao art. 27 do Estatuto das Licitações, ou seja, a parte
proponente, quando pessoa jurídica, deve comprovar o cumprimento da disposição
constante do inciso XXXlll do art. 7s da Constituição Federal. Tal medida visa
assegurar a integridade do menor, não deixando que haja abusos por parte de
empregadores.

As dotaçÕes necessárias para o dispêndio previsto são informadas no
item 14, supondo-se, assim, estarem também em conformidade com o Plano
Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, posto que lastreadas em
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apenso ao processo,
14 do Estatuto das

informação do senhor Secretário Municipal de Finanças
observando-se, assim, a determinação constante do art.
Licitações.

A forma de apresentação dos documentos de habilitação (item 6),
bem como das propostas de preços (itens 7) estão bem claras no documento,
assim como as penalidades previstas para proponentes vencedoras do processo
licitatório que se demonstrarem inadimplentes (item 18).

O Colendo Tribunal de Contas do Estado tem sido bastante severo na
análise de processos licitatórios submetidos à sua consideração, mormente no que
tange ao objeto social das proponentes, que deve ser coincidente com o licitado. A
minuta do edital consigna essa exigência no item 3.2.

Quanto a minuta do contrato, verifica-se que constam os requisitos
essenciais conforme estabelecido no art. 55 do Estatuto das Licitações, além de
detalhes relacionados à própria licitação.

Deste modo, acreditamos que as minutas analisadas foram
elaboradas de conformidade com as normas aplicáveis, podendo a licitação ser
real;tzada.

E o parecer, s.m.j.

Procuradoria Geral do Município de Cândido de Abreu, em 04 de
setembro de2014.

À

Secretaria Municipal de Administração

1. Aprovo o Parecer.

2. Dê-se sequencia ao processo.

Em O4lO9l2Ol4
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EDTTAL DE TOMADA DE PREÇOS No 17t2014

r- pneÂMguuo

1.1 - O Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, através de sua Comissão

Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria 13912013, publicada no Diário Eletrônico do Município,

com a devida autorização expedida pelo Senhor Prefeito, UOSÉ MARIA REIS JUNIOR, e de conformidade

com a Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna

público a realizaçáo de licitação, as 09h00min do dia 25 de setembro de 2O14, na sede da Prefeitura

Municipal, sala de licitaçÕes, sito à Avenida Paraná, 03, Centro, Cândido de Abreu-PR, na modalidade

TOMADA DE PREçOS, tipo MENOR PREçO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para a

execução do objeto constante no subitem 2.1 deste Edital.

1.2 - Uma vez declarado pelo Presidente o encerramento do prazo paru a entrega dos

envelopes, nenhum outro poderá ser recebido.

'1.3 - O recebimento dos envelopes será até 09h00min, do dia 25 de setembro de

2014, no local retro estabelecido.

í.4 - Os envelopes poderão ser entregues no setor de protocolo desta Prefeitura ou

diretamente ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

2 - OBJETO DA L|C|TAÇÃO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para construção
de uma Unidade Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e concreto armado, de acordo com a

RESOLUçÃO SESA no 57812013 e no 598/20í3, e em conformidade com o projeto, memoriat

descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro em anexo ao Edital.

2.2 - O Edital e demais documentos pertinentes à licitação em apreço estarão

disponíveis na página desta Prefeitura Municipal na internet, no endereço www.candidodeabreu.pr.qov.br,

LlclTAÇÓES - TOMADA DE pREÇOS 17t2014. Uma vez retirado o Editat.

TIPO: Menor Preço Global.

REGTME CONTRATAÇÃO: empreitada por Preço Gtobat.

CONDIçÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados conforme a aprêsentação de
ordens de serviço aprovadas pelo servidor municipal o Engenheiro Responsável pela fiscalizaçâo,
mediante liberação do Fundo Estadual de Saúde, o qual será depositado em conta corrente da
proponente vencedora, mediante apresentação da nota fiscal correspondente pela proponente
vencedora e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (!NSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.

2.3 - O valor máximo global estimado para o presente certame será de R$

571.754,97(quinhentosesetentaeummil esetecentosecinquentaequatroreaisenoventaesete
centavos).
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2.4 - Prazo de Execução da Obra: de acordo com o cronograma-fi§rco-frn,

contados a partir do 5e (quinto) dia, após assinatura da Ordem de Serviço.

3 - DAS cotrolÇÕes DE pARTtcrpnçÃo

3.1 Poderão participar da presente licitação empresas cadastradas na

correspondente especialidade e, as que não estiverem cadastradas deverá realiza-la até o terceiro

dia anterior à data do recebimento das propostas, conforme estabelece §§ 2e e 9e do artigo 22 da

1ei8.666/93.

3.2 - Poderá participar do certame licitatório, empresa que esteja de acordo com o

RAMO DE ATIVIDADE a que se refere esta licitação, regularmente estabelecida e que satisfaçam as

condiçÕes exigidas no presente Edital.

3.3 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam

cumprindo a sanção prevista nos incisos lll e lV do art. 87 da Lei Federal 8.666/93.

3.4 - Não há no seu quadro de sócios, dirigentes ou técnicos responsáveis, servidores

públicos municipais pertencentes ao quadro proprio do Executivo ou Legislativo Municipal.

3.5 - Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e nâo emprega menorde dezesseis anos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 daLei 8.666, de 21

de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de novembro de 1999; ressalvado o emprego de menor,

a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, Anexo lll.

3.6 - Para atendimento ao § 2e, do Artigo 32, da Lei 8.666/93 que, até a presente data,

inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatorio, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, Anexo lV.

3.7 - Na presente licitação não se admitirá a participaçâo de empresas em consórcio.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor far-se-á

necessário o CREDENCIAMENTO (Anexo V) passado em papel timbrado, com menção expressa de

que lhe confere amplos poderes, inclusive para apresentar recursos e desistir de sua interposiçâo e

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento

(CONTRATO SOCIAL, REGISTRO COMERCIAL OU EQUIVALENTE), que comprove os poderes do

mandante para a outorga, os quais serão apresentados fora dos Envelopes 01 e 02.

4.2 - Só terão direito de uàar a palavra, rubricar, ter acesso à documentação e as

propostas, apresentar reclamaçÔes ou recursos e assinar a ata, representante legal dos concorrentes

habilitados para o ato e os membros da Comissão de Licitação.

4.3 - A não apresentação da carta de credenciamento não implica a inabilitação do

licitante proponente, valendo, contudo, sua proposta escrita, nc entanto, o impede de se manifestar

durante a sessão de abertura dos envelopes.

Secretaria Municipal de Gestão de ,,I:i"ti:"'^*"r,,n
LicitaçõeseContrato: - . ;sL§{!
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4.4 - O credenciamento será exibido pelos portadores antes do início dos trabalhos da

abertura dos envelopes, ficando retidos e juntados aos autos.

5 - FoRMA DE ApRESEuraÇÃo Dos ENVELorES

5.1 - Os documentos para habilitação e as propostas deverão ser apresentados,

separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além

do nome do proponente os seguintes dizeres:

TOMADA DE PREÇOS No í7120í4

ENVELOPE 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABIL|TAÇÃO

PROPONENTE: _(nome da empresa)

TOMADA DE PREÇOS No 17120í4

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇO

PROPONENTE: _(nome da empresa)

5.2 - A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos

envelopes não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações

faltantes ou retificá-las.

5.3 - Caso eventualmente ocorra à abertura do Envelope 02 (Proposta de Preços)

antes do Envelope 01 (Documentação de Habilitação), será aquele novamente fechado de forma

indevassável sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.

5.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original,

por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para

autenticaçáo pelo Presidente ou por membro da comissão de licitação.

5.5 - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item 1.3

deste Edital, não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como horário de

entrega o protocolado pelo setor de protocolo.

5.6 - Os envelopes 01 e 02 poderão ser entregues diretamente pela proponente à

Comissão de Licitação ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a Comissão de

Licitaçáo não será responsável por qualquer perda de proposta enviada pelo correio ou outro serviço de

entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma.

6 - DA HABILITAÇÃO

6.1 - O envelope 01 "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a

seguir relacionados os quais dizem respeito a:

6.í.1 - Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por açÕes, acompanhado

de documentos de eleição de seus administradores;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaçâo para funcionamento expedido

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

d) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova

de diretoria em exercício;

e) O contrato social, quando possível, deverá constar a denominação social e

identificação do(s) ramo(s) de atividade(s) da empresa, o qual deverá ser compatível

com o objeto licitado;

f) O contrato social em vigor, a que se refere à alínea 02, trata-se da última alteração

contratual consolidada ou na falta desta, a apresentação do primeiro ato constitutivo

juntamente com a última alteração;

g) As proponentes que tenham como ato constitutivo o ESTATUTO, que o apresente

juntamente com a última ata que elegeu sua diretoria ou administradores.

6.1 .1 .1 - Os documentos relacionados nas alíneas 01 a "d" deste subitem 6. í .1 não

preclsarão constar no Envelope 0í "Documentos de Habilitação", se estiverem sido apresentados para o

credenciamento neste certame.

6.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Ministério da

Fazenda (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de

Certidão Negativa de Débito das ContribuiçÕes Federais, expedido pela Secretaria da

Receita Federal da sede do proponente;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de

Certidáo Negativa de Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda da sede

do proponente;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de

Certidão Negativa de Debito, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda da sede

do proponente;

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de Certidão Negativa de

Debito, demonstrando situaçáo regular no cumprimento dos encargos sociais;

f) Prova de inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa (Certidão Negativa de Débitos
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Trabalhistas), nos termos do Título Vll-A da Consolidação das teis ôõ'traÜalho,

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

6.3 - Qualificação Técnica:

a) Prova de registro de pessoa iurídica no Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia - CREA, na qual conste o responsáve! técnico pela

empresa. Os proponentes que forem sediados em outra jurisdição e,

consequentemente, inscritos no CREA de origem, deverão, por ocasião da

contratacão. apresentar, obrigatoriamente, y§lg junto ao CREA do Estado do Paraná,

por força do disposto na Lei 5. í 94 de 24 de dezembro de í 966, em consonância com a

Resolução 265 de 15 de dezembro de 1979, do CONFEA;

b) Prova de registro de 01 (um) responsável técnico para a execuçâo da obra, este

deverá pertencer o quadro permanente da empresa, quer seja com vínculo

empregatício ou seu proprietário, devidamente inscrito no Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

c) Declaração de responsabilidade técnica assinada pelo representante legal da

proponente, indicando o responsável técnico pela execução da obra (Anexo lX) e se

obrigando a mantê-lo na obra como responsável pela gerência dos serviços, indicando

o nome e o número de inscrição junto ao CREA.

d) Acervo Técnico com Registro de Atestado no CREA, de obra igual ou de

características semelhantes, com o objeto licitado,

e) A proponente deverá anexar apenas um comprovante de acervo composto de:

f) Certidão de acervo técnico emitido pelo CREA;

g) Atestado de execução/conclusão da respectiva prestação dos serviços.

h) Caso a proponente apresente mais que um acervo, será selecionado um e os

demais serão desconsiderados;

6.4 - Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação judicial e extrajudicial,

expedida pelo distribuidor judicial da sede do proponente.

6.5 - Outras comprovações:

a) Declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou microempresa para

os fins da Lei Complementar 123106 (Anexo Vl), se for o caso;

b) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto

no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no

9.854, de 27 de novembro de 1999; ressalvado o emprego de menor, a partir de

quatorze anos, na condição de aprendiz (Anexo lll);

c) Declaração de sujeição ao edital e inexistência de fatos supervenientes (Anexo lV);
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6.6. Atestado de visita técnica expedida pelo licitador;

6.6.1. A visita técnica só poderá ser realizada por profissional (responsáve! técnico da proponente)

devidamente habilitado junto ao CREA.

6.6.2. As visitas técnicas, no local da execução dos serviços, deverão ser efetuadas no período de

OAlOgl2Ol4 até 241O9120í4, em horário norma! de expediente na Prefeitura Municipal, mediante
prévio agendamento.

6.7 - No caso de nâo constar prazo de validade nas certidões exigidas por este Edital,

somente serão aceitas àquelas emitidas com até 60 (sessenta) dias, contados da data de sua expedição.

6.8 - Todos os documentos enumerados no item 6 subitem 6.1 deverão estar em

plena validade e colocados em envelope devidamente fechado e identificado, conforme dispÕe o subitem

5.1.

6.9 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Presidente considerará o proponente inabilitado.

6.10 - As certidões que comprovam as regularidades das empresas proponentes,

extraídas via lnternet e apresentadas à Comissão de Licitação, somente serão conferidas pela Comissão

Permanente de Licitação junto ao endereço eletrônico de cada orgão, em caso de dúvidas quanto as suas

autenticidades.

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

7.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras,

emendas, borrões ou entrelinha e ser datada e assinada pelo representante legal da ticitante ou

pelo procurador, devendo conter os seguintes elementos:

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;

b) Número do processo da Tomada de Preços;

c) Descrição do (s) objeto (s) da presente licitação, em conformidade com as

especificaçôes do projeto técnico deste Edital;

d) Preço global da obra, devendo incluir materiais, mâo de obra e estar inclusos todos

os custos, dentre estes, todas as despesas de pessoal, com frete, seguros, impostos,

taxas, encargos e demais despesas indispensáveis à prestação do serviço do objeto da

presente licitação;

e) Orçamento discriminado, assinado por orofissiona! devidamente habititado

com número de reoistro (art. {4. Lei 5.194/66}, contendo as unidades, as

quantidades, os custos unitários diretos de mão de obra, do material e respectivo total

(com no máximo duas casas apos a vírgula), de forma que estejam computadas no

preço global todas as despesas necessárias à completa execução da obra, mesmo que
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não estejam expressamente mencionadas nos projetos e especificações fornecidas

pelo Município;

f) Cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de execução. O cronograma

físico-financeiro, assinado pelo responsável técnico identificado, deverá explicitar a

meta física em valores percentuais e monetários, considerando que o desembolso por

parte da Contratante se dará em escala mensal, de acordo com a medição do

engenheiro do MunicÍpio;

g) Prazo mínimo da validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada

para a abertura da proposta; na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-

se-á o dia do vencimento;

h) Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

i) Para efeito de julgamento das propostas, nenhuma oferta de vantagem não prevista

neste Edital e seus Anexos serão considerados;

i) Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de

responsabilidade da licitante, bem assim, pelas transações que forem efetuadas em

seu nome.

7.2 - Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por

extenso, será considerado este último. E em caso de divergência entre os valores unitários e totais serão

considerados os primeiros.

7.3 - A análise das propostas pelo Presidente visará ao atendimento das condiçôes

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda as especificaçôes, prazos e condiçôes fixados no Edital;

b) Que apresentarem preço acima do estipulado como valor máximo, sendo

considerado o valor máximo.

c) Que apresentar propostas manifestamente inexequíveis comparados com o preço de

mercado;

7.4 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das

demais licitantes.

7.5 - A apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que

a proponente examinou completamente este Edital, seus Anexos e,'demais documentos; que os comparou

entre si e que obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de

preparar a sua proposta e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar a proposta de forma

completa e satisfatória.

7.6 - A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser

suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal

fato ser registrado em ata.
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7.7 - Se existir diferença entre o preço global constante na planilha de serviços e a
proposta de preços, prevalecerá esta.

8 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DOS PROCEDIMENTOS

8.1 - No dia, local e hora tiesignados no preâmbulo deste Edital, na presença dos

licitantes proponentes ou seus representantes que comparecerem, a Comissão Permanente de Licitação

iniciará os trabalhos, examinando os Envelopes "HABILITAçÃO" e "PROPOSTA", os quais serâo

rubricados pelos seus componentes e representantes presentes, procedendo a seguir a abertura do

Envelope O1 HABILITAÇÃO.

8.2 - Após.o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para entrega dos

envelopes, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos

ou modificaçÕes a documentação e propostas já entregues.

8.3 - Os documentos constantes no Envelope 01 Habilitaçâo, serão examinados e

rubricados pelos membros da Comissáo Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus

representes presentes.

8.4 - Serão consideradas inabilitadas automaticamente os participantes que não

apresentarem a documentação solicitada ou apresentarem-se com vícios ou defeitos que impossibilitem

seu entendimento, ou ainda como seu prazo de validade vencido e não atendam satisfatoriamente as

condiçÕes deste Edital.

8.5 - Promulgado o resultado final da fase de HABILITAÇÃO, a Comissão procederá

abertura do Envelope 02 PROPOSTA, em sessão pública previamente designada que poderá constituir-se

na mesma prevista no preâmbulo, se todas as licitantes habilitadas ou náo, desistirem da faculdade de

interposiçáo de recurso, de modo expresso, mediante o registro da circunstância em ata.

8.6 - Caso as proponentes não renunciem a apresentação de recurso, a partir da

divulgação do resultado do julgamento elas terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpretação de

recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo 109, Lei Federal 8.666/93 ê suas

alterações.

8.7 - Os envelopes contendo as propostas das participantes inabilitadas serão

devolvidos ainda fechados, diretamente ou pelo correio, após definitivamente encerrada a fase de

habilitação.

8.8 - Aberto o Envelope 02, contendo as propostas, estas serão examinadas e

rubricadas pelas licitantes presentes e pela Comissão. Serão desclassificadas as propostas que

apresentarem irregularidade, vícios ou defeitos que impossibilitem seu entendimento e não atendam as

especificações do Edital, item 7.3.

8.9 - Das fases de habilitação e julgamento das propostas serão lavradas atas

circunstanciadas a respeito, que deverá ser assi,lada pelos representantes presentes e pelos memb'ros da
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Comissão Permanente de Licitação devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da

mesma. A omissão da assinatura por parte de uma proponente não invalidará o conteúdo e eÍeito da ata.

8.10 - Quando todas as empresas forem inabilitadas, a Comissão poderá fixar às

licitantes oprazo de 08 (oito) dias úteis parua apresentação de nova documentação, escoimada(s) da(s)

causa(s) da inabilitação/não cadastramento.

9 - DO JULGAMENTO E GLASSTFTCAçÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Na data fixada para a reunião de abertura dos envelopes 02, a Comissão de

Licitação devolverá às proponentes inabilitadas, mediante recibo, os respectivos envelopes 02 fechados e

inviolados. Caso a proponente inabilitada não se fizer presente neste ato, o envelope 02 será devolvido,

através dos meios convencionais, apos a homologaçâo da licitação.

9.2 Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão

classificadas pela ordem crescênte dos preços apresentados, considerando-se vencedor o proponente

que apresentar o MENOR PREçO, GLOBAL.

9.3 - Em caso de empate, de duas ou mais propostas, far-se-á sorteio na rnesma

sessão de julgamento ou em outra sessão para qual todos os licitantes serão convocados conforme

dispõe o § 2e do artigo 45 da Lei Federal 8.666/93.

9.4 - Se julgar necessário, poderá a Comissáo suspender a sessão pública e, analisar

as propostas apresentadas pelos licitantes, em sessão reservada, com o objetivo de confirmar as

informaçÕes prestadas.

9.5 - Nâo se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista nestes

instrumentos, bem como proposta alternativa, nem preço ou vantagem baseado nas ofertas dos demais

licitantes.

9.6 - A Comissão Permanente de Licitação divulgará o resultado deste certame, no site

www. cond idodeabreu. pr.qov. br.

9.7 - 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 109, da LeiFederal8.666/93 e suas alterações.

10 - DA COMPROVAçÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIRETTO DE PREFERÊNCIA DAS

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LeiComplementar 123/2006) i

10.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal (subitem 6.2, alíneas ,,a,,a

"e"), mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição.

10.2 - Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação

para as microempresas e empresas de pequeno porte.

Secretaria Municipal de Gestão de
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10.3 - Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10 % (dez por cento) superiores à proposta de menor

preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de

pequeno porte.

10.4 - Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno

porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada,

na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24

horas (vinte e quatro) horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor

inferior, será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

10.5 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada

vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á

concedido prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual perÍodo a critério do LICITADOR, para a

regularização da restrição e emissão de eventuais certidÕes negativas ou positivas com efeitos de

negativa.

10.6 - As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo

acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair do direito à contratação da

proponente e aplicação das sanções previstas no Artigo 81 cumulado com Artigo 87 da Lei 8.666/93.

10.7 - Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da

proponente, a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada

às demais proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, mural, "fac-símile" ou

publicação na imprensa oficial). 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 109, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

í0.8 - Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no

subitem 10.5, ou não ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela

microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as microempresas ou

empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipotese do subitem 10.3, segundo a

ordem de classificação.

10.9 - Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno

porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço

originalmente vencedora do certame.

11 - TMPUGNAÇÃO DO ATO GONVOCATORTO

11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realizaçáo da sessão,

qualquer interessado poderá solicitar esclarecimento, requerêr providências ou impugnar o ato

convocatório da Tomada de Preços, mediante requerimento fundamentado ao Presidente da Comissâo,

que caberá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

10
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11.2 - Caso o questionamento altere o texto do Edital, que afete à documentação a ser

apresentada ou a formulação da proposta, será designada nova data para a realização da sessão, através

dos mesmos meios de publicaçâo utilizados inicialmente

11.3 - As solicitações de esclarecimentos, providências, bem como a impugnação,

deverão ser protocolados no setor de protocolo, em tempo hábil, aos cuidados do Presidente, de forma

que o quanto antes se tome conhecimento da manifestação apresentada.

12 - DOS RECURSOS

12.1 - Somente serão aceitos recursos previstos na Lei 8.666/93, os quais deverão ser

protocolados, tempestivamente, na Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu/PR, no horário das 08:00

às 11:30 e das 13.00 ás 17:30 horas, devendo ser dirigidos ao Sr. Prefeito Municipal, por intermédio da

Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisâo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou,

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, à autoridade superior. Subindo ao

conhecimento da autoridade superior, deverá esta proferir decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis,

contados do recebimento do instrumento pela mesma, sob pena de responsabilidade.

12.2 - Ao licitante que manifestar intenção de recorrer lhe será concedido o prazo de

05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, pa'a a sua apresentação.

12.3 - lnterposto o recurso, será comunicado os demais licitantes para apresentar

impugnaçáo em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-

lhe assegurada vista imediata dos autos.

de aproveitamento.

12.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis

12.5 - A falta de manifestaçáo, no prazo legal, importará a decadência do diÍêito de

recurso e, consequente adjudicação do objeto da licitação ao vencedot.

12.6 - Não serâo conhecidos os pedidos de recurso, cujas petições tenham sido

apresentadas fora do prazo legal.

:

í3 - DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 - Após o julgamento e classificação das propostas o processo licitatório será

encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal para fins de deliberação quanto a adjudicação de seu objeto ao

licitante vencedor e homologação do certame.

13.2 - Homologada a licitaçâo e celebrado o contrato, será a empresa vencedora

notificada, por escrito, para começar a executar os serviços.

14 - DOTAÇÃO OnçAnAENTÁRn

11
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14.1 - As despesas decorrentes da

dotaçÕes, a saber:

07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

004 - Fundo Municipal de Saúde

10.301 .0701 .1056 - Construção e Ampliação de Postos de Saúde

4260 - 4.4.90.51.00.00 - 371 - Unidade Básica de Saúde

15 - CONTRATAÇÃO

15.1 - O contrato terá vigênciade 12 (doze) meses, contados a partirda data de sua

assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, respeitados as exigências legais.

15.2 - Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado, para, no

prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a convocação, assinar e retirar o Contrato ou instrumento

equivalente, adaptado à proposta vencedora, sob pena de decair do direito de contrataçâo e sujeitando-se

às penalidades previstas em lei.

15.3 - Como condição para celebração da contratação, a licitante adjudicatária deverá

se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação.

15.4 - Quando o convocado não assinar o contrato ou rejeitar a ordem de serviço no

ptazo e condiçÕes estabelecidas neste Edital, convocar-se-á os proponentes remanescentes, na ordem de

classificação, para fazé{o em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,

inclusive quanto aos preços, atualizados de conformidade com o presente Edital, ou revogar a licitação,

independentemente da cominação prevista no art. 81 da lei 8.666/93.

15.5 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem

convocação para a contratação, ficam os licitantes não contratados liberados dos compromissos

assumidos. :

í6 - DA EXECUÇÃO DOS SERVTçOS E RECEBTúENTO

16.1 - A execução dos serviços SERÁ EFETUADA no prazo máximo de ate 60

(sessenta) dias, ressalvadas casos supervenientes devidamente comprovados.

16.2 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da

comunicação escrita da CONTRATADA à CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA

responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento

definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE. A

aceitação da obra pelo contratante se dará quando não houver qualquer pendênêia por

parte da CONTRATADA; :

T2
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b) DEFINITIVAMENTE, pof servidor ou comissão designada 0"," 
tlr)í.0"

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso

do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos

contratuais observados o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93. O recebimento definitivo

deste Contrato deverá ser formalizado em ate 60 (sessenta) dias do recebimento

provisório;

c) SERÃO REJEITADOS NO RECEBTMENTO, os serviços que apresentarem

especificações diferentes das constantes nas ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS DO

PROJETO, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item

16.3 abaixo.

16.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição

ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipotese de substituiÇâo, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá Íazê-la em

conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco)

dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

í7 - DAS CONDTçOES DE PAGAMENTO

17.1 - Os pagamentos serão efetuados conforme a apresentação de ordens de

serviço aprovadas pelo servidor municipal o Engenheiro Responsável pela fiscalizaçâo, mediante

liberação do Fundo Estadual de Saúde, o qual será depositado em conta corrente da proponente

vencedora, mediante apresentação da nota fiscal correspondente pela proponente vencedora e
prova de regularidade relativa à Seguridade Sociat (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.

17.2 - O Engenheiro Civil, devidamente cadastrado no CREA-PR, servidor municipal,

especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará as medições e

analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato cumprimento das

obrigações do contrato no período da medição, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a

execução.

17.3 - Os preços pactuados no presente certame serão fixos e irreajustáveis, não

cabendo atualização financeira quanto à valoração do objeto contratado.

13
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17.4 - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser

contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualizaçâo monetária.

18 - DAS PENALIDADES

18.í - Em relação à empresa vencedora que nâo cumprir as obrigaçÕes assumidas,

estará a Administração autorizada a exigir perdas e danos.

18.2 - Multa de mora equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de

empenho, caso o atraso dos serviços seja superior a 30 (trinta) dias, sem prejuízo das demais penalidades

previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93.

18.3 - As sançÕes por inadimplemento que poderão ser:

a)Advertência;

b) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração pelo prazo de até dois anos;

c) Declaração de idoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçâo.

í9 - DTSPOSTçÕES GERATS

19.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor,

farão parte integrante da contrataçáo.

19.2 - O proponente ao participar da presente operação, expressa automaticamente

concordância aos termos deste Edital.

19.3 - É facultado ao Presidente da Comissão ou à autoridade superior, em qualquer

fase da licitação.

a) a promoçáo de diligência a esclarecer ou complementar a instrução do Processo,

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da

sessão pública;

b) revelar erros formais ou simples omissÕes em quaisquer documentos, para fins de

habilitaçâo e classificaçâo do proponente, desde que sejam irrelevantes, nâo ficaram o

entendimento da proposta e o ato nâo acarrete violação aos princípios básicos da

licitação;

c) convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao

entendimento de suas propostas.

19.4 - Fica assegurado à Administraçáo o direito de revogar a presente licitação por

razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado pertinente e

suficiente para justificar tal conduta, e a anulará por ilegalidade de ofício ou mediante provocaçâo de

terceiros, de parecer escrito e devidamente fundamentado, dando ciência aos participantes, na forma da

legislação vigente.

\' \*' '
llrlkána'
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19.5 - No caso da sessão pública, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes

de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda

do Presidente e serão exibidos, ainda fechados de forma indevassável e com as rubricas, aos

participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

19.6 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informaçÕes e ou

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.7 - Após apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo

por motivo iusto decorrente de fato superveniente e aceito pelo Presidente da CPL - Comissão

Permanente de Licitações.

19.8 - Se alguma data marcada ou de fim de contagem de prazos coincidirem com

decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que impeça a realização de qualquer

procedimento, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil subsequente.

19.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os prazos em

diasdeexpedientenoMunicípiodeCândidodeAbreu/PR

19.10 - As normas que disciplinam este certame serão interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a

finalidade e a segurança da futura contratação.

19.11 - Como condição para a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá se

encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem como assim para o recebimento

dos pagamentos relativos aos serviços prestados e aceitos em toda a vigência da contratação.

19.12 * Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições

constantes na Minuta do Contrato (Anexo Vll).

19.13 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Presidente da

Comissão com base na legislação vigente.

19.14 - Esclarecimentos relativos a presente licrtação e às condiçÕes para atendimento

das obrigaçôes necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando, solicitados

formalmente, por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, sito à Avenida Paraná, 3,

Centro - CEP: 84.470-000 - FONE: (043) 3476-1222- ramal 209, de segunda a sexta-feira nos horários

das 08:00 às 1 1:30 horas e das 13:00 às 17:30 horas.

20 - ANEXOS DO EDITAL

20.1 - lntegram o presente editalos seguintes anexos:

a) Anexo I - Modelo de proposta de preços;

b) Anexo ll - Declaração de lnexistência de lncompatibilidade Funcional

c) Anexo lll- Declaração não emprega menor;

d) Anexo lV - Declaração inexistência de fato superveniente;

15



ÀÁuurmÍF$ *E CÂxnrne ne Aeneu
Esr*m no FenExE

Secretaria Municipal de Gestão
Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/Íax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

e) Anexo V - Carta credencial,

f) Anexo Vl - Declaração de que a proponente se enquadra como

microempresa;

g) Anexo Vll - Minuta de contrato,

h)Anexo Vlll - Termo de renúncia;

i) Anexo lX - Declaração de responsabilidade técnica;

Município de Cândido de Abreu/PR, 04 de setembro de 2014.
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(local), _ de de 2014.
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Í
TOMADA DE PREÇOS N'17t2014

ANEXO r - PROPOSTA DE PREÇOS

A ConltrssÁo oe LrcreçÂo

REF.: ToMADA DE PREÇos N" 1712014

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços relativa à

contratação de empresa especializada para construção de uma Unidade Básica de Saúde Tipo I, em

alvenaria e concreto armado, de acordo com a RESOLUÇÃO SESA no 578/2013 e no 598/20í3, e em

conformidade com o Projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico

financeiro em anexo ao Edital.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto e de R$ (inserir o valor por

extenso).

O prazo de execução do objeto é de acordo com o cronograma-físico-financeiro, contados a partir da data

de assinatura do Contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida

para o recebimento e abertura da proposta pela Comissão de Licitação.

ryttt

Atenciosamente,

Assinatura e carimbo

(representante legal)
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de

TOMADA DE PREçOS r.r" í712014

ANEXO II

DECLARAÇÃo oe ruexrsrÊrucrA DE tNCoMpATtBtLtDADE FUNctoNAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vínculo de

parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido em

cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro habilitado

ou de servidor encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

em _ de _ de 2014

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

E CARIMBO DA EMPRESA

18
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TOMADA DE PREÇOS N" í7120í4

ANEXO il

DEcLARAçÃo nÃo EMeREcA MENoR

(inciso V, do art. 27 da Lei no 8.666/93, acrescido pela Lei no 9.854/99)

A empresa. ......, CNPJ n.o ....................., por intermédio

de seu representante legal, o(a) Sr.(a) portador(a) da Carteira de

ldentidade no ............... e do CPF no ....................., DECLARA que, sob as penas da Lei, para fins

do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8^666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de

27 de outubro de 'í999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

Assinatura e carimbo

(representante legal)

Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
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TOMADA DE PREÇOS N.17t2014

ANEXO IV

DEcLARAÇÃo or rruexsrÊrucn DE FATo SUeERVENIENTE

tMPEDtnvos DA HABtLraçÃo

A empresa , CNPJ/MF no .,............

sediada à ................ .........(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que

até a presente da inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo

licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do artigo 32,

§ 20 da 1ei8.666/93.

(Declarante)

Nome:

RG:
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TOMADA DE PREÇOS N" 17t2014

ANEXO V . CREDENCIAMENTO

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Cândido de Abreu-PR

Ref: Tomada de Preços no 1712014

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, portador da Cédula de ldentidade, R.G. no

inscrito no CPF/MF, sob no , na qualidade de

responsável legal pela proponente vem, pela

presente, informar a V. Sas. que o Sr (a). , portador (a) da Cédula de ldentidade no

e CPF n" é a pessoa designada por nós para representar

nossa empresa junto a Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu-PR e acompanhar a sessão de abertura

e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, assinar atas e demais documentos,

bem como poderes para interpor recurso e desistir de sua interposição a que se referir a licitação em

epígrafe.

Atenciosamente,

Le,\

.'4e

de de 2014.

Razão Social:

Representante Legal:

CPF:
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TOMADA DE PREÇOS N" í712014

ANEXO VI

DEcLARAÇÃo oe MTcRoEMPRESA ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref: Tomada de Preços n" 1712014

O signatário de presente, o senhor representante legalmente

constituÍdo da proponente declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida

soboregimelegalde-(microempresaouempreSadepequenoporte),conformeconceito
legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefÍcios da Lei Complementar no

123t06.

(local), _ de _ de 2014.

(nome e assinatura do responsável legal)
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TOMADA DE PREÇOS N" í712014

ANEXO VII . MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 1712014

coNTRATo PARA execuÇÃo DE oBRA euE
ENTRE St CELEBRAM O tUtUr.ilCíprO Oe CÂruOtoo

DEABREUEAEMPRESA

O Município de Cândido de Abreu, pessoa jurídica de direito público, sito a Avenida Paraná, no 03, Centro,

Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal Senhor JOSÉ MARTA REIS JUNIOR,

Portador da Cédula de ldentidade RG 5.711.342-1 SESP/PR, inscrito no CPF/MF 024.056.029-97,

brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu/PR, a seguir denominado

CONTRATANTE, e a Empresa pessoa jurídica de direito privado,

com endereço à inscrita no CNPJ/MF , neste ato

representada por seu (sua) representante ou Responsável Legal, Senhor (a)

inscrito no RG e CPF/MF a seguir denominada CONTRATADA,

acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da licitação, modalidade TOMADA

DE PREÇOS, do tipo MENOR PREçO, GLOBAL, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, assim

como pelas condições do Edital de TOMADA DE PREÇOS 1712014, pelos termos da proposta da

CONTRATADA datada de _l)- e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,

obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente tem por objeto a contratação de erilpresa especializada para construção de uma Unidade

Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e concreto armado, de acordo com a RESOLUçÃO SESA no

57812013 e no 598/20í3, e em conformidade com o Proieto, memorial descritivo, planilha

orçamentária e cronograma físico financeiro em anexo ao Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA. REGIME DE ExEcUÇÃo

A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada

global.

cLÁusuLA TERcEIRA - LEGTSLAÇÃo ApLrcÁvel E DA vtNcuLAÇÃo Do coNTRATo
A legislação aplicávela este Contrato é a constante da Lei Federal8.666/1993 e suas alteraçÕes e demais

disposições aplicáveis a Licitação e Contratos Administrativos, bem como as Cláusulas deste instrumento

e, supletivamente, os princípios da teoria geraldos contratos e as disposições de direito privado,
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§ 1e - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em

contrato seráo resolvidos segundo os princípios jurÍdicos aplicáveis, por despacho fund

assessor jurídico desta municipalidade.

§ 2e - lntegram este contrato, o Editalde Tomada de Preços no 17t2014 e seus Anexos, Proposta

de Preços Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam.

§ 3e - Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a

CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente protocolada.

cLÁusuLA QUARTA- suBoRDrNAÇÃo As NoRMAS LEGAts E coNTRATUAts

As partes se declaram sujeitas às normas previstas à Lei Federal 8.666/93, ao Edital de Tomada de

Preços 1712014 e às cláusulas expressas neste Contrato.

cLÁusuLA QUTNTA - OBRtcAÇOeS OA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato:

| - Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas e apresentar a

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução, no início da execução do Contrato;

ll - Recrutar e contratar a mão de obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade,

sem qualquer solidariedade do CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os

relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e

quaisquer outros decorrentes de sua condiçâo de empregadora, assumindo, ainda, com relação ao

contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos,

tais como: controle de frequência, fiscalização e orientação técnica, controle, ausências permitidas,

licenças autorizadas, férias, puniçÕes, admissÕes, demissÕes, transferências, promoçÕes, etc.,

lll - Dar ciência ao GONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que

verificar na execução dos serviÇos, mesmo que estes não sejam de sua competência;

lV - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se

obrigam a atender prontamente;

V - Pagar empregados em dia e exibir ao CONTRATANTE, sempre que solicitada, as folhas de

pagamento e as guias de recolhimento de contribuição previdenciária (INSS) e do FGTS, em que se

comprove a inclusão dos empregados utilizados na execução dos serviços contratados;

Vl - Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do

CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados;

Vll - Utilizar equipamentos adequados necessários à ooa execuçâo dos serviços sob sua

responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no gue se refere à prevenção de

acidentes e danos materiais que possam resultar ao CONTRATANTE ou a terceiros;

Vlll - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto do contrato em que se verificarem vÍcios, defeitos ou incorreçôes resultantes da execução ou de

materiais empregados;

face das cláusulas

Secretaria Municipal de Gestão de
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lX - Não permitir que seus empregados executem serviços além dos previstos no objeto deste

contrato,

X - Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na

legislação pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigações, quando seus empregados

forem vítimas de acidentes de trabalho no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que

verificadas nas dependências do CONTRATANTE;

Xl - lmplantar na obra a sinalização de acordo com as normas de Segurança de Trabalho vigentes;

Xll - Fornecer ao pessoal da obra capacete e distintivo de identificação (chapa) no qual conste o

nome ou logomarca da empresa, nome e o número do empregado e sua função. O empregado deverá,

obrigatoriamente, usar o capacete e o distintivo, de modo visível, enquanto trabalhar no local da obra, de

forma a possibilitar sua segurança e identificação;

Xlll - lnformar ao CONTRATANTE, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o

nome e o respectivo número da carteira de identidade dos empregados alocados na prestação dos

serviços;

XIV - lnformar ao CONTRATANTE, também para efeito de controle de acesso às suas

dependências, todas as ocorrências de afastamento definitivo e novas contrataçÕes de empregados,

sendo aquelas num prazo de 24 horas e estas até o dia do início dc trabalho;

XV - Manter seus empregados a serviço do CONTRATANTE devidamente identificados com

crachá, sendo permitido o uso de jaleco com emblema da CONTRATADA;

XVI - Fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e serviços a que se obrigou, cabendo-lhe,

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercitada

pelo CONTRATANTE;

XVll - Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou

anexadas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela GONTRATADA a

inexistência de qualquer vÍnculo empregatÍcio entre seus empregados e/ou prepostos e o

CONTRATANTE;

XVlll - Na hipótese de o CONTRATANTE vir a integrar o polo passivo de reclamatórias trabalhistas

ajuizadas por empregados da CONTRATADA, esta ficará obrigada ao pagamento ao CONTRATANTE de

valor correspondente a um salário mensal do empregado reclamante à época da integraçâo do

CONTRATANTE à lide, se o contrato estiver em vigor, ou, não estando, de valor correspondente ao último

salário mensal percebido pelo empregado, devidamente atualizado, ficando ao CONTRATANTE

autorizado a deduzir o citado valor da próxima fatura a ser paga, ou, na impossibilidade, a debitar da

caução existente;

XIX - lndenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pelo

CONTRATANTE por força de sentença judicial que reconheça a existência de vínculo empregatício entre

o CONTRATANTE e os empregados da GONTRATADA;

-,.'
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XX - Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, ainda

que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE;

XXI - A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a descontar o valor correspondente aos

referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos'ou da

garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial;

XXll - Responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de autuaçâo ou ação que venha a

sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus

empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisÕes judiciais, assegurando ao

CONTRATANTE o exercício do direito de regresso, eximindo o CONTRATANTE de qualquer

solidariedade ou responsabilidade;

Xxlll - Responder, também, por danos causados a prédios circunvizinhos, a via pública ou a
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra os citados danos, com fiel

observância das exigências das autoridades públicas competentes e das disposições legais em vigor;

XXIV - A ausência ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA

das responsabilidades previstas neste contrato;

XXV - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressÕes que se fizerem

necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

XXVI - Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia

e expressa autorização do CONTRATANTE;

XXVII - Atender, através de seus responsáveis técnicos e/ou administrativos, eventuais

convocações do CONTRATANTE;

XXVlll - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório

durante toda a execução do contrato;

XXIX - Promover as gestôes junto a Prefeitura Municipal da localidade, e outros concessionários

dos serviços públicos (água, luz, telefone, etc.) no sentido de obter junto aos órgãos competentes,

licenças, concessões de uso temporário e alvará, bem como remanejamento, desvios temporários de

infraestruturas de redes.

XXX - Facilitar todas as atividades de fiscalização da obra, fornecendo todas as informações e

elementos necessários; '

XXXI - Providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, o registro

da obra no INSS e o Alvará de Execuçâo ou o Protocolo de entrada, junto à Prefeitura Municipal local,

apresentando comprovante da matrícula da obra e o Alvará para liberação da primeira medição de

serviços executados;

XXXII - Quando da conclusão da obra, fornecer à fiscalização da obra os dados técnicos de

qualquer elemento ou instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer

dos trabalhos, para elaboração dos desenhos "como executado";

Secretaria Municipal de Gestão de! .
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XXX|ll - A Secretaria de Obras e Desenvolvimento, por razões de interesse público previamente

justificadas, fica reservado o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos

serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, e a aquisição, por: ajuste

entre as partes, dos materiais existentes no local da obra e a ela destinados;

XXXIV - A contratada ficará responsável, durante a execução dos serviços, por eventuais infrações

de postura ou de regulamentos administrativos a que venha a dar causa, não sendo o Contratante

responsabilizado, como dono do predio, quer por acidentes de trabalho dos empregados da Contratada,

quer por danos a terceiros, resultante da ação, omissão ou negligência da Contratada;

XXXV - A empresa vencedora deverá colocar no local da obra placa de identificação conforme

modelo padrão a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento.

cLÁusuLA sExTA - oBRTGAÇOES OA CONTRATANTE

Constituem obrigaçoes da CONTRATANTE além das demais previstas neste Contrato:

| - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA,

efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Décima Segunda;

ll - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informaçÕes

que se fizerem necessários à execução da contratação;

lll - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades

observadas no cumprimento da contratação;

lV - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades

e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da

CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo

dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93.

Vl - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade

da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artígo 70, da Lei Federal 8.666/93.

cLÁusuLA sÉrtmn - Do pRAzo DE ExEcuÇÃo, Do rNícto Dos sERvrÇos E pRoRRocAçÃo

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste contrato inteiramente

concluÍdo, em condiçôes de aceitação e de utilização, em conformidade com o cronograma-físico-

financeiro, contados a partir do 5e (quinto) dia da data da assinatura da Ordem de Serviço.

§ 1e- Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 10q (decimo) dia contado da assinatura

da Ordem de Serviço.

§ 2q - Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) Houver alteração do prazo e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;

b) Houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do

CONTRATANTE;

bf
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c) Houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio

concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do

CONTRATANTE;

d) Por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;

e) Atos de terceiros que interfiram no prazo de execuçâo ou outro devidamente justificados e

aceitos pelo CONTRATANTE;

0 Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre ou!'os, desde que tenham influência direta

sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) Outros casos previstos em lei.

§ 3n - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato 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 decorrente de força maior.

§ 4e - Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir

seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por

escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabÍveis.

§ 5n - O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execuçáo da obra com outra empresa,

desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitaçâo, não cabendo direito à

CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

cLÁusuLA otrAVA DA FtscALtzAÇÃo, TESTEs, REUNTÕEs DE GERENcIAMENTo E

coMUNrcAÇÃo.

A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feito pelo CONTRATANTE através do

profissional Engenheiro Civil responsável. A fiscalização procederá mensalmente, a contar da

formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de

medição, verificará o andamento fÍsico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma

físico-financeiro, para que se permita a elabcração do processo de faturamento. Caso os serviços

executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a

situação inclusive para fins de aplicação de penalidades previstas. se for o caso.

§ ín - A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros,

especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) lnspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;

b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

§ 2q - A CONTRATADA deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE

para representá-la na execução do contrato.

§ 3n - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das

especificaçÕes técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de

Ocorrências - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
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CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

§ 4n - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização

prévia da fiscalização.

§ 5n - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,

vícios ou incorreções não revelados até o recebimento definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido,

removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o

CONTRATANTE.

§ 6e - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante de má execuçâo ou má

qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou

prestações da ABNT, especificaçÕes e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste

normalde uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção

e/ou substituição do material rejeitado.

§ 7e - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados

pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da

CONTRATADA.

§ 8e - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniÕes de gerenciamento um ao outro. A

finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

§ 9e - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á

efetiva, após o seu recebimento.

§ 10n - A ação ou omissão total ou parcial do orgão fiscalizador não eximirá a GONTRATADA da

responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica.

§ 11n - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscaiização

tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades

previstas no presente contrato, na Lei Federal no 8.666i93 e suas alterações posteriores.

§ 12n - A fiscalização por parte da CONTR^ATANTE não eximirá ou reduzirá em nenhuma

hipotese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo

que nâo indicada pela fiscalização.

CLÁUSULA NONA - DA SEGURANçA E MEDTCINA DO TRABALHO

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva

de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de

proteção individual - EPl, deverá treinar e tornar obrigatório o uso do EPls.

§ 1t - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente,

conter a identificação da CONTRATADA.

§ 2n - A CONTRATADA, em qualquer hipotese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à

negligência ou descumprimento da Lei Federal 6.514177, Portaria 3.214, de 08/06/78, Normas

Regulamentares - NRs 01 a28 e, em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

hÚ
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5 3e - Deveráo ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e

necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra,

de acordo com as Normas Regulamentares - NRs aprovadas pela Portaria 9.214, de 08/06/78, Lei Federal

6-514, de 22112177.

§ 4e - O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança,

estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de

lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da

obra.

§ 5e - Cabe a GONTRATADA solicitar ao GONTRATANTE a presença imediata do responsável

pela fiscalizaçáo em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja

providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA OÉCIMI - DA RESPoNSABILIDADE cIVtL DA coNTRATADA

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao GONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou

destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamaçÕes que possam surgir

com relação ao presente contrato.

Parágrafo único - A CONTRATADA responsabilizará pela solidez do objeto deste contrato, nos termos

do art.618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços podendo o

CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizaçâo, impugna-lo quando contrariarem a boa técnica ou

desobedecerem aos projetos, especificações técnicas e/ou memoriais.

GLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DESPESAS oRçAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão por conta da dotação específica,

a saber:

07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

004 - Fundo Municipal de Saúde

10.301 .0701 .1056 - Construçâo e Ampliação de Postos de Saúde

4260 - 4.4.90.51.00.00 - 371 - Unidade Básica de Saúde

cLÁusuLA DÉcrtvtA SEGUNDA - Do vALoR E coNDtÇôes oe PAGAMENTo

O preço global parua execução do objeto deste contrato, a preço fixo e sem direito a reajuste dos preços

unitários, é de R$ ( .. .. ., ..), daqui por diante denominado "vALoR

CONTRATUAL'.

§ 1q - Os pagamentos serão efetuados conforme a apresentação de ordens de serviço

aprovadas pelo servidor municipal o Engenheiro Responsável pela fiscalização, mediante liberação

do Fundo Estadual de Saúde, o qual será depositado em conta corrente da proponente vencedora,

mediante apresentação da nota fiscal correspondente pela proponente vencedora e prova de

regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.
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§ 2e - O Engenheiro Civil, devidamente cadastrado no CREA-PRI municipal,

especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execuÇão do contrato efetuará as

mediçÕes e analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato

cumprimento das obrigações do contrato no período da medição, quanto a quantidade, qualidade

e ao prazo previsto para a execução.

§ 3e - Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a correspondente

fatura no Departamento de Finanças, atendendo as exigências a seguir:

I - Nota fiscal/fatura com a discriminação resumida dos serviços executados, período de execuçâo

da etapa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a

retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura ou entrelinhas e

que esteja certiÍicada pelo técnico fiscal;

ll - Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS do mês de execução do serviço,

devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados

referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra, e cópia da guia de recolhimento do Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitada e

autenticada em cartorio, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao

FGTS/INSS, exclusivo para obra;

§ 4n - A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

I - Da ART pela Contratada;

ll - Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND;

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

5 Se - A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:

| - Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto coptratado concluído;

ll - Do termo de recebimento provisório;

§ 6q - Os pagamentos serão efetuados, conforme medição por parte do responsável pela

fiscalização da execução da obra e do contrato, conforme item antecedente.

§ 7n - Não gerarão direito a reajuste de atualização monetária os serviços que forem entregues

com atraso imputável à contratada. '

§ 8e - Os preços pactuados no presente certame serão fixos e irreajustáveis, não cabendo

atualização financeira quanto à valorização do objeto contratado.

§ 9q - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada,

não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

§ 104 - Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma fÍsico-financeiro nâo forem

executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será pago.

cLÁusuLA DÉcrMA TERGETRA - Dos sERVtÇos NÃo pREvtsros

'r,"/)'ft
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Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas

condições contratuais, os acréscimos ou supressÕes quantitativos que se fizerem na obra, em até 25o/o

(vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato.

§ 1n - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

§ 2e - Se no contrato não houver sido contemplados preços unitários para a obra, esses serão

fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no "caput" desta cláusula.

cLÁusuLA DÉctMA QUARTA - DO RECEBTMENTO DOS SERVTÇOS

O objeto deste contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a

comunicaçâo da conclusão do objeto deste contrato pela CONTRATADA ao GONTRATANTE, ficando a

CONTRATADA responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento

definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pela

CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

§ 1e - O recebimento definitivo do objeto deste contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta)

dias do recebimento provisorio, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE.

§ 2n - o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da

obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

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 atraso na colocação de

placa, conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE, contado a partir do í0o (decimo) dia

da data da assinatura do contrato;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por açâo, omissão ou negligência, a

CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

Multa de 10% (dezpor cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o contrato,

no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE,

devendo reassumir a execuçâo da obra no prazo máximo de 14 (quinze) dias, da data da

aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisão do contrato

conforme o estabelecido na cláusula Décima Setima, § 1e;

Suspensão do direito de participar em licitaçôes e contratos advindos de recursos do

CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até

2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisâo contratual ou

declaração de inidoneidade, pot pruzo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em

conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA.

c)

d)

e)
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§ 1e - 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 de pagamento vincendas ou será descontada do valor da

garantia da execuçáo.

§ 2n - As penalidades previstas no "caput", poderão cumular-se e o montante das multas não

poderá exceder a 30o/o (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de

rescisão administrativa do contrato.

cLÁusuLA DÉctMA sExTA - DA APLTCAÇÃO DAS PENALTDADES

Quando forem verificadas situaçÕes, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas previstas na

cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabÍvel, para apuração

dos fatos e respectivas sançôes se necessárias, mediante prévia notificação ao CONTRATADO dos atos

a serem realizados.

5 te - É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislaçâo vigente, quando

nâo concordar com as penalidades aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉnMA- DA REScISÃo

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o contrato independentemente de interpelação judicial,

sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) Quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;

b) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o contrato a quaisquer empresas ou

consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do GONTRATANTE;

c) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA

sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;

d) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da

GONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização; e

e) Demais hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

§ 1e - Decorrido atraso na execução do objeto, por período igual ou superior a 1/3 (um terço) do

prazo de execuçáo sem manifestação da CONTRATADA, estará caracterizada a inadimplência da mesma

ficando assegurado ao CONTRATANTE tomar as medidas cabíveis para a rescisâo contratual e a

aplicação da multa em conformidade com o estabelecido na cláusula Décima Quinta, letra e.

§ 2n - A rescisão contratual, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará

a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução sem embargos da aplicaçâo das demais

penalidades legais cabíveis.

§ 3n - Declarada a rescisáo do contrato, a CONTRATADA se obriga a entregar o objeto deste

contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.
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clÁusulR oÉcrma oIAVA - DA DocurueuraÇÃo coNTRATUAL ',
lntegram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os

seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o

instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilha de

serviços, cronograma fÍsico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

clÁusuu oÉcrnttR NoNA - Dos cAsos oMtssos
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e

aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMO DE ADITAMENTO, quaisquer alterações nos

projetos, nas especificaçÕes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos ou nos valores,

decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMETA - DA VIGÊNcn

O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do

presente contrato administrativo.

CLÁUSULA UGÉSIMA SEGUNDA - DO CONHECTMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a GONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos

demais documentos vinculados ao presente contrato.

CLÁUSULA vrcÉstMA TERGE|RA - DAS DtspostÇÕEs GERAts

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado

entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

§ 1n - Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto, em

qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital,

deverá a CONTRATADA notificar a fiscalizaçáo e aguardar instruções sobre os procedimentos a.serem

seguidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA. FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões

oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente lnstrumento Contratual em 02 (duas)

vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Cândido de Abreu, de de 2014.

-,."'1.""*.... I

': fi;|,
- ::-:

José Maria Reis Junior

Prefeito Municipal

Contratante

xxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada
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TOMADA DE PREÇOS I,I" 17120í4

ANExo vlm - TERMo oe ReNúrucre

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu Pr.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preços no

1712014, tipo MENOR PREÇO, GLOBAL por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as

penas impostas pela Lei no 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não pretende recorrer da decisão da

Comissão de licitaçâo, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim,

expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o
curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preços dos

proponentes habi litados.

de 2014

nome e assinatura do representante legal da proponente

b4ry
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Secretaria Municipal de Gestão de
Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

TOMADA DE PREÇOS N" 17120í4

ANExo rx - DEcLAneÇÃo DE REspoNsABlLtDAoe rÉculce

Referente: EditalTomada de Preços no 1712014.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução no 218 de

29106173 e no 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,

declaramos que o(s) responsável(veis) técnico(s) pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, e

(são):

Declaramos, outrossim, que o(os) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m)

nosso quadro técnico de profissionais.

(local), _ de _ de 2014.

(nome e assinatura do responsável legal)
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Secretaria Municipal de Gestão de
Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU

##ATO AVTSO - TOMADA DE PREçOS No í712014

##TEX OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de uma

Unidade Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e concreto armado, de acordo com a

RESOLUÇÃO SeSn no 578t2013 e no 59812013, e em conformidade com o Projeto,

memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro em anexo ao

Edital. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até às 09h00m do dia 25 de setembro de

2014. ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09h01m do dia 25 de setembro de2014.

LOCAL: Na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada à Avenida Paraná ne 3,

nesta cidade. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Endereço: Setor de Licitações -

Telefone: 43-3476-1222 ramal 209 - Fax: 43-3476-1222 e-mail:

I icitacao@cand idodeabreu. pr.qov. br

FORMALIZAçÃO DE ENCAIUIINHAMENTOS: Protocolo Gerat - Endereço: Situada à

Avenida Paraná nq 3, candido de Abreu - PR - cEP 84.470-000. cRlTÉRlo: Menor

preço global. RETIRADA DO EDITAL: de 0810912014 à 2510912014 no site do

Município, vvrnrw. candidodeabreu. pr. gov. br. PROPON ENTES : Os interessados q ue não

possuem o CRC (Certificado de Registro Cadastral) deverão solicitá-lo no protocolo

geral da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, apresentando os documentos

necessários para a emissão do tendo seu prazo máximo de retirada-- T-
1910912014, de acordo com o Art. 2Al§ 20 da Lei no 8.

*#DAT 04t09t2014

##ASS



MT]NICíPIO DE CÂNDIDO DE ABRft]

##ATO AVTSO - TOMADA DE PREÇOS N" t7n0t4

##TEX OBJET0: Contratação de empresa especializada para

construção de uma Unidade Brísica de Saúde Tipo l, em alvenaria e

concreto armado, de acordo com a RESOLUÇÃO SESA no 578/2013

e n'598/2013. e em conformidade com o Projeto, memorial

descritivo, planilha orçamentáÍia e cronograma fisico financeiro em

anexo ao Edital. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: ate às

09h00m do dia 25 de setembro de 2014. ABERTI.IRA DOS

ENVf,LOPES: as 09h0lm do dia 25 de setembro de 2014. LOCAL:

Na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada à Avenida Paraná

nç 3. nesta cidade. FORMALIZAÇÃO ne CONSTILTAS:

Endereço: Setor de Licitações - Telefone: 43-3476-1222 ramal 209 -

b ax: 43 -347 6-1222 - e-mail: licilacaoril'rcandidodeabreu.or. gov.br

FORMALIZAÇÃO »e ONCIIflNHAMENTOS: Protocolo Ceral

- Endereço: Situada à Avenida Paraná no 3, Candido de Abreu - PR -
CEP 84.470-000. CRITÉRIO: Menor preço global. RETIRADA DO

EDI'[AL: de 0810912014 à 2510912014 no site do Município.

rvwrv.candidodeabreu.pr.gt'rv.hr. PROPONENTES: Os interessados

que não possuem o CRC (Certificado de Registro Cadastral) deverão

solicitá-lo no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Cândido de

Abreu, apresentando os documentos necessários para a emissâo do

mesmo, tendo seu prazo máximo de retirada em 1910912014, de

acordo com o Art.22. § 2'fu Lei n' 8.666193

##DAT 04t09t2014



Mural de Licitações Municipais http://servi cos.tce.pr.gov.brlTCEPR/Municipal/AMUDetalhesProc...

m lcFPft

Detalhes processo licitatório
Intormaçõêa Gêr

Entidade Executora

Anô*

No licitação/dispensa

/inexigibilidade*

Modàlidade*

Número editaUprocesso*

Descrição Rêsumida do Objeto*

FoÍmadeAvaliçãoIM€fiqÍP1e4qr:l-:1,..'r'' ::

Dotação Orçamentária* g7gg41g3g1970110564490510371

Preço máximo/Referência de preço - 571,754,97

R$*

Data de Lançamento do Edital : Mrcgl2}l4

Data da Abertura das Propostas zSlOglZOL4

NOVA Data da Abertura das

Propostas

Data Cancelamento

uurrrtcÍpro or cÂruotoo DE ABREU

z0t4

77

Tomada de Preços

L7l20t4

Contratação de empresa especializada para construção de uma Unidade &ásica

de Saúde Tipo I, em alvenaria e concreto armado, de acordo com a

nfSOlU$O SfSl no 57812013 e no 598/2013, e em conformidade com o
Projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma fÍsico

Data Registro

Data Registro

0410912014

CPF: 83838511972 (Lqout)

ldel 04/091201415:31



Assinado Drgitalmente por

ORGAO

Diário Oficial Eletrônico do MunicÍpio de Cândido de
Abreu/PR

José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal

§amuel Martins Delgado Junlor
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro
CEP: 84.47G000
Fonei 43-3476-t222

Site : www.candidodeabreu.pr.gov.br

LICITACOE§

Avisos

rruNlciplo DE cÂNDlDo DE ABRIt]
##ATO AVrSO - TOMADA DE PREÇOS N. 1712014

##TEX OBJETO: Contratação de empresa especializada para

construçào de uma Unidade Básica de Saúde Tipo I, em alvenaria e

concrelo armado, de acordo com a RESOLUÇÀO SESA n" 578i2013

e n' 598/2013, e em conÍbrmidade com o Projeto. memorial

descritivo, planilha orçamentária e cronograma Ílsico financeiro err

anexo ao Edital. RECf,BI]IIENTO DOS [NVELOpf,S: arc às

09h00m do dia 25 de setembro de 2014. ABERT[iRA DOS

ENVELOPES: às 09h0lrr do dia 25 de seternbro de 20t4. LOCAL:

Na sala de reuniôes da PreÍ-eitura Municipal. situada à Avenida

Paraná n! 3. nesra cidade. FORIVTALIZÂÇÃO DE COn-SUL'tÂS:

[')ndereço: Setor de I-rcitações - l'elefone: 43-3476-1222 ramal 209 -

Fax: 43-3476-1222 e-mail: lic:itacaoírrcandiLlodealrreu pr gor,.hr

FORMALIZAÇÀO DE ENCAMINHAMENTOS: PTOIOCOIO

Ceral - Endereço: Situada à Avenida Paraná n! 3, Candido de Abreu

PR CEP 84.470-000. CRITÉRIO: Menor preço globat.

RETIRADA DO EDI'I-\L: de 08i09/201.1 à 25i09/20t4 no sire do

Município, r*r'rl candidodeabreu.or.qov.br. PROPONENTf,S: Os

interessados que não possuem o CRC (Cenificado de Registro

Cadastral) deverão solicitá-lo no protocolo geral da preÍ'ertura

Municrpal de Cândido de Abreu, apresenlando os documentos

necesúrios para a emissão do mesmo, tendo seu prazo máximo de

retiradâ em lSl09l20l4, de acordo com o Art. 22, § 2" <ia Lei n.

8.666,/93.

##DA'I 04i09i2014

##ASS Allan Diego Moreno Varoto

##CAR Presidente

761 759260001 80

,fl9DO MUNICIPIO de CANDIDO DEABREU/PR
Leí na 720, de 07 / os /2072, publicada no Jornal rribuna do Norre em 09 /05 /20L2, Edição 6.3 73, página 05

Termo de Suoressão

Homol

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Aguisição dê equipamentos de informática, em
atendimento a Secretaria Municipel dê Saúde.

Licltação, Modatidade: pREGÂo pRESENcIAL No 07712014

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudlcação do
procedimenlo licitalório em epígrafe pelo pregoeiro, Homologo, na
Íorma des disposiçôes pertinentes da Lei no 1 0.520/2002. e com
amparo no parecer jurídico n. 218t2o14-pc de 26to8t2o14, o objeto do
certame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedor(es):
CALDINI & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ no 04.226.644/0001-S3,
foi vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um valor global
de R$ 2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta rêais);
LICICAMP COMERCIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ no
19.036.659/0001-26, foi vencedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valor global de R$ 5.780,00 (cinco mil sêtecentos e
oitenta reeis);

DÉRIo oFICIAL CERTIFICADo DIGITALMENTE
A Prefeitura Municipal de cândido de Abreu dá garantia dâ autenticidade deste documento, desde que visualizâdo através do site

www.candidodeabreu.or.tov.br

F{
o

bo

TERMO DE SUPRESSÃO NO 01

coNTRATO N.066/2014

Temo de supressão do Contrato no 066/2014, de supressáo de

valores, celebrado entre o Municipio de Cândido de Abreu e o

proponente Gabriel de CaÍvalho Cassaro, na forma a segujr:

Pelo presente instrumento, de um tado, o MUNlCiplO DE CÂND|DO

DE ABREU e de outro. o proponente GABR|EL DE CARVALHO

CASSARO, já qualificados, têm ajustado por mútuo consenso, o

seguinte Termo de Supressáo no. 01 ao Contrato no. O66t2O,14,

referente à licitação no. 1412014, na modalidade lnexigabilidade de

Licitaçáo, para Credenciamento de Profissionaas da Área de

Odontologia para e prestaçáo de serviços no Hospital Municipal .Sáo

Frencisco de Assis" de Cândido de Abreu, de acordo com o

Chamamento Público no 06/2014, conÍorme o disposto a seguir:

cLÁusuLA PR|ME|RA: Com base no oficio no 28012014, emirido e

.iustiÍicado pela Secretaria Municipal de Saúde, o valor, originalmente
previsto nâ cláusula terceira, fica suprimido em1.345,9í (um mil e

trezenlos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) mensais,

Íicando um valor mensal de R$ 3.454,09 (três mil, qualrocentos e

cinquenta e quatro reais e nove centavos), perrazendo um valor anual

de R$ 41.449,08 (quarenta e um mil e qualrocentos e quarenta e nove

reais e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA:Mantém-se inatteradas as demars

cláusulas do Contrato ora aditado.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presenle em

duas vias de igual teo[ e forma.



TREUTADOTORTE sÁBADo,6 oE sEtEMBRo DE zot4 classif icados@tribunâdonorte.com I FONE 43 34201122 PUBLIcAÇÃo trcal

. ^. 
(-o,srdcrando a r€iv,núcaçào da Assiaçào Cotrtcrcral e tmprcsa,âl de 

^nmnpâ\
ACIA, álrâvés do cxpedienrc arlnrrnisrnrrvo n". UJgSnOlo. p."n"ri'" r,u"rir;il#,j":ocorDÉrcio localpôsíabrirm datâ ít€ lO{.lcoutubrodc:0t4

or. ,,,,ul"o,ni[i';'11" 
o *rá8mro üilico do ar' J9 da Lei Munrcipol n'' 3.s02']0{N' quc rnrc

DECRETAI

,- Aí. 
.1" 

- Nos lcnnos du pirágrafu ünrco do aí. J9 da Lq MuuflFl n.. I 5q:,2009xca aulorizado o tunüionarnenro dc rodos os cahbêleim",." ."r.i.iril à. vr..i,rl,Jí"An-pongtr. no.feriado do dia t0 de outubro de 2014, qr" ."..;,;;;.;;;l;:;;:
cmahcrpâção poltr@ do Munrcipio de Aramngâ!. de*ra" à" 

"i"ra", ""i.u"il;;:"i""";:optârem pelâ íbcnuÍa. F(twem coD) os
eregoflasprofissioDisoJr,"*rr""r*",",r'i 

oÍ8xos reprc'cntilitos Je surs respRlrvrs

p". à, .", ,!rpu," a i..g,.r, Dro os c lê ilos lrnhulhi {a\ dcconentes rir r

,, . 3' 2'- Elrê Dccrcro 
"n,ro 

.,, í,*n, nr d.ü dc sua pilbtrcJiiio. r(vogâdrs rsdhposrções ern conUâÍro

\ümrtdr .\hrr ( NJil., .ldr(iet \urk{
.il. kf tilre.rx, (tr.z ;ut
:rhtiíitil r dá oúaâ§ trturidriN

() pRl:[9t.fl, tx) :lllrÍ\t(iplo DEis-lÁtu tltt pan^x^. Dr_ eiÀlí;pDntY IRITO. NO t,SO DÂ§ 
^rÀr.Hr sro cí)NlrRrD#i rui lir.. 

_,.

DE( Ll:l'^!
ld. 1", .\hr rrútito r(liLn,nnt \rnk,nmrrr no \itor,i. dé Rq t0 m m,,

NdrÇo G d(lkr,k Jrr r*çúmlo uig@. ú (fttÍü»l h,tc rrm.i{:. ú I rr Li:o H J. t7llr tst. r:aip:r,.,1, t i irrri.rei 
":ú.Jsrnrb,r,Jr lry i tl {, trsrm.nffi 4-Mt,, cm,} *;; 

- -

l: -l,u,qú,r. u,".;rÍ íl. 
^rm;nút:.01 - Auhrtrh dc Fdúcr(rudr ÁDerDe

t2.Jôr.0&tE.2,tje.000 t úau iturimt d. R6&.érh\lolênci,
tootc rl. R.,cum: tú lsy.
t\aí,) I 1 W.1,,.t\,, vir.r;J Ac r,ru,iii..
J9f ^t_.,*-:.=..-._*.-_"._*;-.. "__:5;_.;.._-

^ta. 
n (j!no Nile pâm.dtrÁrrã tô rdit) dr qr,c hu (rrílgil rnl$oÍ.dltsçô5.tc iqmi !ÀÀr do ()!aarmh vrgúnrc. § sfoa.

tl .Aoo{o,x d( Idrcrttn dL 
^numâr!t:,0t- lNr.quir a; l:dülrçs" di Àpoeno.

I:,Jól.|XX&I.tjg.íXm pn4ronr íAmrcmut de R.lbtaft trVl0lttrda
r,ni.;r ra!rn,i, iu - :s+..
rlolr i..r slem úüu." {.Ã-iiüiG i-.nii;:li- * -- "- -
rmlt....,-.__...-..--,.

Áí.r" ;",,.,;" ;,.;:.";.::";:;'""'-***s"*

SANDRO J, A. CICERO
Secrettio Municipâl de AdDlitrrsfíçào

Àrapongas, ?R, 05 de setenrbro dc 2.Ol,l

ANTONIO JOSF] I]DrÍ 
Pref€ini

. PRIHf,ITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
i gsrADoDopARA)iÁ - -' -""

' SECRITARIÁ]TTI.INICIPALDEADIIINISTRACÀO

; _AvrsoDrLrcrrAÇÃo_nrririlrà.rçiii''". EDITÁL DE pREcÀoN" lrí2014 _LtcrriÇÁo

f'orurrcunq aos jrferessados qrc jr licitâçà0, nodalidarjs.pREGÀO PMSENCIAL N,
JÕ/.urq.qucscacmaberlaequetemçomoobJcloaAquiricàodenrcbiliáriosprraaral0
gç s,,,n,..q.!..dq,-.^ rr.ndir.rro , S..r.t riu M*iini-ã. lnãffiiffiolc&!!!! - SLMI(-. confomc ronsla ro resp€cli\o EJital. O\ enr(lops t.l. ru,rortritfflmtrBçâotruio ícú(bidos na prcfeitun :.io úrri"li" .I. nrrp""rrit',ir'd,,r,,fii.
lre'JrJo. r*arlaur na Nur das (iarcas, n' 750, 20 Aldar. centro Arininirtrariru,

l11p,,9.I!:AflpRj 
dré_trhrsnin .to air :i ae scremuro aüt{; il;J;:;iil,,

r.)n )unun num\.,d0 n)cirno_dia. no mcsmo local. O respectiru cdnal podcri \cr;l.trdn culua lttlt!rJ nosnd(rc(o cLtrónico httl .ww rapongrs pr.gor.[rr]lrr(atro.

; ,Arapongas. 05 de setembro de 20J,1.

Mâtheus Ilugo Gaspüoto
pregoeiro Municipal

jlr|ri ]., :| ]lrlF1r,:x'!),q

lll!ílcidôdc 
^lrMrsr,cn 

0Sdrwübtud€Àlla.

It . (dú* at*ú, c.btld phto
iltrro hdo)

?r.Jiúo ttanld|rl

i:l
lroili kelina fúnmC.s tlu Sihd

Dirdoro l,.riil,nk, lrd .lutu quio.lL Lúwgo

SUMULA DE LTCENÇA DE INSTALA

MARILANDIA EMPREENDIMENTOS
CNPJ N" 18.892.149/0001-9g, roma públ
RECEBEU do IAp, a I-icença de Instalaçâr
18364 de um empreendirnento imobiliál
implanrado no M.c6 l{ibêirào Boniro ou d
nesta cidade dc'Marilân(iâ dó sll, paraná

fr09t Ítfi
,tr&Kizs
riq! 0t q
$ {íri 9i il

("
.., t, \-

oPl.,rrruuur.J4úF^ - , ..

oYôlrEtu w - wlfro
§lutlus9@

r@luo sb §e,rut6lD E{m r o @sÁ ? lry@rd e q B @l3J
qrs qí@ 4tqnd uaq o§ o$oê 9p 0E rp 0 §!.itu@ llNfO3S ry r I

o$unt , ôrrMJ lqspq T !rw.!!J{ I .p ô!tú:n@N
ruq{a

ffisràN. aotJuiló íffioNI s olNlHvrlvJlo
ú:EtJ d 1!'Dt sJLu{ src
*x!ld ldrDto§qslD

@B@).p pn H
' ír j \úri.e^ r sôEerríâ^

$rú!t ruP{ st{ §614soi!4iew@nwN
sgel isnbrd nied'mà 4 §otuâS

,r yJr ) \rA so.)hrls I sytgo 10 u3ffirxvútc

nÚsíAJ t,UâliN àropÓUlolnB
{^qDruilr r o'níqúl qrffi urc
É0!n I nú,.úrnr!úTsrrc
' - oúôloailFDtrX
_ ' .É,trr { fr*ú 

'lm

m eurma!6h!
M Uom@}ü!l
m mmú6!6rr
m m{@of6fí
!m 0s09ls!Í
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ApuoarÂü, aos quatÍo (04) dias dooêsdc setgnbÍo de 20t4.
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Direro. Prcsideírc lnt.rino

Rf,SOLVE:

ÂÍi, ,.. - 0XONERA. a pedido fonnal reatizâdo atrarés ,[
rcquqi,Denlo, o (a)ftrvidoÍ (a) púbtiro münicrpâl CINT|Â ELTSA SOTIÍ, poúdor (a) do R(; n,,
8.ó16.850- I e (pF r):ó08 544 j04-li2 do .aÍgo dc ÁUXILIAR ADMINTSTMTIVO a pâíjr Cc
04 de sctembr.d.20t4.

SÚMULA DE REQUERIMENTo
DE LICENÇA PRÉVIA

Mario Palma Mendes, toma público que irá
requerer ao IAp a Licençà prévia para
atividdde de Avicultura de Corte a ser
implantada no Sítio porteira preta _ Estracla
São Pedro Taquara km 4 - Lote n 15 D 2
Apucarana/PR.

w
.r.js

piêtêilurô oo i,í!rnictl,*i$ d,: Àí)úcdt.rn.l

l. u-\.:1M!!!tf

:yrLd!:. l'.$rNa-, dL I l:\t(1 pr\[ \ktrlt.L:.i.il. :t.^i..r ilr rruú h.ü,/rJ., ú, ,,i, lIt,lr\lr r! ,r, (irrrtr,nlr t, ilintirtrJi thnjrod tr
r+'nr:úr! !5lu rti,,

tl

\rl. t" k*uJn'-. r) ii{:^,.!n\.nr ,,,rn.rr, lnrlniü r ft..»r, h,t ,!,, \ rr,Í ili *r.{ nr

)lütrisipn, dr lp4ir{ni,..r lt í(.xcr, dr :t}t{
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br. irh'\ .tr.ilr Gabi\ril rril,
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l'.41tr, \rqnaUút
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, -. i- 00l.l0 I .78 21 1.40rõ Ltt\,l'ç u( AK - l,o para pudrm dtcl sabor nloranco l.s- 1.10 1.78 21 1..10
pecrlrcaçõcs conlornic Arrero I do Ldital.

le l()\À(trCAR - Pó para.pudinr.diet.sabor chocolate - l0{} 1.78 178.00 neN.l
l:sLlcclllcAcÕc\ corlornrc Ane\o I dr) l-dilalr'.spqcrr!çaç(tes corrreltlle Ànsp t_do lE{LtIal. lll MislÃij : i]rri aiervà Matc roliaQããirtiiiiiàanii.- i,s-i -5000 i t.zo - 

l-6 oÔoao I o+ -lrH,tpnrS.sc»
pçcitiEaçt'tqs qollirrrle-Ale.rr I do Edital. i I Fô'ít':"Êõê

lo1.11 . .RS 25.2t+.7ô MARCÁ:'I'
06 PRO.IETOR

Iricando a ad.iucatária convocada para a retirada da Ata de iiegistm de preços. consoanre o contido no ]roro,- l]]i 
o.'-*.1 

I

capitulo Vlll do instrunlcnto convocatório. sob as penalidades da lci.
l.icitação: Modalidade Pregão Presencial n'I5l/2014 - Processo Adnr. no l94l}0l4. TEI.E.I.EX COMpUT
OB.IE'IO: Registro de Preçt.rs para lltura aquisição de ecluipanrentos de inÍbrmática. telcvisores e _ parolin. Cep: g169
pro_ic(ores. cm atcndintetrto a SecreÍaria Municipal de Saúde.
Cunrpridas as Í'orrnalidades legais e consrderada a adjudicação do procedinrento licitatório. enr cpigraÍe 79 345 583/0001-42.
pelo Pregoeiro Municipal, honrologo. cottfbrnre registrado a seguir. com especiÍicação «lo iterl e seLr
preço unitário linal: ] ITEM
SYMA COMPtllAI)OTES [-'[f)4.. conr scde na Avenida: Joào Paulino Vieira Filho. no 625.L2l.Z,ona ff f lffrf fÕnOC.Ol07. Ccp: 87020 - 015. [:onu: (41) 302,s - 9090 enr Maringá - PR. inscrira no CNp.t/MF no I "' ôitiõáàõÀ"ii
04.9t2.543/0001_-16. _CAt lENô\oz üiôRõCôr
n t M Dr:scRt( Ào euANr v4.1Í2lr vAL_o.R ro- f;Íf§àÂ9il

i o: lMnnrsSôn-,r-r-nsün MoNoaRaiM^Tr.crA -..rt-l 0s r*rY§[m ns#hro ]'ro're1,.. . .

P{l I - Lspeciticações conlirrnre Anerir I dir l-.dilal.
M,AR( A: 'IMPRI:SSORA I.IP MI.,LI'IFUN( I()NÀt,
LASER N4125DN. 1 Ficando a ad.jucatária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

.\\'ts(} üE LtClf\(.i()
ptil..(; io tlttÍ,.§í.\(.t \t. \" {5120t;t-pl\I,r

() MtiNlc'il,lo Dt: ASTORCA. corr sede na Av. L)r. .tose
Soarcs dc Azcvetlo. no.l8. enr Astorga-PR- torna público que tàrá
rcalizar iis 9:00 (nove horas). do dia 22 dc setembro de 2014. no paço
1\lunicipal ilc Astorga-PR. licitaçào na nrodaüdade Pregão presencial.
tcndo corl() ob.jcto a aqLrisição de rnobiliário. equipanrentos e nlaterial
dc consurntr destinados às necessidades das Escolas Municipais- Cen-
tros de l;ducação lnlàrrtil c demais departatnentos. A pasta:écnica e
a documcntaçâo com inteiro tcor do Edital e seus respectivos nlo-
delos. adendos e anoxos. poderá ser adquirida no endersço supra-
nrencionatlo. snr horário corlercial. Paço Municipal de Astorga-

,rrriulgr-l)l,i. 5 .le sclcrrilrnr de lill-1.
ROGLtiIO S('ARAMI L I-O BARBoSA

I)rrit o.::i,--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

t\ tso t)t.. I'RoRtt(x;.\( i()
l,Htt(;.i0 pRESE\CL.\t. \" {írl201J-p\il}

A Pref'eitura Municipal de Bandeirantes-PR avisa os inlc-
rcssados PRORROGOU o prazo de abcrtura da licilação enr rel'o-
rôncia. que renr por objeto AQUtstÇÀo DE 'l tN IAs tj MÀtuRtAIS
DI-- PIN'ITJRA PARA DIVERSAS SECRF--TARIAS t)O ML]NICIPIO
DI-. BANDEIRANTES PR para o dia 19109t2014. por nrotivo de
c()rreÇii() da erpccilicação tlc itern.

lllrr:<ltrranies-i)]i, I 
'Jrt 

!aiai.iti)l,j alr:l{tI {

tút.to ( Ls^R DI sr)LrzA
Sri i ÇliJi-i(i

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA
DA LAGOA

\\ ts{} I)}] t.t(-Í t.r( .i(}
llt{t (, i() t,ttt.\[ \( t.\t- \', .l9r:t]rJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDID(
DE ABREU

.r\'ts() DE r.ICIIA( Ã()
1()11.r0..r DE PRE(]OS N. l71201{

OBJE't'O: Contratação de enrpresa especializada para const
uma Unidadc Básica de Saúde Tipo I. ern alvenària e con
nrado. de acordo com a RESOLIJÇÃO SESA n. 578/2C
-i98/201-1. c ern conÍbrrnidade com o Proieto. memorial dr
planilha orçarncntária e cronograma Íisicó Ílnanceiro em z

Edital. RECIIBIMENTO DOS ENVELOPES: até às 09h00r
25 de setenrbro de 2014. ABERTURA DOS ENVELO
09h0lm do dia 25 de setembro de 2014. LOCAL: Na sala de
da Prefr'itura Municipal. situada à Avenida Paraná no 3. nestr
FORMALIZAÇAO DE CONSULTAS: Endereço: Setor de L
- TeleÍbne: 43-3476-1222 ramal 209 - Fax: 43-3476-1222
I icitacaoíàcarrdidodeahreu. pr. gov. br FORMALIZAÇÃO DE
MINHAMENTOS: Protocolo Ceral - Endereço: Situada à
Pararrá no 3. Candido de Abreu - PR - CEP 84.470-000. CR
Menor preço glohal. RETIRADA DO EDITAL: de 08i01
25/091)Ol4 no site tlo Municipio. www.candidodeabreu.l
PROPONENTES: Os intoressados que não Dossuenr o CÊ
tiÍ'icado de Registro Cadastral; devcrão soliciü-lo no Drotoc,
da Prefeitura Municipal de Càndido de Abreu. aprcsêntand
curnertos necessários para a emissão do mesnro. tcndtl sr
máximo de retirada em l9l\9l20l4, de acordo com o Art. 22
Lei n" 8.666/93.

Lrrn 1 du selrnibro ric l0ll.
ALLAN DIEGO MORENO VARO]

]'resirlen lc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVE

\\ tso Dl.. Lt( I t \( .i()
l-Eu-..r() \, 1i20t.l

Ob.jeto: Venda de ativos inservíveis do Município de Casc
bcns nr(rveis inservíveis. resíduos oriundos da limneza núbli
culos. rros rernros do Aneso Ido Edilal. Tipo áe liciraçà
lance. iqual ou superior ao da avaliaçào. O leilão orescn
realiz-ado no dia 26 de se(embro de 2014. a panir dás lOh
paflamento de Compras da Pret'eitura Munióipal de Casc
calizado na Rua Paraná. no 5000 - Cascavel/pR - Brasil. l'elel
contato: \\ 45 3321 2271. e-ntail comnrasr2cascavel.nr.s

Idel 1010912014 09:40
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I canauo de Abrea

trtriucíplo oo cÂNDtDo DE ABREIT
##Â'to Avtso - ToM_{DA DE PREÇOS N" l71201+
*r#TEI OBJETO: Conlrrlaçào de ernprcr espccializada para construção de una
tinidade Uilsica de Saúde l-ipo l. ern aitenaria c colcreto atnado. de acordo coln a

RESOI.( (.\OSl,S,\n"578i1()lle n'-§98,,10li.ecnconÍbrrnidadcconroprojeto.
nrenrorral tlcscritirtr. plirrilha orçarnentária c croroqrama lisico íinarceiro enr
rnc'ro ao lrtlilal RE('EBI]l IIN IO DOS E\\',El,OP]:S: ate às 09h0()rn do dia 25

dç setenrbro de l0 l l,\ BERI'tTRA DOS U\\'EI,OPES: às 09h0 l r)r do (lia lS de
selerrbro (l!' :() I l. l,O(-Àt,r \r sala de reuniõcs rla Preli'ilura Nlunicipal- situada
ii \reridr Pilrrrrá n. .i. nesra crdrde FORII{1.17..\( iO DE ( ONStrtÍ\S:
[]ndereçor Sçl()r dc l.icitaçcjcs -'lelcliyre:.13-3476-llll ratDal 209 - F»: -13-

il76-llll c-tttail: i:,:it ,.,r,'.,-,,.,ijr:,j.1i1.:lilijtilt\:i1,.]1.,.!i,,r i.r FORII;\LI7.\( ÀO
l)E EN( ANllNllÀlVlEN'lOS: Protocolo GÊral - lintlerr'ço: Siruada u ,\rcnida
I'aritns n! 3. ( rndido dc .\breu PR CEP 81 .170-000. CRITÍ]RIO: l\.lcnor
pre'ço global. RUIIR.\DÂ DO UDI'L\L: de 08i09/201,1 à 1509/10l4 r)o sitc do
\lunicigrio. :lit:i: f .j tjit.,j\:lrt:tl.i!t!i.i.r::r), itj. PROPONENT ES: Os inrercssados
que nio possuenl tr ('RC (CertiÍicado de Registro Cadastral) dere'rào solrcitá-lo
no protmolo rcrrl da Prefeirura \'lunicipal de Cândido de Abrcu. apresrallando
os docunrentos neccssários para a ernissào do mestno. tendo seu prazo rnáxinro dc
rclirada crr l9nqilOI l. de acordo conr o \rr 22- § 2" da I.ei n'8 66(r,/9i
llrt)/\Í 0,li09i20t.t

,*#ÂSS Allan Dicgo Nlorcno !'arot<r

##(lÂL Presidente

R$ 264,00 - AG547t2014

Copitão Leônid-as Marqaes

TILI\;IdPIO DE C lPIT-ÍO I.E()NIDlS ]I lROLrE,§-PR
tt'tso D E Ltc t T..tç'. i0

^ 
pREG.|iO pRESEi\;CLltr N" tq/20t4.

PRE-ttlBl'l-o: O .rlI'\ICtPlO IrE C.1PlT lO I.EON'IDl,§ rrr{Â0t'El', Estado
LIo I'arani'r. conr se(lc Adnrinistra(iva na Av. Iancrcdo Neres.50l- por irrternridio
lo PREGOIIIRo dcsrgnado Pclo Decreto n ' (101,2011 de 02 0l l0ll . !O!1.!ê
pú]içtl qilc rcalizarii no dra l1l dc serenrbro de 201,1 as 09:00 horas. na Sala de
ReuniÕcs rlo Paço \íunicipal \rnaltlo l:. Busato. tro cntlereço aciura nrencionado,
hcrraçào ila \lODAl-lD.\DU DE PRt:cÀO pREsEt\CtAt.. upo NIENOR
PRE(O.
OBJETO: ,\ prcscntc licitaçào tcnr coilo ob-icto a contlataçào de crnprusa. pnra o
linrecinrr-nto de calctirio calcitico. visando a promoÇào da produçào e da
produtividade agricola das propricdades tlc agricultores familiares deste municipro.
rnedrantc a aquisiçaro e rncorporaçào dc coneti\os atricolas cnt consoniiilcrâ ao
I)rogranta ile \poio ao \lanejo e [renilidatle rlo Solo- 201-1. conlornre Convúlro r.
" l1-ll0ll. cclcbrado cnne o Estad{r do Paraná e cs(c l\ÍuniciP«r. arratés da
SccÍêlaria de Estado da r\gricultura c do Abastccimelrlo SÍ1..\8. ern alendinrcnto
a Sccrctaria de..\griculÍura c i\{cio \nrbirntc llunicipal.
RE( EBINIF,NTO DOS UNYLI.OPII,S: \ré as 08 15 horar clo dia I8 de seremhro
de 20 l-1. rro Serr iço dc Protocolo desta Prclertura \{unrcipal
\',\LOR: O valor cstrrlado da conlraraçào irnpôÍa etn unr total de ate RS
ll.)9 91i4.00 (cento c rrovc uril novecentos e oitenta e quatro reais).
DISPOSIC.IO DO ilDÍT,ft,: Ciipias do ediral e ancros scrrio tbrnecidos aos
inlcrcssados, aptis o recolhinrcnto dc RSi .10,(X) llrinta t.eais). atrarcs rlc DA\Í 1 Doc
de Arrccadaçào \Íunicipal). a paftiÍ da publicaçào desle lermo. cn horário dc
c\pcdrcrtc. no Sekrr dc I icitaçôes desla l,refeitura \íunicipal, onde poderào ser
obtidos esclarecinrentos relerüntes ao preseillr' ceilante.

( ilpitào t eôtridas llarques. Estatlo do paraná, enr 04 de setcnrbro de J014.
Ivar Barea

helbito illuniipul
Valdoir Roú igucs tlos Santos

ptegociro

R$ 2'16,00 - aÊ260t2014

I Coscauel

Nll Nt( tPto DE (..rs(..\\'EL
,r\ tso DFI LI( t-r.\('Ão- pRucÃo pRESE\ctAL3t7/20t{

Ot)jelo: ('ontralaçilo de enrprcsa para prestaçào de scn iços de casüaçào dc càes
ç gtt()s crn atcndintclto ir Ditisiio dc Vigildncia Anrhiental ent SaÍdc. alm\és
tlo sistorra de rcgislro de pre'ços pelo perirxlo de l2 (dozc) nteses \benura: Diir
l9 09rl0ll iis I tholnrin. O tcxlo do cdital e infonnâçôcs poderá ser obritlo no
Prirr \'lunicipal dc ( rscar ei. Tel: (0rr.15) 3a2 1 -2297. Sitc "..,,. . :-r.rr !, lLr -. t

l.lj-..i.r:,.ti,j:.r'rt,i:. ('ascrvcl/PR. ()5 de sctcrnbro de 201-1. \larlene Sartos Guedes.
I)ircttra do Dcpailrrncnlo de Conrpras.

3"feira | 09/SeV2014 -Edipon09286 21

I castro

CÂITARA MT]NlCIP-{L DE CAsTRo
.\DJl Dt( r(.io E HoNÍoLoc{( Âo
PREGÀO PRESENCTAL N' OO8r2OI,I

oBJETO: , \(lt itstÇÀo DI EQutPA]\ÍENTOS E MATERIAIS
I\FOR\ÍAII(',,\ P,,\R { .\ CAM,\RA ]\4IINJCIP.\I- DE C,{STRO

D',T,:g*-c"l*-l:"',"

{",'.', ü4

DE

I

Ç,{ír rlRÇ
01.001 0l c)it Í)rtol-1001 - 44 90,í2 00 00 _ IiQUIPAMENTOS Ll

\Í,{TERI,\I, PERNIA\E\TE
0l 0rll (lt 0I 000t-t00:-i3 90.i0 00 00- Mr\TERtAL DE CONSUT!ÍO
Castro. ()ll rle sctcntbro de l0 | 4

HERCTII,,{NO DA SILVÀ
Prcsitlcnle

AvISO DE EDIT,{L DE LICITAÇÂO
pRO( ESSO pREcÀO pnEstxct;rt N.009/14

()BJETO: CON'IR,\TAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P,ARA
REFOR\{TJL,\Ç,ÀO E ENTREGA DF] SíTIO ELETRONICO. PARA
{TENDER AS NECESSÍDADES D{ C,{I\ÍARA VUNICIP-\L DI:
t ASTRO. de acordo com o pedido expcdido pela C.{NÍARÁ t\IUNICIpAL
DE C,\STRO,
tl\ÍlssÀo: u4 DE sF,-tEMBRO DE lÍ)t4
-\IlhRTl'R \ i9 DE SETEI\IBRO l0l4
HOR.\RlO ABIRl-tiR,{ lJ:00 IIOR{S
\/.\t-oÍt TOT.\t, \'í,i\|\to Rs 9.500.00 (NovE NÍtL E QI'ÍNHENTOS
REÀIS i

PRAZO Iltr RECURSO ,\O tlDlT.{L 0l (dois)dias iüeis anres da data Íüada
para a abcnua dos envclofL,s de habiltraçào
IÀ',FOR\Í.ÀÇa)ES CONIPt.EMENT.{RES O Editat e denrais int'bmraçôes
enconúanr-sc à clisposrçào d()s iniercssados no Setor de Licitaçào, Conrpms e
Almtrxarilado, sito à Rua Cu onel Jorse l\'larconrles. 501 , Vila Rio Brarrco.
Fax: (11) 3133-3500 e e-mrrl: lrcitacaoúlcamaracasrro pr.goY br.
Prddio da ('âmara em 04 dc serenrbro de l0l {

FERN,\NDO LTiIZ SILV,\ PIT'IHAN
PREGOEIRO

AFI\,{DO NO \ÍURAL DA C,Âi\íAR { MUNICIPAL O8/O9I14 /\ IgIOgII4
.{\'tso DL. EDtl .rL DE Lt( tT.tÇÁO

PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL N" OIO/I4
OBJETO: ('ONI'R \TAÇÀO DE ENíPRES.\ PARA ÁQTIISI(',\O E
INSTAL,\ÇÀO DE CORRIi\Í.\O'(;LrÂRD.{-CORpO rNO pREDIO D0
PI-ENÁRIO E CORRIVÔES \o PREDIO D.{ CÂMARA I\{UNICIPAI- DE
C.\STRO de acordo com o pedrdo cxpedrdo pela C.ÂNÍAR q \,ÍLrNI('lp,{L DE
C,\STRL)
E\,ÍISS-ÀO: 04 DE SETEMBRO DE 20]4
qBERTUR\ ]] DE SETEMBRO ]()I4
HORÁRIO ABER LIR,{' I4IOO [IORAS
vALOR TOTAt. NÍÁXI\1O: R$ 45 ll9.lt (QUARENTA E CINCO l\Írr..
DL:ZENTOS E. \'l^'-TE E r-OVE RE,\IS E DOZE CENTAVOS
PR.\ZO DE RECLTRSO AO EDITAI. 0l (dois) dias úreis anr€s da data tixada
para a abenura dos envelopes de habiltlaçào
INFOR\tAÇ(iES CO]VípLEMENT\RF:S O Ediral e demais inlbmraçôes
encontram-se à disposiçào dos inieressad(rs rrcr Setor de Licitaçào, Compras e
.{lrnoxariÍàdo. siro:i Rua Coronel Jor,ge Marcondes.50l, \'rla Rio Branco.
Fa\ (41) ll-ll-850() e c-nrail liciracaor.@canraracastro pr gor'.br.
l'r.idro rla Cânrara crn [t4 tle sctenrbro de 201.1.

I.-[]RN.\NDO LLiIZ SII,VA PITTHAN
PREGOEIRO

.\FIX,\Do NO MIIR,\T. DA CÂN,ÍAR,\ MIINICIPÂt, O8iO9/I4,,\ ]]109,/I4

Íirpirado Lr prazo recusal. torla-sc pública a honrolo{açào do prtrcedinrento
do

PROPONEN'I'E c§PJ:§" vAt-oR
TÔT.t I D§

{.LESSO\ E IJ S \NTOS &
CIA t,TI)\
ITEN1 OII

07 ll3 91,í/0001-15 :..18i..+t I

GI]i\IO\iT,IS
I]t-LTRODOI\ÍES'TIC C)S

A,\\/ \,\VIER DIAS _ I]PP
ITF\I 06

73.S84 785t0001 8ô I 904 00

JF{ INFORMT|flC,\
co\tERCTO E St-:RVIç OS

Dh INFORI\Í,{TIC \
ITENS O].04 E 05

0q 565 I 5610001 -94 l7 700.00

JIION F BRASIL
lN-FOR\IITIC.\ LTDÀ.

I'tElis 0l E 03

í)q I 32 918i0001-75 7 755.00

JORD,\O PEREIRi\
EIREI,LI _ IVÍE

ITLI\,Í Ir]

l8 0ló 4t,1,/000t-54 4.100.00

N §I,REBELO \Ít-
ITF\Í 7

I9+Il8 ial'0001--7 :l6t).00

\io\'O'ilNt & FRIco
LTI).{ - \Ítl

I'TFiVÍ g

1 1 72't 278/0001 -44 I 400.00

vALOR TOT \I- EM RS {6.E04,{0

RS 72.00. a709112014 R$ 576.00 - 86740t2014
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,;.r Etiíâb ô Ue§emrofrineíú. lÍüiúüi e ComéEb ErEir
llll Sscrconà.lo De8€nídrrinrdód, MÉ'Y Oeptancrt tkime arírgeÉÍodoCônréído

REQUERIHENTO DE ETPRESÁRIO

4110638440-0

Casado (a)

or) õ
IDENEY VIEIRA ÇÀRNETRO INEOTN SPERAFICO CARNEIRO

29284/0lcnealpn

VATDOMIRO TABORDA ROCHA

84320-000

dedgê sob as penas da lei, n& estar impedido de exercer ativldarie empresária, que não fiossui ouüo regisúo de
empÍB§áÍio e Í€querà Junta Comerc*aldo panan*

EDSON SPERP.EICO CARNETRO ME-

V. CEL. ROGERIO BORBA

84320-000

150.000, 00 (CENTO E CTNCOENTA MrL nsars),

Dt cCIESIRUçãú Cn:fE, SERVIÇOS DE ACãBâUS§E Etr OBm§ DÀ
@tsTRuÇão.cnrll,.
CoNSTRUÇÃO DE REDES DE AGUA E ESGOTO

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS.
TR.uÇÃo DE oBRÀS-DE-ARtE EspEciArs.

SERVIÇOS DE DESENHO TECNICÔ RETACIONÀDOS A ARQUITETURA E ENGENdENTA.

02-09-2008 10.355 - 187/0001-08
§ErorEF[râLrEdrÍÊÀrr' 1S

11-07-2013

Eopresa:êl 1 0638{tl0 0
EO6!il SPEnÀEr@ crnr.ErRo - raE
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GOVERNÔ DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÊRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
srsrEMA TNTEGRADO DE AUTOMAçÂO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERNDÃO $ilPLIFICADA
CertiÍhamos qre aq rnÍor?Bçôes abdxo const nr dos doculnêntos âÍquivados nêsta,ürnta,Qe.--rl!9rcld e sáo v[entês
na data da sua expedi@

'àqq

l\_>'
Páoina: 0011 00í

Documento Assinado Digitdmente 221091201 4
Junta Comercial do Paraná
CNPJ :77.968. 1 7O(X)0í -99

Você dêve inslalar o cêrtificado da JUCEPAR
www juntacomercial.pr. gov. br/certifi cado

Nome Ernpresaria!
ErlsoN SPERAFTCO cARilÉrno:; mÉ

l{aturezaúrrídca: EilPnÉ§fttlo.
Número de ldentiÍicação do Regisirode
EmpÍB - l{RE (Sede)

41 10GI&44(H) :::::l

CNPJr:,:,,,,: l

.,10355.1&&00íü

&ta de Arqutvamênto
do Ato de inscrição

08/092(xn

Data de lnício
de Atlvidade

í,i2tÉnmí,a

Endereço Complêto,:Eogrdouro, iP e Complementô;,BaiÍtcr.çlistrito, liunlcipio, tlF, CEP)',,; 1 ;

Av. cEL ROGERK, BOffBÀ 816- SArá 5, CEI'|TB9, RESERVA PR, &+.32Í}{Xr0

Capital: RS í50.00O,0O

(CENTO E C|i|OITENTA lflL REA|S)

., ,,,,;,.. ftllcroemprêla ou
Eúpiesa de Pequêno Portê

:,,i: , r(Lei nc 12UãXl6)
:.:: ::.: ttlhroempresa

1,,,1 ,: , 
-. 

". ,

Í)ata: ÍBlB@tS1r1r.,;1 ;i iàrúeroi:r..20rq8qq12g, ,,,., . :., :,,
,r, ,ti,,,,,:::;:::1r, , I ,: :. :

Ào: ALTEBAÇâg: , ,,, .: r,,,r, ,: :

Evento (s): ALTERACAOjDE DÀDO§ (EXCETO I'IOIIE.EI,PRESARIAL)

Sltuação da Empresa
REGIÍiIHOATIVO

, . §atus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EDSON SERAFICO CARTÚEIRO

ldentidade: 2gz84o,GREAlPR ,,1 ., ;1, r,:':" i:GPF.,8{}6r7o8.58$'20

Estado Givll: casado "', . 

"'t: " 
l l-: ':,,,, . negrlrne oe gens.: ,,, nhão parcial

CIJHIÍIB*...Pfi, 22 dê setêmhro:de 2014
14129?s754

Para verificar a autenticidade acesse wwwjuntacoínercial.pr.gov.br

e informe o númeto 112920751na Consutta de Aúenticidade
Consdta dispoírÍwl por 30 dias

n
/lntu.'-----/'*'

SEBASTIÃOMOfiA
SECRETARIO GERAL /)

U
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TÀBELIONATO ffi.NO
Comarca ds Rgssrv-a -

AUTENTICÀÇÃo,r
A prlttnlo ô cóPlâ ,urônllc, do
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Cqfoanúe de lrscrição e de SiiüEãó Cadcbd - lrpressáo

Gomprovante de lnscrição e de Situação Cadastral \.--9

Confibuinte,

Gonfina os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e,
RFB a sua atualização cadastral.

se hou\êr qualquer diwrgência, proridencie junto à

Apromdo pela lnstrução Normatira RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 1U08r20í4 às 09:í6:27 (data e tnra Oe Brasília).

ff
1t1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDrcA

coMpRovANrE DE tNscHçÃo E DE struAçÃo 3âh%m"*
CADASTRAL

NúMERoDÉ rNscRtçÃo

í0.355.í87flXr0í.írS
TATEZ

eu.*"**^
ETS(»I SPBAHCO CAR'€RO . IX E

TÍrul.o Do ESÍÂBEI-ECIMENÍo (NorrE DE FA|.lrÀslA)

t(IrA COIiISTRIrcAO & SAIGAilEIITO

côorco e oescRlç/o DAATMDÂDE Eco}{ÔirlcA PRF,ICIPAL

11.M.- Consúuçáo de odlflclos

cÓDtco E DESCRTçÃO DAS ATMDÂDES ECONÔÍrrtCAS SECUNEÁRIAS

12.É2-7-Ol - Gonrtrugão de redes de abaetecimento de água, cobta de esgoto e construç6es correlatpe, excato
obrae de lrrigação
42.í3-&00 - Obras de urbanizaçáo - Íuâsl praças e cdçadas
12.124fi - Gonstruçáo de obras de arte espedals
7í,í9-7{3 - Serviços de desenho técnico relacionados à arqutetura e engenharla

cóDtco E DEscRtÇÃo DA NATUREzI runÍorcr
2í 3.5 . Et PRESAEO 0]UVlrrlAL)

NÚMERo CoMPIEI,ENTo

E16 §ALA OIi
LOGMDOT'RO

AV CMàE. ROGROBOREA

BÂIRROIDISTRNO

CBIIRO
MUNtcÍPto

RESHYA
UF

PR

DÀTÀ DA sfruÂÇÃo CADASTRA

0E09r2(m

DATA DA sÍTUAçÃo EsPEcrAL
allffi

CADASTRAL

ATN'A

MOTIVO OE SITUÂÇÃO CADÂSTRAL

SIIUAÇÃO ESPECIAL
#

@ Copyright Receita Federal do Bnasil-

Página:





PREFEITURA MUNICIFAL DE RESERVA
ESTADO DO

AreniÍa Cotottd RogÉÍio 8oÍb, 741 - p€rüÍo CEP: 84:til(xrm
CNPJ: 76. í 69.879í0CI)í6í Fore: (42) 3ã16{Í106 êmeil: pmÍtiõ(Obol.cdn.bÍ

Certidâo no / Ano
1123 I 2014

Emissâo Validade
2m9no14 Z2mmtl

Finalidade

GERNDÃO NEGATIVA

Razão Social

6Tzi9.EDSON §PERAFIGO CEdXENO UC

Nome Fantasia

NOVA PRG'ETOS E GONSULTORI,A

Endereço

D. PEDRO 
'1,277Complemento

SALA A

lnício da Atividade Atividade Econômft:a

CPF / CNPJ

í0.355.í871000í{8

lnscrição Municipal

s{üXxxrzli}3
Baino

CENTRO

Cidade

RESERVA - PR 8.|3m{X)0

o9o9rãxt8 sERvrços DE ENGENHARIA

Observa@es:

Certificamos que até a presente data NÂO HS débito trq{tário veilai&.t?tslilq€s
cadastro econômico descrito acima. . .i

Fica ressafuado o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos constatados posteriormente,

I mesmo referente ao perlodo compreendido nesta Gertidão.

Reserva - PR,24 de setembro de2014

RISTRYA
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Certidão Neqaüva de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coord enação da Receita do Estado

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No í2367551-20

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 10.355.1871000í-08

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secrelaria da Fazenda do Paraná.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadua! inscrever e cobrar debitos ainda não 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 requerente, nesta data.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via lnternet

Esta Gertidão tem validade até221O1120í5 - Fomecimento Gratuito

Estado do Pataná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidáo No í2367551-20

Emitidâ Eletronicamente via lntêrnet
24l0gl2014 - í8:24:08

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https/www.arilternet.pr.gov.br/outros/_d_negatlyF2.asp?eUser=&eCPF=&eC[PJ=10.355,187/0001-08&eCadicms=&eNumlmage=?rz2âq&eF]'a..- 
1i 

1
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urntsrÉnuo DA FAZENDA
Procuradoria€eral da Fazenda Naclonal
Secretarla da Recelta Federal do Bradt

CERflDÃO COIü'UNTA POSITTVA COTII EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS REI.ATMOS AOS TRIBUTOS FEDERATS E À DÍVDA ATMA DA UNÂO

Nome: E[rSOül SPERAFIGOGÂRItlElRO - túE
CNPJ: í0.355.í 871000í {18

Ressalwdo o direito de a Fazenda Nacional cobnar e inscrerer quaisquer dhidas de responsabilidade do
sujeito passiro acima identificado que üenem a serapuradas, é certifcado que:

í. oonstam débitos relatiros a tributos aáministrados peta Secretaria da Receita Fedexal do Brasil

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei ns 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam inscrigões em Díüda Atira da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Confurme disposto nos arts. 205 e 206 do ôTN, este documento tem os mesmos eÊitos da certidâo
negatira.

Esta certidão, emitida em notne da matriz e ráida para todas as suas filiais, referese exclusiramente à
pituação do sujeito passiro no ârnbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
preüdenciárias e as contribuições deüde§, por Iei, a terceircs, inclusir,e as inscritas em Dhlida Atira do
lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

)A aceitação desta certid€io está condicionada à r,erificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://urranr.receita.fuzenda.gov.be ou <http://urutnr.ffi.fazenda.gov.be.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB rÉ 3, de OzlOilzOO7
Emitida às 16:39:51 do dia MlO2l2014 <hora e data de Brasília>
Válida até 0il0il2014.
Codigo de controle da certidáo: 0906.A8I)5.86FE"8680

Ceftidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer ÍErsura ou emenda inralidaÉ 
"lt" 
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rffiil CoafiaàCeübttqinOOtt

.IITSThO DAFÂADA
Secretarla rla Eeú i"O"of ilo BneJl ' 

,

CER.nDÃO PO§ÍIIVA Oil ETETOS T ]GCANYA
DE DÉBÍros ***;}rrffiffis pREVDE!{oARns E

M 16(Bí2014{8888187
l,lorne: EDSODISFERTFTO CARIIIERO - ME
ct'tPJ: rcrEíigzt@r{8

Ressdudo o diÍeito de a Fzenda Nrcional cobrar e inscrew quaisquer
dÍúdas de responsaUlkl* do s{eito p*sho acima ider[ificdo que
üerwn a sêr apuÍds, é ceÍtific& qre constam em seu ÍNrner nesta

flf1 détritos com exigibilidade sutponsa, rpe tenns do art. 151 da bi
llÂ.172, dê 25 de üh.üÍo de 1966 - Códlgo Trih.Ê&io t{aciond (CIN}

Esta certidãb, ernitida €rn ilrne da mddz e Éida pana todas as suas
flíais, tçÉÍê€e_ exclusinmente às contrifuigões píeúdenciádas e às
contÍibuíçÕ€s de\idas. poí lêi, a tercdrc, indrciç & inscritas em DÍüda
Atim da Unifu (DAU), rÉo #angpÍdo os dernais trifutos administradoC
pela Secretaria da Receite Federd do Brasil (RFB) e as denrais
insoições ern E)AU, aüniÍúsffi pda Pmcuradoda-Geral da Fzenda
Naciord (PGFN), objeto de Certidão CoÍrjuÍrta PGFN/RFB.

CqnÉrne dsposto nos aÍts. 2(F e 206 do CIN, este dcrrnento tqn os
m€smos elHtos da certidão ÍEgditâ.

Esta certidão é Éida Ha 6 firdidades píeústas no art. 17 @ Lei n"
8.212, &24 de.irho de í991; exóeto pna:
- awrbação de obra de constnção ciül no Registro de lmôeis;
- Íêdução de ceÉtel social, trmsfrÉrcia de cantrÍe de cdas de

Ijedade limitada, cisão ffid qu peícial, trsão, incorpor4ão, or
iltsbmação de enÍidade ou de sociedade ernpresâia ql simples;
- baixa de frma iÍrf'üfud ar'de ernprus*io, coÍrfuÍme definido pdo
aÍt.93í da td rf. 10.406, de í0 de Janeiro & 2ü2 - Código Gü|,
extiÍção de de entidade ot sociqlade empresâia or simples.

A aceitagtu desta certidtu está conOicimada à fnali@ para a qualbi
emitida e à wrificaçfu ê sua zutentícidade na htenet, no en&Íeço
<irttp:/lwww. rcceita.Eenda goa be

Cedidão enritida conr base na Portaria Conjunta PGFNIRFB no 01, &n
de Janeio de 20í0.

Emitida ern 15/05/ã)í4
Vâida âGt ÍWftfim*.

,.',,,,W4

FJ-'
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2qgfn14 htbs:/Âmsrv.sihe.caixa.gov.br/EmOresa/Crf/CríFsecFSlmpÍimirPapel.asp?VARPsssoaMatÍiz=15813046&VARPessoa=15813U6&VARUf...
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*Âl}{c gcol'e*u lc* rEBEHÂL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRf,'

fnscrição: 1o3ss78z/ooot-oa
Razão SociaI: EDSON SPERAFICO CARNEIRO

Endereço: RUA QUINTINO BOCAIWA 287 SAIÁ 02 / CENTRO / CURmBA / PR /
84320-000

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 guê, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validadez L5/D9/2OL4 a 14/tOlãOL 

Certificação N ú mero: 20 1409 1 5074 1 3049553 140

Informação obtida em 24/Ogl20l4, às 18:26:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei estr{
condicionada à verificação- -de*-autentieidade- -no. -site --da- €aixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrflFgeGFSlmprimirPapel.asp?VARFessoaMahiz=15813046&VARPessoa=15813046&VARUf=PR&... 1t1
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rf :iPODER JUDICfÁRIO
JusTrÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO IIEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBAIJIIISTÀS

Nome: EDSON SPERÀFICO CARNEIRO - IrE (IíIATRIZ E FILIAIS)
cNP,f : 10. 355.L87 /0001-08
Certidão n" : 4'7942036/20]-4
Expedição: L6/Q5/2014,' às 08:28 :33
Validade z'tt/tt/20L4 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da dáta
de sua expedição.

Certif ica-se que EDSON SPERÂFICO CARIIEIRO - líE (EÍATRIZ E trILXÀIS) ,

inscrlto(a) no CNP,J sob o n" 10.355.187/O0OL-08, NÃO CONSTÀ do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConeoLidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.44O, de 7'de julho de 2011, e

na Resolução Àdministrativa nb l47O/2OlL do Tribunal Superior do

Trabatr-ho, de 24 de agosto de 2Ol-1

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão at,ualizados at.é 2 (dois) dias
anteriores à data da sua -expedição.
No caso de pessoa,jurídica, a Certidão atesLa a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais,
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de Eua

auteÍrticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http z / /www. tsts. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente

rlrFoRríÀÇão uíPoBràllTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrigações
est,abelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em / t
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos / ,/
recolhimentos previdericiários, a honorários, a custas, / ,'
emolumentos ou a. recolhimentos det.erminados em leii ou decorrentef
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico 1" I
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia - ' I,l,!

U

Dúvidas e sugestões: cndt
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COilSELHO REGIONAL DE EilGET{}IARIA
E AGROI{OHI,À DO PARÀI{Á

Certidão de Registro de Pessoa lurídica
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, ceftifica que a

empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à (s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

CeÉidão no: 8856712í014 Validade: 2t/L2/2OL4

RAzãO Socia|: EDSON SPERAFICO CARNEIRO ME

CNPJ: 10355187000108
Num. Registro: 52118
Capital Social: R$ 150.000,00
Endereço: AV CEL ROGERIO BORBA, 816 SAIá 5 CENTRO
Município/ Estado: RESERVA- PR

Registrada desde 
= 

3L{OB/ZOLL

CEP: 84320000
Objetivo Socia!:
Obras de construção civil, seruiços de acabamento em obras da construção civll.
Construção de redes de água e esgoto, serviços de pavimentação de estradas. Construção
de obras-de-arte especiais. Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e
engenharia.
Restrição de Atividade : Atividades restritas as atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2014.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Responsável (eis) Técnico(s) :

1 - EDSON SPERAFICO CARNEIRO
Carteira: PR-29284/D Data de Expedição: O2/O4/L997
Desde: 31-/08/2011 Carga Horária: 6:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 2I8. ARTIGO 07 do CONFEA

Para fins de: LICITAÇõES

Ceftificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste docu
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo p.o 2Ot4/)78769
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras
seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 22/09/20L4 L4:L4:07

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código
respectiva ação penal.

Brasileiro, sujeitando

htp://oeaweb.cre+.pr.org.br/consultas/certlla<{uridie.asp?SESSAO=zUL9WJNgOZzL&CODREGTO=53206&DEPTO=5330&CODFUNG=9999.. . 1t1
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CONSEL}IO REGIOI{AL DE E1{GE1{}IARIA
E AGR.OilOHIA DO PAN,AI{Á

b=5
t-'

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.L94/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão no: 88566 l2OL4 Validade: 221L0/2OL4

CREA

NOme: EDSON SPERAFICO CARNEIRO
Carteira - CREA-PR No :PR-292841D
Registro Nacional : l7OlO69L72
Registrado(a) desde I OUO4|t997

Filiação : CIDENEY VIEIM CARNEIRO
NADIR SPERAFICO CARNEIRO

Data de Nascimento : O5/O5/I97L
Carteira de ldentidade : 3853638
Naturalidade : PONTA GROSSA/PR

CPF : 8367085892O

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Data da Colação de Grau : LO/O2/L995
Situação : Regular

Diplomaçã o : LOl O2l 1995

Atri buições profissiona is :
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/O6/L973 do CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2014.
Possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa.

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do
( http : //www. crea- pr.org. br), através do protocol o n. o 2OL4l 3L87 68.

Emitida via Internet em 22/O9/2OL4 t4:13:45

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme tnstrução de Serviço No OOAZAL4.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
respectiva ação penal.

sujeitan

htp://creaweb.crea-pr.org.br/consdtas/certidao.asp?SESSAO=zUL9WJNgOz-L&CODREGTO=53206&NUMPROT=&ANOPROT=&CODFUNC=... 111



ffi.'NovA

orcuenaçÃo DE RESpoNSABt Ll DADr rÉcru rcR

Ref.: Edita! de Tomada de Preços n.0L7l2OM

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n.s 218 de29106l

73 e n.e 317, de 3U]0l8ô do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e

Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a

referida licitação, é :

f,' ','b? ,t d\z-

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais)acima relacionado(s) pertence(m) ao

Nosso quadro técnico de profissionais.

'lu' t rníffion iPs t N trtrnm o

" cREA,29.284'D,PR

0

Ne Nome Esoecialidade CREA N9 Data Registro Assinatura
0L Edson Sperafico

Carneiro
Enge 6;r;; .
de Segurança

do Trabalho

29.2U-D 02/o4lLes7



24/912014 CREA

CONSELHO REGIOTTIAL DE ETGENHARIÀ E AGRONOMIA
DO PARANA

frr''i.

f,r'-

É '-
't

,.' !:

CertÍdÉí,+d€ Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDSON SPERAFICO CARNEIRO
Ca rtei ra Profl ss io nal : PR-29284 / D
Acervo Técnico No. : 123161 2OO9
Selos de autenticidade:6O68, 6069, 6,íD70

RNP No.:174LO69772
Protocolo No. : 2OO9 I o,íJ237319

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
( http ://www. crea- pr. org. br), através do protocolo n. o 2OOg / OO237 319.

Emitida vÍa Internet em 24lO9l2OL4 t8:47:11 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução No 3L7/86 e a Instrução de Serviço No
ao2l2oL4.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.

htp://oeaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultaíimprimir_acervo.asp?NUMCERT=12316&AN0=2009&PARAMETRO=I&CODREGTO=53206 Sls



241912014 CREA

CONSELIIO REGIONAL DE ENGENIIARIA E AGRONO}|IA
DO PAMNA

;

x.

F7/
Ceftidão de Acervo Técnico

EDSON SPERAFICO CARNEIRO
Carteira Profissional : PR-292 84 I D
Acervo Técnico No. :1231612OO9
Selos de autenticidade:6O68, 6069, 6,Í)7o

RNP No.:t70L069L72
Protocolo No. : 2OO9 I o,o.237319

ART N" ....:3055334440 0. Registrada:22 / 08 /2 008
ART Correspons .:... ART Vinculada:
Empresa Executora...:ANTUNES & CORREIA LTDA.
Contratante(s) . :PREFEITURÀ MUNICIPAL DE TUEAÚ
Tipo de Contrato-... :PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...
Arividade Técnica. -.:EXECUçÀO ne OBRA OU SERVIÇO tÉCNrCO....
Área de competência.:sERVrÇos TÉc PRoFrssroNArs NA MODALTDADE crvr],
Tipo de Obra/Serviço :ARRUAMENTO.
Serviço Contratado..:eXnCUçÃO DE OBRAS DE

EXECUÇAO DE OBRAS DE

PAVTMENTAÇÃo. .

ARTE CORRENTE.
Área Existente:...
Área de Reforma:....

Dimensão
Área Àmpliada
Local da Obra
Municipio/nstado . . . .

Data de Inicio
Docto de Concfusão..
Descr. Compl. Serv..

Observação. . . .. ... . . :

2970,26 Y12

:RUÀ IMBUZETRO, SN NOGUEIRA.
: rMBAU/PR
:22/08/2008... . Data
: DECLARÀÇÃO pROFTSSTONAL.

:EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

de Concfusão: 30 /12 /2008.

POLIÉDRICA
DRENAGEM

COM PEDRAS
URBANA COMTRREGULÀRES. EXECUÇÃO DE

TUBULÀÇÃO EM CONCRETO E BOCAS DE LOBO.

/

htp://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/mnsultas/imprimir_acervo.asp?NUMCEBT=12316&AN0=2009&PARAMETRO=I&CODREGTO=53206 2t5



24t9t2o'.t4 CREA

COilSELHO REGIOT{AL DE EÍ{GEN}IARIA E AGRONOMIA
DO PAMNA

,,F9
D-I-'

Certidão de Acervo Técnico

EDSON SPERAFICO CARNEIRO
Ca rtei ra Profissional : PR-292 84 / D
Acervo Técnico No. : 1231 6 I 2OO9
Selos de autenticidade:6O68, 6069, 6íJ70

RNP No.:L701069L72
Protocolo No. : 2OO9 I o,A237319

ART N" ....:3055334458 0. Registra da:22/ 08/ 2008
ART Correspons .:... ART Vinculada:
Empresa Executora...:ANTUNES & CORREIA LTDA.
Contratante(s) . :PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE fMeaÚ
Tipo de contrato....:PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS
Atividade Técnica. -.:EXECUçÃO Oe OBRA OU SERVIÇO TÉCNrCO....
Área de Competência.:SERVIÇoS TÉC PROPISS]oNAIS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo de obra/Serviço:EDIEfCAÇÔrs pÚefrcÀS eUÀLeusR ÁneA. .. .
Serviço Contratado. . : AXECUçÃO
Dimensão . .:49,00 M2 Área Existente:....

Área de Reforma:....Área Ampliada
Local da Obra
Município/Estado. . . .

Data de Inicio
Docto de Concfusão..
Descr. Compl. Serv..

Observação. . . .

CIDADE ÀLTARUA S, SN

]MBAU/PR.
22/08/2008.... Data
DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.

de Conclusão:30/12 /2008 .

EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPIIAÇÃO
EXECUÇÃO DE 186,80M DE MURO DE

DA UNTDADE CASALAR E
ALVENARIA. .. .

htp;//creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/mnsultayimprimir_acervo.asp?NUMCERT=12316&AN0=2009&PAMMETRO=I&CODREGTO=53206 3/5



CONSEL}IO REGIONAL DE ENGEN}IARH E AGRONOiIIA
DO PARANA

Certidão de Acervo Técnico

EDSON SPERAFICO CARNEIRO
Carteira Profi ssional : PR-29284/D
Acervo Técnico No. : 1231 6 | 2OO9
Selos de autenticidade:6O68, 6069, 6,íD7o

RNP No.:I7OLA69L72
Protocolo No. : 2OO9 I OO2373tg

ART N"
ART Correspons
Empresa Executora...
Contratante (s)
Tipo de Contrato....
Atividade Técnica-..
Área de Competência.
Tipo de obra/Serviço
Serviço Contratado..
Dimensão
Área Ampliada
Local- da Obra
Municipio/estado. . . .
Data de Inicio
Docto de Conclusão..
Descr. Compl. Serv..

Observação....

:3055334466 0. . Resistrada:22/ 08/2008.
:.... ART Vinculada:....
:ANTUNES & CORREIA LTDA.
PREFEITURÀ MUNfCIPAL DE I},ÍBAÚ. . . .

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXECUÇÀO DE OBRÀ OU SERVIÇO TÉCNrCO....
SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE C]VIL
EDIEICAÇÔES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA
EXECUÇÃo
92,85 1t12... Área Existente:....

Área de Reforma:...
RUÀ FRÀNCTSCO SIQUEIRÀ KORTEZ, S/N.
IMBAU/PR.
22/A8/2008.... Data de Conclusão:30/12/2008
DECLARÀÇÃ,O PROFTSSTONAL.
EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DE BARRÀCÃO DO PETI CONEORME
CONTRATO.

/l
U
U

httpJ/creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/mnsultaíimprimir_acervo.asp?NUMCERT=12316&ANO=2009&PARAMETRO=I&CODREGTO=53206 4t5
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PREFE]TURA MUilrcIPAL
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DE ITBAU

*;#nniil;iiiô 
tiÊ ;EtúÉt)õ üáfi Ê

CBRTIDÃODE
CONCLUSÃO DE OBRA

MUNICIPIO: IMBA
PROJETO: A DA CASÀLÂR E MURO§ DE

:coNTRAm N' of2/2008 P. M. dc Inbrú

Execrrção dc Ampliação de Unide da Casahr com áÍE de 49,00 m'z.

Período de Execução: 2AA8|200E à 30/121200E-

Descrição dos Serviços:

Exccuclo: dc levantâm6io de paredes sm tijolo+ aplicação de chapisco, emboço e reboco-Piso-desempenado

ffirr ccrn aplicaçâo & rerrstime-nto cerâmiço.Aplicação de esguadrías de madejra (Rortas) e

esquadrias de ferro(laneló.Cotocaçao de vidros.Execução dl cdçadas e ramPas de acessibilidade.lmtalaçâo

eléirica e hidráutica internâcompteta e execução de pintum interna e exlcma.Execrrçâo de muros & divisa an

tijolos, com aplicaçío de chapisco, emboço e ÍEboco.

Servíçss executados Destro do cronograma e a inteiro contêÊto

Equipe Técnica:
EnglResp. Técnico: Edson Spcrafico Carneiro - CR"EA: 29.28í..DíPR

Lta+cxp.l09.643.]20/000l-34,concluiuiatcgralmente
a obra/proieto objeto do Contrato cm epígrafc'

Imbeú,05 de Outubro de 200&

lenheiro FlscaL CREA: 30.U1&D/PR

I
M
B
A

sER!rcOilsBRfilêt
Recot*teft p* rãr"!+t€ii

I

Av' Ivo lôngada ,267 - Fs1çlç',x: (rt2) 32'8 tt3Ü - E-mail: pínimbàuouol'
CNPJ:- 0 1 el3 7 7 0 I OCIO I'7 2

f,anid
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PREFEITT.IRA üUTüCIPAL Df }II*ü
st$ilE r rl+i;,tl i*uir-r.;r}.-1 r- uE r -r4.r, r:r r rrrt.ar.lj

OEP§TffiX?O OÉ SCllYtsOt 0H*rClsili

CERTII}AO DE
CONCLUSAO DE OBRA

Y,T

TAS
4836

1

I
Ê

I

quc i enprcsr Antuncs & Correia Ltóa, CNFJ {K.643J20/ffi0I-34, concluiu integralmentc

a obra/projeto obJeto do Contrato em epígraÍc

lmbaú,05

Tls NÂTt/

f,ngenheiro FiscaF CREA: 30.09&D/PR

Av. IvoJangadà,267 -ÍaÍ,|olÍzx: (42) 3278 1138 - E-mail: pmimbau@uol.com.br - cEP: 84250
CNPI: Ol 613 TT11OAAL-7} /\ I

/t// r't/ cz,lt- "----

IMBAL

BARRÀCÀO t}O PETI .

REFERENTE: TO0&1í1008 P. M. dc labaú
OBJETO:
Exocução de Fechamento de Barracão Pré-moldado do PETI com área de 92,85 m:.

Período de Execução: 2AOA2OO8à 30/122008.

Descrição dos Serviços:

EACCg§ggi de levantamcnto de peredes ern tijolos, aplicação de chapisco, emboço e reboco.Piso desernpenado

ern corrcreto com aplicação de revestimento c,erâmico.Aplicação de esquadrias de madeira (portâ§) e

esquadrias de ferr{anelas).Colwação da vidrcs.Exccuçâo de calçadas c ramPas de accssibilidade.lnstalação

elé*rica e hiffiulica intemâ completa c exccuçüo dc pintura intcma e GxkÍna.

Serviços executados Dentro do cronogmma c a inteiro contento.

Equipe Tecnicar
Eng3 Resp. Técnico: Edson Spera{ico Canciro - CREA: 29.2E4-D/PR

ró.
ít
Ír
R
A
i,t
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Prefeito Municipal
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PREFEITT,RA *UUIctPAl DE MBAU

oer,nerrtnr,Â iaüii;üfÂL 3L 3ii:lt'i': L :'iJ.'"'+J- orplnrenrrroDE§Emrc tre rc

l: ,

%,
H:
\

OBJETO:
Exccução de Pavimentação Potiédrica com área de 970'2ó mz'

Período de Execução: zUOEnCFrt à 3ry12/2008'

Descriçio dos Serviços:

E}Ê§§ggi&pavimerrtaçãopoliedricacompedrasinegularesassentadassobrccolchâodeargils'
Íbmecimento e aplicação d" ,nãi*no em concr€to padryo Aa Prefeitura Municipal' Exerryâo de &enagSm

piuriut com tubutação ern Goncrcto e execu$o d€ boca§ dê lobo'

Serviços executados llentro do croaogrema € â iltciro contcnto'

Equipe'lecnica:
Éif'À"tp. Técnico: Edson Spcrafieo Carneiro - CREA: 292M--D{PR

Dcclaramos qo" a "mp 
1'34' concluiu integralmente

a obralproieto obieto ds Contrsto em epigreÍe'

lmbrú,05 de

,;
si-'
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Av. IvoJarpnoa, 267 - FmtrF I; t'r', ô3" À'ls- - L-.íEí' e'r'h're-§ e- r!-
O{Pr: Ol 613TmlíJlol'7z

CERTIDÃODE
CONCLUSÃO DE OBRA

Éngenheiro Fiscal- CREA: 30'09&D/PR

t\#lt



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADo Do PARANÁ -CoMARCA DE RESERvA

Secretaria do Distribuidor e Anexos
Rua Paulfuro Ferreira e Silva, 778 - CEp S4B2O-000 Resenn -pR

SteIIa Carnelno de Moura - Analista ]udiciária - Diretora de Secretaria

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arguivos de distribuição de
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃoJUDICIAL sob minha guarda nesre carrrírio, verifiquei trtÃo coustan nenhum
registro em andamento contra:

EDSON SPERÂFICO CARNEIRO ME

CNPJ 10.355.187/0001-08 no período compreendido entre a presentg,data e os últimos 20 anos que a
antecedem.

setembro de 2014.

Técnica J 50.938

FUNARPEN
SELO DIGITAL N"

C81T5. SS2v{1. hFxPA
Controle:

dAo95.0(2G
valide esse selo em

http:/lfunarpen,com.br

w\
Y,
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%Ê,r N0VA

REF: TOMADA DE PREÇOS N' 017/2014

oBJETO: CONTMTAÇÃO Or PESSOA JURÍD|CA PARA A EXECUçÃO DE OBRA CONFORME ANEXO

l.

r

,u",
f

DECLARAÇÃO OB MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa EDSON SPERAFICO CARNEIRO ME, inscrita no CNPJ sob ne 10.355.187/0001-08, por

intermédio do seu representante legal o Sr. Edson Sperafico Carneiro, infra-assinado, para os

fins da Tomada de Preço ne 017 de 2014, DECIÁRA, na forma da Lei complementar 123, de 14

de Dezembro de 2006, sob as penalidades cabíveis que é Microempresa.

Por ser verdadg firmo a presente.

Reserva, 24 de Setembro de 2014.

[ng' Cmlflun Sprúo Canwo
CREA: 29.2E4.0/PR



NOVA
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DECLARAÇÃo oe ATENDIMENTo Ao rNcrso v Do ART 27 DA LEr 8.666 E
INCISo )oorltr Do ART T.DA coNSTITI[ÇÃo propur

O Signatário da presente, em nome de EDSON SPERAFICO CARNEIRO ME , declara,

expressamente, que atende ao inciso V do Art. 27 da Lei 8.666, no sentido de afirmar que a

empresa proponente não infringe o disposto no inciso XXXlll do Art 7e da Constituição Federal,

o qual proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de

quatoze anos.

Reserva, 24 de Setembro de 2014.

'Eng' futt f,lNn Spu{vo Ctwvo
CREA: 29.28a.0/pR

/
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REF: TOMADA DE PREÇOS N" 017/2014

oBJETO: CONTMTAçÃO Or PESSOAJURÍO|CR peReA EXECUçÃO DE OBRA,CONFORME ANEXO

t.

DECLARAÇÃO PB SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INE)ilSTENCIA DE FATOS
SUPERVINIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

O Signatário da presente, em nome de EDSON SPERAFICO CARNEIRO ME, declara,

expressamente, que se sujeita às condiçôes estabelecidas no edital em epígrafe e seus

documentos em anexo, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada

pelo Licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendidos às

condiçôes estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços

especificados no objeto do referido edital.

O Signatário da presente dectara;#rrç-rrrnrcnrredappronente,lotal conccdânc-ia{om a

decisão que venha a ser tomada quanto a adjudicação objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervinientes impeditivos

da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32,

parágrafo 2e, e Artigo 97 da Lei 8.666 de 21de Junho de 1993 e suas alterações.

F,i

ffi" cREA' zg.ianlolPR

Reserva, 24 de Setembro de 2014.



FnnrulTunÂ no hf,tn*rCÍptO nn CÂxurDO DE Amnsu
Esrano no PeneuÁ

Avenida Paraná, 03 * centro- Fonefax: (i) j476'1222 - CEP.: 84470'0U)

t.

.)'

ATE§TADO DE VISITÁ

Ref.: Tomada de Preço no 17|Z0I4-PMCA

OBJETO: Contratação de empresa especielizada pam construçno de uma unidade Básica cle Saricle

Tipo In em alvenaria e concreto ermado, de rcordo com RE§OLUÇÃO SnSl no 578/2013 e n"

59b/2013, e em conformidade com o Projeto, memorial descritlvo, planilha orçnmentáriir c

cronogroma ÍIsico ffnruceiro em aüexo ao Edital.

Declaramos que o Engenheiro Civil Edson Sperafico Carneiro, CREA 292841D-PF., da propottenlc

EDSON SPERAFICO CARNbIRO-ME, CNPJ I0.355.1E7l0001-08, sito à Av. Cel. Rogerio Borba, [116.

Sala 05, Reserva-Pr, devidamente crçdonçiado, visitou o local da exocução da obra objeto cla Tomaclr clc

Preço em epígrafe.

Cândido de Abreu, 12 de setembro de 2014

PREFEITURA MLINTCIPAL DE CÂNDIDO DÉ AB

Edson Sperafrco Carneiro
Engo. Civii

CREA 292841D.PR

d",k[ SonwnrbZo*
ENG.CtVIL CREA PRYl6,O1 5.D



Avenida

MUNICíPIO DE CÂTVOIOO DE ABREU
Estado do paraná

Paraná no 03, Centro, CEp: 94.420{}00

VALIDADE: t? (DOZE) mEsEs

PESSOA JURIDICA'rÍSrcA

Tc*pr 
r cpF;

í 0.355.í 8710001-08

I Av E N r pA C_9-EONE L ROc E R I O B9BEA. r{:_qlqrsA LLo', c E N TR O

-*i-EsrÂDc

ieTiüroeoÊpEssoÀ ruRíDrcA A sen ôãnA SER CAi ,a r r y *rrirLrE, rEüs.,A JUr{rDrGA A sER GADASTRADA (coTFoRn rE
I ozuenvo socrAL corsrexrE No aro coxcürurvoy
I

i 41.20<"oro - Gonstrução de edificios I com ATVTDADES SECUruOÁRresL-*_ _
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[CmtciEo REsp. pELo -cADASÍRo;
I

, cÃNotoo DE ABREu - paRarrlÁ
I
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I
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EDSON SPERAFICO CART{EIRO .IIE

i ENDEREÇO: RUA, l,t"
i

I

EruÍoao-Êõ-nêÃo nes
I

J . ENCFEITURA rÚUNICIPAL DE CÂrIOIOO DE ABREU
I
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I

I

i
-,. ---------J

[bÁrA 
- ÉiiEENcHnrEilro bõêÃ-DASTRô, --

cÂr,roloo DE ABREU, 06 DE FEUFREIRo DE 20i4.
1-
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ENVELOPE Ol - D@UiIENTOS DE HABIUTAçÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU

A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO

Éorru DE L;C1TAÇÃO - TOMADA DE PREÇO No 017Í2014

OBJETO: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Tipq ! em alvenaria e

concreto armado, cíe acordo com a pÉSOUUÇÃO SeSn no 578t2O13 e no 598f2013, e

em confurmidade com o Projeto, nremoriãl descritivo, planilha orçamentária ê

".noãi"mà 
iiiú financeiro em anexo ao Edital, no município de Candido de Abreu,

estiado do Paraná.

Data abertun : 251CF,12014 Horárb abertura: 09:00 Honas

Nome da participante: c.w. coNsTRUÇÔES CIVIS LTDA

CNPJ No 82.305 .541 lWOl 42
Endereço: Rua Ébano Pereira, 145' centro
85.200-OOO - Pitanga -Paraná.
Fone: (42) §4Ü3352
E+nail cwconstrucoes@uol, com. br

(. -- \-
\_\____\- \ \-----,

(



I

: 
':,:

t:{@-'i

t... t: -.r.r:

rçffi:

HABTLITAçAO JURTDTCA

:ÍI-üffi 'Yl;lrLSON
ffi CÍVIS LTDA.

l:

'.. :! :

G[{FJ &,§0§,ü4íS001-§â'- trsêr. Est. 404.02632-'12
nuafuano Farsira, 14F - Teleúax: (44 364e$52 - CEP 852@{00- Pitanga - Pr

§-mail: qrconstrucoestôuol.iom.br



,.f . a

CONIIRÀIO SOCIAL. '1'.-').' 
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or aba!.xo aãBl,nadorr wrr§o§ cARLos üÀsKw xar,lru , / t!.-.'-'. 'T+L
i ,, rls.' /

bracflrglro, calaôo. EngonlrêLra eLvll, raaidantr e '!'.
dmiclll,ado G PLtaÍrgâ-Púo, a Rua Artlrur Mêhr,.8?l: tt.-,, í--'
@ntro, Iprtador da certtÉra do CREA nr tSagFD, //
Ior nagLão-§c. 6 cádula da rdantldaôe ctvtrf n§ I.2
66.655 I, exped"lôa 1nlo Inctltuto de Idurtlficação
do Paraná e CPR nr 345.096.3L9/87 e EVAIDO KALIEU,

bragLletro, calado, Engenlrelro Eletrl,qltta, xasL-/
dante e dcnLellLado a Pltanga-pr., porüadot da //

. CarteLr. do enga nc 4549-D, lOÂ Região-§C., e g6qB

_: la de ldantldade clvtl ns l.9O5.8tO 7, or5ndlda ç
lo tnrtl.tuts dc tdont,if,trcaç8o do paraná s CPF ns /
340.618,279/8?, RESOLVE!{ Por 6ttc Lnstrunsnto par-
tlsular de csrtrato aoclalr esratLtuLrm rluâ aocle
dade do t!.po {POR QIXIIAS DE RASPC,I$§ÀBII,IDf,ITE TIUDIê

DAi, gue âo rêg€r§ pelag Leir 3.?OB da 10 ih Jane$

ro de 1.919 a 4.726 dê 13 de Julho dâ 1.965r PeXag

dcmals dl,enroaLçõer laglaa Lplteavclr à crpeele e /
Flas c!.aurulal e corôlgões cegulnteal

cIÀU§tIJ[ PRDIEIIIA- a aoaledadc glrará lob o nmê cmerclal del C.W.

cGr§lIRtçüEs cn/Is r,!DA., tendo a suà gÔda e foro
à Àv. uarroel Rlbas136l, ocnttro. FLtanga-Pr.
clÀusutÀ sEGIIIDA- a eocLedade ton por obJelo nercantl,l a exptoração

do ruo dea Indultrla da Ccratnrgão civÍl.
cIÀIEITIÀ IERCEIRA- O prâEo dc duração da aoclodade. á Por tm1»o Ln-

detcr:nrLnado, lnlclando âs luaÊ atLvidadet a PÊrri

tir do dia 23 de aitalrro de 1.990.
eIÀusuÀ QII|RtrÀ- O Capltal SoaLalr AUbaCrl,tO na f,oeta prsvlsta t1e6-

te ato, na lqrcrtânoÍa de 303.000.O0(freaentog e /
trelg nll cnraelroc), dtvlôldo on 303.Ooo(lreaental ê trela mlllqlqg

tat', de Cr§ lrOO(Hun orírãclro) oada t§a, flca arsLm dtvldido e tntg
gralLzaôcntre os t6cloat TÍÍI§(N cÀI&os üASKn/ &AJ,IU, etrbroreve Ç-

3QQ.OQQ(1|ret€ntat dl) quotar, no val§r dô Cr§ S0Q.g0Or00(frecentoa

nll cnraeirol), lntegrallaadoa da rcguLntc format Cr§ 50.000.00(Ci8

ooenüa uLl anrzeirol), e6 Eoada corrente do paÍC, no pfotonte ato e
êntrcgâ n.tta ato à socl,odadô tm §toovsl @fuaea I300r âDo L977,

eor brãreâ1 CH-8J52925ô; ptraoü âQ-0â31.no valôr ds C4 250.000100 ,/

(ôuscntoa e clncoenta nll anazel.rol) a eVefOO KAütfZ!, ntbacrcve É
3.OQ§(frcta nll) quoüal, no valôr le Cr§ 3.OOO.OO(r1relr nil aarzel-
fos). lntograllsados u 4oeda oorrsrte do palar 11o PÚclente ato.
clÀtxittrÀ elrnrrar Ra quoüar da soclcdade gão l,ndlvlsLvola e nlo eo€

rão ter tranafcrLdal ou allsradal a tcroeLro', .rrm
cabendo. a €ttc I to do l»refc-
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CIÀU$ttrÀ QIII§DA- ... rânela na, ruâ aquLll,gão na proporção dâa quotâ!
?§a Fctlulr na rootedlde.. .

crÀtr3ltrÀ 38xTA- A realronralrLlldadc dor a6cJ.ol il tlmttada à lqrortân- t
cla total do capttal toclal, noc tcrmoa do artlgo 2r

da Lei, i.7O8.de 10 de Juroi.ro de l.g1g.
CIÀ{ItItrÀ SElEItih- e pocLqdado acrá adnl.niatrada por um t6clo ger€ntê,

a qu@ eqrcte prl.vatl,va e lndlvLdualncnte o uao da
fima s a raprÊacntagão atlva o paaslva, Judtclat a êrÍtraJudicLal da
eocl'odade, aeddo-lba entroüanto wdado o aeu qrr€go aob quarquer /pretaxto ou nodalLdade o olrragãoa ou nsgloeioa catrantroa ao obJeto/
aoclal, ea1»eLalnento a preatação & avala, cndoasoa, f,lançaa ou eq§
gõeo do f,avor, oa quala porgu acarrctar rcrpcraabl,lldadea pêra a ro
cledade.
CLAIEITIÀ oI!AVl\- FLae inrnctLdo naa firngôea dc gcrentô dâ socledtd6,

o a6câCJÍIr,sG{ CARLOS üAgKry KALIU. pâra cuJo orerc
cLcl.o fl,ca.dlslnnsado da preatagão de caugão lcgal.'
ctÀtBtÍA soÍÀ- P€Io oerví.go que prertar t eocLedada, pârcoberí e rc-

cio gerantô, a ültulo do iurxrcração pRo IÀB0RE, a //
{uantla nsrcal flxada de cmrm aeordo atá os llml,ter dc dodugão fte-
cal. pruvlato na lpgtalação do rqroato da Renda, a qual aerá levadq,/
à cqrta de Dealnaar OcraLg.

T** 
DBCIMA- A retpongabll.Ldade t{qrlca da gocj.edadc f,l,ea lntel-

runta a cargo de a6cLo ríII.SOf CARÍ.G! üÀsKry KALIZ
nngcntrcJ.ro C!,vLl, portadora da Carts!.ra nc 388g-D, l0r Reglão-sC.
CIÀIIIIIÀ DtsCI}lA PRI!{EIItrA- Oa g6cloa declaru qUe não €rtão Lnorraoa/

em ncrüuu doa crtrmc prcvlatoq @ Lel, que
ot lmlrega de exeroer aülvLdartca marcantLa.
CIÀlIrttrÀ ECIttà SEOTWDA- O uro aocial, aol,nqldLrô eqr o êno etvllr{g

nendo a .31 dc dezmbro da cada ano, cor [rrg
ccdldo o balmgo geral da eoci.odador obcdaçldar aa preccrLç6ea le -/
gaLa oI6lcrti,nantea L natárLa. ot ro.ultadoa aerão atr{buldoa aos g6-
cloa proporcLonalmante àr quotac de oapLtal, poeeido oa lucroc a 9r!tIrlo doa t6qlos. tetrm dtatrlbuidor ou f,loara êq resêlí/a na socie-
dado.

E. por agclu tera Juato c cortrâtadoo, lavran, da
tu e aoatnan, Juntacrte om duaa tsstmurüàs o/
pruonta lnatnrneurto part!.orlar de cdrtrato Bocl-
al, ou tret vLaa de tgrual taor e forna, nrbrl.aado
polo, r6cí,ot, @ todas aa ruar foLtraa e qo qual g
brlgu-ae fj.eLmnto por aí ê reur hcrdei.ros a sq§
prl-Io o todog or rour tôrmot.

lnv
,\=a -

/u
i'

Pítanga, I8 de g€t@ro dê 1.990.
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c.\ru. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

90 ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 82,305.54 

.| 
/000 1 -92

WILSON CARLOS JA§KIV KALUZ, brasileiro, natural de Pitanga/Pr., casado

ccmunhão universal de bens, Engenheiro Civil, RC 1 .266.655-1 SSP/Pr., CPF

345.096.319-87 e Carteira Profissional do CREA 3BB9-D/SC 10u regiáo,

residente e domiciliado na Rua: Arthur Mehl, 871, centro, CEP 85.200-000,
Pitanga/Pr., EVALDO KALUCZ, brasileiro, natural de Pitanga/Pr., casado em

comunhão parcial de bens, Engenheiro Eletricista, RC 1.905.810-7 SSP/Pr.,

CPF 3 40.618'.279-87, CarÍeira Profissional do CREA 4549-D/SC 10u região,

i'esidente e domiciliado na Av. Brasil, 373, centro, CEP 85.200-000,
Pitanga/Pr,, únicos socios da C.W. CONSTRUçÔES CIUS LTDA., com sede e

domiãílio na Rua: Sete de Setembro , 170, sala 02, centro, CEP 85.200-000,
Pitanga/Pr., registrada na Junta Comercial do Paraná, comrNlRE 41202428102
eín C,5 cle outubro de 1990 e CNPJ 92.305.541100§1'92 e posteriores

alterações contratuais arquivadas sob no 524553 em 22/07/1992', 556392
ern O6/A9i'1993; 565740 em 27/12/1993,940160587 em 05/10/1994;
9618A4B90 em 1 B/1A/1996; 970183380 em 06/02/1997; 980278252 em

13/02/1998;000430587 em 09/03/2000, RESOLVEM, alterar o seL, contrato

social e posteriores alterações nos termos da lei 10.406, A2/01/2A02 e

subsidiariamente, à lei 6.40 4/76 @rt es7,t,cc/2002)'.

CLAU§ULA PRIMEIRA: lngressa na sociedade, SHEILA CRISTINA KALUZ,

brasileira, natural de Pitanga/Pr., solteira, maior, nascida em 05/11/1984,
estudante, RC 8.741 .725-5 SSP/Pr., CPF 047.654.699-05 residente e

domiciliada em Rua: Arthur Mehl, 871, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr.

CLAUSULA §EGUNDA: Retira-se neste ato da sociedade EVALDO KALUCZ,

vendendo e transferindo suas quotas de capital no valor de R$ 800,00
(oitocentos reais), em moecla corrente do' país, para a sócia ingressante, já

qualificada rla cláusula primeira, sendo que o socie retirante declara haver

recebido neste ato, o valor descrito anteriormente e recebido todos os- seus

direitos perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for,

dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação (art 't.osz, cc/2002)

CúUSUH TERCEIRA: Em decorrência do ocorrido na cláusula anterior,

capital social fica assim distribuído entre os sócios:

lr
i'
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VALOR
79.200,00

900,00

c,w. CONSTRUÇOES CIVIS LTDA,

9" AI-TERAÇAO CONTRATUAL
CNPJ 82,305.54 I /000 1 -92

sÓclo
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ
SHEIIS CRISTINA KALUZ

QUOTAS
79.200

800
TOTAL 80.000 80.000,00
CúUSULA QUARTA: Alteram o endereço da sociedade que era: Rua Sete de

Setembro , 170, sala 02, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr., para'. Av. Brasil,

441, centro, CEP 85.200-000, Pitan ga/Pr.

Diante das alteraçÕes, os socios resolvem adequar o contrato e alteraçã.o ao

Novo Código Civil e regida pelos artigos da lei 10.406 de 10101/2002
aplicadgs a sociedades limitadas, bem como de forma supletiva e no que for
aplicávél pela lei 6.404,de 1 5/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes

a matéria:
CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob nome empresarial de: C.W.
CONSTRUÇOES CIUS LTDA. @ft se7,t,cc/2002)

CúUSUIá SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede e domicílio a Av. Brasil,

441, centro, CEP 85.200-000, PitangalPr. brt ee7,t,cc/2002)

CúUSUIá TERCEIRA: O Objeto social é: indústria da construção civil. brl ee7,u,

cc/2002).

CLAUSULA QUARTA; A sociedade iniciou suas atividades em 05 de outubro
de 1990 e seu prazo é indeterminado.
CúUSUH QUARTA: O capital social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),

dividido em 80.000 (oitenta mil quotas), de R$ 1,00 (um real) cada uma,

integralizados da seguinte forma: R$ 20.741,93 (vinte mil, setecentos e

quarenta e um reais e noventa e três centavos) em moeda corrente; R$

8.493,58 (oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e cipqüenta e oito
centavos) com reserva de capital; R$ 8.130,00 (oitormil, cento e trinta reais)

com correção monetária de capital; R$ 42.634,49 (quarenta e dois mil,

seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos) com lucros

acumulados, fica assim dividido entre os socios: WILSON CARLOS JASKIV KALUZ

subscreve 79.200 (setenta e nove mil e duzentas) quotas, no valor de R$

79.2A0,O0 (setenta e nove mil e duzentos reais), sendo R$ 20.534,51 (vin
um centamil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e



c,vy, coNSTRUÇoES CtVtS LTDA,
9" ALTERAÇAO CONTRATUAL
CNPJ 82,305,541/000 1 -g;2

corrente do país; R$ 8.408,64 (oilo mil, quatrocentos e oito reais e sessentá e
quatro centavos) com reserva de capital; R$ B.OaB,7O (oito mil, quarenta e oíto
reais e setenta centavos) com correção monetária de capital; R$ 42.208,15
(quarenta e dois mil, duzentos e oito reais e quinze centavos) com lucros
acumulados; SHEIIÂ CRISTINA KALUZ, subscreve B0O (oitocentas quotas) no
valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo R$ 207,42 (duzentos e sete reais
e quarenta e dois centavos) em moeda coriente do país; R$ 84,94 (oitenta e
quatro reais e noventa e quatro centavos) com reserva de capital; R$ 81,30
(oitenta e um reais e trinta centavos) com correção monetária de Capital; R$
426,34 (quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) com lucros
acumulados, ficando distribuído da seguinte fo.rma:socro ouôrns
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ
SHEILA CRISTINA KALUZ

79.200
800

VALOR (R$)

79.200,00
800,00

TOTAL 80.000 80.000,00
@tt. 997,111, CC/2002) (art. 1.055, CC/20O2).

CmUSUm QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
sua quota, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social Gft 1 052, cc/2o02).

CúUSULA SEffA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade ,de condições e, preço de preferência para as
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a
alte ração d o o utro sócio. @r1. ee7,Vr; 1.01 3, 1.o1 5, 1.064, cc/2o02).

CúUSUI"A SÉTIMA: A administração da sociedade cabe râ ao sócio WILSON
CARLOS JASKIV KALUZ, com poderes e atribuições de ADMINISTRADOR,
a.utorizados o uso do nome empresarial, vedado, rio entanto, em atividade
estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçõqs seja em fàvor de qualqueresLÍatlÍlas ao lÍlLeresse SoClal oU aSSUmlf ODflgaçOe,S SeJa em TaVOr Oe qUalqUef /' /
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis d{ t/
sociedade, sem autorização do outro sócio. @t.ee7,Vr;1.01 3,1.015,1g@,§c/2002). / /tll

t
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ç" ALTrnnçÃo coNTRATUAL
CNPJ 82.305,54 I /000 1 -92

CúUSULA OITAVA: Os sócios poderáo, de comum acordo, fixar uma retirada

mensal, a título de "pro labore", observadas as disposiçóes regulamentares

pertinentes.
CúUSU;A NONA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está

impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em

viriude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena

que vecJe, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra

nornras de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,

PU a pfopfiedade (a(.1.011,parág 1',cc/2002)

búsUr* OÉClmR: Ao,término de cada exercício social em 31 de dezembro o

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à

elaboraçáo do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado

econômico, Cabendo aos sócios, na proporçáo de suas quotas, os lucros ou

oe rdas apu rados (art. 1.065, cc/2002).

cúUsuLA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer socio, a

sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.

Náo sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o

valor de seus haveres será apurado e Iiquidado com base na situação

patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço

especial mente levantado.
CúUSULA DÉCIMA SEG1"!NDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir

ou fechar filial ou outra dependência, mediante, alteração contratual assinada

por todos os socios.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo efetuar

modificaçáo ern seu contrato social t,,t t ozt,v) ," ,
CúUSUÍ1 oÉCltUra QUARTA: Fica eleito o foro de Pitanga/Pr. para o ,' /
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçoes resultantes deste contrato' i /i'/tl

instrumenta eME, por estarem justos e contratados assinam o p

l',^o tt"*l
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c,\v. CONSTRUÇÕES CtVtS LTDA.
9" ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- CNPJ 82,305.541 /000 1 -92

N CARLOS JASI(IV I<ALUZ

EVALDO I<ALUCZ
i
It

Pitanga, 22 de maio de 2003.
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c.w.' ooNSTRUÇÕES CtVtS LTDA.
'r o" ALTERAÇÃO CONTRATUAL
cN PJ 82.305.5 41 t OOO1 -92

WILSON CARLOS JASKIV KALUZ, brasileiro, casado em regime:Çe
comunhão universal de bens, Engenheiro Civil, RG 1.2661655-1
SSP/Pr., CPF 345.096.319-A7 e Carteira Profissional do CREA 3889-
D/SC 1O" região, residente e domiciliado na Rua: Arthur Mehl,871,
centro, CEP 85.2OO-OOO, Pitanga/Pr.,
SHEILA CRISTINA KALUZ, brasileira, solteira, maior, nascida em
O5/11/1984, estudante, RG 8.741:725-5 SSP/Pr., CPF 047.654.699-05
resiclente e domiciliada na Rua: Arthur Mehl,871; centro, CEP BS.2OO-
000, Pitanga/Pr., únicos socios da C.W. CONSTRUÇÕES CtVtS
LTDA., com sede e domicílio na Av. Brasil, 441, centro, CEP 85.200-
OOO, Pitanga/Pr., CNPJ 82.3O5.541/OOO1-92 e registrada na Junta
Comercial do Paraná, com NIRE 4120.2428102 em OS/1O,/199O e
posteriores alterações contratuais arquivadas sob n" 524553 em
22/07/1992;556392 em 0,6,/09/1993;565740 em 27/12/1993;
940160587 em O5l1 Ol1994;9618O489O em 18/1O.2;t996; 9701Bgg8O
em 06,/02/1997; 98,0278252 em 1g/02/1998;'OOOA3O58Z em
A9/O3/2OOO; 20031346669 em 3OlO5/2OOg, RESOLVEM, alterar o
seu contrato social e posteriores alterações conforme as cláusulas à
seglrir:

CLAUSULA PRIMEIRA: Elevam o capital sociat de R$ BO.OOO,OO
(OITENTA MIL HEAIS) para R$ 12O.OOO,OO (CENTO E VINTE MIL
REAIS), dividido em 12O.OOO (CENTO E VINTE MIL) OUOTAS, ho
valor de RS 1,OO (UM REAL) cada uma, sendo o aumento de R$
4O.OOO,OO (GlUARENTA MIL REAIS) integralizados com tucros
acumulados, neste ato, dividido entre os sócios: WILSON CARLOS
JASKIW KALUZ, aumenta o valor de R$ 39.600,00 (TRINTA E NOVE
MIL E SEISCENTOS REAIS) com lucros acumulados, neste ato; SHEILA
cRlsTlNA KALUZ, an)menta o valor de R$ 4oo,oo (ouATRocENTos
REAIS) com lucros acumulados, neste ato, distribuído da seguinte forma
entre os socios:

1)

OUOTAS
1í8.8Oq

1.2o0

3d

VALOR (R$)
1 18.800,OO

1.2OO,9O

2)

socro
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ
SHEILA CRISTINA KALUZ

exclusão relacionadas nor-:.*.---_ TTt t

declara, para os fins do art. 4o da Lei n" 9.841/99, que se enquadra na . / '

situação de empresa de pegU4o porte; que o valor da receita bruta ' 1/
anual da sociedade, no ano afieri\r, não excedeu o limile-do valor fixado ' h'anual oa socleoaoe, no ano arÍerlo[, nao exceoeu o ltmtg>do valor Ítxado /
no inciso ll do art. 2o datei /.A+l/9p, observado olisíosto no parágrato/
1" do mesmo artigo e ná{ se enqf.radra emlqaílquer das hipotesgs sê

TOTAL í 2O.OOO 12O.OOO,OO /.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica acrescida a seguinte cláusula: A sociedade ./'
clcnlara t1àrÀ oq finq rln arl Ao da I ai no O Rá'í /OO ,^rr râ eâ annr rar.lra na l' / -

I o do mesmo artlgo e ne/ se enqpadra enyldalquer das hipoteses flê

i*,ffii::-?€-ore,oa fW;^ b*\#*'ti '{3 ;.q';f^" i I rê
se enq

\$J"
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c.w. ooNSTRUÇÕES CrVrS LTDA.
'r o" ALTERAÇÃO CONTRATUAL
cNPJ 82.305.5 41 looo',l-gz

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais
vigentes que não colidirem com as disposições do''
instrumento.

7el

""m
E por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e

assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma, obrigando-se fielmente por sí e seus herdeiros a cumpri-lo em
todos os seus termos.

Pitanga, 29 de dezembro de 2OO3.

ON CARLOS JASKIV KALUZ

SECRETARIA GERAL

y'nmerro OÍicio de Notas de Pitanga P.R

BEL. JURANotn avanÉ MEsslAS.lÚtvtoR -
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8e
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G.W. CONSTRUÇOES CtVtS LTDA. - EPP
I ía ALTERAçÃO CONTRATUAL
cNPJ 82.305.54í1000 1 -s2

qqbffi
Ytfl,''

1) wlLSoN cARLos JASKIV KALUZ, brasiteiro, casado em
comunhão universal de bens, Engenheiro civil, RG 1 .266.6ss-1
cPF 345.096.319-87 e carteira profissional do cREA 3889-D/sc
região, residente e domiciliado na Rua: Arthur Mehl, gl1, centro,
85.200-000, Pitanga/Pr.,

CEP

2) sHElL.A cRlsrlNA KALUZ, brasileira, solteira, maior, nascida em
0511111984, estudante, RG 8.741,725-s ssp/pr., cpF o4T.6s4.699-05
residente e domiciliada na Rua: Arthur Mehl , 871, centro, CEp g5.200-
000, Pitanga/Pr., únicos sócios da G.w. coNSTRUçoES clvls LTDA. -
EPP, com sede e domicílio na Av. Brasil,441 , centro, cEp g5.2oo-000,
Pitanga/Pr., GNPJ 82.305.54110001-92 e registrada na Junta Comercial
do Paraná, com NIRE 412024281P2 em 05/í O/1990 e posteriores
alterações contratuais arquivadas bob no 524553 em 22t07t1gg2;
556392 em 06/09/í 993; s65z4o em 2t t12t1993; 940í 60582 em
0511011994; 96í 804890 em 19t10t1996; gtO1B3380 em 06t02t1997;
980278252 em 1310211998; 000430587 em 09/03/2000; 20031346669 em
30/05/2003; 2003 4302727 em 30/1 2t2OO3, RESOLVEM, efetuar atteração
contratual, conforme as cláusulas à seguir:

GLAUSULA PRIMEIRA: Elevam o capital social de R$ í20.OOO,OO (GENTO
E VINTE MIL REAts) para R$ í 75.o0o,oo (cENTo E sETENTA E ctNco
MIL REAIS), dividido em í zs.ooo (cENTo E SETENTA E ctNco MtL)
QUOTAS, no valor de R$ 1,OO (UM REAL) cada uma, sendo o aumento de
R$ 55.000,00 (clNaÜENTA E clNco MtL REAts) totatmente integratizados
da seguinte forma: Rg 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MtL REATS) com
lucros suspensos, neste ato, e outros R$ í í.000,00 (oNzE MIL REAIS) em
moeda corrente do país, neste ato, divi'dido entre os só.cios: WILSON
cARLos JASKIW KALuz, aumenta o valorlde R$ à+.+so,oo (ctNeüerur1
E QUATRO MlL, QUATROGENTOS E clrriOüENTA' REAIs), totatmente
integralizados, da seguinte forma: R$ 43.s60,00 (QUARENTA E TRÊs MlL,
QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) com lucros suspensos, neàtes ato, eQUINHENTOS E SESSENTA REAIS) com lucros suspensos, neàtes ato, e /'
outros R$ 10.890,00 (DEz MtL, orrocENTos E NOVENTA REAts) em /
moeda corrente do país, neste ato; SHEILA GRISTINA KALUZ, aumenta,O/
valor de R$ 559r9"0-'.§VINHENTOS E GINQüENTA REATS), totatr"nl"
integralizados,."--ôa segt/inte forma: R$ 440,00 (euATRocENTos E
QUARENTA-REA|S» p*-:ucr.q§*qg:p_gllor, nestes ato, e outros R$ í í O,OO,/
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c.w. coNSrRUçoES clvls LrDA. - Epp hú,
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GNPJ 82.305 .sAllOOO 1-s2 n.=.7-.\
Continuacão da ctáusuta orimeira: (CENTO E DEZ REAIS) em moeda
país, neste ato; distribuídos da seguinte forma entre os sócios:
socto
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ
SHEILA CRISTINA KALUZ
T"OTAL

QUOTAS
173.250

1.750
175.000

VALOR (R$)
173.250,00

1.750,00
í 75.000,00

'CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a cláusula segunda da consolidação
na nona alteração contratual, que passa a ser: "A sociedade tem sua sede e
domicílio na Rua: Ébano PereiÍa, 145, centro, CEP 85.200-000, Pitanga lPr."

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas
vipentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

i

E por assim estarem justos e contratados,.lavram, datam e assinam o
presente instrumento, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-
se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pitanga, 20 de março de 2006.

GARLOS JASKIV KALUZ

#dr,q i
KALITZHEILA CRISTINA

sat4l 2 02A28t0 2
CONSTRUCÕES CIVIS LTDÀ

Q4641]6-
[.6PÍ!'tr: t:c]írr ' '

Lí oz-t

THEREZA LOPES SALOMAO
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO
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universal de bens, Engenheiro Civil, RG 1.266.655-1 SSP/Pr., CPF 345.096.3i9-B'i,
e Carteira Profissional do CREA 3889-D/SC 10a região, r'esidente e domiciliado na

Rua: Arthur Mehl,871, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr.,

2) SHEILA CRISTINA KALUZ, brasileira, solteira, maior, nascida em 05/71/7984,
estudante, RG à .74L.725-5 SSP/Pr., CPF 047.654.699-05 residente e domiciliada
na Rua: Arthur Mehl , 871, centro, CEP 85.200-OOO, Pitanga/Pr., únicos sócios da
c.W. CoNSTRUçÕEs crvls LTDA. - EPP, com sede e domicílio na Rua Ébano
Pereira, \45, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr., CNPJ 82.3O5.541/ tl0Ol-92 e

registrada na Junta Comercial do Paraná, com NIRE 4L2A2428LO2 em
05/LOl199O e posteriores alterações contratuais arquivadas sob no 524553 em
22/07/L992; 556392 em 06/09/ 1993; 565740 em 271L2/1993; 9401605A7
em 05/tO/L994; 9618o489O em 18/LO/L996; 970!83380 em 06/02{L997;
980278252 em L3/02/t998; OOO43O587 em 09/03/20OO;2OO31346669 em

30/OSl 2oO3; 2OO343O2727 em 3Ol12/2OO3; 2oO6o915935 em 23/O3/2006,
RESOLVEM, efetuar alteração contratpal, conforme as cláusulas a seguir:

cLÁUsULr\ PRTMETRA, rt"rum o capitul'ro.iul'de Rg 175.ooo,oo (cento e setenta
e cinco mil reais) para R$ 3OO.OOOTOO (trezentos mil reais), divididos ern

30O.OOO (trezentas mil) QUOTAS, no valor de R$ 1,OO (UM REAL) cada ume,,sendo
o aumento de R$ 125.OOOrOO (cento e vinte e cinco mil reais) totalmente
integratizados conr lucros acumuiados, neste ato, dividido enire os sócios: WIt-SOIJ
CARLOS JASKIW KALUZ, aumenta o valor de R$ L23.750,O0 (cento e vinte e três
mil e setecentos e. cinqüenta reais), totalmente integralizados com lucros
acurnulados, e SIIEILA CRISTIite XnlUZ, aumenta o valor de R$ L.23g,CC íu;sr rnil
e duzentos e cinqiienta reais), totalmente integralizados com lucros acLjÍriulados;
distribuídos da seguinte forma entre os sócios:

soclos
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ
SHEILA CRISTINA KALUZ

TOTAL

QUOTAS
297.OOO

3.OOO
300. ooo

VALOR (R$)
297 .OOO rOO

3.OOO,OO
3OO.OOO, OO

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não
colidirem com as disposições do presente instrumento

E por assim estarem justos e contratados, lavram,'datam e assinam o presente
vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si einstrumento, e

seus herde em todos os-sgnstermos.
-t)rr r."-' , .,.1,

(três)
p ri- lo

'riia-*l 1c'de juiho de 2

:mh***r
,i

.. JUNTA COTJIERCIAL DO PARANA
H, AGEI.ICIA REGIONAL DE GUARAPUAVA
Hi cERlFlco o REGtsrRo EM. 76 / 01 / 2oo1
'E: sosr.lúMeno: 20083043195 *^-tH Frotocolo:08/304319-5, DE 11/07/2008 /,4 4?

c :J Ç,]:{rÀuiôEs ,.lvrs l-TLÀ - E!I.
2AA46A MARIA THEREZA LopES sALoMAo

CARLOS JASKIV KALUZ
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2) SHEILTT CRISTINA KALUZ, brasileira, solteira, maior, nascida em 05/Lt/L984,'
estudante, RG 8.74t.725-5 SSP/Pr., CPF 047.654.699-05 residente e domiciliada nâ

Rua: Arthur Mehl,87L, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr., únicos sócios da C.W.
coN5TRUÇÕEs clvls LTDA. - EPP, com sede e domicílio na Rua Ébano Pereira,
145, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr., CNPJ 82.3O5.54L/OOO1-92 e registrada
na Junta Comercial do Paraná, com NIRE 4[2O242ALOZ em 05/L0l199O. e

posteriores alterações contratuais arquivadas sob no-524553 em 22/07/L992;
s56392 em o6tO9l 1993 ; 565740 em 27 / t2/ 1993; 940 16C587 em

05/LO/L994; 9618O489O em La/LO/L996; 97OL8338O em Oê/02/1.997i
9aO278252 em L3/02/L99a; OOo43O587 em 09/03/20oo; 2oo31346669 em

30/OS/20O3; 2Oo34302727 em 3OlL2/2Oo3; 2O060915935 em 23lO3/ZOOG e

20083O43195 em t6l07/2OO8; RESOLVEM, efetuar alteração contratual,
conforme as cláusulas a, seguir: i

CLÁUSULA pRIMEIRA: Elevam o capital social de 11$ 3OO.OOOTOO (trezentos rnil
reais) parã It$ 45O.OOO/OO (quatrocentos e cinqüenta mil reais), divididos e,n

4SO.OOO (quat;rocentas e cinqüenta mil) QUOTAS, no valor de R$ 1,OO (UM REA.L)

cacla urna, sendo o aumento de R$ ISO,OOOTOO (cento e cinquenta mil reais)
totalmente integralizados com lucros acumulados, conforme Balanço Patrirnonial 2008
sob página no65, do Livro Diário no078/2008, registrado na lunta Comerr:ial sob Termrr

de Auterrticação no.09/04.4359-4, neste ato, dividido entre os sócÍos: WILSÜl{ CrqnLü$'
JASKIW KÀLUZ, aumenta o valor de R$ 148.5OOrOO (Cento e quarent;r e oito mil e

quinherrtos reais), totalmente integralizados com lucros acumulados, e §HEILA
"CRISTINA KALUZ, aunrenta o valor de R$ 1.5OO,OO (Unr mit e quinhentos reais),
totalmente integ ralizados com lucros acumulados; distribuídos da seguinte forma entre
os sócios:

C,W. CONSTRUçÕES CIVIS LTDA. - EPP
13A ALTERAçÃO CONTRATUAL
cNPJ 82.305 .541 | OOOl-92
NIRE 4L2O242ALO?

f) WILSON CARLOS JASKIV KALUZ, brasileiro, casado em

universal de bens, Engenheiro Civil, RG 1.266.655"1 SSP/Pr.,
Carteira Profissional do CREA 3889-D/SC i-0a região, residente
Arthur Mehl,87L, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr',

sócros
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ
SHEILA CRISTINA KALUZ

TOTAL

QUOTAS
445.500

4.500
450.OOO

vALoR (R$)
445.5OO,OO

4.500,OO
45O.00O,00

cLÁUSULA sEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais. cláusulas..vigentes que nâct

coliCirem com as flsqosições do present'e instrumento.

E pot' arem
três)

p ri- lo emt

e contratados, lavram, datam e assinam o presente
igual teor e forma, obrigando-se fielnreitte por si e

eus termos,

justos
vias deinstrume

seus h

Pitanga, L2 de maio de 2009.

.Ál*L fu/,* uâ,u"4
-SHEILA CRISTINA KALUZ U

PAct$§o

r
/'

Lç

ssim es
.ll , em 03

eiroÉ a cu

LSON CARLOS JASKIV KALUZ

.?Ê



c.w. coNsTRUçõEs crvrs LTDA - EPP
14A ALTERAçÃO CONTRATUAL
cNPJ 82.305 .s4L I OO01-92
NIRE 4L2O242ALO2

ü8

1) WILSON CARLOS JASKIV KALUZ, brasileiro, casado em
universal de bens, Engenheiro Civil, RG 1.266.655-1 SSP/Pr.,
Carteira Profissional do CREA 3889-D/SC 10a região, residente
Arthur Mehl,871, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr.,

e domiciliado na Rua: ' ."

2) SHEILA CRISTINA KALUZ, brasileira, solteira, maior, nascida em O5/tL/7984,
estu.dante, RG 8.74L.725-5 SSP/Pr., CPF 047.654.699-05 residente e domiciliada na
Rua: Arthur Mehl,877, 'centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr., únicos sócios da C.W.
CONSTRUÇõES CIVIS LTDA. - EPP, com sede e domicílio na Rua Ébano Pereira,
145, centro, CEP 85,2.00-000, Pitanga/Pr., CNPI 82.305.54L/ 0001-92 e registrada
na lunta Comercial do Paraná, com NIRE 4L2O2428LO2 em 05/LO/1990 e

posteriores alterações contratuais arquivadas sob r'1o 524553 em 22/07 /L992;
556392 em 06/os / L993; 565740 em 27 / L2/ L993) 94O 160587 em
05/Lo/L994;961804890 em 18/LO11996;970183380 em 06/02/L997;
980278252 em L3/02/1998; 000430587 em 09/03/2OOO; 20031346669 em
30/os/2003; 2o034302727 em 3OlL2/2OO3; 2006O915935 em 23/03/2006 e
20O83O4319s em L64O7/2ooa; 20O9L759790 em 22/05l2OO9; RESOLVEM,
efetuar alteraçâo contratual, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa, neste ato, na sociedade IRENE LOURES DE SOUZA
KALUZ, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária,
portadora do CPF sob 6o.455.630.729-72, RG: 3.318.182-5 SSP/Pr., nascida em
L7/07/1961, residente e domiciliado á Rua Arthur Mehl, 87t, centro, CEP B5.2OO-000,
Pitanga/Pr,,

cLÁusULA sEGUNDA: Retira-se, neste ato, da sociedade: wrLsoN cARL; JAsKTV
KALUZ.

CLÁUSU|A TERCEIRA: Fica alterada a cláusula sétima da nona alteração contratual,
que passa a ser: "A administração da sociedade é exercida pela sócia IRENE LOURES
DE SOUZA KALUZ, com poderes e atribuições de ADMINISTRADORA, autorizado o uso
individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do
outro sócio".

cLÁusuLA QUARTA: A sócia T,RENE LounLs oe souzA KALUZ, adquire por venda e

transferência do sócio retirante WILSON CARLOS JASKMALUZ a quantia de
445.5OO (quatrocentas e quarenta e cinco mil e quinhentas) quotas, no valor de R$
445.50Or00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA QUINTA: Em decorrência do ocorrij.dna cláusula anterior, fica alterada a

cláusula primeira na décima terceira altera contratual, que passa a ser: "O capital
social é de R$ 45O.OOO,OO rocentoy'e cinquenta mil reais), divididos em 45O.OOO

uot de R$ lrOO (um real) cada uma, totalmente
ilo país, fica assim distribuídos entie os sócios:

Z, subscreve 445.0OO (quatrocentas

regime de
cPF 345.096.31

cqlrre n

iZAU KÀ arenta e

(quatrocentas e cinquen

M"Atq
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c.w. coNsTRuçõEs crvrs LTDA - EPP
14A ALTERAçÃO CONTRATUAL
cNPJ 82.3O5 .54t / OOOL-gz
NIRE 4LZO242ALO2

sócros
IRENE LOURES DE SOUZA KALUZ
SHEILA CRISTINA KALUZ

TOTAL

E por assim estarem
instrumento, em 03 (três)
seus herdei ,cu m pri- lo

justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente
vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e

em todos os seus termos.

?@"\

p
i

continuação da cláusula quínta,,, cinco mil) quotas, no valor de R$

( oo
o&o
(( \

o
a

l,

r(.:
(quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), integralizados em moeda corre
neste ato; SHEILA CRISTINA KALUZ, subscreve 4.50O (quatro mil e quiih'ti'iítas)
quotas, no valor de R$ 4.5OOrOO (quatro mil e quinhentos reais), integralizados em
moeda corrente do país, neste ato, ficando distribuído da seguinte forma:

1'*'*

QUOTAS
44 5.000

4.50 0
450.5 00

VALOR (R$)
445.0 0 0,00

4.5OO,O0
45 0.5 OO, O 0

CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não
colidirem com as disposições resultantes deste contrato

it
Pitanga , 29 de novembro d e 2012.

"M-l*Á*m 
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N CARLOS JASKIV KALUZ

WK*,arq
rRENE LOURES DE SOfZA KALUZ

CONSTRUCÔES CIVIS LTDÀ - EPP

Ju úiÁ õ'õ wr ÊRciÃt ôó ÉARANÃ-*------
AGENCIA REGIONAL DE GUARA,PUAVA
CERTIFICO O REGISTRO EM', 72 / L2 / 2012
soB NúMERo: 20128000554 ,V
Protocolo: í 2/BOOO55-4, Oe ntptZOlZkln

sa:41 202428102 __/!_:::
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c w Golr§TRUçõES CrVrS LTDA - EPP
15A ALTERAçÃO CONTRATUAL
cNPr No 82.305.541/0001-92
NrRE 4t2í02428102

1) rRENE LOuREs DE SOUZA KALUZ, brasllelra, casada em regtme'üL'cornunnao
unlversal de bens, empresária, RG 3.318.182-5 SSP/Pr., CPF 455.63O.t29-72, nasci-da
em 17lALl1961, residente e domicillada à Rua Arthur Mehl,871, centro, CEP 85.200-
000, Pltanga/Pr. 

-

2) SHEILA CRISTINA KALUZ, brasilelra, soltelra, malor, nasclda em 05/1t1L984,
eótudante, RG 8.74r.725-5 SSP/Pr., CPF O47.654,699-05, residente e domiciliada à
Rua Arthur Mehl, 871, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr., únlços sóclos da C W
CO,{STRUçôfS CfVfS LTDA - EPP, com sede e domlcíllo na Rua Ébano Perelra, 145,
centro, Pitanga/Pr., CEP 85.200-000, CIIPJ 82.3O5.541/O001-92, reglstrada na
Junta Comercial do Paraná, com NfRE 412024281O2 em OSll0llg90 e Última
alteração contratual arquivada sob no 20128000554 em 1211212012; RESOLVEIII,
efetuar alteração contratual, conforme as cláusulas à seguir:

clÁusuLA PRIITiEIRA: Elevám o capital soclal de Rl 4So.oooroo (quatrocentos e cinquenta
mil reals), divididos em 45O.0OO (quatrocentas e cinquenta mll) QUOTAS no valor de Rl
lrOO (um real) cada uma, para R* 5§O.O00rOO (quinhentos e cinquenta mil reais), dlvididos
em 55O.OOO (qulnhentas e clnquenta mil) QUOTAS, no valor de R.l 1rO0 (um real) cada
uma, sendo o aumento de Rl lOO.OO0,OO (cem mil reais) integrallzados com lucros
acuRpulados conforme Balanço Patrlmonlal ?OLZ sob páglna no. 53, do Livro Diárlo no.
O22|2OL3, registrado na Junta Comercial sob Termo de Autentlcação no. 13/039721-0 em
lOlO4l2AL3, neste ato, dividido entre os sócios: IREI{E LOURES DE SOUZA I(ALUZ aumenta
99.0OO (noventa e nove mil) QUOTAS no valor de R$ 99.OOOrOO (noventa e nove mll reais)
lntegrallzados com lucros acumulados, neste ato; SHEILÂ CnISTIilA (ALUZ aumenta o
valor de 1.OOO (uma mll) QUOTAS no valor de Rt I.OOO,OO (um mil reals) lntegrallzados
com lucros acumulados, neste ato; distribuídos da seguinte forma entre os sócios:

QUOTAS YALOn (nS)
sócro
IRENE LOURES DE SOUZA KALUZ
SHEILA CR.ISTINA KALUZ
TOTAL

544.500
5.500

550.OO0

544.500,00
5.500,00

55O.OOO,OO

CtÁUSULA SEGUIIDA: Permanecem lnalteradas as demais cláusulas vigentes que não
colldirem com as dlsposições do presente instrumento.

E por asslm estârem Justos e contratados, lavram, datam ê assinam o presente
tnstrumênto, em 03 (três) vlas de lgual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus
herdeiros a cumprl-lo em todos os seus termos.

Pitanga, 24 de dezembro de 2013.

UZA I(ALUZ

@
DOMR/TNA

wLE, 9-9.i



c w coNsrRUçÕEs crvrs LTDA - EPP
164 ALTERAçÃO COilTR,ATUAL
cNPJ No 82.305.541/OOOl-92
NrRE 4t2O24281O2 EU Os/1Ol1990

1) rREitE LouREs DE souzA rAluz, brasileira, casada ")*lP*l%",unlversal de bens, empresárla, RG 3.318.182-5 SSP/Pr., CPF í55.630.L29-\2,
em L7 lOL11961, rêsídentê ê domiciliada à Rua Arthur Mêh1.871, centro, CEf
000, Pitanga/Pr. o!

2) Sl{EILA CR,ISTINA KALUZ, brasileira, sottêira, malor, nascida ", ,r/rrÊà!tFÉ9
-, 

v..---^ 
-, 

v' ee..e[ r, gv.]b.. Y.t. a-,

êstudante, RG 8.741.725-5 SSP/Pr., CPF 047.554.699-05, residente e domiciliada
Rua Arthur Mehl, 871, centro, CEP 85.200-000, Pltanga/Pr., úniços sóclos da C W
CONS"RUçõ=S CfyfS LTDA - ÉP?, com sede e domicíllo na Rua Ébano Perelra, 145,
centro, PitanEa/Pr., CEP 85.200-000, Ct{Pt 82.305.541/OOO1-92, rêgistrada na Junta
Comerclel do Paraná, com NIRE 4t2O21281O2 em OSlLOlL99O e últlma âltêração
contratual arquivacla sob no 2O137325681 em 27 ll2l2ol3i RESOLVEII, efetuar
altêração contratual, conforme as cláusulas à seguir:

clÁusuLA PRIHEIRA: lngrêssa neste aro na sociedade llARcELo HEI{RIQUE LoURE§
KALUZ, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG: 8.738.852-2 e do CPF: O72.010.709-
16, nascldo em tglO2lL989, residentê e doÍnlcillado na Rua Arthur Mehl,87L, centro,
Pltanga/Pr.. CEP 85.200-000.

clÁusutA SEGUNDAI RetÍra-se, neste ato, da sociedade: SHEILA CRISTTNA KALUZ.

CúUSULA TERCETRA: o sócio ilARCELo HEilRtQUE LoURES KÂLuz, adquire por venda e
transferência da sócia retirônte SHEILA GRISTINA KALUZ a guantia de 5.5OO (cinco mil e
qulnhentos) QuoTAs, no valor dê Rs 5.5ooroo (cinco mil e quinhentos reais). confoime o ocorrldo
anteriormente a sócia retirante, SI'IEILA CRISTINA RALU7IT declara haver recebido neste eto, o
valor descrito anteriormente e recebido todos os seus dlreatos perante a sociedade, nada mals t€ndo a
reclámar, sera a quê título for, dândo pl€nâ, geral, rasa e lrrevogável quitação.

CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência da cláusula anterior, fica alterada a cláusula primeira da decima
gulnta alteração, que pâssa a ser: "O capital social é dê R$ SSO.OOOr0O (quinhentas e cinquenta mil
reals), dividldo em 55O.OOO (quinhentas e cinquenta mil) QUOTAS no valor de Rf 1,OO (Ull REAL)
cada uma, integralizados em moeda correntê do país neste ato dlvidido entre os sócios: IRENE
LOURES DE SOUZA KALUZ subscreve 544.5oO (Quinhentos e quarenta e quatro mil e quinhentas)
QUOTAS no valor de'lt$ 3{4-SOOrOO (quinhentos e guarenta e quatro mil e quinhentos reais)
integralizados em moeda corrente do país, nêste ato, ITIABCELO }|EÍ{RIQUE LOURES KALUZ
subscreve 5.5OO (cinco mil e guinhentas) QUOÍAS no valor de Rt 5.5O0,OO (cinco mil e quinhêntos
reals) integralizados em moeda corrente do país, neste ato; ficando distribuído da seguinte forma entrê
os sócios:

sócto
IRCNE LOURES DE §OUZA KALUZ
IIIARCELO HENRIQUE LOURES KALUZ
TOTAL

IRENE LOURE§ KALUZ

QUOTA§
5alr.500

5.500
550.OOO

vAroR (Rl)
544.5OOrOO

5.SOO,OO
55O.OOO,OO

CLÁUSULA QUINTA: Pêrmanecem inalteradas as demais cláusulas vigentês que não
collcllrem com as dlsposlções do presente instrumento.

E por assim estarêm Justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento, em O3 (três) vias de igual teor e forma, obrigendo-se fielmente Por si e seus
herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

PltanOa, 01 dê agosto de 2014.

"M&"Gâ*.k!^,

KALUZ

Pí6colo: 14/6366324,, DE 1610912014
:lll 2r.02{281O 2
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Comprovante de lnscrição e de Situação Gadastral

Li
Õ
fYi

Conüibuinte,

Confira oo dados de ldentif@o da Pessoa Jurídba e, Eê hou\rer quahuer divergência, proddencie junto à
RFB a sua atrafrzaçáo cadasüal.

Apmvado pela lnstruio Normativa RFB no 1.47O, de 30 de maio de 20í4-

Emiüdo no dia íS09r20í4 às í{:23:0í (data e t}ora de Brasília).
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i - _.-_,, I 7

ü
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACPNAL DA PE$SOA JURIDICA

corpRovAr{rE DErilscRtçÃo E Í}E struAçÃo ilIiffiff*
CAT'A§TRAL
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ooil§TruToRAWl,80l
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oENTRo ADMTNTSTRAT|V0 28 DE JANETRo. 171 - FONE (42)

CAIXA POSTAL 11 - cEP 85.200-000 PITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRTBUTOS IIIUNICIPAIS

t{rp. Certidâo: 3046 | 2014.

Protocolo: 942nú4 Requererile:

Findidade: LICTTACAO

AlveÉ: OOOOO557 Dete Aberture: 010319tlll

CGCU: 0000125970 C. W. CO!{STRI COES CtVtS LTDA - EpP

Cadrlro: 2 0ffi557 lnscriçÕo 0t{3O41064001

Quadra: 0m041 Lote: üXD1B Unidade: 000001

CtC: **

GiIPJ: 82.3O5. $it I O00l -92

EndeÍEço: RUA EBANO PEREIRA

Compbmento:

Balno: CENTRO $üração: tlqmal

Aüvidade Principal:SERVIçOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL

CFIRIII'IC^MOS. que o contrihuinte âcima mencionado. não é devedor desta Fazenda Municipal,
nesta data. Ficirndo ressalvado o dircito ao Enirio Municipal de cobrar os débitos que veúam a ser

apurados posteriormenre ou exigir o cumprimento de obrigações acessórias de responsabilidade do
contribuinle. de sucessores. ou de terceiros, em confarmidade com a legislaçâo vigente.

VALTDADE DE 90 DnÂ(S'

Lriz Lubecheslii

Diretor do D€pto. de Rectita e Fiscalizaçâo
Tril..rrí r!.r

MUNICIPIO DE PITANGA

Nro:145
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Ccr@ NoeÉiva dÊ Débibs Tribúic o dc Dtuida Àtiva Estartrnl rtpo/ft vnw.rriúcrnc*.prgov.br/ouod-d3q*iva2"asp?etlscr=&...

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da F

CoordenaÉo da Receita do Estiado,
í:e.tF,§0 f,ô E$Àão

Gertidão Negativa
de Débitoe TÍhtfráÍbs e de DÍvHa Ativa Estadud

lP ízl870rc+o

CerüEo hrmriila pda o ClfJllF: &lJ0§.iírímí{A
l{aíne: CW@ilSf,RtlCOÉB Gtre LTDA

Recüehrado o &cill da Farda PrIilftã Ertaftd irscretlgre coàrs drlàibs ahda nâo rgFüaÔa ou
quo !êíúilt a aer flrradoq oeriificarm qrc, reríir:aúo c í€{isüos da §esetah ds Effi da
Fssr&, oonstatanros rÉo exisür pemtÊrÉs em no[ÍE & reqwerne, nesta dete'

Obc: Estr Cerüdáo oítgloba bdc-c e$abebdmerüoe da arpasa c Í*race a dábbc dc nüraza
üibutâirr e não tüxrtàb. bsn como ao de&m9dm€nb & ei}aeõês übutÍb ffiüiee

Fhdlüde Lk üação

Â aubr{id& dscta Cêíüdão det Erá sar corúrn* vb lnbmet
ww.irzmde.pr.oov.br

Erü Cori5fo bnr nf,dadc d 610lÍ10í6 - Fornctlnrlb Grúfu

ESôFÍrú
§aghüffidrFc,rÉe

Co@rbRúí.ôffib
G.rü.h X'lrrllüttü

ffiEffio5úttlrrr
rut4-rilaf

mfmrnüerbtnnraalrE
IHISC.CEtEPr§

ldEl 05/Í}9/m14 (D"50



Comprovante de lnscriÉo Cadastral - CICAD

hrctÉo no CAIIIEil§
1104o26112.12

Empeea I Estabchc&nento
Ngne EÍÍpresarií{ C W O0|ISTRUOOES GttlS LTDA

TtuIo do EsláalecirÍrcnto C W OOIGITRI OÍES Glyls
Endereço do Es6ehtirento RUA EBAIIO PERERÀ í4ú. CEIfTRO - CEP tCmOOOg

FOiE: (tlzf 3ôlô.lS$l
Munldpio do krúdaçáo PÍÍAllGA -PR, DESOE 0tl!S5

(&brhdmntoffiEl

Qualtfrcação

Sitlafáo Âürd AIn O - EGtaE XffiAL , XoRÍlAL - SA ít DO tESrsl, ESDÉ 08ft$5
NsüirGza ürrídicâ 2oô4.§OCCIIADE ffinEs^nlA LIDA

Attuklade Eonôr{ca Prhdpd d,o 17?!{lú - COI{§TRI CAO DE EDftC0§
Estabdedrcnto

Alividadds) Eçoômica(s) r2g95.nr - GOI6TRUGAO DE D1STAI-AOOEB ESp6RÍWA6 E fficREAÍn AS
Socundádn(s) do EsüSclecimcnto

hício dar
mfl905

erúficação
sócp

ffi

Estadodo PüôÍÉ
SccrcEb de Eôdoô Fada

coo«haÉo ô Rlcrir do Esrado

CfD/81l5il'allellÉll2:lz

Enútido ffivb InBnet
lilarlÚllt+ai}l,

Hc tsansm*ide de ftíma segúa
ÍeÍ,uhgb@F^R

lnrcrifÉo CNPJ

82.305.54ír0úí€il

Tbo
CFF

CFF

Qladro §ocieúfuio

kscriçáo Nornê Corfideto / Nsne Erryresdid
0a7.c5+§{5 8}ELACRIilIIAXALIIZ
a55.630.í29-712 REilE Lü,RE§ OE SOT ZA K LI,Z

Este CICAD tem validade até íS{0120í4.

Os dadc cadastrais deste €stabdeciÍnento @erão ser cotúmadc úa
lntom€l

L-'
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Ttill§TÉHO DA FAZEilDA
Prccrradorla€eral da Fazanda ilaclonal
Secrehria da Receita Fcderal do Brasll

CERTIDÃO COil.IU]iÍTA FOSIT]VA COH EFE]TO§ DE }IEGAIIVA
DE DÉBITOS RELATÍVGS AOS TRIBUTOS FEDERATS E À OMOI ATIVA DA UNIÃO

l{ome: C W COilSTRUGOES ClUlS LTDA - EPP
GNPJ: 82.30!il54{ r00O1 42

Ressalvado o direito de d Fazenda Nacional obrar ê inscrever quaiquer dÍvidas de
responsabilidade do sujdto passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

í. constam débitos relativoo a Eibutos adminisfrados pela Secretaria da Retdta Federal do

Brasit (RFB) oom a exigibilidade suspensa, nos terme do art 15Í da Lei rÊ 5.172, de 25 de
otrfirbro de 1966 - Cod§o Tritutário Nacimal (CTN); e

2. tÉocotstam insai@es em Dívida Ativa da união na kocuradoria€erral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Confsrre disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este doctrmento tem os mersmos eÍeitoe da ertidão
negativa.

Esta certidão, emiüda em nome da matriz e válida para todas as $.tas fiSais, rcferc-se
exdusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrarqendo as
contribui@s preüdenciárias e as contribuições devides, por lei, a terceirm, inchsive as inscritas ent
Dívida atirra Ao hs{ituio Nacional do Seguro Soc;ial (INSS), obiêto de certidâo especÍfica.

A aceitração desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos

endereços <hüp:/furuw.rmeita.Íazenda.gov.ba ou {rttp:/fumwpgh.fazenda.gov.ba.

Certidão emitida com base na Portaria Coniunta PGFN/RFB n93, de Ozrc6nOO7.
Emitida às {6:40:05 do dia OT!OUâO14 <hora e data de Brasília>.
Vá[dâ atéO3/O2f2O15.
Codigo de contnde da cerlidão: SCEB.8CDBAíDD.CAíG

Certidão emiüda gratuitamente.

Atençáo: qualquer resrJna ou emenda invalidaÉ este documento.

,.,.''.'.,
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MN|STÉRIO DA FAZET{DA
Secrctaria da Receita Federal do Bradl

CERflDÃO NEGATTVA
DE DÉB|TOS RELATTVOS ÀS CONTRIBUçÔES

PREVIDENCÉRIAS E ÀS DE TERCEIROS

No 2187220í4-88888&11
Norne: C W CONSTRUCOES CMS LTDA - EPP
GNPJ: 82.305.541 rO001 -92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e
inscrever quaisquer dívidâs de responsabilidadê do sujeito
passivo acima idenüficado que vierenr a ser apuradas, é
certificado que não constam pendências ern seu nome
relattuas a canüibul@es admlnistradas pda Seoetaria da
Receita Federaldo Brasil (RFB) e a inscriÉes em DÍüda
Ativa da União (DAU).

Esta stidâo, ernitida em Íxtme da mafiz e válida para
todas as suas filiais, referese exútsivamente às
urtribui@ preüdenciárias e às conüibui@s deüdas,
por lei, a tereriros, indusive às inscriüas em DAU, não
abrangrendo os demais rifutm adminishados peh RFB e
íls demais inscdções em DAU, adminisüadas pda
Procuradoria€erd da Fazenda Naciond (PGFN), obleto
de Gefidão Conjunta PGFNTRFB.

Esta certidão é valída pata as findkÍades peüstas no art
47 da Lei no 8,212 de24 de julho de 199í, exeto para:

- averbação de obra de mtstrução civil no Regisüo de
lmóveis;
- reduçáo de capital social, hnsferência de conüde de
cotas de sodedade limitada e cisão parcial otl
hansfonnação de enüdade ou de sociedade sociedde
empresária simphs;
- baixa de finna individual ou de empresário, coütfsÍne
definido peb art98í da Lei no 10.406, de 10 de Janeim de
ztrJl2 - Código Ciúl, eíinçáo de súidade ou sociedade
empresária ou simfles.

A aceitação desta @Ítidão es{á condicionada à fnalklade
para â qual foi enriüda e à verificação de sua autenücidade
na lntemet no
<htp:/Ârurv.receita.fazenda.gov.br>

endereço

CeÉidão erniüda oom base na Portaria Conjunta
PGFNIRFB no 0í, de 20 delaneiro de 2010.

Emitida em fiBü2O14.
Válida atéO7lO2l2O15.

Certidão emitida gratdtamente.

Atenção:qualguer rasura ou emenda invalidaÉ este
documento.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGT§ - CRF

Inccrlção: 823oss4uooo1-92
Razáo Social: c w coNsrR crvls LTDA

JIome Fantasia : CoNSTRUToRA wllsoN
EndereÍo! RUA EBANO PEREIRA 145 / CENTRO / PITANGA / PR / 85200-- o00

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
AÍt. 7, da Lei 8.036, de 1t de maio de 1990, ceftifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 07rc9l20t4 a O6ltol20t4

Cefi fi caçáo llúmero; 20 140907 t52237 OZOL2432

Informação obtida em 15/$ll20t4, às 14:38:37.

A utilização deste Certificado para 06 fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
wwu.caixa€ov.br
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PODER JUDICIARIO
JUSTIÇA DO 'IRABALHO

CERTIDÃO NEGIÀTIIIÀ DE DÉBITOS TR.àBAI.EISTÀS

NOME: C I{ CONSTRUCOES CIVIS I,TDA . EPP (MATRIZ E FII,IAIS)
clrPJ : 82 -305 - 54L/0AOL-92
Certidão n" : 59060567/2Ot4
Erçedição: 2L/08/2ot4, às L7:3L:59
validade z t6/02/2of5 - L80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua orpedição.

CerEifica-§e que C r COIISTRUCbES Crvlg Í.TDÀ - EPP (tATnIZ E FlÍrrÀxg) ,

inscrito(a) no CNP\I sob o n" 82.305.5*Lloool-92, ufo cloltsrÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com bage no arE. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 201L, e
na Resolução Adminietrativa no L47O/2ALL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agoato de 20LL.
Os dados consEanEes desta Certidão são de rêsponsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e esEão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caeo de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em rel-ação
a t,odos os seua estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
auEenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
rnEernet (http : / /www. t st. jus .br) .

Certidão emitida gratuiEamente.

xNroRilAção nlPoRrârrÍE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhietas consEam os dados
neceseários à identificação das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanEo às obrigaçõee
estabelecidas em eentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
reeolhiment,og previdenciários, a honorários, a custas,
emolumenE,os ou a recolhimentos determinados em leii ou decorreDfe
de execução de acordos firmados perante o Ministério Fúb1iy'o
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

iri-:i rlas L: sr
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OOIT9ELHO RB TOilAL DE EIGEilHARIA
E AGRO]IOIIIA DO PARAilA

Ceftidão de Registro de Pessoa Jurídica
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a

empriesa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

CeÊidão no: 89OOLl2Otí Validadet 22|LU2AL4

Razão Soclal: c. w. coNSTRUçÕEs clvls LTDA - EPP

GI{PJ: 82305541000192
I{um. Regictro: tO44L Registrada dsde z 22l02lt99L
Capital Sociah R$ 550.000,00
Endereço: RUA EBANO PEREIRA, 145 CENTRO

Irlunicípio/Esüado: PITANGA-PR CEP:85200000
Objetivo Social:
Indústria da construção civil.
Restrição de Âttvldade : Responsível técnico Eng Mecânico poderá responder somente
dentro de sua área de atribuições.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2014.
Não possui clébito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Responsável(eis) Técnico(s) :
1 - WI1SON CARLOS JASKIV KALUZ
Carteira: SC-38891D Data de Expedição: 241O61L982
Desde: 22lOZlL991 Até: 27/O2í2OL3
Desde: 27lOZl2OL3 Carga Horária: 4: HID
Visto No: 4926 Data do Visto: 291O6/L982
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO O7 dO CONFEA

2 - EVALDO KALUCZ
Carteira: SC-4549/D Data de Expedição: Í,2lt2lÍ-983
Desde: 16/08/2005 Carga Horária: 4:O HID
Visto No: 5825 Data do Visto: L3lO3lLg8É-
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO O8 dO CONFEA

Írtulo : ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação : Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 09 dO CONFEA ZU



7l.

A autenticidade desta certidão podera ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.cÍea-pr.org.br), através do protoolo 6.0 20l4l320l29, ressalhndo a
impossibilidade de execução de quaisquer serviçros ou obras sem a participação efetiva de
seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Intemet em 2310Íi.l?Ot4 10:49:05

Dispensa-se a assinaüJra neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014.
e fagificação deste documento onstiüri€e em crime prwisto no Côdlgo Penal Brasileiro, suJeitando o autor à
rspectiva ação penal.

ffi,&
Para fins de: UCTTAÇOES

Certificamos que caso ocoÍra(m) alteração(ões) Íros elementos contidos neste.documênto,
esta Certidão perdená sua validade para todos os efeitos.
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COT§ELHO RE€XOÍIAL DE ETI€E]IHAruA
E AoRorotrÀ Do penrxÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica gue
o(a) proÍissional abaixo encontra-se regularmente reglstrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidâo no: 86O61n0Í.4 Validade: L4lt2l2OL4

Nome: WII-SON CARLOS JASKIV KALUZ
Carteira - CREA-SC No :SC-3889/D
Registro Nadonal : 250ÍX196220
Registrad,o(a) desde : 24l06ngA2

Filiação : NICOTÂU KALUZ
UAR.IA JASKIV KATUZ

Data de Nascimento :231O411967
Carteira de Identidade : 12666551
Nahrralidade' PITAI{GAIPR

Visto No : O04;926

DL Expedição Vi*o : 29l6lL9A2

CPF: 345ff)631987

Ítulo(s):
ENGENHEIRO CIWL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CÀTARINA

Situação : Regular
Diplomaçã o : L9l l2l L98L

Atribuiçôes profissionais :

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO O7 de29lO6lL973 do CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2014.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou
PRESENTEÚ d"t".

dívida

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada na
(http ://www,crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2OL4l 3LM98.



6o'rfà
Emitida via Internet em 15/09/2OL4 L4:5924A

Dispensa-se a assinahrra neste documenb. urforme Instrugão de Serviço lP OOZl2Ol4.
A lbbilicação deste documento srstlhri-se enr cdme pÍ€visto no Código Penal Bra§leiro,
respercüva ação penal.
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OOIISüLIIO RÊcIOTIAL DÊ EilEt]WAnIA
E AEROililIADO DAIUIUVI

CeÊidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profisslonal abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ôes) constantes de seu registro.

Certidão no: 86O69 l20t4 Validade: t4lLUZAt4

Nome: EVALDO KALUCZ
Carteira - CREA-SC No :SC-45491D
Registro Nacional : 25t11361113
Registrado(a) desde : t,2lLZlt983
Filiação : NICOIÁU KALUCZ

MARIA]ASQUIU KALUCZ
Data de Nasçimento :721O21L959
Carteira de Identldade : 19058107
Nahrralidade : PITAI{GA/PR

Visto No : 005825

Dt ExpeOição Msto : 13/O3/1984

CIPF: 34061827987

Título(s):
ENGENHEIRO ELETRICISTA

UNIVERSIDADE FEDEML DE SANTA CATARINA

Situaçâo : Regular
Diplomaçã o : 3LlO7 I L983

Atribuições profissionais :

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 09 de 291Ail§73 do CONFEA

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 08 de 291O61L973 do CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 20t4.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a

PRESENTE C dAtA.

Para fins de: Licitações



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página
(http ://www. crea-pr.org. br), através do protocolo n.o 20 1413 105 10.

Emitida via Intemet em 15/09/2014 15:03:55

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Sewiço No 0O?J2014.
I falsincaçao deste documento constitui-se em crirne previsto no Cód§o Penal Braslleim, suieitardo o autor à
rcspectiva ação penal.
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CONTRATO pE PRESTACÃO DE SERVICOS

Confiato de Serviços Profissionais, que entre si fazem: de um
lado a EMPRESA C.\il. CONSTRUÇÔES CfyIS LTDA., Possoa Jurídica
de direito privado, com sede e foro tra cidade de Pitanga Paranâ, na Rua

Ébano Pereira, no 145 centro, inscrita no CGC-MF N' 82.305.54110001'92, e,

aqú representada pelo seu Sócio Administrador a §ra. Irene Loures de
Souza Kaluz, com CPF no 455.630.129-72 e de outro lado o Engenheiro Civil
Wilson Carlos Jaskiv Kaluz, com CREA no 3889-D/SC e CPF no 345.096.3L9-
87, Brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Pianga-Pr. Íirmam
de comum acordo o presente instrumento particular na modalidade de

Prestação de Serviços Técnicos, em conformidade com as cláusulas e conüções
abaixo:

íOn.fBfO DO CQNTRATO: O profissional está sendo contratado na

q"ufiau*Lo"aiçaffiãrpo*a*l Técnico pelas atiüdades desenvolüdas pela

contratante ( pessoa Jurídica ).

CARGA HORÁRIA: A cargahorária será de 04:00 horas diárias.

REMUNERAÇÂO MENSAL: O Valor da remuneração mensal será de

R§ 2.712,00 ( Dois mil, setecentos e doze reais ), mensal, paÍa uÍna jornada de

04 horas diárias.

VIGÊNCIA DO
de 4 anos

CONTRATAITTTE:

Irene Loures de Souza Ytah;.a

.. ')

ilson Carlos Jaskiv Kaluz

,,,.;j, l) ..-.,,j''.,, :1"."'



CREA+R consetho Resional de Ensenharia u eg."ori" lllllll
do PaÍaná lllllll
Anotáçáo dê Respônsebilldâdê Têcnicâ Lei Fed 64e6ftt 

fllllllÍ/«lori;e sua hq/issào: líantenha os Pnjeto,,t na Ohro

íe VlÂ - PROFISSIOÍ\IAL

1rilffirilililflflilffi

No 20130687555
de Cargo/Funçáo

ARÍ q-1
O valor de R$ 50,00 returente a esta ART Íoi pago em 2610212013 com a gula no í00020í30687555
ftofbsional ConlÍatado: Wtr-SON CARLOS JASKIV lGLl.lZ (CFF:345.096.31987) N CaÍtelra: SÔ3889/D
Tnxb FoÍÍÍlação Frof.: EIIGEI*ERO CIVL. N Visto 0êâ:4926
ÉÍDresa contratada: M Regbtso:

Contratante: C.W. COi\§TRIJÇÔES CIVIS L]DA

Endereço:RtlA fuaruo l:ERmR 145 CÉNTRO

CEP 85200000 PÍfANIC.A PR Fonê: 423il63352
Localda obra: RL,A fuAtlO PERERA 145
CENTRO- PÍIAÀí:aA PR

CPFICÍ9J:
82.305.541/0@'l-92

Gradra: Lote:
cEP 85200000

Tipo de contraro 5 víF,loJLo EtufREGATICIO
Ativ. Técnica 7 DESEI/FEilII-IO cE CARGO CLJ Ft {ÇÃO TÉCf'lEA

Área de conp. 1100 sEFil/lços TÉc FRoF§slot\lAE l.lA ÀToDALDADÊCIVI-
TipoOoraiServ 022 IESEIyIPE{{CICARGO,FIJIIçÀO
Serviços 050 E(ECLJÇÃO
contratados

Guia N

Cargal{orârb

Data hbio
Dâtâ Conclusâo

4WD

26tOzt2013
2il0u2a17

conbatantes, etc
hsp.;4910

ür§r*uu
Vk Remlneração R$ 2.712,00 Vlr Taxa R$ 50,00 Brtidade de Oasse 315

otrtras krÍornações sobre a nâlureza dos servÇos contÍatados, diíÍrensôes, ARTs vinculadas,

DECLARO ACEITAR O ENCARGO DE RESPONDER ÍECNTAi/ENTE FE-A EI\iFREA
DESTA DATA.

í' Vl,A - PROFISSIOT,IAL Oestina-se ao arquívo do Ftofissional/ Brpresa.
CentraÍ de híornaçôes do CREA-PR0800 410067
A autênticâçâo deste docurnento poderá ser consultada atravós do slte www.cÍea-pr.org.br

lp_ os 4u

,''/

Base de cálculo: ÍABBá TAXA Àü{[íA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO
EDTTAL'DE LtCrrAÇÃO - TOMADA DE PREÇO No 017t2014

OBJETO: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e
W.:t!concreto armado, de acordo com a RESOLUÇÃO SeSn no 578t2O13 e no 598/2013,

e ern conformidade com o Projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e
cronograma físico financeiro em anexo ao Edital, no município de Candido de Abreu,
estado do Paraná.

.w,il, DECLARAçÃO Oe RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo cpm a Resolução no.

218 de 29106,11973 e no. 317, de 3111011986, do CONFEA - Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela
obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

:&§ÍLr!i ii:

q#:Y"'' Declaramos, outrossim, que o(os) profissional(ais) acima
ao nosso quadro técnico de profissionais e nos na obra
como responsável pela gerência dos serviços até
CONTRATANTE.

definitivo pelo

oNPJ No 82.305 .il1 tWOl -92
Representante Legal:

ffii;::lt"n" Loures de Souza Kaluz' 
RG: 3.3í8.182-5 SSPR.
cPF No 455.630.129-72

Pitanga, 25 de de2014.

GONSTRUTORA t^,ILSON
cw coNsrRuçoEs crvrs LTDA.

CNPJ 82.305.5,4110001-92 - hscr. Est. 404.02632-12 á
Rua Ébano Pereira, 't45 - Teletax: (42) 3e6-3352 - CEP 85200-000 - Pitanga - Pr

E-mail : cwconstrucoes@uol.iom. br

Wilson Carlos Jaskiv l(aluz

VEL
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rCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

oo pnRRruÁ

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrarido desta
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47o da Resolução no tO25l2OO9,
do CONFEA

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2o da LeÍ Federal n.o 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e aEronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e
conclüsão do(s) seiviço(s), bem como se$ quantitativos, sendo de respensabilidade
deste Orgão apenas a úerificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade'com a Lei Federal n.o 5.L94166,
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifíca que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
,quadro técnico e .varia em função de altêração dos acervos técnicos dos profissionais

, integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 4Bo da Resolução t02512009 do

, Certifica'que, á critério do(a) profissional, esta Certidão 'de Acervo- Técnico
estará acompanhada do Atestado emiiido pelo(a)(s) contratante(sj constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao
(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dàdos desta CerLidão, e que. atender"á a

, exigência prevista no Artigo 30, § 1o, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93. :

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interesseir possa,
recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão as atividade§ registrádas na
(s) ART(s.) acervaáa(s), cgnforme disposto na Lei Federal n.o 6.496/77.

iertificamos, finalmente, que qqlaisquer evàptuais informações divergentes
apresentadas-e.m Atestádo'não se vinculàm à presente Certidão, sendo o ionteúdo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s). . r'

WILSON CARLOS JASKIV KALUZ .

Carteira Profissiorral:SC'3889/D, .,

Àcervo Técniôo No .:415O / 2OL3
Selos de autenticiâade;a'Of 1.938

Certidão de Acervo Técnico com,Atestado
/

RruP'ruo: ZS,OOSSOZZO
Protocolo No. : 2013/OO134361



', l
II r-

.. ,\

t*,\2

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
oo pannruÁ

Certidão de Acervo Técnico

O

ENGENHEIRO CIVIL
wilson cnRlôs JAsKrv KALUZ
Ca rtei ra Profissiona I : SC-3889/D
Acervo Técnico No. : 415Ol 2013
Selcis d'ê autenticidade:A Ol 1.938

RNP No.:2500996220
Protocolo No. : 2O13lOO134361

A autenticidade desta certidão poderá ser- confirmada na página
(http : //www,crea -pr.org. br), através do protocolo n. o 20 1 3/00 1 3 4361.'

do CREA-PR

Emitida via Internet em 16/04120L316:05:45 horas.

/-.

Dispensa-se a assinatura 'neste documento, conforme a Resolução No 317186 e a Instrução de Serviço No'

, ,A falsificqção deste documento constitui-se êm crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor:à
- respectiva ação penal,

-ü 
rl Í t':I t;

')-3|
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CONSELHO REGIONAL OT CNCCNXARIA E AGRONOMIA
' DO pnnalÁ

Certidáo' de Acervo Técnico

WILSON CARLOS JASKIV KALUZ
Carteira Profissional : SC-3889/D
Acervo Técnico No. : 415Ol2013
Selos de autenticidade :A'Ol 1.938

RNP No.:2500996220
Protocolo No. : 2O13lOO134361

ART No....:.
ART Correspons
Empresa Executora...
Contratante ( s )

:3053195400 0....... Registrada:26/08/2008
:..... ÀRT Vinculada:
:C W CONSTRUCOES CIVIS LTDA.
:PREFEITURA MUINICIPAL DE BITANGA _ CNPJ,/CPF:
7t12907000108... .....t

Tipo de' Côntrato....:EMPREITADA. . :...
Atividade'Técnj-ca...:ExECUÇÃo or OBRÀ OU SERVIÇO rÉCNrCo ......
Área de competência.:EDrrrõAçõrs - ôoxsrnuçÃo õrvrr,
tipodeobra/.Servi.ço:EDIFrCaçõr.sDEENSrNoQUALQUERÁnre.
Serviço Contratado . . : EXECUÇÃO . . . . ; . . .
Dimensão 11.503,36 M2..... i.. Área Existente:......
ÁreaAmp1iada.:..........:'ÁrçadeReforma:...
Local da Obra .:RUA CONSUT,HETRO zaceRtds, s/N cENTRo L. 02 Q. 33....
MunicÍpio/Estado....:pITANGA/PR. .:....
Data de rnício :]-5/06/2008......... Data de conclusãozt5/04/2009......
DoctodeConc}usao..:DECLÀRAÇÃoPRoFISsIoNÀL.
Descr. compl . Serv. . ,11111 -!! Do coNsrnuçÃo DA EScoLÀ MUNrcr.pÀL JosÉ

RI,TTENCOURT, MEDTNDO 1.503 ,36 Iq2 SITO ;À : RUA
CoNSELHETRo ZACARTAS, ESe. c/ RUA pnorócrNes
curuaRÃns , prrANGA. pR. ART REF. exrcuçÃo oe
OBRA.

Observação. .'. .., .. .. :
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CÉHTBO Ar)iltil1§TRAflVO 28 DE JAltEtEo, 171 - FONE $4 Ailül1u - ÊN 3W1172

CAIXAPOSTALíí - CEPS5.2O&OOO - ?ITA,IIGA - PARANÁ

ATESTADO

' , A Contratante * PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA",

pessoe jurídica,. inscrita no CNPJ no 76.172.907IOO01-O8, estabelecida âo centro

Administrativo 2g oe Jáneiro, no 171- centro - cEp no 85.200-000 - Pitanga Paraná,

atesta para Íim oe oireito que a Empresa contratada "c.w. Gonstruções Givis Ltda"'

inscrita no cNpJ no g2.305.54110o01-g2e lnscr. Est. no 404.402.632-12, estabelecida à Rua

Ébano Pereira, n" t+S - centro - Pitanga Paraná,con1-re-qis-tp no Clef sob no 10441'F'

tendo 69mo único responsável técnico ó Engenheiro Civii Wlson Carlos Jaskiv Kaluz'

com crea no 3gg9-D/éc e 4926-vtpR., foi relponsável pela Execução de uma edificação

em alvenaria para fins educacionais' no município de Pitanga - Pr, no peíodo de

15lJunhot200g a 14tAbrill2}0g, com a seguinte metiagem: í.503,36 m2 dê construção

convencional em alvenafiia, com 0í pav-imentos, situada na Rua Conselheiro zaeaias'

s/n - Centro, na .ioaàã ãé Éit"ng"-Pr., de acordo com o Contrato firmado entre as partes'

Jentro do prazo estábebcido, nãó causando nenhum transtomo ao contratante, bem como

aos órgãos envolvidos no ramo.

Descrição sumária dos serviços relacionados com a obra em quesülo'

Tipo de Obra: Edificagáo Educacional em alvenarÍa

Atividade: Fins Educacionais
Áà" fáta: 1.503,36 m2. em alvenaria convencional de 01 pavimentos'

MUNICíPIO DE PITANGA

Descrição Sumária da obra:

Pavimentação:
- Execução de 1'.287,49 m2- de piso cerãmico'
Pintura:
- 3.059,15 m2. de pintura com Tinta látex acrílico'

- 411,88 m2. de pintura com tinta vemiz'
- 804:96 m2. de pintura com tinta esmalte sintético'

- 1.291,60 m2 de aplicação de massa acílica'
- 1.219,74 m2 de aplicação de massa conida'
- 1.533:95 m2 de aplicação de Textura acrílica' i

- g72:,SSm2 de pinturá esmalte sintético em estrutura metálica a revólver

- 1.3y1',4gm2 de protetor anti-cupim em estrutura de madeira na cobertura

Laje:
- Execugão de 1.352,OO m2. de Laje Treliçada ?T^TI9p19-$Í*{!9 oã gt,tz'r3 de concreto, com fck=250,00 Kg/cm2, para capeamento da

laje.
///Fundação:

- e*"oiçao de 1.375,00 m de estacag escavadas mecanicamente com g2*rn'
- Con"ràto, Aplicação de 54,09 m3 de concreto armado, com fck = 250 Kg/cm2' pa,qa

U,'

----â
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CENTRO AD}IINI§TRATIVO 28 DE

CAD(A POSTAL íí - CÉP

FONE (42)

P IT A

Estrutura:
- ÀpticaÉo de 156,37 m3 de concreto armado, com fck= 25MPA, para pilares e vigas'

Vedação:
- e*e*çao de 1.921,98 m2 de Alvenaria com tijolos ceÉmicos 6 furos.

Cobertuta:
- rxecuçao de 1.7il,28 m2. de cobertura Gom telhas de bano cerâmico

- É*""riao de 1.541,4g m2 de estrutura de madeira pana cobertura com telhas de bano

ceÉmico.
- iiãàrÉo de 422,79 m2 de estrutura em aço para cobertura de telha de bano.

Revestimento:
- Execução de 6.691 ,U m2 de chapisco em paredes intemas, paredes extemas e fono de

taje com argamassa de cimento e areia' traço 1:3, e=Smm

- Execução de 5.622,17 m2 de reboco.
- Execu$o de 183,67 m2 de revestimentO com azulejo decorado. :

- Execução de BBG,00 rn2'dePastilha pãrcetana, com relunie 
"ãÉfOo 

(í0x10) 
",{',, 

**
cimento colante extemo)

lnstalação Elétrica:
- instàáçao de toda lnstalação Elétrica, Lógica, Tqlefonia e.Pána-raios'

- Éi"orfao de entrada de energia com padrão trifásico 3 x 2004
- Éo."éirento e ligação de 1S-pontos áe voz e dados com lnfra estrutura completa para

terminais de rede com cabeamento estrutunado uTP 4 pares categoria 5, incluindo terminais

macho RJ 45 e Fisdáta, tomada fêmea RJ45, anilhamento e Relatório de Certificação dos

cabos de lógica.
- Fomecimento com instalação de cabeamento estruturado categoria 5

- iniiáfrçao de 243,00 tuminárias d 2 lâmpadas ltu9re-sSntes de 40 w'
- initàUifo de 5.495,00 ml. de Cabos flexíveis bitola 2,5mm2.

- lnstalação de 650,O0 ml. de Cabos flexíveis bitola 4,0 mm2

- instala|ão de 555,00 ml. de Cabos flexíveis bitola 6,0 mm2

- il;ãÉá" de 7t5,go ml. de Cabos flexíveis de 1 l§/ na bitola de 10,00 mm2

- iíiiàf"çao Oe OSO,OO ml. de Cabos flexíveis de 1 l(V na bitola de 50,00 mm2.

- init nôao Oe egS,OO ml. de Cabos flexíveis de 1 KV na bitola de 95,00 mm2

- lnstalação de 480,00 ml. de Cabos Nú 35,00 mm2'

- lnstala|ão de 390,00 ml- de Cabos Nú de 50,00 mm2'

- in"tàrrlao de 1s1:oo Tomadas 2P+T, 2oA,25ov Nema 6120 Rm, completa

lnstatação HidÉulica .esgôto:
- ZeO,Oó ml. de tubulação lrq q" 199rt inclusive conexões p/ esgoto 

- /.. 
- )

- ãgs,oo mt. de tubulação PVC de 150mm inclusive conexões p/ esgoto 
.,.

lnstalação HidÉulica água fria: - 4 -- -^r^-^r^- 1g5,0-0 ml. tubo oe púc maÍrom soldável o=25mm inclusive conexõe§ 9?::-* / /'
- 164;00 ml. tubo de pVC maÍrom soldável a=32mm inclusive conexões^colocado ., /1r 8O,OO ml. de pVC manom soldável o=50mm inclusive conexões colocado U
- 06,00 ud caixas d'água de 1000 litros.

- lnJtàfaçao de 35 ráóiãtros de gaveta ê pressão com canopla a=3l4" completo'

- lnstalação de 06 re§istros de gaveta com canopla 6= 1 112" comp]eto'

- i S, Oó Lavatórios Oã nuça com colu n4 .inglVlndg tqrneira-aacessórios

q4,=

a646r1u - Ft§(3M6-1172
HGA - PABANÁ

MUNICíPIO DE PITANGAí\-
IttflItlJl ....?.::':.i:1::!itr!fficfr'!16,g2.§1ufiLú

JAilEIRO, í71 -
86.20&000

I tlorrícr,: , ., ',.:ntll I



CENTBO ADirlt'llSf RATIVO

cÂtxA PoSIAL 11

I git B5.2oo{oo prrAiltcA -
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MUNICíPI(} DE PITAN€A 
q'\'6

142) 3ilç11?2, - r x silç1172
TAHGA - PÂRAiIÁ

- 14,00 Bacias senitária de louça com válvula de descarga completa

- O6,OO mictórios de touça completo com acessórios

- lnstalação ae centralãieae de distribuição de gás (GLP), com tubulação de cobre com

bitolas 20mm e 25mm.
- iáo,oo ml. de tubo de concreto para drenagem 4o0mm

- õá,óo mt. a" tubo de concreto para drenagem 600mm

- tSS,OO ml: de canaleta de concreto meio tubo o= 0'30m'

Mdros:
- 275,00 m2 de vidro laminado incolor 3mm'

- 28,A0 m2 de vidro mini boreal de 3,00 mm'

Esquadrias Metálicas:
- ãg'5,00 m2 de Janelas de Ferro Basculante em perfil T (3/8" x 114)'

- 26,00 m2. de portãs àe feno em chapa de aço àstruturada em perfil 318" x112"'

Esquadrias Iladeira:
_;Tpõ;;;"rã","á"tra,chapeada de imbuia de 1a, de (60, 70, 80 e 90) cm x2,1Om

com caixilno, anemates, dobradiças e fechaduras'

Cerr.{:;*J }^dreinistrati'lo 28 de Jaireko, n?}

GLPostsl LL - CEP 85"?0CI'{,ü0 - Pitaeg:'

.::.:;1:.:..t) fífjl0Ílt;íIr000lf,
M DE JANEIRO, í71 - FONE

egP85.20O-OA0 - Pl

i Q63 6.)
'uJ{40ü

S. W. 00lt$Tftti.çsB} t,,tt* UTDJâ"

ttua Ébano Ferelra, 3d5
Cer:tro

12 de Abril de 2013.

C@[ogfurktrK§laz
Eag. Givil

cnEÀ S88g,tI§C e d928lY'FF
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PODER JUDICIÁRIO
JUiZo DE DIREITo DA CoMARCA DE PITANGA. PARANÁ

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Av. Manoel Ribas, 411 - Centro - Ed. do Fórum - CENTRO

PITANGA/PR - 85.200-OO

PITAN

TITULAR
HELIO BARBOSA RIBAS

JURAMENTADOS
GIOVANI LOCATELLE JUNIOR

FABRICIO BARBOSA RIBAS

201 :47:09

0l.o.,r ó

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
dC diStTibUiçãO CÍVEL, EXECUTIVO FISCAL, FALÊNCIA, CONCORDATA E RECU-
PERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

C W CONSTRUCOES CIVIS LTDA

CNPJ 82.305.54110001-92, no período compreendido entre resente data e os últi-
mos 20 anos 

tue a antecedem

llflflilflilil ililr ililililt |ilililil il ililll

i.,r.;iiliil\) r,l! | r r. )

§3L'

Pásina 0 0 0'ff0-O-Ci-f-
Av. Manoel Ribas, 411 - Edifício do Fórum - cEp - as.2oo-000 - Fone/Fax (42)3646-13s1 - ptr,

,/
,' /////
///

.)

')iq' 
,

CüMAR

lr4anoel Éiibas.,{'l i -

OR, COI{IADOR,
ARIO PU8UC0

Ofrcial

/&ú* âathaa Re&u fumal -*o.-ateúc tlhtat
, jux. Juramclrado ' Aux. .fr*rr"r,^oá 

--'

C.N. - 6.17.3.2 - Observar
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TERMO DE ABERTURA

contém este LrvRo DrÁRro GERAL número 023 (vinte e três), 00065 (sessenta e cinco)
FOLHAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00065 e se destina a

"=ãiit"rrça" 
dos lançamentos das operaçÕes próprias do estabelecimento do

contribuinte abaixo identificado

Razão Social:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Registro na Junta Comercialdo Paraná

Data do Registro:

lnscrição Estadual:

C.N.P.J./C.P.F.:

C W CONSTRUÇÔES CIVIS LTDA - EPP

RUA ÉBANO PEREIRA, 145

CENTRO

PITANGA

PR

85.200-000

41202428102

05/1 o/1 990

40402632-12

82.305.541/0001-92

i
I!
ti
I
7
I
I
t
1

I
,i
{
'l
í

O
PITANGA, 02 de Janeiro de 2013

IRENE LOURES DE
ADMINISTRADOR
RG: 33181825

KALUZ

CPF: 455.630.129-72

LUCIANE GRANDE HUBER PISSAIA
CONTADORA
RG:3.223.421-6
CRC:026424/0-4 UF: PR

1

I

I



^ÔNSTRUÇÔES 
CIVIS LTDA

vv.
FOLHA: 44çJ!;í'sZSOS.Stll0001'92 Balanço Patrimonial Data: 25t03t2014

fl,!íiãtr', si:!er. contaoit Hora: 1o:55
'.?---riaacâoi Empresa Grau:4 ' Encerrado em: 311'12t2o13:fffi Grau:4 Encerradoem:31/'12l2013

1212013 1?,2012

1 .891.881,59
1.638.770,7',|

56,203,10
1 6.045,1 7
37.430,27

2.727,66

1.568.052,96
1.529.350,97

. 38.701,99

14.514,65
14.514,65

253.'t 10,88
1.920,00
1.920,00

251.190,88
271.990,88
-20.800,00

1.891.881,59

Âflvo,'IflVO 
CIRCULANTC

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIxA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÓES FINANCEIRAS

VALORES A RECEBER
CLIENTES
IMPOSTOS A RECUPERAR

DESPESAS DO EXERCICIO DEEGUINTE
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE

ATIVO NÃO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS.

PARTTCTPAÇÔES SOCTETÁRAS

IMOBILIZADOS
VALORES ORIGINAIS
DEPRECTAÇÃO ACUMULADA

TOTAL DO ATIVO

C{LP
'--'- !J,16.351,32

\-_r, 1tÍ43.323,32
I - -. 1210.844/0

,,,' 158.712,92' 52.131,78
0,00

1.454.874,83
1.412.712,74

42.162,09

77.603,79
77.603,79

173.028,00
2.1 00,00
2.100,00

r 70.928,00
211.990,88
-41.062,88

1 .9'16.351 ,32

L? es



f$Í!às[[ii',",s'"r,:ísLrDA
Balango Patrimonial

Grau: 4

FOLHA:
Data:

Encerrado em: 3

'1212013 1212012

Em

pasSlVO
'ãlsstvo cIRcULANTE

OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO
OBRIGAÇ9ES TRABALHISTAS
OBRIGAÇOES SOCIAIS
oBRTGAÇÔES tRteUtÁRlAS
FORNECEDORES
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO
CONTAS A PAGAR

pAsstvo NÃo cIRcULANTE
OERIONÇÓES A LONGO PRAZO
oaRronÇóews A LoNco pmzo

PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO

RESERVAS
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS

TOTAL DO PASSIVO

ADMINISTRADOR
cPF 455.630.129-72

1.916.351,32
547.275,35
547.275,35

13.987,12. 8142,46
69.606,49

3.902,06
451.033,80

603,42

145.329119
145.329,19
1 45.329,1 I

1.223.7.46,78
550.000,00
550.000,00

673.746,78
673.746,78

1 .916.351 ,32

1.891 .881,59
652.24'1,72
652.241 ,72

10.486,38
7.935,0s

142.767,26
13.819,28

475.898,75
1.335,00

35.050,71
35.050,71
35.050,71

1.204.589,16
450,000,00
450.000,00

754.589,1 6
754.589,1 6

1.89'1.881,59

i
Reconhecemos a exatidão do pre§ente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentaçáo apresentada, er{cenado em
3111212013, somandotanto noAtivo como no Passivo, a importância de R$ 1.916.i51,32 (um milhão, novecentos e dezesseis mil, trezentos
e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos) , e em31l12t2O12, somando tanto no Ativo como no passivo, a importância de R$
1.891.88Í,59 (um milhão, oitocentos e noventa e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

-.uÁr.4IRENE LOURES DE SOUZA
CONTADORA
cRc 026424tO-4

LUCIANE GRANDE HUBER PISSAIA



c.w.coNSTRUÇÓES CtVIS LTDA
CNPJ: 82.305.541 10001 -92
Cordilheira Sistema Contábil

DEMONSTMÇÃO OO RESULTADO DE 2013

2013 2012

RECEITA OPERACIONAL BRUTA í.886.712.96 2.143.972.88
PRESTAÇÁO DE SERVIÇOS 1.886.712,96 2.143.972,88

pE9!9.ÔES pA RECE|TA BRUm 9í.555.24 90.291 .10
COFINS
PIS
ISSQN

56.601 ,41 64.31 9,19
12.263,65 1 3.935,82
22.690,18 12.036,09

RECEITA LIQUIDA 1.795.157.72 2.053.681.78

CUSTOS 742.844.82 1:{§L5r41q
cusTos sERVtÇos pRESTADOS-EMPRESA
cusTos SERV. PREST. OBRA pAÇO MUNtCtpAL DE LIDtANOpOLtS
CUSTOS SERV. PREST, OBRA PACO MUNICIPAL DE SABAUDIA
CUSTOS SERV. PREST,OBRA GINASIO NOVA CANTU
CUSTO SERV. PRESTO MARCO GEODÉSICO
CUSTOS OBRA CIRETRAN APUCARANA
CUSTOS OBRA DE PREF, MUNICIPAL DE KALORÉ
CUSTOS CENTRO DE EVENTOS
cusTos sERVtÇOS pRESTADOS OBRA-PREF.MUN,DE SABAUDTA
cusTo Dos sERVIÇos PRESTADOS PAMN|DADE GUARAPUAVA
cusTo Dos sERVtÇos PRESTADOS-OBM POSTO DE SAUDE VILA NOVA
CUSTOS SERV. PRESTADOS COL.EST.CHAPADAO.LAMNJAL

60.495,93
0,00
0,00
0,00

46.179,92, 0,00
190.705,67
231 .709,46
113.356,27
26.427,77
47.785,56
26.184,24

6.842,66
75.982,79

237.816,80
9.473,80

78.814,I I
10.990,08

249.051,91
422.859,13
323.321,36

36.440,04
0,00
0,00

LUCRO BRUTO i 1.052.312,90 602.089,02

.D§qqE_slq eEEEAqloMts 72:s72,46 s6.67s,26
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
coNTRtBUlÇÂO StNDtCAL
DEPRECnÇÔES
DESPESAS COM VEICULOS
DESPESAS DIVERSAS
FRETES E CARRETOS
HONORARIOS
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCR ÓRIO
ALTMENTAÇÃO E PEERNOTTE.
MULTAS E JUROS
PRO.LABORE
SEGUROS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL

7,365,74 24.065,51
812,42 793,90

29.325,76 20.800,00
6.500,72 16.088,60
4.520,98 2.999,91

29,38 0,00
1 .936,00 12.851,00
221,70 382,28

1.242,30 0,00
14.906,59 694,06
8.958,00 '18.000,00
4.215,75 0,00
7.062,88 0,00
7.062,88 0,00

q€urâqq
RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS
JUROS
loF
DESPESAS COM FI NANCIAMENTO

456,83 898,05
456,83 898,05

219.575,74 160.136,04
8.272,92 9.929,99

116.374,60 126.200,61
7.196,29 6.285,45

87.731,93 17.719,99

TADO ANTES DA PARAA
PROVTSÁO PARA CONTR|BUtÇÃO SOCTAL

SOCIAL 760.221 346.1

21,024,76 23J5r%:

RESULT ANTES DA PROVISÃO PARA
PROVISÁO PARA IMPOSTO DE RENDA

LíOUIDo Do ExERcic

ADMINISTRADOR
cpF 455.630,129-72

t;,\

DE RENDA 739.'t

23.720,99

l
I

l\

I

I

Le _e.3
.,,,. ... ,' "i-' ",,-"'

'.1'',!."'i-,'"

l;;^,i. i'

IRENE LOURES DE SOUZA



:;NSTRUÇÔES CMS LTDA

Sistema Contábil Demonctraçâo doo Lucru on Profutsc Acumulrdoe

Emprca

hlehl ds luqc acunuHc

nm$
33í.Í86,26

0,m
33í.18626
. 0.00
6a5316,42
-415.094,10

7r4.950,00

í00.000,fi)

6!t4.950,00

w.74É.,78

0,00

rum12

713.69Í!,08
0,00

713.893,08
0,00

297293,í8
0,00

680.000,00

0,00

680.(X)0,00

3Ír1.186,26

0,00

de exerclclos .ltbüionBs

{!§tado
de rorcrvrs

ilQulrlodoerercl&

do lucro

@osaoWtHschl
disüibuÍdoo

ffnal de lucroe acurruhdc
porSodo c.phl toclrl

&<,-&, Q. ,o 
-.=-

UEn}lE GRATTDE HUEER PISSAIA

@}TTAI}ORÀ

cRc {rr6r2{rcr4

)\--



c.w.coNsrRuÇóEs c tvts LTDA
Demonstração das Mutâções do Patrimônio Líquido

Mês/Ano: í2t2013r
soctAL

vÃrrr^L^ lüuévEt\vutrõ IKEüExvA lt<EsE
TNTEGRALTZAR i PARA lleCnl lennn

IINVESTIMENT I 1CÔNT

RT,SERVA DE I LUCROS OT
LUCROSA ! pnrluz0s
REALIZAR I ncr rur rr an

RESULTADOS
AJUSTES DE
AVALTAÇÃO
PATRÍMÔNIÂI

EXERC Patrimônio

450.000,00 0,00 os 0,00 o,0o AS 0,00 0,00 JJr. tób,zb 0,00 0,00 423.402,90 1.204.589,í6
DE CA 1 00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -í 00.000,00 0,o0 0,00 0,00 0,00

AJU§ IES IJE EXE,RÇICIOS
ANTERIORES

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 5.094,í 0 0,00 0,00 -396.402,90 í8.69í,20
sTRrBUrÇAO DE LUCROS 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 -Fõ" 466.42 0,00 0,00 0,00 466,42

LUÇRO LIQUIDO DO PERIODO 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 -aE l 0,00 0,00 0,00 0.00
Transações de Capital com os Sócios í 00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.560,52 0,00 0,00 -JVb.4lrz,9u 19.157,62

AJUSTES DE AVALIAÇAO
PATRIMONIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Outros Resultados Abrangentês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldos Fínais 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.746,78 0,00 0,00 27.000,00 1.223.746,78

TES
EXERCíCIOS

L Total do
PatrimônioPREJUIZOS RESULTADOS

ABRANGEN
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c w.CoNSTRUÇÔES CtvtS LTDA
CNPJ: 82.305.541 10001 -92 Notas Explicativas
Cofdilheira Sistema Contffi

9_q qs-o-Li deçÂq; E nues e_--=__:
Estabelecimento: 01 - c.w.coNsTRuçÕes ctvts LTDA - 82.305.54íIOOO1-92

Notas Explicativas Gerais
OOOI . CONTEXTO OPERACIONAL

FOLHA: qg
Data: 2510312014
Hora: 14:24

Mês/Ano: 1212013

qLu
c.w.coNSTRUçÔrs cvts LTDA-EPP, EMPRESA oADASTRADA No cNpJ B2.3os.s4't/ooo1-g2coNSTtTUtDA
EM 05-10-1990, TRIBUTADo pELo LUcRo PRESUMtDo, coM ApuMÇÃo rnruestnRl, coM o RAMo DE
coNSTRUÇÂo DE EDlFtctos, trusrnmçôes ESpoRTtvAs e necneÂrvAs, coM SEDE A Run ÉaRNo
PEREIRA, 145, CENTRO-PITANGA-PR

ooo2 - Pource aoóreoe
AS DEMONSTMÇÔES CONTÁEEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRo DE 2013 E 31 DE DEZEMBRo DE
2012 (COMPARATIVAS), AQUICOMPREENDTDOS, BALANÇO pATRtMONtAL, DEMONSTMÇÂO DO
RESULTADO(DR), DEMONSTnAçnO DOS LUCROS E pREJU|ZOS ACUMULADOS (DLPA),E-DElrlOruSrnnçóeS
oe n/lurnçÕes Do PATRlMourÓ ltoutoo (DMPL) E NorAS EXpLtcATrvAS, FoMM eúeoRAoes R pnFtrtn

. DAS DIRETR|ZES coNTABErs E Dos pREcErros DA LEctsLAÇÁo coMERctAL, LEt 10.406/2002 E DEMA|S
LEGTSLAÇÕES e Ros pnrrucrpros coNrÁeErs.
O RESULTADO É APURADO DE AcoRDo coM o REGIME DE CoMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS
RECEITAS E DESPESAS DEVEM SER INCLUIDAS NA APURAÇÃo DoS RESULTADoS DoS PERIoDoS EM
QUE OCORREM SEMPRE SIMULTANEAMENTE QUANDO SE CORRELACIONAREM, INDEPENDENTEMENTELACIONAREM, INDEPENDENTEMENTE
DE REcEBtMEuro ott pAGAMENTo.
As PRlNclPAls PRÁTICAS coNrÁgers NA ELABoMçÁo ons DEMoNSTMçôes corurÁBEts LEVAM EM
CONTA AS CARACTERISTICAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS, CONFORME DETERMINA A ITG lOOO:
coMPREENSABtLtDADE, cotuperÊNcn nelevÂnctA, MATERRIALtDADE,coNFoMIDADE. pRtMAztA DA
ESSÊXCN SOBRE A FORMA, PRUDÊNCn, INTEGMLIDADE, coMPARABILIDADE E TEMPESTIVIDADE,
ESTANDO ASSIM ALINHADAS COM NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE.

()O()3 . MOEDA FUNCIONAL
AS DEMONSTNEçÕCS CONTÁBEIS PSTRO APRESENTADAS EM REAIS (R$). oUE E A MoEDA FUNCIoNAL DA
EMPRESA. I

T

OOO4 - IMOBILIDADOS
APOS ANALISES DA ADMlNtSrnnçÂO DA EMPRESA CHEGOU Á COr.rC|-USÃO QUE OS ATTVOS SE
ENCONTRAM COM O VALOR DE MERCADO AVALIADOS EM 201 1 PELA TABELA FIP AS ALIQUOIAS DA
orRRecnçÃo sÂo ns Do METoDo LTNEAR A pARTtR DEzo12.

ooos - DECLARAçÃo oe coNFoRMtDADE
A EMPRESA DECLAM EXPRESSAMENTE QUE A ELABOMÇÃO E A APRESENTAÇÃO ONS
DEMoNSTMÇÔrs coNrÁeets esrÁo EM coNFoRMroRoÊ cou trc 1ooo. coNÍABtLtDADE PARA
EMPRESAS COM FATUMMENTO INFERIOR A R$ 3.600.OOO,OO. A ADMINISTnnÇÃo DA EMPRESA TAMBEM
PRooEDEU Ao EMME coNcErruAL E coNcLUtu euE A EMPRESA NÃo possut enesrnçÃo púBLtcA DE
coNTAS E ASSIM ENCOf{TRA-SE APTA A EXERCER A FACULDADXE PEL,A Rpt_rCnÇÃO DO PREV|STO NA
CONTABILIDADE PRA PME.

0006 - DETERMIHeçÃo Do RESULTADo
O RESULTADO FOI APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 201 3 DE DEZEMBRO DE 2012
(COMPAMTIVAMENTE) A ESCRITURAçÃO COruTÁAIL FOI REALIZADA COM OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS
DE coNTABtLIDADE. APRovADos PELA RESoLUçÃo cFc 750/1983 E EM coNFoRMtDADE coM AS
DISPOSIÇÓES CONTIDAS NESTA INTERPRETAÇÂÔ, nsslu CoMo AS RECEITAS,AS DESPESAS E oS
CUSTOS DO PERIODO DA EMPRESA FORAM ESCRITURADOS CONTABILMENTE, DE ACORDO COM REGIME
oe couperÊNon, coNFoRME A trc looo

O()OT . ATIVOS CIRCULANTES
ACLASSIFICAçÃO ONS CONTAS É NENIIZROn COM BASE No QUE DETERMINA o PRoNUNoIAMENTo
TECNICO PME.PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS, SENDO CLASSIFICADOS COMO CIRCULANTES
QUANDO:
A)ESPEMREALlzARoATlVo'oUPRocEDERVENDE.LooUcoNSUMlLoDUMNTEoclcL9,<
opEMcroNAL NoRMAL DA EMeRESA. i ' (_. )
B) o ATtvo FoR MANTIDo ESSENCIALMENTE coM FTNALTDADE oe uecnocnçÃo.
C) ESPERA REALIZAR O ATIVO NO PERIoDo DE ATE DozE MESES NA DATA DAS DEMoNSTnnçÔes
CoNTÁaEIs, oU ATIVo FoR CAIXA oU EQUIVALENTE DE CAIXA,

I '"
OOO8. PASSIVO CIRCULANTE i

ACLASSIFICAçÃO ONS CONTAS E REALIZADA CoM BASE No QUE DETERMINA o PRoNUNCIAMENTo
TECNICO PME, SENDO CLASSIFICADAS COMO CIRCULANTES QUANDO: I

A) ESPERA LIQUIDAR O PASSIVO DURANTE O CICLO OPEMCIONAL NORMAL DA EMPRESSA
B) O PASSIVO FOR MANDIDO ESSENCIALMENTE PARA A FINALIDADE OE NEGOCNCÁO:
c) o PASstvo FoR EXlctvEL No pERtoDo DE ATE DozE MESES npós R onrn oR§ oenltorustnRçóes
CONTABEIS.

000s - LUcRos AcuMULADos E DA orstntaurçÃo DE LUcRos
FORAM TRANSFERIDOS DE AJUSTE DE EXERCICIO ANETIORES LUCROS REF. 2O1O E 2011 QUE ESTAVAM
NESTAS CONTAS A QUANTIAS DE R$ 415.094,10 , PORTANDO FORAM DISTRIBUIDOS NO
QUANTIA DE R$ 644,50,00.



c.w.coNSTRUÇÔES CrVrS LTDA
CNPJ: 82.305.541 10001 -92

IRENE LOURES DE
ADMINISTMDOR
cPF 45s.630.129-72

Notas Explicativas
FOLHA:
Data:

50
2st03t2014

Cordilheira Sistema Contábil Hora: 14:24

Gonsolidação: Empresa Mês/Ano: 1212013

&r,,t^,, A.u^) -,- ,rr,rr,@l
!..; .nl
"' ) 

"-\l,." -.*z__/' '.,. /
LUCIANE GRANDE HUBER PISSAIA
CONTADORA
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FOLHA:00065 I -

TERMO DE ENGERRAMENTO

Contém este LIVRO DIARIO GERAL número 023 (vinte e três), 00065 (sessenta e cinco)
FOLHAs numeradas el-etronicamente do número 00001 ao número 00065 e se destinou a
escrituração dos 1ançamentos das operaçÕes próprias do estabel-ecimento do
con!ribuinte abaixo identificado, referentes ao periodo de 0l/0L/2013 a 3l/12/201,3

Razáo Social.

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado: 
i

CEP:

Registro na Junta Comercialdo Paraná

Data do Registro:

lnscrição Estadual:

C.N.P.J./C.P,F.:

C W CONSTRUÇÔES CIVIS LTDA - EPP

RUA EBANO PEREIRA, 145

CENTRO

PITANGA

PR

85.200-000

41202428102

05/1 0/1 990

40402632-12

82.305.541t0001-92

PITANGA,3l de Dezembro de 2013

ADMINISTRADOR
RG:3318í825
CPF: 455.630.129-72

LUCIANE GRANDE HUBER PISSAIA
CONTADORA
RG:3.223.421-O
CRC: 02642410-4 UF: PR
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CNPJ 02.S0§"§d'l&0O1€A '' hscr, Est. 404.02632-12
Rua Ébarp P€reirâ, í4p - TeHax (42) 361+«lS2 - GEP 852d)-0(X) - Pitanga - Pr

E-mail : cwconstrucoes@uol.iom. br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
A GOMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO
EDITAL DE LrCrrAÇÃO - TOMADA DE PREÇO No 01712014

,*"OBJETO: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e
§ry,'tôno'eto armado, de acordo com a RESOLUçÃO SESA no 578t2013 e n" 598/2013,

e em conformidade com o Projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e
cronograma físico financeiro em anexo ao Edital, no município de Candido de Abreu,
estado do Paraná.

DECLARAÇÃO DE MTCROEiTPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A signatária de presente, a senhora lrene Loures de Souza Kaluz,

**.representante tegalmente constituída da proponente C.W. CONSTRUçÕES CIVISq* LTDA, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime
legal de empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso
ordenamênto pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n" 1231CÉ..

VEL

e 4926-V/PR
'wffiÍiij Representante Legal :

lrene Loures de Souza Kaluz
RG: 3.318.182-5 SSPR.
cPF No 455.630.129-72 /

Pitianga, 25 de Setembro de2014.

GON§TRUTORA vtllLSON
clly coNSTRUçoES crvts LTDA.

CNPJ 82.305.541/0001-92 - lnscr. Est. 404.02632-12
Rua Ébano Pereira, 145 - Telefax: (42) 3646-3352 - CEP 85200-000 - Pitanga - Pr

E-mail: cwconstrucoes@uol.iom.br



MINI§TÉHO DO DE§EI,WOw|MENTO, NDÚ§TRIÀ E

DEPARIAMTNTO MCIONAI. DT REGI§TRO DO

|UNTA COMTRCTAT DO s[RAr{Á

CERNDÃO SIiIPLIFICADA

na data dasua orÇ€dlÉo.

C W CONSTRUçÕES CIVIS LTDA . EPP

l{aturca Jurídlca:

rNúmerp de ldenüficafáo do Registro de
jempretas - NIRE (Sede)

1120212810-2

ETPRESÁRIAUTIT

CT{PJ

8Z305.54tr(xxrÍ-92

h de Arqulrranento do
Ato Consüürüvo

0í10r1990

i MdelÍ{o{o
i denftkkb
Ii zgrogngoo

t
.Endereço Comdeb (LogredouÍo, ll" e Compbmento, BairÍo, Glffi, t F, CEp)
. RUA EBANO PEREIRÀ í45. CE}ITRO. PTÍÂIÚGÂ- PR.85.2OOJOO

Obfeto Soclat
INDÚSTRU\ DA

Capital: RD 550.flr0,00
(QUTNHEITTOS E CrlrGlUEr{TA rrL REATS}

Cepltal htegüaltsarlo: Rl 550.000,00
(QUü,|HEIIITOS E ClilQ[rEiÍTA iíll REAIS)

tlcroêrnpÍêse ou
Empreea de Pequeno Porte

(Lei no 12U20(E)

emprea ae pegueÍro poÍb

Prao de Duração

lndebrnlmdo

IREHE LOURES DE SOT.IZA I(ALI,Z
.Í55.630.t29-72

llardolhndqmtouÍts K.luz
rfiloto.?tt$t6

Úftimo Ârqulrramento

h:171í!í112o1,4

AÊo. ALIERA9ÃO

Ewnto (s): ALIERACAO DE DADOS (ã(CETO t{OtE ETPRESAR|ÂL)

PÍIÂNGA- PR, 23 de setembro &2014
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w'o'pREFErruRA MUNrcrpAl DE cANDrDo DE ABREU
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO
EDTTAL DE LrcrrAÇÃo - ToMADA DE pREÇo No 01Tt2o14

OBJETO: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e
concreto armado, de acordo com a RESOLUÇÃO SeSn no 578t2A13 e no 598/2013,

@É!?ie em conformidade com o Projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e
'i+ri'r(rFo'r€rama físico financeiro em anexo ao Edital, no município de Candido de Abreu,

estado do Paraná.

DECLARAÇÃO rUÃO EMPREGA MENOR
(inciso V, do art.27 da Lei no 8.666/93, acrescido pela Lei no 9.854/99)

A empresa C.W. CONSTRUçÔES CIV|S LTDA CNPJ n.o 82.305.541/0001-92, por

_*."". intermédio de seu representante legal, a Sra. lrene Loures de Souza Kaluz,
-":' portadora da Carteira de ldentidade no 3.318.182-5 SSPR e do CPF no 455.630.129-

72, DECLARA que, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do artigo
27 da Lei 8.666, de21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de27 de
outubro & Í999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

"' Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

CNPJ No 82.305 .541 tOOOl -92
Representante Legal.
lrene Loures de Souza Kaluz
RG: 3.318.182-5 SSPR.
cPF No 455.630.129-72

Pitanga, 25 de Setembro de2A14.

GONSTRUTORA vt/ILSON
cw coNsrRUçoES crvrs LTDA.

CNPJ 82.305.541/0001-92 - lnscr. Est. 404.02632-12
Rua Ébano Pereira, 145 - TeleÍax: (42) 3646-3352 - CEP 85200-000 - Pitanga - Pr

E-mail : cwconstrucoes@uol.iom. br

|b4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO
EDTTAL DE LTCTTAÇÃO - TOMADA DE PREÇO No 017t2O14

§'*'.::.OBJETO: 
Construção de uma Unidade Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e

concreto armado, de acordo com a RESOLUÇÃO SeSn no 578t2013 e no 598/2013,
e êm conformidade com o Projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e
cronograÍna físico financeiro em anexo ao Edital, no município de Candido de Abreu,
estado do Paraná.

!w!i

DECLARAçÃO DE rNEXrSrÊnCn DE FATO SUPERVENTENTE
TMPEDTTTVOS DA HABTLTTAçÃO

A empresa C.W, CONSTRUçÕES CIVIS LTDA CNPJ/MF no 82.305.541tO0O1-92,
sediada à Rua Ebano Pereira, n". 145, centro, Pitanga PR, declara, sob as penas da
lei, que até a presente da inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação
no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar

glrogonências posteriores, nos termos do artigo 32, § 20 da Lei 8.666/93.

*w,,,rCNPJ No 82.305 .541 l@O1 -92""" 
Representrante Legal:
lrene Loures de Souza Kaluz
RG: 3.318.182-5 SSPR.
cPF No 455.630.1 29-72

e 4926-V/PR

CONSTIIUTORA WILSON
cw coNSTnuçÓES qvrs LrDA.

CNPJ 82.305.541/0001'92 - hscr. Est. 404.0282-12
Rua Ébano Pereira, 145 - Teletax: (42) 3646-3352 - CEP 85200-000 - Pitanga - Pr

E-mail : cwconstrucoes@uol.iom. br

VEL

Pitanga, 25 de Setembro de2O14.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO

OBJETO: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e
concreto armado, de acordo com a RESOLUçÃO SeSn no 578t2013 e no 59812013,
e em conformidade com o Projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e
cronograma físico financeiro em anexo ao Edital, no município de Candido de Abreu,
estado do Paraná.

Wii:'

DECLARAçÃO Oe TNEXTSTÊNCn DE TNCOMPATTBTLTDADE FUNCIONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com
víncr.rlo de parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de
servidor municipal investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de
membro da comissão licitante, de pregoeiro habilitado ou de servidor encarregado
da contrataÉo.

§+i:i'::':Pol' ser expressão de verdade, firmamos a

Representante Legal:
lrene Loures de Souza Kaluz
RG: 3.318.182-5 SSPR.
cPF No 455.630.129-72

Civil- Crea nos. 3889-D/SC

GONSTRUTORA WTLSON
cvrí coNSTRUçoES CrVrS LTDA.

CNPJ 82.305.541/0001 -92 - lnscr. Est. 404.02632-12
Rua Ébano Pereira, 145 - Telefax: (42) 3646-3352 - CEP 85200-000 - Pitanga - Pr

E-maíl : cwconstrucoes@uol.iom. br

e 4926-VIPR

lr/
,t ,t

Pitanga, 25 de Se(eníbro de2114.

VEL
CNPJ No 82.305.91/000
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ATESTÁDO DE WSITA

Ref.: Tomada de Preço n" L7|20I4-PMCA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de uma unidade Básica de Saúde
Tipo I, em alvenaria e concreto armado, de acordo com RESOT-UçÃO SESA n" 578/2013 e n"
598/2013, e em conformidade com o Projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e
cronograma fisico financeiro em anexo ao Edital.

Declaramos que o Engenheiro Civ-il Wilson Carlos Jaskiv Kaluz, CREA 3889/D-SC. Visto n" 4926-
V-PR, da proponente CW CONSTRUÇOES CIVIS LTDA, CNPJ 82.305.541/0001-92, sito Rua Ebano
Pereira 145, Pitanga-Pr. devidamente credenciado. üsitou o local da execução da obra objeto da Tomada de
Preço em epígrafe.

Cândido de Abreu. 15 de setembro de 2014

4u*.
ENG.C|V|L CREA PR 16.0,t5-O

Carlos Jaskiv Kaluz
Engl. Civil

CREA 3889/D-SC
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Estado do Pananá

Avenida Paraná n" 03" Centro, CEP: 84.470-000
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CNP.I 1 CPF:

82.305.5411CI001-92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO
EDTTAI- DE LtCtrAÇÃO - TOMADA DE PREÇO No 017t2014

OBJETO: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e
*."., concreto armado, de acordo com a RESOLUÇÃO SESA no 578t2O13 e no 598/2013,

'{ryn e em conformidade com o Projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e
qonograma físico financeiro em anexo ao Edital, no município de Candido de Abreu,
estado do Paraná.

CREDENCIAMENTO

Prezados §enhores,

A abaixo assinada lrene Loures de Souza Kaluz, portadora da Cédula de ldentidade,
.**.,,..R.G.no 3.318.182-5 SSPR, inscrita no CPFIMF, sob no 455.630.129-72, na*'""'qualidade de responsável legal pela empresa proponente C.W. CONSTRUçÔES

CIVIS LTDA, vem, pela presente, informar a V. Sas. que o Sr. Wilson Carlos Jaskiv
Kaluz, portador da Cédula de ldentidade no 1.266.655-1 e CPF n'345.096.319€7, é
a pessoa designada por nós para representar nossa empresa junto a Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu-PR e acompanhar a sessão de abertura e
recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, assinar atas e

-âffi{iir: demais documentos, bem como poderes para interpor recurso e desistir de sua
interposiçâo a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

c.w. coNsTRU LTDA
CNPJ No 82.305.91 1-92

Representante Legal:
lrene Loures de Souza Kaluz

RG: 3.318.182-5 SSPR.
cPF No 455.630.129-72

Pitanga, 25 de Setembro de 2014.

GON§TRUTO}rA WTLSON
cw coNsTRUçoES clvts LTDA.

cNPJ 82.305.541/0001-92 - tnscr. Est. 404.02632-12
Rua Ébano Pereira, 145 - TeleÍax: (42) 3646-3352 - CEP 85200-000 - Pitanga - Pr

E-mail : cwconstrucoes@uol.iom. br &
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Tabelionato de.Notas de pitanga - TABE LloNATo MísslAS

COMARCA DE PITANGA f STADO I]O PARANAESTADO DO PARANAvvrvr^r\t,11 uE Tttf\t\\r/1 , , tr§IAUU uu _lrAI_(AN/
. Rua Dep. Francisco costa, 276 - cxpostal 049 Fone/Fax (942) 3646 tfiz -ííitanga - pR

Leonides Resnizek Mendes
,zÉscrevenle-l

E-mail - tabeliolçtomessias@hotmaÍ[óm

Bel. Jurandir Avahé Uessias lúniori \ taerHÃo \
cARLos HENRIoUE pARoLo 

)

Hedy LamEr cosÁessias
Escrevente

\\ LIVRO N" 21 rblnas N. 149
Escrevente

INSTRUUENTO PUBL|CO DE pROCUnAÇÃO,r \ J
NA FORMA ABAIXO:

.S A I B A M quanto, 
"rt"{,iuico 

insíumento/de procu raçáo,
Virem ou dele conhecimenfo tiverem que aos vinte e qgatro dias-do mês de abril do ano
àe dois mil ertreze tiqioqizótã), nesta cidade o" ÉãÀõrl'Ê"rtrd;'ão.puruná, neste
Tabelionato de Notas, perante mim,1'Escrevente, compareceu como.OUTORGANTE: a
firma C.W. CONSTRUÇOES CIVIS LIDA - EPP, pessoá lqrídica de direito privaJo,
inscrita no CNPJ §oo no 82.305.541/0001-92, com sede á f;.; R;ã Ebano pereira.

]!5, centrci,. nesta cidade; neste ato, representada por ,r" ,JririrtããZiã,'lR;iü
LOURES DE SOUZA KALUZ, portpdora,da cedula de identidade no 3.318.182-s
ssP/PR e cPF no 45s.63o.izs-rz, brasileira, casada, empresjrirr ãJioá;Ü;
domiciliada a Rua Ailhur Mehl, 821, cpntro, nesta cidade; recon;hecido como a propria-
de)Or..gtu fg. r, pei"ante mim, Es(revente, pela outorganie-refeilO, ," íoi dito{; po;
9s-tg núblico instrumento nomeia é constitui seu bas[ante pRoCURADoR, wir-SbN
CARLOS JASKIV KALlJz, portadora da ôedula de identidade,no 1,266r.6s5-1 SSp/pR
e CPF no 345.096.319-87, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado a
Rua Arthur Mehl,, B2'1, cenffo, nesta cidade; em caráter irrevogável e irretratável, com
amplos, ' geqais 

9.. .!t1mit{os poderes de administração , da empresa c,\ff.
CONSTRUÇÔES CIVIS LTDÀ, supra qualificada, ) para comprar, vendBr, nêgociar,
estipular vaiores, preços\ modo e conclições de pagamento; assinar 

"6nlrrro,lã"uô"iquaisquer importâncias, prestações, lsinal e princípio de pagamento; passar e,assina[
recibos, dar quitaçãol:aceitar e assinar propostas; trfrsmitir posse, ius, domÍnlo: díreito
e gçges; obrigar-.se pela evicção; dar os instrum'entos outorgados cbn;o 6cjhí firZ,*. à
valiosos, por si, herdgiros ou sucessore$; estipular cláusu.la! e conoi{'oes de'nágóbio;
co-hcordar ou discordar de termgs e cláusulas oe eêc'iitLá.: Ér-uàntratos: prestar
dpclar:ações, assumir compromissos e obrigações; produ}ir provas e justiiicativas;
pagar impostos e taxas; adi!ar, retificar e ratificar atos anteriores ou posteiiores'a ésta;
contratar, distratar e rescindir neqócios; representá-la perante tod'as .a§.; rep.artições
públicas FeflàaisJ9t.a.{uai1 l[uÀicipais, nltarquim 

-nããulirJ 

"-Él;,",i6trão.ruL,Estaduais e'Municípais,iR.egis\ro derlmoveis, Ofícios de Justiça e,Càrtorios em'ger,pL e
nel39 requ.erer, jüntar e.rétirar docuqlentos, cadástrar,'"ins;crevei;'aveibar, regístrái e
matricular,'alqgar, justific_ar e interppi recursos, assinar papeis e dqcumenior,qr"
necgssário,for, assumir cõpnpromrssgs e obrigàçÕes de qualq'tter natureza, participar e
atuai em todos, as merdalidadís de licitaçQes*e coiícorrências,publicag, pregÕesaluar em looos, as m€rdaltdades de licitaçÕes' e cohcorrências publicas, pregÕes
presenciàiYou\n?e, dentre outras formas, coincordar.oÀ tÀJor ilü; termos. assistir
a abertúra de propostas, fazer iqpulnações, rqclamaçÕes, protestos'J-êcursoS,zpr"à#

:?r?Õ,::, levanta-las, recebe? u: iqpgrtâncias caucionaáas ou áepositáoai: i"íjf,y,

,ll,'

i)
'l[',

,I

i !,i :l:i:l . ; ; ;i,p; ; õ ;ã'; ('; ;, ; -H,.' ; ; õ, ;;. ; ;; 
" 
; ; ;;.,:'{' 0," u, u,.



continugfo do tlstrrTp.nto tro,ílo de procuiração de Fothas no 14pl,t50, do/Livro n" 215, na forma abaixo: , ,

exclusivãmente por todos os atos praticados em nome dJ outorgrnt" t oõ d;;;r;
â."1Y^:XI?1.Xi11.:. 11u^.p,^ulir3* ". ,?, thes 

^tavrei "rtã 
"iip6-i;iffi;â

g:?,r?::tlP"o,".?lI. 0563/2q13, as fothas 1" 00à, aá lirÀ ;6.ú:gp;;;ü;,"
3:111, "o" 24t04t20131, ol quat depois de feito ír,", tr *la{naffi ?;;f*.;;

"' saldos e extratos; conferir saldos e juros;rrequisitar g retirar talonários de cheque;
9:ryliqle retirar quaisquer quantias; solicitár ordens de pagamento; passar recibos eoar.qu.llaçao; 

.tazer aplicaçõ-es e solicitar resgates de importâncias mdnetárias: assinar
:::I:l::f.qyiT_ e aditivos ,bontratuais; soticitar e retirar cartão ,rg;?ti;Jln;;l;';desentranhái docunlrbntos; representàr 

.q'. outorgante p"iãniã q;;isqr"l ',3iáâ"".,
relativamente a conta corrente de sua titularidade jünto a qualquer lnstituição Bancária.emitir, endossar e descontar cheques, requerer, 

"iàg.r, " 
soliciiar. q;;#;rrê;ff;

admitir e demiiir empregados, 
'fazer 

aco'roos trànatnistas,. participar e atuar em \
audiências_, 

,recgbericitaçÕes e noiificaçÕes; podendo substibelecei no tcjOo-á, ãr_parte os poderés recebidos; pnfiin, qr1!ica1 todos os demais àtos de aoministiaõã"ã, i
:.Tll:* outorgante e outros\quà\Gê rizeràm-nLcessarios ao bom, fiet e cabatcumprlmento do presente mantlato, ainda que aqui não eipressos, tudo livre de

:::ii:::"":^j: ::1,:,':^ pl:=l,_"' gl futuras o' outàigJ; 
-ár-rrr"" 

p",Éáãr "ã

| ' ---r-:-
recrprocamentq aceitaram, outorgaram e _assinam comigo,
que a digitei, conferi, subscrevi ã asàino em pubrico Ç raryus cr \rruil.Çr, uurrejn, §uLlscrevt e asstno em publlco Ç raso. §usÍv6 R$ 54,23 (vRC
38-4,62)' selo R$ 0,47. (aa.lrene Loures dq.souza KàtJz 

" r"íniãÁ{Áurni="k rfanoà.

t
- Escrevente).
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CENTRO ADMINISTRATIVO

CAIXA POSTAL 11

ct{PJ 76.172.907i0001.08

28 DE JANEIRO, 171 . FONE

cEP 85.200-000 P I

c Mc. ************

CNPJ: 82.305.541 /0001 -92

Endereço: RUA EBANO PEREIRA

Complemento:

Bairro: CENTRO

Nro:145

MUNIOIPIO DE PITANGA
':.. liiri'i*i'

(42) 3646,1122 - FAX 3646-1172

TANGA 1 PARANA

qq4
- Páoina 1

CERTTDÃO NEGATIVA DE TRTBUTOS MUNICIPAIS F, 
-

Nro' Certidão: 3046 I 2014

Protocolo: 94212014 Requerente:

Finalidade; LICITACAO

Alvará: 00000557 Data Abeftura: 01/03/1983

CGCM: 0000125970 C. W. CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP

Cadastro: 2 00000557 lnscrição 01-030410064001

Quadra: 000041 Loter 00001 B Lrnidade: 000001

r Situagão: Normal

Atividade Principal:sERV|ÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL

CERTII.'ICAMOS, que o contribuinte acinra mencionado, não é devedor desta Fazenda Municipal,

nesta data. Ficunclo resialvado o direito ao Erário Municipal de cobrar os clébitos que venham a ser

apurados posteriorrnente ou exigir o cumprimento de obrigações acessórias de responsabilidade do

càntr.ibuirite, de sucessores, ou de terceiros, em conformidade com a legislação vigente'

VALTDADE DE 90 DIA(S)

Diretor do Depto. de Receita e Fiscalização
.r'yil*r+Ário 

,4 
'

//v
-TT

lho d9 2014

Luiz Lubacheski



|UNTA COMERC|AL DO PAMNÁ

i:. "lyç(;O',
ceRnoÃo sMpLrFrcADA paarn§i -.:,soi, 60, \-

Cerüllcamc que ac lrÚormagôes abalxo conatam dos documerÍos arqulvado8 nosta Junta Gomerclal e eao Vigintca l---
na dü dc sua cxpodlçáo.

MNr§TÉRn D0 DTSTNVOwTMENTO, NDÚ§TR|A E COMÉRçI0 EnEBmü _ .Hm
DEPARTA/I,IENTO NACIONÂI. DE REGI§TRO DO COMÉRCIO' 'ryffi

C W CONSTRUçÔEs cIvls LTDA. EPP

Naturoza Jurídlca:

Núrnero de ldentlficeção do Regls&o de i CNPJ

82.305.3fi10001€2

Empraeas - NIRE (Sede)

202t,2810-2

Endereço Completo (Logradouro, No e Complemento, Balro, Cldade, UF, CEp)
8UA EBANO PERETRA, 145, CENTRO, ptTANGÂ pR,85.2OO{,0O

Objeto Social
INOÚSIRnOl

CapÍtal: R$ 850.000,00
(QUINHENTOS E CINQUENTA ItItL REAIS}

Capltal lntegralizado: R$ 550.000,00
(QUINHENTOS E CINSUENTA i'IL REATS)

sócloe/PardclpaÉo no caplüauEspécle dc sócldAdmtnigtrador/Tármlno do tandato

IREI{E LOURES DE SOUZA KALUZ
t155.630.129.72

lllancolo l{enrlque Louoc Kaluz
072.0í0.709.t6

ÚHmo Argulvamento

Data: '17109Í2014'

Ato: ALTERAçÃO

Data de Arqulvamonto do
Ato Gonsütutivo

0611ofi990

I

Datr de lnlclo 
i

deAüvldadc 
I

2310911990 ,

, ÍllicroempnBsa ou
, EmpÍ€sa de Pequeno Porto

(Lei no 123í2ü10)

Emprcea de pequeno porte

Prazo de Duração

lndotêÍmlnado

PeÍtlclpecâo no csplttl ÍRi) Esoóclo dê Sóclo

5,14.500,00 SOCIO

5.500,00 gocto

Âdmlnlstridoí

Admlnlrtrador

T9Ímlno do
t.ndato

xxxxxxx»u

Número: 20í45366328
Sltuação

REGISTRO AIIVO

Evsnto (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EitpRESARtAL)

PITANGA - PR, 23 de setembro de 20'14

-áeuSEBASNÂO MOTTA
SECRETARIO GERAL

creidetàq@:.*lsj's

u$75nü1

DO PARANA

Lí og
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PnererruRA oo MuNlcÍp*o nr CÂNDtDo oe Aeneu
Esraoo oo PamNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Coffiátôp...
AvenidaParaná,03-Fone/fax: (43l 3476-1222-ramat209 -CEP:M.470-0OOlf í 1 --,-Q

í,Í,uLt 
,-+ ?

\; 
_---

DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E ANÁLISE DE DOCUMEI{TQ|.§-í:q',
REFERENTES A TOMADA DE PREÇOS 017t2014 {\^' ,'r'

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às

09:00 (nove horas), reuniu-se a Comissão Permanente de LicitaçÕes, designados pela

Portaria n" 13912013, numa das dependências da Prefeitura do Município de Cândido de

Abreu/PR, sito à Avenida Paraná, 03 - centro, com a incumbência de proceder à

abertura dos envelopes referentes ao Processo Licitatorio, modalidade TOMADA DE

PREÇOS 01712014, destinado à Contratação de empresa especializada para

construção de uma Unidade Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e concreto

armado, de acordo com a RESULUçÃO SESA n" 578t2013 e n' 5gB/20í3, em

conformidade com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e

cronograma físico financeiro em anexo ao edital, contendo documentação de

habilitaçâo e proposta de preços. Aberta a sessão e iniciando- se os trabalhos verificou-

se que compareceu ao certame as seguintes empresas:

Estando protocolados os envelopes n' 01 e 02 das licitantes e já expirado o horário

previamente marcado, procedeu-se abertura do envelope no 01 "Documentos de

Habilitação" das proponentes qual foi feita uma rigorosa análise na qual não foi

encontrada nenhuma irregularidade desclassificatória em nenhuma das duas empresas,

exceto a "Certidão Conjunta Positiva com EÍeitos de Negativa de Débitos Relativos aos

Tributos Federais e a Divida Ativa da União" da empresa EDSON SPERAFICO

CARNEIRO ME que se encontra vencida, levando em consideração seu

enquadramento como micro-empresa, está comissão abre o prazo legal de 2 (dois) dias

renováveis por igual período para apresentação de certidão regularizada, levando em

consideração que s apresentou jertyo de Renúncia e que

W CONSTRUCAÉS ?/lVlS LTDA - EPP, se faz

EMPRESA(S) / CNPJ REPRESENTANTE(S) / RG

EDSON SPERAFICO CARNEIRO - ME -
10.355.í871000í-08

EDSON SPERAFICO CARNEIRO -
29284t0

C W CONSTRUCOES CIVIS LTDA. EPP

- 82.305.541t0001-92
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ _

í.266.655-1

apenas o

das



PRererruRA oo MuNrcíplo oe CÂNDlDo oe Aanru
Esraoo oo PlnnNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e CdrtraÊg§.',.1.
Avenida Paraná, ó3-Fonerrax: (43\3476-1222- ramat 209 cÊp, ea.+zo-ooo 

i.U 

t,. t+t+ q

proponente, abre-se o prczo legal de 5 (cinco) dias úteis para recurso, ficando o
processo sobrestado durante este período e desde já fica marcada para o dia

0311012014 neste mesmo horário a abeftura do envelope no 2 "Propostas de Preço" das

proponentes. Esta decisão será levada ao conhecimento do Senhor Prefeito para as

providências cabíveis. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a

sessão, da qual a presente Ata foi lavrada e assinada por mim, Allan Diego Moreno

Varoto, pelos dç"lrgls membros da CPL e pelo representante da licitante.

Membro

áÍda da Silva

trucoes Civis Ltda - EPP
Carlos Jaskiv Kaluz



PnrrrmuRA oo MutttcÍpto DE CÂNDrDo oe Aeneu
Esreoo oo PnRnrua

Secretaria Municipal de Gestão de Licita
Avenida.P,ar,.qlá, Q3 - Fone/fax: @T 3476-L2J2 - "amal 209 - ÇEP: 84 470-000

ATA DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A
TOMADA DE PREÇO N" 017/2014

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às
16:30 (dezesseis horas e trinta minutos), o Presidente da Comissão Municipal de
LicitaçÕes e os demais membros, designados pela Portaria n' 13912013, receberam em
mãos do senhor Edson Sperafico Carneiro, proprietário da empresa EDSON
SPERAFICO CARNEIRO - ME - 10.355.18710001-08, a "Certidão Conjunta Positiva
com Efeitos de Negativa de Debitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
União" dentro do prazo de 2 (dois) dias renováveis por igual período, estipulado na "Ata
de Julgamento de Propostas e Analise de Documentos" referente a Tomada de Preços
n'01712014, destinada à Contratação de empresa especializada para construção de
uma Unidade Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e concreto armado, de acordo
com a RESULUÇÃO SeSe n" 57812013 e n" 598/2013, em conformidade com o
projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro
em anexo ao edital. Sendo assim encaminha-se a Procuradoria Jurídica para análise e
parecer final. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a sessão, da qual
a presente Ata foi lavrada e assinada por mim, Allan Diego Moreno Varoto, e pelos

mais membros da Comissão Municipal de LicitaçÕes.

çoes



UI]üSTÉroO DA FAZENDA
Procuradoria€eral da Fazenda Nadonal
Secrutarla da Reelta Federal do Bradl
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CERNDÃO @ruthÍÍA Po§ITIVA @TI EFETOS DE NEGANVA

oe oÉanos REr.ATrvos Aos InlBuros FEDERAs E À DMDA ATtvA DA uNlÃo

Nome: ESOiI §PERí5|OO CÂRiERO'E
C,I{PJ: í 0. 3St. í 871000í {8

Ressalrado o direito de a Fazerda tücionat cobrar e irscreler quaisquer dÍúdas de responsabilidade &
suieito passiro acima identificado que üerem a ser aprlfradas, é certificado quê:

1. constam débitos rddirre a trihrtos administradc pela Secrefiaria da Receita Federd do Brasil

(RFB) con a exigibilidade susrpênse, nos termos do art. 15í da têi ns 5.172, e 25 de outubro

de 1966 - Código Tribúário t{acional (CTN); e

2. nb constam inscdções em DÍrida Atira da União na Procuradoria€eÍal da Fzenda Nacional

(PGFN).

Cqrbrme disposto nos arts. 205 e 2OO do CTN, ete documento tem os mesmo§ eÊitos da certidão

negatha.

Esta certidão, enritida em nome da matriz e Élida para todas as suas filiais, rerÉrçse exclusiramente à

sir"oão do suieito passÍw no âmtÍto da RFB e da PGFN, ntu abrangpndo as contribuições

preüáenciádas é as contribuições deúdas, por lei, a terceirc, incltshe as inscdtc em DÍÚda Ati\a do

instituto tüacional do Segtno Socid (INSS), obieto de c€rtidtu especlfica'

A aceitação desta certidão está condicionada à \ãifcaçfu de sua autenticidade na lntemet, nos

endereçó <http://uarvv.receita.fzerda.gov.F ol <http://uruvv.pgfit.Êzenda.gov.bP.

Certidáb emitida com base na Portaria Conjunta PGFII/RFB rp 3, de 0210512ú7-

EÍÍtrde às t0:4.907 do dia N@l?o'14 <hora e data de Bnasllia>.

Válida até 28/B/2015.
Código de controle da certidão:. 72CíLffEi6-087L7í8F

Certidão enritida gatuitarnante.

Atençáo: qualqr.rer r6uÍa or.r emenda indidaÉ este documento'
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PROJETOS E SANEAMENTO

CNPJ: 1 0.355.1 87/0001'0E qq8

Modalidade
N.o do Edital
Data da Abertura

: Tomada de Preços
:01712014
z 26,10912014 às 09h00min

FREFEifu-m.muNlclPA!. DE cANDlDo DE ABREU

§EêRerÀruA muNrclPAL DE SANIT

Seleção de propostas visando à contratação de pessoa jurídica para a execução

das seguintes obras:

LOTE V. MAX. TOTAL

01

@porobieto a contratação de
eúpresa especializada para constr!Ção
ae uma Uniàade Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e

concreto armado, de acordo Gom a

RESOLUçÃO SESA no 578í20í3 e no 598120í3, e em

conformldade com o Profeto, memorial
àãscritivo, planilha oigamentária e cnonogrema fíeico

financeitp em anoxo ao Edital.

R$ 553.347,96

Prazo de Validade: 60 dias.
Prazo de Execução: 08 meses.

Reserval, 24 de Setembro de2014.

'In{ CnnÍftun lpu iri$ |;rrrtttr,
CREA:29,28a'0/PR

(Canmbô, nome e assinatura do responsável legal)

(Carteira de identidade, número e órgão emissor)

AVENIDA CORONEL ROGERIO BORBA 816, SALA 05

RESERVA.PARANÁ

z"/



NOVA COilSTRUçÃO E §AI{EAIEI{TO

,(rq!\
f\= I

FOLHA RESUTO PAr/À FECllAtlEt{TO DE ORçAtlEilTO DAf,A: 2#lt?011
pREFETTURA MUNtctpAL oe cÂruotoo DE ABREU TlPo DE OBRA: UBSTIPo I

: RUA BRUNO SLONIK ESQ, C/ RUA LtNDlSráU PAZTO TUUHtCÍptO: CÂt'tOtOO DE ABREU

eÂo pnop.: PREFEITURA MUNICIPAL OE CÂruOIOO DE ABREU PROTOCOLO:

LEVANTg: ORGANIZADOPOR: EDSONSPERAFICOCÂBíIEIBO CREA/CAU: CREA+R292EI/D

Custo total da obra:

BDI(%)= 25,00

Valor totial da obra com BDI :

R$ 442.678,37

R$ 110.669,59

R$ 553.347,96

Prazo de execuçâo: 270 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 62,210/o

37,790/oMÃO-DEOBRA =

Rebrencial uülizado: SEIUPRED (ABR!L2013) E SINAPUPR (ABR!U2013)

Data-base: 241912014

I

WU,,t rh, Sptt rrfiro trrÍw o- 
CREA:29.284'D,PR

Página 1 de I



PLANILHA UBS NOVA PÁctNA:1 DE 7 DATA:25/9lzol4'

NOVA CONSÍRUçÁO E SANEAÍÍENTO

CNPJ:10.355. 187/0ü)1 48
PRÓPRK':

TABELAS DE REFERÊNCIÂ: SEIUPRED {ABRIL2O13) E SINAPIPR (ÀBRIU2OI3) . SEM DESONÉRAÇÀO

)AIli 24nSnO11

PLANILHA DE SERVTçOS SI}ITÉTICA (SEX DESONERçÃO)

ENDERÊçO: RUABRUNOSLONfi

MUNICIPIO: CANDDOOEABREU

LEVAr'ÍÍAMENTO tf:

RESPONSÁVELTÉCNICO: EilGI CIVL EDSGN SPEíiÁFICO CÀRNENO

PROÍOCOLO tf:

ORGÁO:

COOROENADA§:

ARTN':

REG. cREÂ: cw@

DESCRIçÁO DO SERV|çO
,NIDADE DE

]IiEDIDA
QUANTI

OADE
TIAÍERIAL

IíÃO DE
OBRÂ

cusÍo
UN|TÁRIO

TIATERIAL
ilÃO DE
OBRA

CUSTO TOTAL
(Rt)

INSTÂI-AçÓÊs PRELITIT{ÀREs
IN§TAULIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAXA TEN§AO P/CANT OBRAOBRA,M3 . CHAVE

IOOA CARGA 3I«VH, 2OCV EXCL FORN MEDIDOR

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 34, PAREDES EM

COMPENSADO 1OMM, COBERTURA EM TELHAAMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES

ELETRICAS E ESOUADRIAS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANZAOO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS @RRIDAS
PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO

UN

M2

M2

M2

1,00

9,@

4,00

360,56

525,00

45,0C

't60,0{

2,64

500,00

45,001

30,00

2.00

'1025,00

190,00

't90,00

4.65

525,00

405,0c

640,0c

955,4€

500,0c

t305,0c

120,ü

721,12

r025,00

I 710,0C

760,0c

't676,6C

õ.171,

ÉSTRUTURA .

ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLDADA lN

.LOCO
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LÀ'E) EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES.

(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLU§IVE ESCORAMENTO)
ARMACAO ACO CA - 50, D|AM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA

DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA" VIRADo EM BETONEIRA C/ CARREGADoR
MECANICO, NAOBRA SEM LANCAMENTO
CONCRETO PARA BLOCOS, PILARES, VIGAS
CONCRETO USINADO BOMBEAOO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E

AOENSAMENTO
CONCRETO PARA LA"IE

LASTRO DE BRITA
LÀ'E PRE.MOLD BETA 20 Pl3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE

OBRA
LÀJE DO ESPAÇO §AÚDE E RECEPÇÂO LAJE COM VÃO = 5,65 M
LA",E PRE-MOLD BETA 1 1 P/1KN/M2 VAOS 4,40ltl/lNcL VIGoTAS TIJOLOS ARMADURA
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 2OMPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE

OBRA.
LÀJE PARA DEMAIS AMBIENTES
VERGA 10X1OCM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM

BETONEIRA) ACO CA6O,BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS

DEMAOS,

M

M2

M2

M3

M3

M2

M2

KG

M3

M

M2

324,N

3§58

162,N

3200,00

70,00

24,00

15.fi

238,09

2,86

44,55

14,00

13,25

8,00

3,15

240,m

305,00

45,00

65,00

38,00

7,00

2.20

25,00

2,@

11,00

2,00

50,0c

37,W

18,0C

29,0C

19,0(

4,5(

3.í

39,00

35,25

19,00

5,15

290,00

342,@

63,00

94,00

0051.

11,50

5.70

4536,00

471,44

296.00

10080,m

16800,00

7320,N

697,5C

4697,55

1

47,42

20,02

98,01

8 r00,00

782,76

1782,00

6400,00

3500,00

888,@

279,00

2095,83

4523,71

12,87

155.93

12636,00

1254,20

3078,@

16480,00

20300,00

8208,00

976,50

6793,38

1 3571,1 3

32,89

253,54

tUB TO'ÂL fiEü 2
) E REt'ESÍIllEilTOS OE PAREDES

Cârimbos e Assinaturas
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PLANTLHA OE SERVIçOS S|NTÉT|CA (SES DESONERçÃo)

NOVA CONSTRUÇAO E SÁNEATENTO PROTOCOLO I'iP:

cNPJ:10.355.r870001{8 ENoERÊÇo: iua BRUNo sLot{f( oacÁo:

,RÓPRO: MUNICIPTO: CÂNDX,O I,E ABTIEU COOROENADAS:

tÂ.gÊLAs DE REFERÊNcla: SE|L,FRED (aBRIL2013) E srNApupR (asRtu2oi3) - sEM oEsoNERAÇÃo LEVÂ!ÍTAMENTo iÊ aRÍ N":

:/.ra:2&t@noÍ REspor(sÁwL rÉcMco: ENG. cÍlrL Eosoil sFÊRAFlco cARtlElRo REG. cREÂ: cwM

DESCRTçÃO DO SERV|çO
JNIOADE DE

[IEDIDA
QUANTI

DADE
|AÍERliAL

ilÃO DÊ
OBRÂ

CUSTO
UNITÁRP

IIAÍERIAL
mÃo DE

OBRA
CUSTO TOÍAL

(Rt)

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURAOO 1OX2OX2OCM, 1 VEZ, ASSENTADO EM

ARGAMASSATRACO 1:5 (clMENTo EAREIA), E=1ÇM
M2 13fl.N 28,0C 23,0( 5'1,0( 37800,0( 31050.0( 68850,0(

tUB ÍOTÂL I?III t 6t-§L00

OOAERTI'f,A
ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO. ALUMINIO OU PLASTICA, EM

MAOEIRA APARELHADA APOADA EM LÁ"'E OU PAREDE
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO

JUNTAS DE VEOACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA OE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURAô MM,

INCLUSO JUNTAS DE VEOACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24,DESENVOLVIMENTO 5OCM

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANZADO N.24,DESENVOLVIMENTO 25CM

M2

M2

M

M

M

324,16

324,16

27,80

95,77

249.73

22,10

17,00

79,00

24,8
1 3,10

12,50

4,5C

2,5C

1 1,5C

5,3C

34,6€

21,51

81,5C

36,0C

18,4C

71ô3,94

5510,72

21%,x

2?46,37
3271,46

4052,00

1458,72

69,50

1 101,36

137i,57

11215,94

6969,44

2265,70

3447,72
4595.93

sut ?o?ÂL ttÊttt 28Jg:t.dt

ESqUAoRNS E ÂôE8SÔFIO§
]ORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNZ, O,9OX2,1OM, INCLU§O

\OUELA 1A, ALIZAR .IA E OOBRADICA COM ANEL

'ORTA OE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS,

NCLUSO AOUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
rcRTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERAAr'ERNIZ, O,8OX2,1OM, INCLUSO

{OUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
CORTA DE ABRIR PARAABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, EM FERRO QUADRICULADO
3OM GUARNICOES
2ORTA DE FERRO OE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNICAO
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO

3OM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25,COM 02 FOLHAS PARA VIDRO

JANELAALUMINIO, BASCUIÁNTE, SERIE 25

JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIORO, COM BANDEIRA, LINHA 25

ALAMBRADO PARA OUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE ACO GALV.

C/COSTURA DIN 2440, DIAMETRO ?" E TELA EM ARAME GALVANIZADO 1 4 BWG, MALHA

OUADRADA COM ABERTURA DE 2..
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
IRACO 1:4 (oIMENTO EAREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DAARGAMASSA

UN

UN

UN

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M

15,N

1,N

7,@

2,38

5,88

2,48

21,40

21,58

41,10

21,N

43,15

315,m

395,00

315,0C

130,0c

210,0c

355,0C

305,0(

445,ü

610,0(

75,0C

60.0(

76,0(

80,0(

74,5t

51,0(

36,5(

245,0(

27,64

25,tr

37,5t

18,0(

8,5(

391,m

475,00

389,55

181,00

246,50

600,00

332,65

470,00

647,50

93,00

68.50

4725,ffi

395,00

2n5,N

309,40

1234,80

880,40

6527,00

9603,10

2&71,00

1575,00

2589,00

I 140,00

80,m

52't,85

121,38

214,62

607,60

591,71

539,5C

1541,24

378,0C

366,78

5865,00

475,m

2726,45

430,78

1449,42

1 488,00

7118,71

10't42,60

2s6,12,25

1953,m

2955,78

TOTAL|YEM 5 6t,21í"§

IISTAIáçOES ELÊÍRICâ§ E TELEFOüqA
TLEIRICA
:LETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MÍ'' (1) FORNECIMENTO E

NSTATACAO
]ABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 45O/75O V 2,5 MM2 FORNECIMENTO
: tNeTÀt ÀaÂô

M

M

280,00

1170.@

1,41

1,0( 1,00

4,ô0

2,00

406,0(

1170,ff

882,0(

I 170,0(

1 288,00

2340,00

Carimbos € Assinaturas: a
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I{OVA CONSTRUÇÃO E SANEATENÍO

CNPJ:í0-355.187/0o0lOg

PRÓPRIO;

TABELA§ o€ REFERÊNcrÀ: sElupREo (asRtL2013) É slMPlPR (aBRlu2o13) - sEM DEsoNERAçÃo

0ATA 24/09/201 4

PLÂNILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA (SEiI DESONERçÃO)

ENDER§ÇO: RUABRUNoSLOM(

MUNlCrpto: cÂNtxro oE aBREt

LEVAI.ITAMEiITO I,IO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EI{o| êML EDSON SPERAFICO CÀRNERO

PROTOCOLO N:

ORGÁO:

COOROE}|ADASI

ARÍ MI

REG.CRE:c@

DESCRÇÁO DO SERVIÇO
UNIDADE DE

TEDIDA
ouallÍ

DADE
ÍíAÍERIAL

ÍTÁO DE
OBRA

CUSTO
UNITÁRIO

TATERIAL
irÃo DE
OBRA

CUSTOTOTAL
(Rt)

]ABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450'50 V 4 MM2 FORNECIMENTO E

NSTALACAO
]ABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E

NSTAT,ACAO
]ABO DE COBRE ISOI.ADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450'50 V '10 MM2 FORNECIMENTO

: INSTALACAO
]AIXA DE PASSAGEM B/C 4X2'
]AIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL
)ISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 5OA 240V,
:ORNECIMENTO E INSTALACAO
)ISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 15OA 240V,
:ORNECIMENTO E INSTALACAO
:NTRADA DE ENERGIA TRIFASICA 125 A COMPLETA

NTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 1OAI25OV SEM PLACA, 'I TECLA - FORNECIMENTO E

NSTALACAO
NTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 1OA/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E

NSTAI ACAO
NTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR . WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

NTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS

NTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES). FORNECIMENTO E IN§TALACAO
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 1OA/25OV C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EOUIV

ESPELHO PLASTICO - 4'X2'- FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPAOA

FLUORESCENTE 2X4OW, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUMINARIA GLOBO MORO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAULAMPADA 1OOW

REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 4OO W
SHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E

OUADRO DE OISTRIBUICAO PARA TELEFONE N,4, ôOX6OX12CM EM CHAPA METALICA, DE

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 1OX1OX5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E

INSTALACAO
Fro TELEFONTCO FrO,6MM 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTo E

INSTALACAO
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS. FORNECIMENTO E

INSTALACAO

M

M

M

UN

UN

UN

UN

UNI

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

UN

1424,00

540,00

1W,@

35,N
65,@

12,@

1,N

1,00

22,@

1,@

1,@
7,@
1,@

77,00

23,@

65,N

10,N
6,@
3,@

1,t)o

1aW

14ô,@

13.00

1,80

2,70

4,80

1,70

4,85

44,10

190,00

755,00

3,85

9,90

19,00
I 1,00

13,50

ô,10
't,75

51,00

19,00

163,00

24,O0

110,m

7,65

0,45

9,80

't,15

1,65

3,15
3,15

'1,65

1,

8,90

19,00

4,50

5,50

1 1,70

8,15
11,70

4,40
0,85

21,30

17,70
44,50

8,20

55,50

27,70

0,45

5,45

1

95

15

6,45

4,85

8,00

45,75

4.

'r98,90

874,00

8,35

15,40

30,70

19,15

25,20

10,50

2,60

72,30

36,70

207,50

32,20

165,50

35,35

0,90

15,25

2556,0C

458,0CI

8ô4,0C

59,5C

315,2€

529,2C

190,0(

755,0(

84,7(

9,9(

19,tr
77,U
13,5(

469,7(
40,24

3315,0(

190,0t

978,0(
72,0(

í 10,0(

99,44

7(65,

127,4(

1633,00

783,00

297,00

1 10,25

n4,75

19,80

8,90

119,m

99,00

5,50

11,70

57,05
11,70

338,80
19,55

1384,50

1n,@
'267,ú

24,@

55,50

360,10

65,70

70,85

4189,0C

2241,U

11ôí,tr

16€,7t
520,0(

549,0(

't98,9(

874,0(

183,7(

15,4t

30,7(
134,0t

25,2(

808,Í
59,8(

4699,5(

367,C[

1245,9
96,6(

'165,5{

459,54

'131,4(

198,2t

§t,B ÍOÍAL ITEiT.6 zL'

lllg?AlÂçol§ PRsrEllçÃo êotlÍR \ lilcEl{Dlo
E(INTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTAIÁCAO
EXTINTOR INCENDIO AGUA.PRESSURIZADA lOL INCL SUPORTE PAREDE CARGA
COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÂO
BARRA ANTIPANICO

UN

UN

UN

UN
UN

7,00

1,00

5.N
7,@
1,@

94,0(

87,0(

59,C[

34,0(
'119,0(

10,60

10,ô0

'14,85

4,85

19,90

104,6C

97,ôC

73,85

38,85
r38,9C

87

658,00

,00

295,00
238,00
I 19,00

74,2(

10,6(

74,24

33,9t
19,S

732,20

97,60

369,25

271,95
138,90

Carimbos e Assinaluras:



PÁGINA: 4 DE 7 DATA: 25/912014PIÁNILHA UBS NOVA

|LHA DE SERV|çOS S|NTÉÍrCA (SEtir DESONERçÁo)

NOVA CONSÍRUÇÂO Ê §ANEAÍ{ENTO PROTOCOLO M:

CNPJ:10.355.187/OüI1'{}8 ENDEREço: RuA BRuNo sloNlx oRêÁo:

MuNrcrpto: cAMrlIlooEABiÉu cooRoEtlADAs:
PRÓPRIO:

IABELAS DE REFERÊNCA: SEIL,PRED (ABRILzO13) E SINAPIPR {ÀBRIU2O13) . SEM DESONERAçÀO LEVANTAMENTO tf: ART N':

DATA:2{0S/ã14 *4""9,"Á,tl]É""'"o' E"Ot clttEo* sPEMto

DESCRTçÀO OO SERVIÇO
UNIDADE OEI

ilEDlDA 
I

QUANN
DAOE

ÍIIAÍERIAL
],ÁO DE
OBRA

CUSTO
UNITARIO

ÍTIATERIAL
irÃo DE
OBRA

cusToÍoÍAL I(Rr) I

tÊ0rs

Fr§f alAçÕEsTDdôs§AtillÍARlÀs E PLUVI,À|8

AouA FR|A
HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ABRIGoPARACAVALETUHIDRoMETRoPRE.MoLDADoDEcoNcRETo.FoRNECIMENTo
E INSTALACAO
RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO CAP=10001 C/ACESSORIOS

VALVULÁ OESCARGA 1,1/2'COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA @ 25MM (1') - FORNECIMENTO E INSTALACAO

REGISTRO GAVETA 1,1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
ABERTURA,/FECHAMENTORASGOALVEMRIAP/TUBGS,FECHAMENTOCOMARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 4OMM, INCLUSIVE CONEXOES . FORNECIMENTO E

INSTALACAO
Escoro
TUEO NTC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 4OMM, INCLUSIVE CONEXOES -

IFoRNECIMENTO E INSTALACAO
lrueo pvc ESGoro E AGUAS PLUVIAIS PREDTAL DN 50MM, lNcLUslvE coNExoES -

lronruecrueuro E rNsrALAcAo
lruao pvc esooro E AGUAS pLWlAls PREoIAL DN 10oMM, lNcLUSlvE coNExoES -

lronmecruEruro E NSTALAcAo
lrosse septcn EM ALVEMRTA oE TtJoLo cERAMtco MAclco DIMEN§oEs EXTERNA s
Ir.soxr,roxt,aou, 1.500 LrrRos, REVESTIDA TNTERNAMENTE cou BARRA LlsA, coM

lreupe eu cor.rcRETo ARMADo coM EsPESSURA gcM

lsuurroouno pur ALVENARTA DE TtJoLo oERAMlco MAclco DIAMETRo 1,40M E ALTURA

COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA IOCM

DE ESGOTO EM TUBO Br'C ESGOTO SERIE.R DN IOOMM, DA CAIXA ATE AREDE,

ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,OOM, COMPOSTO POR 1O,5OM DE TUBO PVC

ESGOTO DN 1OOMM, JUNCAO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN

1OOX'IOOMM E CURVA PVC 90 GRAUS PARA RE

DE GORDURA EM PVC 25OX23O}C/5MM, COM TAMPA E PORTA.TAMPA '
E INSTALACAO

DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 6OX6OX6OCM' REVESTIDA

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM rAMPA

.MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C . ESCAVACAO E

SIFONADO DE PVC IOOX,IOOMM SIMPLES. FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLUVIÂLÍELHADO
FXF(:I I(:AÔ

UN

UN

UN

UN

I lÀt

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

M

M

M

M

M

UN

UN

1,00

1,N

1,N

6,N

18,W

5,N

80,N

w,00

98,N

15,00

75,@

90,@

1,N

1,00

1,N

4,N

14,00

5,00

12.00

**l
*,*l

335,001

145m|

I

58,00

90,00

o,40

3,40

9,90

5,50

9,10

13,55

635,00

1 1 00,00

380,00

30,00

75,0C

6,0{

, r,rll

I

ra,+ol

1ô,701

24,20

390,00

600,00

330,00

33,40

54,25

't0,65

RL )O

,r,arl
11s,001

507,001

roz,ssl

71,001

't 1 1,00

2,90

12,25

21,05

18,90

25,80

37,75

1025,00

1 700.@

63,40

12s,25

16,65

1í)A2"

0,@71

**l
ss,ool

335 001

870,00]

1o44,OO

450,00

32,00

306,00

97A,20

82,50

682,50

1219,50

635,00

1100,@

380,00

20,00

ío50,0c

30,0c

Ã2Â r)f

'|

a,*l
**l
,rr.*l
,*rol

ze+ ool

105,001

200,001

796,í)

1092,70

20r,00

1252,50

2178,@

390,00

600.00

30,00

133,60

759,50

53,25

aao Àn

71,651

119,001
I

507,00J

974,10

1278,00

555,00

232,@

1102,fi

2062,90

283,50

't935,00

3397,m

1025,00

'1700,00

710,00

253,60

1809,5C

83,25

1)AQ ie

ç
rs_
\N

Página
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Carimbos e Assinaturas:
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NOVA coNsTRUÇÃo E sANEÂÍíENTO

CNPJ; 10.355. I 87/0mí {rB

'RÓPRIO: .
'ABELAS DE REFERÊNCIA: sElwREO (ABRIL2O"l3) E SINAP!/PR (ABRIU?o13) - SEM DESONERAÇÃO

>AIA: 21l0gl2014

PLANTLHA DE SERV|çOS SNÍÉT|CA (SElr DESONERÇÁO)

ENDERÉçO: RUA BRUI{O sl-oNll{

MuNtctpto: cÂàrotrxrtEÂaREu

LEVA}.TTAMEI.ITO M:

RESpoNSÂvEL ÍÉcMco: ENc{ crvr. EÍxroN spÉR Ftco c^RilEho

PROTOCOLO I'tp:

oRG{o.

COOROE|{AOAS:

ART tif:

REG. CREA: cRwM

DESCRTÇAO DO SERVrÇo
JNIDADE DE

IíEDIDA
QUANTI

DADE
TATÊRIAL irÃo DE

OBRA
CUSTO

UI{ITÁRIO
ÍIIATERIÀL ilÂo DE

OgRÂ
CUSTOTOTAL

(R$)

TUBO F^/C ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES .
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREOIAL DN 1OOMM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M

M

15,@

1W,00

12,0C

'13.0C

23,41

24,Á

35,44

37.2C

180,0(

2470.0(

351,75

4598,0C

531,74

7068,0(

20.907
t§Er550Et0§
PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO
VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA
FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA . FORNECIMENTO
E INSTALACAO
ASSENTO PARAVASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO E
INSTALACAO
BANCADA (TAMPO) MARMoRE BRANCO NACIONAL E = 3cM, TARGURA 50CM, POLIDO COÍv
FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR (CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS
EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1'X1,1/4'TORNEIRA OE PRESSAO 1,I93 DE 1/2' E
VALVULA DE ESCOAMENTO 16@ RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO
BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA 12OX6OCM COM CUBA,

VALWLA EM PLA§TICO BRANCO ,I,SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA

LONGA 1/2 OU 3/4 PARA PIA PADRAO POPUTAR - FORNECIMENTO E INSTATACAO
TANQUE SIMPLES PRE.MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO
1,114"X11N', SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1,,I/4'E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA
12'OU 3I/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CUBA ACO INOXIOAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL ÇROMADO 1.11»<1.112",

VALWLA EM METAT CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2'X1,1I2' PARA PIA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA EXPURGO E ESTERELIZAÇÂO
Barra de apoio PNE com 0,6m
Barre dê apoio PNE com 0,8m

UN

UN

UN

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

19,00

5,00

5,N

15,90

16,00

1,@

1,00

4,N

4,@
15,@

6,N

23,0C

120,0c

16,0C

205,0c

185,0C

95,0C

140,0c

170,0c

365,0C

465,0C

30,0c1

4,4a

45,ff

o,x

43,14

0,0(

76,0(

0(67,

15,0(

'14,9t

49,9(
49,S

27,44

í65,0(

16,2(

248,14

í85,0(

206,0(

,0(

155,0(

184,9:
414,9(
5't4.9(

162

437,0(

600,0(

80,0(

3259,í

2960,C[

1 30,0(

95,0(

560,0(

680,fr
5475,0(
27W,O(

84,55

225,W

1,00

686,09

0,00

76,00

67,00

60,00

59,80
748,50
299,40

521,5{

825,0(

81,0{

3945,5§

2960,C(

206,0(

'162,tr

620,0(

739,8(
6223,5(
3089,4(

ruÉ ÍôtÀL r?Eu0 ít:!i
REVE§TIiIETÜTO DAS PÂREDES E TETO
IHAPISCO EM PAREDES TRACO 'l:4 (clMENTo EAREIA), ESPESSURA0,5CM, PREPARO
úECANtCO

M2

in

M2

M2

M2

t794.40 1,24

5,45

1,48

2,9C

25.0C

2,14

14,5(

2,81

11 ,4(

7,64

3,35

'19,95

4,25

14,30

32,65

2153,2t

9779,4t

434,5t

900,0r

2658,7t

3857,9€

260í8,8C

884,53

3538,ÍC

813,5€

6011,24

35798,28

'1319,03

4438,15

u72.33

i

:MBOCo PAULISTA (MASSA UNICA) TRACo l:3 (clMENTo E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
)REPARO MANUAL
IHAPISCO EM TEToS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO
úECANtCO
:MBOCO PAULTSTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO r:2:11 (CIMENTO, CAL E ARETA),
:§PESSURA 1,5CM, PREPARO MEÇANICO,
.ERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI.4, 2OX2OCM, PADRAO ALTO, FXqDA COM
IPêÂMÂ§SÂ (]ÔI ÂNTF F PF.II INTÂMtrÀITÔ 

'ôM 'IÀ'trNITÔ 
RFIANÍ:Ô

t7 ,40

3í0,36

310,36

106,35

Carimbos e Assinaluras:
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PLANTLHA DE SERVTçOS StNÍÉflCA (SEX DESONERçÃo)

NovA coNsTRUçÃo E sANÉATIENTo

CNPJ: I 0.355. í 87í0001 {8
PRÓPRlo:

IABELAS OE REFERENCIA: SEILPRED lABRIL2O,I3) E SINAPI/PR (ABRIU,O13) - SEM DÊSONERÀÇÃo

)A7A:24logm14

PROTOCOLO M:

ENDERÉço: Ru BRthlO §Loltu( oRGÃO:

iruNlCrpto: cAilpDOt€ABREU COORD€NADAS:

LEVAJTAIIEIITO M: AnT N.:

RESpOllsÁvELTÉCNTCO: ENG'CMLEDSOXSPERÂF|COCÀR|GRO REG.CREÀ: CFlM

DÊscRtÇÁo Do sERvlÇo UNIDADE DT

I'EOIDA
OUANTI
DADE

TSATERI,AL iiÃo DE
OBRA

CUSTO
UNITÁRO

TATERIAT MÁO OE
OBRA

CUSTO TOTAL
(R$)

REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 2OX4OCM, ASSENTAMENTO COM
qRGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARo
MANUAL DAARGAMASSA

M2 35,16 55,0( 35,5C 90,50 1933,8( 1248,1Í 3181 ,9€

TOTAL TÍEil íO I'l
Ftso§
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM,
PREPARO MÁNUAL

PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE
ARGAMASSA TRACO ,I:4 (CIMENTO E AREIA)
RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIo PEI-4 ASSENÍADo COM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA)
PISO TÁTIL

M2

M2

M

M

M

399,23

399,23

51,70

401,62

51.78

1 1,50

38,00

40,00

1,45

95,00

14,0C

17,24

7,00

7,&

19,50

25,5(

55,2t

47,0t

8,9Í

114,5(

459'1,15

15170,74

2068,00

582,35

4919,10

5589,22

6866,76

36'1,90

3012,15

'1009,71

10180,37

22037,5C

2429,X

3594,50

5928,81

T0l,Ar ltEüJ1 tu.1t1.
,II{TURÀS

:MASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO
>INTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MAOEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO
\PARELMMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FO§CO
TINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS OEMAOS, PARA FERRO
,INTURA LÂTEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

M2

M2

M2
M2

147,72

85,84

5,04

1652.89

2,31

6,5(

5,2a

3,3(

2,65

8,m

10,60

5,35

5,00

14,50

15,85
8,65

2462,14

557,96

26,46
5454.54

2776,4(

686,7'

53,41

8842,S[

5238,6(

1244,6t

79,8t
14297,5t

TOTAL IIEM íZ n.
ãsFECtAl§
-ETRA DE ACO INOX NO22 ALT=3OCM FORNECIMENTO E COLocAcAO
-ETRA DE ACo INOX NO22 ALT=5OCM FORNECIMENTO E COLOCACAo
TOLDO ACRILICO

UN

UN
14,@

3,N
1,04

70,0(
105,0(

27W,q.

10,6(
10,6(

900,0(

80,ôc

1 15,ôC

3600,00

980,C(

315,0(
2700,0(

148,4t
31,8(

900,0(

1128,40
346,80

3600,00

tUI ?O?ÀL IIEtr í3
.IUFE'A F'T{AL DAOERA

.IMPEZA FINAL DA OBRA M2 360,56 L,7 1,tl 2,í 414.64 486,76 901,«

!!,BlorALlIEutr 90ír

SOll,lA DOS lTEt{s lR$l 274140.49 ,/.2574.t7
PORCEIITAGEM DOS ITENS í%I 6í,!,il í00.00

TOTAL SEiI BDN
'L2.fr8.37

BD{ {25!6r ilo.B69.5§

Carimbos e Assinâturâs: f
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ilovA coÍ{gÍRuçÁo E §AI{EATENÍo
ClúÀ,:í 0.!t5.1 3tmol {0 E11OERÉço: tlr BfiilOÍ.oil(

mr{tclPto: c,llÜooc§Â,
DE nEFEnàEA:8Br"REr, {Âst t0t!) E ruPrFt (]ltnutúro -g DCloNCnrçÃo

=

WtxntrlNnspnfuUrntto' CREA:29.2E4'D,PR

Rá0ina
7ú?CaÍimboe o Assinaturâs:



llomr aGllln. I{o Uaü
^crrr.

No UÕ! Acum. ilote.l *um. No Xê! Acrúo. t{o lrâsl Acüm. ilo te! Aê|ML lta'o f,G! Acum. llo Iô. ACUNL PLnlllla

í00.00 lm_m
)âÍal 25-m 25.m dl 25.0(} 7! 25.00 im-oo

3l FECH, VER PAREDES 20.00 20-m 20.oo 2(t.m ar-(x, ilo.(x) ,m-m
rl()oo D 60.00 í6-m

Á
50.00

NST. ELETRIGA§ E IELE' í).00 im_m
t í).00 rm_d)

1{§T. PRB'. COTBATE IT{CEilDlo§ 5{)m rm.fi,
t í) 0(}
Í rmm ím-m

30.m aom D «).0( t
1l í)m D 50,(x 1
1? í)m D 50,{x 1
13 í)m x, 50,ü I

100,fi
1a

tt

rOTAL

Àcum- ÍRll

EmPREENDIilENTO: Conrtnrção dê UBS nPO I
LOCAL RT'A BRUT{O SLONIK

ff5tr NO\/A
E "tÁNÉÂMf.r{ÍD

-,43-
',/
\n
,)

'inc thí[/.rn Jwrrtw Cafiffrr7 -"'t'ó'orilà]{t;:;À (
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ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREçO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO
EDTTAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO No 017/2014

OBJETO: Construçâo de uma Unidade Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e
corcreto armado, cie acordo com a RESOLUÇÃO SeSn no 57812013 e no 598/2013, e

em conbrmidade çom o Projeto, memorial descritivo, planilha oçamentária e
cronograma físico finarpeiro em anexo ao Edital, no município de Candido de Abreu,

estado do Paraná.

Data abertun: 25109,Í2AM Horário abertura: 09:00 Honas

Nome da Participante: c.w. CONSTRUÇÓES clvls LTDA

CNPJ No 82.305.541/mO1 -92

Endereço: Rua Ébano Pereira, 145 - centrro

85.200{00 - Pitanga-Paraná.
Fone: (42) 3646-3352
E+nail cwconstrucoes@uol. com. br

I'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
N COTOIS§AO DE JULGAMENTO DA LICITACAO
EDTTAL DE LtctrAÇÃo - ToMADA DE PREÇo No 01 7 t2014

OBJETO: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Tipo I, em alvenaria e
concreto armado, de acordo com a RESOLUÇÃO SESR no 57812013 e no 598/2013,
e em confôrmidade com o Projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e
cronogranla físico financeiro em anexo ao Edital, no município de Candido de Abreu,
estado do,Paraná.

'' PROPOSTA DE PREçOS

Prezados Senhores,

,'

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de
preços relativa à contratação de empresa especializada para construção de uma
Unidade Bá§ica de Saúde Tipo l, em alvenaria e concreto armado, de acordo com a
RESOLUÇÃO SESR no 57812013 e no 59812013, e em conformidade com o Projeto,
memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro em anexo
ao Edital- ..

:i ,::

O prêçô global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de
R$ 515.128,36 (Quinhentos e quinze mil, cento e vinte e oito reais e trinta e seis
centavos).

O prazo,de execução do objeto e de acordo com o cronograma-físico-financeiro,
contados a partir da data de assinatura do Contrato.

O prazo de validade da proposta de preços e de 60
limite estabelecida para o recebimento e abertura
LipitaÇão..

(sessenta) dias a partir da data
da proposta pela Comissão de

Pitanga, 25 de Setembro de 2014.

CNPJ No 82.305 .541 10001-92
RepresenEnte Legal:
lrene Loures de Souza Kaluz
RG: 3.318,.r{82-5 SSPR.
cPF No 455.630.129-72

.-,/
''u' //'/(//

:.. GON.§ryRh}-.t .Eâ IfiI..TL§ÍIN
cw CoNSTRUçÓES CrVrS LTDA.

oNPJ 82.305.5+t /OOO1 -gã - tnscr. Est. 404.02632J12
Rua Ébano Pereira, 145 - Telefax: (42) 3646-3352 - CEP 85200-OOO - Pitanga - Pr

E-mail : cwconstrucoes@uol.iom. br

VEL
Wilson Carlos Jaskiv Kaluz

Civil- Crea nos. 3889-D/SC
e 4926-V/PR



PRÔPRO:

PI-ANILHA DE 8ERV]çOS $NTÉTICA (SEl[ DESONERçÁOI

SECRETAHA DE ESTADO DE INFRAESÍRUTURA E LOGbTICA

PARANÂ EDIFTCAçÔES ÊNOEREçO: Rt A BruM, aLONIK

MUNICIPIO; CÂilDIDO DE AEREU

PROTOCOLO N':

ORGÁO:

COOROENADASI

TAnir.LÂ! illt RatEflttrciÂ. sFlrjPtlED iABRjL20i3) t sll{APtiP,.t lAuElt.l2o jl j..5Et! Df soNtrrAÇÃ.) LEVANTATIENTO N':

RESPONSAVEL ÍÉCMCO: Eltlc' CML PAÍRlclA E ARQ. aHEYLA REG.CRÉA: ffitDc^Wffi

ARÍ N':
&

PA]TANÁ
EDIFICAçÕES30,072013

tTEt,
G(,Dr{i(,

DO
QEDUêA

DESCR|çÃO DO SEF§flçO
UNIDADE OE

iIEDIDA
OUANTI

DADE
iIÀTERI,AL

UÃO DE
OBRÂ

cusTo
UN|ÍARTO

UATERIAL [ÂO DEOERA
CUSÍO TOÍAL

(Rt)

7

Tt96o.lt

71usl1

7420911

7407711

]X8ÍALÂÇÕÊS PREtmxARES
INSTAULIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/6ANT OBMOBRA,M3. CHAVE

IOOA CARGA 3KWH, 2OCV EXCL FORN MEDIDOR
BARRACAO DE OBRA PARAALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 34, PAREDES EM

COMPENSADO íOMM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES
ELETRICAS E ESQUADRIAS
PIáCA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO

UN

M2

M2

M2

1,00

9,@

4,00

360,58

543,5 1

49,1 1

172,70

2,86

514,80

150,35

31,07

2,15

1058,31

199,46

203,77

5,0í

í3,51

44Í,99

690,80

1031,20

514,80

1353,15

124,28

775,24

1058,31

1795,14

815,08

1806,4í

I tlaTt9a
2

74158t1

5970

8/219

7425412

73972t1

74138t3

7116414

74',t4'U4

7414111

74200t1

74104t',|

ESTRI'TI'RA

M

M2

M2

KG

M3

M3

M3

$2

M2

M

M2

324,@

35,58

162,00

3200,00

70,00

24,00

15,il

72,27

238,0§)

2,88

tu,55

o

ú,a1

15.05

3.64

tt8,

69,

7,04

-//é

25,87

22,21

1 í,15

50,1

37,

18.

19,116

1,

't4n l,t

t7

5,86

3ú,22

357.69

59,1rt

't1,57

5.89

7

1 1648,

17502,

755,

9447.4

m,13

,rt

r'4

8381,88

790,23

1806,30

7104,00

351 3,30

281,48

2131,24

I 
4633,23

1,1_
I Á,,,,k

cft^ ltt

'13115,52

1325,71

3316,'t4

18752,00

21015,40

8584,56

í038,64

7173,52

14080,61

33,0€

m.2,4(

orlot tüÜtfr
BÉCXul
eiOSC o§ilbl

c(t
o

ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=lsMPA+2oKG ACO/M3 MOLDADA lN
ônô

;ORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO. C/ REAPROVEITAMENTO 2X.

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LA'E) EM CHAPA DE MADEIRA

SOMPENSADÁ PIISTIFICADA, DE 1,í0 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES.

IFABR|CACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
ARMACAO ACO CA - 50, O|AM. 6,3 (1/4) A í2,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PEROA
DE íO%) / DOBRA / COLOCACAO
3ONCRETO ESTRUTUML FCK=2SMPÂ, VIRADO EM BETONEIRA C/ CARREGADOR
MECANIÔÔ NAÔBRA SEM LANCAMENÍO
SONCRETO PARA BLOCOS, PILARES, VIGAS

OONCRETO USINÀDO BOMBEAOO FCK=2sMPA, INCLUSIVE LANCAMENÍO E
ÀNFNSÀMFNTô

.ONCRETO PARA Lq.'E
.ASTRO DE BRITA
LÀ'E PRE.MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOIAS TIJOLOS ARMADURA
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE
âpaÁ
ÂJE OO ESPACO SAUOE E RECEPÇAO LAJE COM VAO = 5,65 M
ÂJE PRE-MOLD BETA 1í P/1KN/Mz VAOS 4,40M/INCL VIGOTA§ TIJOLQS ARMADURA
{EGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 2OMPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE
1AtrÂ

E PARA DEMAIS AMBIENTES
/ERGA IOX1OCM EM CONCREÍO PRE.MOLDADO FCK=2OMPA (PREPARO COM BETONEIRA)
\CO CA6O.BITOLÂ FINA. INCLUSIVE FORMAS TABUA 34.

MPERMEEEIUZICAO DE ESTRUTURAS ENTERMDAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
reV eac '

o
fr,
v.n



,VENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO íOX2OX2OCM, 1 VEZ, ASSENTADO EM

P9

1,P2 E

.J2EJ

J3 A J1O

J11

73910n

739í0/9

739í0/6

40678

73933t4

74238t2

68050

68052

74ú712

7424411

84088

UN

UN

UN

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M

15,OO

1,@

7,@

2,38

5,88

2,48

21/O

21,#

41,10

21,N

43,15

76,28

80,38

74,92

51,39

36,67

246,00

n,86

25,U

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERÂA/ERNIZ, 0,90rc,10M,

LISA PARA CERAA/ERNIZ, O.8OX2,1OM, INCLUSO

DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO

ESTRUTURADA EM TUBO DE ACO GALV.
DIN 2440, DIAMETRO Z', E TELA ÊM ARAME GALVANIZAOO 14 BWG, MALHA

EM MARMORE BRANCO. LARGURA DE í

TENTE A CHAMA 45017 50 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO

RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2

DE COBRE ISOLAOO PVC RESISTENTE A CHAMA 45ON5O V 6 MM2

ü
3.í

72935

7386018

73860/{

zge60/to\

73860,h7

83387

83388

M

M

M

M

M

UN

UN

2.

4,87

1.83

3,35

1,07

1,51

1,72

280,U)

1170,@

1420,(n

510,00

180,00

35,0O

a5,oo

1 I

2,

3,

4,

6,

_Ç-
§
-S

5,1

J'
PVC 3" OCTOGONAL I,

Hm'gr'ó'v'rr



74t3Ol3

7473016

72337

72332

83465

63466

a3467

83540

72335

739s316

74ULl2
742461r

9535

83369

83366

7376811

72317

)ISJUNTOR TERMOMAGNEflCO BlpOtáR PADRAO NEMA (AMERTCANO) 10 A 50A 240V,
:ORNECIMENTO E INSTATACAO UN

UN

UNI

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

UN

12,00

1,00

1,00

22,ü

1,OO

1,W)

7,00
1,00

77,00
23,00

65,00

10,00

6,00
3,00

1,N

13,00

14ô,OO

13,@

3,99

'10,03

í 9,18

11,12

13,83

6,20
í,86

51,32

19,',t4

163,86

24,01

1 10,í4

7,73

1,86

8,93

í20,00

4,58

5,70

11,83

8,26
,t 1,83

4,/tG

0,99

21,45

17.85

55,

27.

48,

I

15,73

31,01

19,38
25,66
10,66
2,85

72,77

36,99
208,48

32,30

165,85

35,62

1,10

15,42

531

19C

87,78

10,03

19, t8
77,84
13,83

177,4A

42,78

r335,80

í 91,40
983,16

72,O3

í í0,14

100,49

41,76

127.92

22,

I,

120,00

100,76

5,70

11,83

57,82

11 ,83
3É3,12

22,77

394,25

178,50
287,72
24,87

55,71

188,54

15,73

3'1,01

í35,66
25,66

820,82

ô5,55

4730,05

369,90
í250,88

lr§JUN ror( TERMoMASNETTÇO TR|pOLAR PADRAO NEMA (AMERTCANO) 125 A 1504 240V,
;ORNECIMENTO E INSTALACAO
:NTRADA DE ENERGIA TRIFASICA 125 A COMPLETA
NTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR íOÁr'250V SEM PLACA, í TECLA. FORNECIMENTO E
NSTALACAO
NTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 1OÁ/250V SEM PLACÀ 2 TECLAS. FORNECIMENTO E
NSTAI ÂEAÔ
NTERRUPTOR INTERMEDIARIO íFOUR - WAY). FORNECIMENTO E INSTALACAO
NTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGAOOS
NTERRUPÍOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES). FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOMADA DE EMEUTIR 2P+T 1OÁ/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
E§PELHO PLASTICO. 4'X2". FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA

FLUORESCENTE 2X4OW, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PI.AFONIERYSOCAUTÂMPADA 1 OOW

REFLETQR RETANGUI-AR FECI.IAOO COM LAMPÂOA VAPOR METALICO 4OO W
;HUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E

AUADRO DE DISTRIEUICAO PARA TELEFONE N.4,6OX6OX12CM EM CHAPA METALICA, DE

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO Ê INSTALACAO
}AIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 1OXíOXsCM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E
NSTALACAO
.ro TELEFQNIÇO Fr 0,6MM 2 CONDUTORES (USO TNTERNO) - FORNECTMENTO E
NSTALACAO
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E
NSTÀI ACÂÔ

,TALTÍflÊ zl.020.18
7

83635

7377s12

ÀtitcEtoto
UN

UN

UN
UN

UN

7,00

1,OO

5,OO

7,00

1,00

94,1!

87,12

60,0(
35,0(

í20,0(

10,71

10,74

15,0(
5,0(

20,0(

104,92

97,85

75,00
40,00

140,00

659,33

47,12

300,00
245,00

120.00

75,11

10,73

75,00

35,00

20,00

7U,4

97,8I

375,0(
280,0(
140,0(

:XTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO
:XTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA.IOL INCL SUPORTE PAREDE CARGA
]OMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
-UMINARIA OE EMERGENCIA
iINALIZACAO
sARRAANTIPANICO

St BEfÂt mEri? 1.4;n2t
ü.t

74217t1

73828t1

73735t1

4o729

73663

74171|',1

reTALT@EE I{IDRO68AT{'[ÂRI.A' E PI.TMATB
Hnrrm

UNI
r.rN I

uNl
uNl
uNl

,l
*

1,o0 |

1,OO I

l,n I

::l
5,OO I

*,* 
|

i

4^

M4,21

58,23

90,10

A

n L,L/"a
,l()

3,71

64,35

172,40

17,40

13,09

21,27

2,51

72,20

120,28

508,78

't63,61

71,32

111,37

2,97

,-',1.]

':::]

3,71

64,35

172,10

í04,40

r,/ tw,ss/a

72

981

iIDROMETRO 3,00M3/H, D=l/2" - FORNECIMENTO E INSTAIÁCAO
\BIIIGO PAFIA ÇAVALETE/IIIOROMETRO PRE.MOLDADO DE CONCRETO. FORNECIMENTO
: INSTALACAO
tE§ERVAÍORIO DE FIBROCIMENTO CAP=IOOOL C/ACESSORIO§
/ALWLA DESCARGA 1.12' COM REGISTRO, ACABAMENTO EM MEÍAL CROMADO.
:ORNECIMENTO E INSTALACAO
TEGISTRO OE PRESSAO COM CANOPII g 25MM (1) - FORNECIMENTO E 

'NSTALACAO
IEGI§IRO GAVETA í.1/2" COM GANOPLA ACABAMENTO CROMAOO SIMPLES.
:ORNECIMENTO E INSTALÂCAO

?r1 P/TUBOS, FECHAMENTO
\CQ 1:4 (CIMENTO E AREIA)

\..

o 2
C.

(,

$tl

vlr tor}dr.lü'

ffi*,--



75030/1

750301t

74t6slL

7476s12

74765/4

7419717

74t9812

737Ull

74225h

7470q1

7268s

72286

74t6s13

7416s14

8T

tt

rUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E
NSTAI AEAÔ M

M

90,oo

98,00

15,00

75,@

90,00

1,OO

1,OO

1,OO

4,00

14,00

5,OO

12,OO

15,0O

190,@

í 1 54,94

347.52

79,41

8,

'11

:::l i,:;::

16,

24,

393.

12,1'l

21,19

19 06

1035,92

1757,49

721,77

133,

'Í6,

M

M

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

M

387

121,00

1111,74

31,10

539,76

181,80

1097,60

m1,45

1260,00

2196,00

393,33

1

352

1116,90

2078,82

285,90

í965,00

1757

84,75

1310,64

721

rUBO PVC SOLDAVÊL AGUA FRIA DN .íOMM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
NCTÂI ANÂô

rUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUMAIS PREDIAL DN 4OMM, INCLUSIVE CONEXOES.
;ORNECIMENTO E INSTALACAO
IUEO PVC E§GOTO E AGUA§ PLUVIAIS PREDIAL DN 5OMM, INCLUSIVE CONEXOES.
;ORNECIMENTÔ E INSTALACAO
rUBQ PVÇ ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREOIAL DN 1OOMM, INCLUSIVE CONEXOES.
;ORNECIMENTO E INSTALACAO
FOS§A §EPTIGA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO OIMENSOES EXTERNA S
1,90X1,10Xí,40M, í.500 LITROS, REVESTIOA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMAT'Ô Er)M FSPF§SIIRA âEM

'UMIDOURO 
EM ALVENÀRIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA

'.OOM, 
COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO í.6OM E ESPESSURA íOCM

-IGACAO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SERIE.R DN 1OOMM, DA CAIXA ATE AREDE,
NCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,OOM, COMPOSTO POR 1O,5OM DE TUBO PVC
JERIE.R ESGOTO DN IOOMM, JUNCAO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN
IOOX1OOMM E CURVA PVC AO GRAUS PARA RE
]AIXA DE GORDURA EM PVC 25OX23OX75MM, COM TAMPA E PORTA.TAMPA -
;ORNECIMENTO E INSTALACAO
]AIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 6OXôOX6OCM, REVESTIDA
NTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TMCO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA
)RE-MOLDADA OE CONCRETO E FUNDO OE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E
]ONFECCAO
IALQ §IFONADO DE PVC IOOXIOOMM SIMPLES. FORNECIMENTO E INSTALACAO

orun/tAt.1ELHÂDO
JAIXA DE AREIA 6OX6OX6OCM EM ALVENARIA. EXECUCAO
rUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLWAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES.
:ÔRNFCIMFNTÔ F INSTAI AEÀô
rUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 1OOMM, INCLUSIVE CONEXOES -
:ôPNFíIIMFNTÔ tr INATÂI ÂNÀô

8I'BÍOTTLITETs n/,7t3t

78917112

6021

7423017

74t35h

7394712

60431

B§ONEÚ

:: 
I 
:T | ,,,,,1 ;;l ,.,:,,1 .,,.,

; l::,1 ;:,,1 ,..,1 ,.,.,1 ,,,,.,

230,

530,27

849,55

84,35

39eBlE

*,,,,J

206,90

-L-C
-
\

)ORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO
/ASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PAORÂO POPULAR, COM CONJUNTO PARA
:IXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E
NSTALACAO
C§§ENÍO PARA VASO §ANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR . FORNECIMENTO E
NSTALACAO
BANCADA (TA[/IPO) MARMORE BRANCO NACÍONAL E = 3CM, LARGURA sOCM, POLIDO COM
FI]RO PARA CUBA. FORNECIMENTO E INSTAI ACAÔ
LAVATQRIO LOUCA BR EMBUTIR (CUBA) MEDIO LUXO S'LADRAO 52X39CM FERMGENS EM

METAL CROMADO SIFAO í680 1'X1.Í/4" TORNEIRA DE PRESSAO í193 DE Í/2" E VALVULA
DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO

UN 16,00 188,201 3011

uN I 1,@ | 130,í41 Ze.Zel 206,901 130,

|ANCA (TAMPO) OE MARMORTTE, GRAN|L|TE OU GRAN|T|TA 120X60CM COM CUBA,

,ALVULA EM PLASTICO BRANCO l,SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA

.o\çn rn ou 3/4 pAne prA pADRAo popuLAR - FoRNEoMENTo E rNsrALAcAox\
_'\.J a kffi#ffi





Ã

UN

UN

UN

UN

1,00

4,00

4,00
15,40

6,OO

99,

142, 157,

195,
PINI

PINI

l-
Ç\y

&dm JotiY Iü
Í.4. Çhtl

,114"X1.112', SIFAO PLASTICO TIPO COPO ,I.1/4'E TORNEIM DE METAL AMARÊLO CURTA

40,0x34,0xí1,5 cM, coM EM METAL CROMADO 1.112l(1.11T,
EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2Xí.1/2' PARA PIA. FORNECIMENTO

M2

M2

M2

M2

tt2

M2

3,55

20,21

4,39

14,50

34.69

í:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA),

14, PEI.4, 2OX2OCM. PADRAO ALTO, FIXAOA COM

COM PEDRÂ SAO TOME 2OX4OCM, ASSENTAMENTO COM
TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO

PVA PARAAMBIENTES INTERNOS. UMA DEMAO

DE ACO INOX NO22 ALT=3OCM
lt

REGIÁO

REGÉO

CrçA *Eelt3c o rlgiÉ/V{t



ffibgsctvl
úrb.lc o

cilPJ ll'
Sôd.

Souut i

E.i2$Íl
Llua

,ÍoÍro#!



o

o

a



"§É' 
"

ÉtE
EE

,U
ÉI
Eô

I2
E rH) raÉ ár! ;§i §â
Eá 9'
PI§E
iHE*
ü€ í I
H*§"

I
ll

HI
EET
lsEl

HHI

rI ffi
E

lshh
IBEH

hEE

:§
FFF

t EFfi
FFE

r§ ffi
c

kkE

FHH

:I
FFF

I EEE
PIEF

r§ FFf

8

rI iF

E

t
r_it

IF
,h

'H

rI

t

:I EEF
FFF

IEFE

rI -r

I
Bh
ühôú

;F

8z

ao
g

l.
It
t:
ta
lr

IE

lÊt!

tâ

ll

ill*r

{â
oÉ
TuFEa
Iê

e
6
â
k

,
d



Pnrrrmum po MulrcÍpro DE CÂruDrDo DE

Esrnoo oo PRRRNa

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E ANALISE

TOMADA DE PREÇOS N.017/2014

Aos 03 (três) dias do mês de outubro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às
09.00 (nove horas), reuniu-se a comissão Permanente de Licitações,
designados pela Portaria n' 13912013, numa das dependências da Prefeitura
do Município de Cândido de Abreu/PR, sito à Avenida Paraná,03 - centro, com
a incumbência de proceder à abertura dos envelopes no 02 " proposta de
Preçps" referentes ao Processo Licitatorio, modalidade TOMADA DE PREÇOS
N" 0í7120í4, destinado à contratação de empresa especializada para
construção de uma unidade Básica de saúde Tipo l, em alvenaria e
concreto armado, de acordo com a RESULUÇÃO SeSe n" 579t2013 e n"
59812013, em conformidade com o projeto, memoria! descritivo, planilha
orçamentária e cronograma físico financeiro em anexo ao edital.
compareceu para acompanhar o ato de abertura dos envelopes de propostas
de preços apenas o representante da empresa EDSON spERAFlco
CARNEIRO - ME, sr. EDSON sPERAFlco cARNEtRo. rniciando-se os
trabalhos abriu-se o envelope n' 02 "Propostas de preços" da empresa
EDSON sPERAFlco CARNEIRO - ME - 10.3ss.187/0001-08 quar continha o
valor qlobal de R$ 553.347,96 (quinhentos e cinqüenta e três mil trezentos e
quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), logo em seguida foi aberto o
envelope n" 02 "Propostas de Preços" da empresa c w CONSTRUCOES
CIVIS LTDA - EPP - 82.305.541rc001-92, que continha o vator stobat de R$
5'15.128,36 (quinhentos e quinze mil cento e vinte e oito reais e trinta e seis
centavos) montante este em valor máximo aceitável
estipulado em edital. sendo está cflq.issão o processo em
epigrafe a Procurad analiieà pànecer.

ALAN MANOEL MIRANDA DA SILVA

Membro /

í
EDSON SPERAFICO CARNEIRO

Edson Sperafico Carneiro - ME

LEANDRO KOZIEL
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Informação
Ã.ssunto: Tomada de Preco nsOlT/2014
Interessada: Secretaria Municipal de Saúde
Tipo: Menor Preco Global
ObjeÍo: Contratação de Empresa

Especializada para Construção
de Uma Unidade Básica de
Saúde fipo I, em Alvenaria e
Concreto Ãrmado, de ,{cordo
com a Resolução SESÃ no

578/ZOt3.

Qbft
l\2'.'{'

2.

ã,

Secretaria Municipal de Gestão de Iricitações e
Contratos

O presente certame licitatório está em condições
de ser homologado, isto porç[ue, segundo o que
consta da documentação que o compôe, foram
obsenradas as normas impostas pela lrei Federal ns
8.666/1993 (Estatuto das Licitações) e pela
Constituição Estadual, notadamente em seu afi.27,
inciso )O(I. Ãs empresas paÍicipantes
apresentaram as certidões fiscais inrlispensáveis e
demais documentos exigidos para participação,
obsewando-se a escolha do menor preço global.

Ressalta-se que o proponente EDSON CAXNEIRO
SPER.A,FICO - ME apresentou "Certidão Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e a Dívida,{tiva da
União" com prazo de validade vencido, porguanto
lhe foi concedido pr.rzo para apresentar nova
certidão, tendo o proponente a entregado
tempestivamente.

O conformismo com o resultado prova a correção
do procedimento, razão pela qual, somos pela
homologação dos resultados.

Era o que tínhamos a informar.

ProcuradoriaJurídica do Município de Cândido
de Abreu, em lO/ lO/2014.

'\JZA
6.717

4.
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TERMo DE HouoloeaÇÃo E ADJUorcaçÃo

TOMADA DE PREÇOS No 017t2014

Cumpridas as formalidades legais, expirado o prazo recursal e considerando Parecer

Juridico anexo, torna-se pública a homologação e adjudicação do Processo Licitatorio,

modalidade Tomada de Preço no 01712014, do tipo Menor Preço.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de uma Unidade

Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e concreto armado. de acordo com a
RESULUÇÃO SESA n" 578/2013 e n" 598/2013. em conformidade com o proieto.

memorial descritivo. planilha orçamentária e cronograma físico financeiro em

enexo ao edital.

PARTICIPAÇÃO: participaram do procedimento licitatorio, modalidade Tomada de Preço
no 01712014, as proponentes:

EDSON SPERAFTCO CARNETRO - ME - 10.355.187/000í-08
c w CoNSTRUCOES CrVrS LTDA - Epp - 82.305.541t0001-92

VENCEDORA:

C W CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP, pelo valor qlobal de R$ 5í5.128,36

(quinhentos e quinze mil cento e vinte e oito reais e trinta e seis centavos).

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: Tendo em vista o resultado supra mencionado,

adjudico a empresa acima citada, classificada e vencedora da Licitação para execução

da obra objeto da Tomada de Preço no 01712014, para o Município de Cândido de

Abreu/PR, conforme consta a Lei no 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, suas alterações

e demais legislaçÕes aplicáveis.

JOSÉ MARIA S JUNIOR

ít':"_p6.

t,. tWSecretaria Municipal de Gestão de Licitações e

a)
b)

Cândido de Abreu, em 10 de outubro de 2014.

PREFEI UNICIPAL



Assrnado Drgrtalmente por,
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DO MUNICIPIO de CANDIDO DEABREU/PR

vencedora da Licitação para execução da obra objêto da Tomada de
Preço no O1712014, para o Município de Cândido de Abreu/PR,
conÍorme consta a Lei no 8.666/93. de 21 de Junho de 1993. suas
âlleraçÕes e demais legislaçôes aplicáveis.
Cândido de Abreu. em 10 de outubÍo de 2014.

JOSE IVIARIA REIS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS

LICITAGOES

Homoloqacõ

TERMo DE HoMoLoGAçÃo

Objeto: Aquisição de pneus, em atendimento a Secretaria
Municipal de Viação e Serviços Urbanos.

Licitação, Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No 090/2014

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do
procedimento licitatório em epígrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na
Íorma das disposiçôes pertinentes da Lei no 1 0.520/2002, e com
amparo no parecer juÍidico n" 24312014-PG de 0811012014, o objeto do
certame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedo(es):
MODELO PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ no 94.510.68210001-26,loi
vencedora nos ilens descritos na ata, perfazendo um valor global de
RS 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais);
Cândido de Abreu. 08 de outubro de 2014.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
PreÍeito Municipal

TERMo DE HoMoLoGAçÃo E ADJUDICAçÃo

TOMADA DE PREçOS No 01712014

Cumpridas as fomalidades legais, expirado o prazo recursal e
considerando Parecer Juridico anexo, torna-se públicâ a homologação
ê âdjudicaçãô do Processo Licltatório, modalidade Tomâda de Preço
n'01712014, do tipo Menor Preço.

OBJETO: Contratacão de empÍesa esDecializada para consiÍucáo

êdital.
PARTICIPAçÀO: participaram do procedimento licitatório. modalidade
Tomada de PÍeço na 01712014, as proponentes:
a) EDSON SPERAFICO CARNEIRO- ME-
1 0.355.1 87/0001 -08
b) c w coNSTRUcoES ctvts LTDA- EPP-
82.305.541/0001 -92

VENCEDORA:
C W CONSTRUCOES CIVIS LTDA- EPP, pelo vator qtobal dê Rg
515.Í28,36 (quinhêntos e quinze mil cento e vintê ê oito reais e
trinta e seis centavos).
HoMoLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃo: Tendo em vsta o resuttado

mencionado- adiudico â ima citada, classiÍicada e

DIÁRlo OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE
A Prefeitura Municipal de Cándido de Abreu dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado atrâvés do site

DECRETO NO í56, DE 10 DE OUTUBRO OE2014

AbÍe Credito Adicional Suplementar ao Orçamenlo Geral do Municipio
e dá outras providencias.

(., plii.âíilü i*liiilt:iÍ)lii.. i.ri:: i;ÁtJillí'ii) Í}fi.4|iílillJ. ll:r;ici+ r:tr
Par:oá lr: ;ri!* (jc gi,,r:J ar:ti:ii!aítg iiê {:(rJll*ftidilri* ít*íy} r:r irrl
41 til'ttt:i;'t ili c;tii,,tlir,rr;tlr-:'4,1-)1*rl'ilê,1.rnr::L.iiii!.Jít{l{l}|.j...
il1r íÍlilr,i.,,irl z :' L2 l . .:tt: i ai i I :.]:'l i i:

DECRETA

Art. 10. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, Credito
Adicional Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (trinta mil reais) para
atendêr ao seguinte programa:

06. SECRETARIA DE ÊDUCAÇÂO E CULTURA;
0002. Divisáo de Educação e Cultura.
12.361.0601.02036 -Atividades do Ensino fundamental FundeÍ 40o/".
1080 - 3.3.90.30.00.00 - 00102 - Material de Consumo

R$ 20.000,00

Art. 2o. Como recursos para cobertura de crédito aberto na Íorma do
artigo anteíior serão utilizados recursos resultantes de anulação de
dotação de fontes Vinculadas a Secretaria Municipal de EducaÇão no
valor de R$ 20.000,00 (trinla mil reais), de conformidade com o definido
no Art.43, Parágrafo '1o, inciso lll, da Lei FedeÍal n.4.320/64, como
segue:

06. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA;
0002. Divisão de Educação e Cultura.
12.361.0601.02036 -Atividades do Ensino Íundamental Fundef40 %.
1100-3.3.90.39.00.00 00102- Outros Serüços Terceiros PJ

RS 20.000.00

Art. 30. Este Decreto enlra em vigor na data dê sua publicaçáo.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU, EM
10 de outubro de 2014.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

EMERSON LUIZ MOREIRA
Secretário Municipal de Finanças

r-{
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Lei nu 720, tle07/05/2012, publicada no lornal Tribuna do Norte ern 09/05/ZU,Z, Edição 6.373, página 05

Diário Oficíal Eletrônico do Município de Cândido de
Abreu/PR

José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal
Samuel Martins Delgado Junior
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro

CEP:84.47G000

Fonet 43-3476-7222
Site: www.candidodeabreu. pr.gov.br
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MuNrcíplo DE CÂNDtDo DE ABREU
Esmoo oo PmaxÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Cqntratos

CoNTRATO ADiII|NISTRATIVO No 10912014

coNTRATo eARA execuçÃo DE oBRA euE ENTRE sr cELEBRAilT o uuxtcípto oe cÂnopo
DEABREUEAEilIPRESA,

O mUUrcípO DE CÂttOlOO DE ABREU, Estrado do Paraná, pe§soa jurídica de direito público interno

inscrita no CNPJ/MF sob ns 76.175.92610001-80, com sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná

ne 3, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funções, Dr.

rcSÉ ilIARIA REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade ne

RG-5.7í I .342-1€ESP/PR e do CPF/MF ns 024.056.029-97 , residente e domiciliado nesta cidade, adiante

denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo em disposiçÕes da Lei Orgânica do

MunicÍpio e nas leis municipais ne 724, de 2710612012 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e 745, de

gOl1Ot2O12 (Lei Orçamentária para o exercício de 2013); e de outro lado, G W CONSTRUçÔES CMS

LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF ne 82.305.54í10001-92, com sede à

Rua Ebano Pereira, ne 145, centro da cidade de Pitanga, Estado do Paraná, representada pelo Sr(a)

IRENE LOURES DE SOUZA KALUZ, brasileira, portadora da cédula de identidade ne RG - 3.3í8.182-5 -

PR, do CPF/MF ns 455.630.129-72, adiante denominado simplesmente GONTRATADA, têm justo e

contr:atado o que adiante se segue, mediante as cláusulas e condiçÕes seguintes.

CúUSULA PRIÍUIEIRA - OBJETO

O presente tem por objeto a Contratação de empresa eepeclalizada para construção de uma Unidade

Básica de Saúde Tipo l, em alvenaria e concreto amado, de acordo com a RESOLUçÃO SESA no

67812013 e no 59U20í3, e em conformidade com o Proieto, memorial descritivo, planilha

orçamentária e cnonograma fíroico financeiro em anexo ao Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIiiE DE EXECUçÃO

A execuçáo do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada

global.

cLÁusuLATERcErRA- LEGTSLAçÃo ApucÁvel E DAvrNcuLAçÂo Do coNTRATo

A legislação aplicávela este Contrato é a constiante da Lei Federal8.666/1993 e suas alteraçÕes e demais

disposições aplicáveis a Licitaçáo e Contratos Administrativos, bem como as Cláusulas deste instrumento

e, supletivamente, os princÍpios da teoria geral dos contratos e as disposiçóes de direito privado.

§ le - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente

contrato serâo resolvidos segundo os princtpios jurídicos aplicáveis, por despacho fundamentado por

assessor jurÍdico desta municipalidade.

§ 2e - lntegram este contrato, o Edital de Tomada de Preços no 17120'14 e seus Anexos, Proposta

de Preços Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam.

§ 3s - Após a assinatura deste Contrato, toda comunicaçâo entre o CONTRATANTE e a

CONTRATADA será feita através de conespondência devidamente protocolada.

//r!fiÃ15
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e ConfriEtos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax (43', 3476-1T22 - rama[ 209 - CEP: 84.470-000 r:.'' ," -i,. ^

ct-Áusuu oUARTA - suBoRDmaçÃo Às ruonmns LEcArs E coNTRATuAts '-l
As partes se declaram sujeitas às normas previstias à Lei Federal 8.666/93, ao EdiÉl

Preços n" 1712014 e às cláusulas expressas neste Contrato.

cúusuua QUNTA - oBRrcAçÕes on coNTRATADA

Constituem obrigações da CONTMTADA, além das demais previstas neste Contrato:

I - Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas e apresentiar a

Anotaçáo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugâo, no inÍcio da execuçáo do Contrato;

ll - Recrutar e contratar a mão de obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade,

sem qualquer solidariedade do CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os

relativos aos encargos previstos na legislaçâo trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e

quaisquer outros deconentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, com relação ao

contingente alocado, total responsabilidade pela coordenaçáo e supervisão dos encargos administrativos,

tais como: controle de frequência, fiscalizaÉo e orientaçáo técnica, controle, ausências permitidas,

licenças autorizadas, férias, puni@es, admissÕes, demissões, transferências, promoções, etc.,

lll - Dar ciência ao GONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que

verificar na execuçáo dos serviços, mesmo que estes nâo sejam de sua competência;

lV - Prestiar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamaçôes se

obrigam a atender prontamente;

V - Pagar empregados em dia e exibir ao CONTRATANTE, sempre que solicitiada, as folhas de

pagamento e as guias de recolhimento de contribuiçáo previdenciária (INSS) e do FGTS, em que se

comprove a inclusão dos empregados utilizados na execuçáo dos serviços contratados;

Vl - Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do

CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados;

Vll - Utilizar equipamentos adequados necessários à boa execuçáo dos serviços sob sua

responsabilidade, os quais deveráo oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevençâo de

acidentes e danos materiais que possam resultiar ao GONTRATANTE ou a terceiros;

Vlll - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensasr no total ou em parte, o

objeto do contrato êm que se verificarem vÍcios, defeitos ou incorreçÕes resultantes da execução ou de

materiais empregados;

lX - Nâo permitir que seus empregados executem serviços além dos previstos no objeto deste

contrato;

X - Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do tr:abalho previstas na

legislaçâo pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigaçÕes, quando seus empregados

forem vÍtimas de acidentes de trabalho no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que

verificadas nas dependências do GONTRATANTE;

Xl- lmplantar na obra a sinalizaçâo de acordo com as normas de Segurança de Trabalho vigentes;

Xll - Fomecer ao pessoal da obra capacete e distintivo de identificagáo (chapa) no qual conste o

nome ou logomarca da empresa, nome e o número do empregado e sua funçáo. O empregado deverá,

Wfr^0?
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obrigatoriamente, usar o capacete e o distintivo, de modo visível, enquanto trabalhar no tô6l Oa"ôôiãdó{ i

forma a possibilitar sue segurança e identificaçâo;
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Xll! - Informar ao GONTRATANTE, para efeito de controle de acesso às suas depeàdências, o

nome e o respectivo número da carteira de identidade dos empregados alocados na prestação dos

serviços;

XIV - lnformar ao CONTRATANTE, também para efeito de controle de acesso às suas

dependências, todas as ocorências de afastamento definitivo e novas contrataçôes de empregados,

sendo aquelas num prazo de 24 horas e estas até o dia do inÍcio do trabalho;

XV - Manter seus empregados a serviço do CONTRATANTE devidamente identificados com

crachá, sendo permitido o uso de jaleco com emblema da CONTRATADA;

XVI - Fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e serviços a que se obrigou, cabendoJhe,

integralmente, os ônus deconentes. Talfiscalizaçáo dar-se-á independentemente da que seÉ exercitrda

pelo GONTRATANTE;

XVll - Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou

anexadas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela CONTRATADA a

inexistência de qualquer vÍnculo empregatÍcio entre seus empregados e/ou prepostos e o

GONTRATANTE;

Xvlll - Na hipótese de o CONTRATANTE vir a integrar o polo passivo de reclamatórias trabalhistas

ajuizadas por empregados da CONTRATADA, esta Íicará obrigada ao pagamento ao GONTRATANTE de

valor conespondente a um salário mensal do empregado reclamante à época da integra@o do

CONTRATANTE à lide, se o contrato estiver em vigor, ou, nâo estando, de valor conespondente ao último

salário mensal percebido pelo empregado, devidamente atualizado, ficando ao GONTRATANTE

autorizado a deduzir o citado valor da próxima fatura a ser paga, ou, na impossibilidade, a debitar da

caução existente;

XIX - lndenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pelo

CONTRATANTE por força de sentença judicial que reconheça a existência de vínculo empregatÍcio enúe

o CONTRATANTE e os empregados da GONTRATADA;

XX - Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, ainda

que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário náo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizaçâo ou acompanhamento pelo CONTRATANTE;

XXI - A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a descontiar o valor conespondente aos

referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos ou da

garantia confatual, independentemente de qualquer procedimento judicialou extrajudicial;

XXll - Responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de autuaçâo ou ação que venha a

sofrer em deconência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de fabalho de seus

empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisôes judiciais, assegurando ao

CONTRATANTE o exercÍcio do direito de regresso, eximindo o CONTRATANTE de qualquer

solidariedadê ou responsabilidade;

lLÁr"iln
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XXll! - Responder, também, por danos causados a prédios circunvizinhos, a via pública ou a

terceiros, devendo a GONTRATADA adotar medidas preventivas contra os citados danos, com fiel

observância das exigências das autoridades públicas competentes e das disposigÕes legais em vigor;

XXIV - A ausência ou omissáo da ftscalizaçâo do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA

das responsabilidades previstas neste contrato;

XXV - Aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressôes que se fizerem

necessários até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

XXVI - Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operaçáo financeira, sem prévia

e expressa autorização do CONTRATANTE;

XXVII - Atender, através de seus responsáveis técnicos e/ou administrativos, eventuais

convocaçôes do GONTRATANTE;

XXVlll - Manter todas as condiçôes de habilitaçâo e qualificaçáo exigidas no ato convocatório

durante toda a execuçáo do contrato;

XXIX - Promover as gestões junto a Prefeitura Municipal da localidade, e outros concessionários

dos serviços públicos (água, luz, telefone, etc.) no sentido de obter junto aos órgâos competentes,

licenças, concessÕes de uso temporário e alvará, bem como remanejamento, desvios temporários de

infraestruturas de redes.

XXX - Facilitar todas as atividades de fiscalizaçáo da obra, fomecendo todas as informaçôes e

elementos necessários;

XXXI - Providenciar, no prazo máxÍmo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, o registro

da obra no INSS e o Alvará de Execuçáo ou o Protocolo de entrada, junto à Prefeitura Municipal local,

apresentando comprovante da matrÍcula da obra e o Alvará para liberação da primeira mediçâo de

serviços executados;

XXXII - Quando da conclusâo da obra, fomecer à fiscalizaçâo da obra os dados técnicos de

qualquer elemento ou instalaçâo da obra gue, por motivos diversos, haja sofrido modificaçâo no deoner
dos trabalhos, para elaboraçáo dos desenhos ucomo executado';

XXXlll - A Secretaria de Obras e Desenvolvimento, por razÕes de interesse público previamente

justificadas, fica reservado o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execuçâo dos

serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, e a aquisiçâo, por ajuste

entre as partes, dos materiais existentes no local da obra e a ela destinados;

XXXIV - A contratada ficará responsável, durante a execuçâo dos seruiços, por eventuais infraçôes

de postura ou de regulamentos administrativos a que venha a dar causa, não sendo o Contratante

responsabilizado, como dono do prédio, quer por acidentes de trabalho dos empregados da Contnatada,

quer por danos a terceiros, resultante da ação, omissão ou negligência da Contratada;

XXXV - A empresa vencedora deveÉ colocar no local da obra placa de identificação conforme

modelo padrão a ser fomecido pela Secretraria Municipal de Obras e Desenvolvimento.

cúusuLA sExrA - oBRrcAçôes on GoNTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE alêm das demais previstas neste Contrato:
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I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA,

efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Décima Segunda;

ll - Fomecer e colocar à disposiçáo da CONTRATADA todos os elementos e informaçÕes

que se fizerem necessários à execução da contratação;

lll - Notificar, bnnal e tempestivamente, a CONTMTADA sobre as inegularidades

observadas no cumprimento da contrataçâo;

IV - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades

e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

V - Fiscalizar a execuçâo da presente contrataçâo por um representante da

CONTRATANTE, ao qual competiÉ dirimir as dúvidas que surgirem no cuÍso do fomecimento e de tudo

dará ciência à Administraçáo, conforme Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93.

Vl - A fiscalizaçáo de que trata o subitem acima náo exclui nem reduz a responsabilidade

da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, deconentes de

sua culpa ou dolo na execuçâo da contrataçáo em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal 8.666/93.

cúusuLA sÉfltiA - Do pRAzo DE ExEcuçÃo, oo rNÍclo Dos sERv!ços E pRoRRocAçÃo

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste contrato inteiramente

concluído, em condiçÕes de aceitaçâo e de utilização, em conformidade com o cronograma-fÍsico-

financeiro, contados a partir do 5e (quinto) dia da data da assinatura da Ordem de Serviço.

5 te - Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o í0e (décimo) dia contado da assinatura

da Ordem de Serviço.

§ 2e - Somente seÉ admitida alteraçâo do prazo quando:

a) Houveralteração do prazo e/ou de especificaçôes técnicas pelo CONTMTANTE;

b) Houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do

CONTRATANTE;

c) Houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsÍdio

concemente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do

CONTMTANTE;

d) Por atos do CONTRATANTE que interfiram no pÍazo de execuçâo;

e) Atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outro devidamente justificados e

aceitos pelo CONTMTANTE;

D Por motivos de força maior ou caso furtuito, entre ouros, desde que tenham influência direta

sobre o fomecimento do objeto contratado;

g) Outros casos previstos em lei.

§ 39 - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os

deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de

greves oconidas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratiadas nâo poderâo

ser alegados como deconente de força maior.

Wh-1,2



MuNrcípro or CÂNDrDo or ASREU 
".,

Esraoo oo PlmxÁ

Secretaria ,\Âunicipal de Gestão de Licitações e Ctrrtfrp§- r- 
j

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax (431 3476-12T1- ramat 209 - CEP: U.470-0íüJ

§;
§ 4e - Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, totalou parcialmente, de cumprir

seus deveres e responsabilidades relativos à execuçâo da obra, deverá comunicar e justificar o fato por

escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabÍveis.

§ 5s - O CONTRATANTE se rêserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa,

desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condiçÕes da licitaçâo, nâo cabendo direito à

CONTRATADA de brmularqualquer reivindicaçáo, pleito ou reclamaçáo.

ct-Áusula orAvA DA FrscALrzAçÃo, TEsrEs, neuu6es DE GERENctAitIENTo E

colruxrcnçÃo.
A fiscalização da execuçâo do objeto deste Contrato será feito pelo CONTRATANTE através do

profissional Engenheiro Civil responsável. A fiscalização procederá mensalmente, a contar da

formalização deste Contrato, à mediçâo baseada nos serviços executados, elaboraÉ o boletim de

medição, verificará o andamento fÍsico dos serviços e compaÍará com o estabelecido no cronograma

fÍsico-financeiro, para que se permita a elaboraçâo do processo de faturamento. Caso os serviços

executiados nâo correspondam ao estabelecido no cronograma físico-finan@iro, seÉ rcglstrada a

situaçâo inclusive para fins de aplicaçâo de penalidades previstas, se for o caso.

§ 1e - A CONTRATADA deveÉ permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros,

especialistas e demais peritos enviados pelo GONTRATANTE:

al lnspecionem a qualquer tempo a execuçáo do objeto do presente Contrato;

b) Examinem os registros e documentos que considerarêm necessários conferir.

§ 2e - A CONTRATADA deveÉ manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE

para representáJa na execuçâo do contrato.

§ 3s - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e ópia das

especificaçôes técnicas, memoriais, cronograma fÍsico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de

Oconências - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encanegado da

CONTRATADA e pela fiscalizaçáo, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalizaçáo.

§ 4s - A execuçáo de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorizaçâo

prévia da fiscalizaçáo.

§ S - Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,

vÍcios ou incorreçôes não revelados até o recebimento definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido,

removido, reconstruído e/ou substituÍdo pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o

CONTRATANTE.

§ 6e - Entende-se por defeito, vÍcio ou inconeçâo oculta aquele resultante de má execuçâo ou má

qualidade de materiais empregados e/ou da aplicaçâo de material em desacordo com as normas e/ou

prestaçÕes da ABNT, especifica@s e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste

normal de uso. Gonerâo por conta da CONTMTADA as despesas relacionadas com â conegâo, remoçáo

e/ou substituiçáo do material rejeitado.

§ 7e - A CONTRATADA é obrigada a ehtuar e entregar no prazo o resultiado dos testes solicitados

pelo CONTMTANTE. As despesas com a execução dos testes sâo de inteira responsabilidade da

{
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CONTRATADA.

§ 8e - A fiscalizaçâo e a CONTRATADA podem solicitrar reuniões de gerenciamento um ao outro. A

finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

§ 9e - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tomar-se-á

efetiva, após o seu recebimento.

§ 10e - A açáo ou omissáo totalou parcialdo órgâo fiscalizador náo eximiÉ a GONTRATADA da

responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica.

§ tte - Verificada a ocorrência de inegularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalizaçâo

tomará as providências legais e contratuais cabÍveis, inclusive quanto à aplicaçâo das penalidades

previstas no presente contrato, na Lei Federal no 8.666/93 ê suas alterações posteriores.

§ tZe - A fiscalizaçáo por parte da CONTRATANTE não eximirá ou reduziÉ em nenhuma

hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo

que não indicada pela fiscalizaçáo.

cúusulA NoNA - DA SEGURANçA E mEDtctNA Do TRABALHo

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individuale coletiva

de seus trabalhadores, deverá fomecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de

proteçâo individual- EPl, deverá treÍnar e tornar obrigatório o uso do EPls.

§ 1e - O equipamento de proteçáo individual fomecido ao empÍegado deverá, obrigatoriamente,

conter a identificaçâo da CONTRATADA.

§ 2e - A CONTRATADA, em qualquer hipótese, nâo se eximirá da total responsabilidade quanto à

negligência ou descumprimento da Lei Federal 6.514n7, Portaria 3.214, de 08106f/8, Normas

Regulamentares - NRsOl a28 e, em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

§ 3e - Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condiçÕes de higiene e segurança

necessárias à preservaçâo da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra,

de acordo com as Normas Regulamentares - NRs aprovadas pela Portaria3.214, de 08/06/78, Lei Federal

6.514, de22112177.

§ 4e - O CONTRATANTE atuaÉ objetivando o total cumprimento das normas de segurança,

estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de

lei. Se houver paralisaçôes, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execuçáo da

obra.

§ 5e - Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável

pela fiscalizaçâo em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, pata que seja

providenciada a necessária perÍcia.

Cúu§uLA DÉcIÍUIA - DA RE§PoNSABILIDADE cIvIL DA coNTRATADA

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros deconentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou

destruiçôes parciais ou totais, isentando o GONTRATANTE de todas as reclamaçôes que possam surgir

Asn
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com relaçâo ao presente contrato.

PaÉgrafo único - A CONTRATADA responsabilizará pela solidez do objeto deste contrato, nos termos

do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços podendo o

CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizaçáo, impugna-lo quando contrariarem a boa técnica ou

desobedecerem aos p§etos, especificaçÕes técnicas e/ou memoriais.

cúusulA DÉcmA pRruErRA - DEspEsAs oRçAitENTÁRrAs
As despesas deconentes da contratação, objeto desta licitaçáo, correrâo por conta da dotaçâo especÍfica,

a saber:

07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

004 - Fundo Municipalde Saúde

10.301.070'1.1056 - Construção e Ampliaçâo de Postos de Saúde

4260 - 4.4.90.51.00.00 - 371 - Unidade Básica de Saúde

cLÁusuLA DÉcHrA sEcuNDA - Do vALoR E coNDrçÕEs DE pAcAMENTo

O preço global para a execuçáo do objeto deste contrato, a preço fixo e sem direito a reajuste dos preços

unitários, é de R$ 5í5.í28,36 (quinhentoe e quinze mil cento e vinte e olto rcais e trlnta e seb
centavoo), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL'.

§ 1e - Os pagamentos serão efetuados conforme a apreeentação de ordens de sewlço

aprovadas pelo servidor municipal o Engenheirc Responsável pela Íiscalização, mediante libenção
do Fundo Estadual de Saúde, o qual será depcitado em conta corrcnte da proponente vencedora,

medlante apresentação da nota flsca! correspondente pela prcponente vencedora e prova de

regularidade relativa à Seguridade Socla! (INSS) e ao Fundo de Garantla por Tempo de §erviço
(FGTS), demonstrando sltuação regular no cumprimento doo encatgos sociais.

§ 2e - O Engenheiro Civil, devidamente cadastrado no CREA-PR, servidor municipal,

especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execuçâo do contrato efetuará as

medições e analisará o avanço fÍsico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato

cumprimento das obrigações do contrato no perÍodo da mediçáo, quanto a quantidade, qualidade

e ao prazo previsto para a execuçâo.

§ 3e - Medida e atestada a execuçáo dos serviços, a contratiada entregará a conespondente

fatura no Departamento de Finanças, atendendo as exigências a seguir:

| - Nota fiscal/fatura com a discriminaçâo resumida dos serviços executiados, período de execuçâo

da etapa, número da licitaçâo, número do contrato de empreitada, obseryaçáo referente a
retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, nâo apresentiar rasura ou entrelinhas e
que esteja certificada pelo técnico fiscal;

ll - Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social- GRPS do mês de execuçâo do serviço,

devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados

referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra, e cópia da guia de recolhimento do Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitada e

o demonstrativo de dados referentes aocom

\r-

autenticada em cartório, de confomidade
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FGTS/INSS, exclusivo para obra;

§ 4e - A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentaçâo:

| - Da ART pela Contratada;

ll - Da quitaçâo junto ao INSS, através de matrícula e CND;

lll - Da quitrção junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

§ S - A liberação da última parcela fica condicionada à apresentaçâo:

| - Da certidâo negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;

ll - Do termo de recebimento provisório;

§ 6s - Os pagamentos serão efetuados, conforme mediçâo por parte do responsável pela

fiscalização da execuçáo da obra e do contrato, @nforme item antecedente.

§ 7s - Nâo gerarâo direito a reajuste de atualizaçâo monetária os serviços que forem entregues

com atraso imputávelà contratada.

§ P - Os preços pactuados no presente certiame serão fixos e ineajustáveis, não cabendo

atualizaçáo financeira quanto à valorizaçâo do objeto contratado.

§ 9s - Os pagamentos nâo realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada,

nâo serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualizaçâo monetária.

§ 10e - Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma fÍsico-financeiro nâo furem

executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será pago.

cLÁusuLA DÉGIUATERCETRA- DOS SERVrçOS NÃO PREVTSTOS

Por determinaçáo do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitiar, nas mesmas

condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitrtivos que se fizerem na obra, em até 25o/o

(vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato.

§ 1e - A supressâo de serviços resultantes de acordo celebrado êxpressamênte entre o

CONTRATANTE e a GONTMTADA poderâo ultrapassaro limite estabelecido no parágrafo anterior.

§ 2e - Se no contrato nâo houver sido contemplados preços unitários paru a obra, esses serâo

fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limÍtes estabelecidos no "capuf' desta cláusula.

cLÁusuLA DÉcltr,rA QUARTA- DO RECEBmENTO DOS SERVIçOS

O objeto deste contrato seÉ recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a

comunicaçáo da conclusâo do objeto deste contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a

CONTRATADA responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento

definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitaçâo da obra pela

CONTRATANTE se dará quando náo houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

§ 1s - O recebimento definitivo do objeto deste contrato deveÉ estar formalizado até 60 (sessenta)

dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo GONTRATANTE,

§ 2e - o recebimento provisório ou definitivo nâo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da

obra, nem a ético-profissional pela perfeita execuçâo do contrato.

GLÁUSULA DÉGMA QUINTA- DAS PENALTDADES

À CO]{fmfnDA serão aplicadas penalidades pelo GONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber:

Arrenida Paraná, 03 - Fone/fax (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-0@
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Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à

data prevista para conclusáo da obra;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso na colocaçáo de

placa, conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE, contado a partir do 10o (décimo) dia

da data da assinatura do contrato;

Multa de 17o (um por cento) do valor contratual quando, por açáo, omissâo ou negligência, a

CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigagões contratuais;

Multa de 10o/o (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o contrato,

no todo ou em parte, a pessoa fÍsica ou jurÍdica, sem autorizaçáo do CONTRATANTE,

devendo reassumir a execuçáo da obra no prazo máximo de 14 (quinze) dias, da datia da

aplicaçâo da multa, sem prejuÍzo de outras sançôes contratuais;

Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisâo do contrato

conforme o estabelecido na cláusula Décima Sétima, § 1e;

0 Suspensão do direito de participar em licitações e contratos advindos de recursos do

CONTRATANTE, ou de qualquer órgâo da administraçâo direta ou indireta, pelo prazo de até

2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, oconer a rescisâo contratual ou

declaraçâo de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTMTANTE em

confonnidade com a gravidade da infnaçáo cometida pela CONTMTADA.

§ 1e - A multa seÉ cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislaçâo

pertinente. Caso a CONTRATADA nâo venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a

mesma será descontada do valor daE parcelas de pagamento vincendas ou seÉ descontiada do valor da

garantia da execuçâo.

§ 2e - As penalidades previstras no 'capuf, poderão cumular-se e o montiante das multias não

poderá exceder a 3io/o (trinta por cento) do valor contratual e, tembém, nâo excluem a possibilidade de

rescisão administrativa do contrato.

cLÁusuLA DÉcniA sExrA- DA ApLtcAçÃo DAs PENALIDADES

Quando forem verificadas situaçÕes, que ensejarem a aplicaçâo das penalidades/multras previstas na

cláusula anterior, o CONTRATANTE dará inÍcio ao procedimento administrativo cabÍvel, para apuraçâo

dos fatos e respectivas sançÕes se necessárias, mediante prévia notificaçáo ao GONTRATADO dos atos

a serem realizados.

§ ls - É facultado à GONTRATADA reconer, conforme estabelece a legistaçáo vigente, quando

náo concordar com as penalidades aplicadas.

cLÁUsuLA DÉctTuA sÉnuI - DA REsclsÃo
O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o contrato independentemente de inteçelaçáo judicial,

sêm que à CONTRATADA caiba o direito de indenizaçáo de qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) Quando a CONTRATADA Íalir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;

a)

b)

c)

d)

e)

wffiT 10
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b) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o contrato a quaisquer empresas ou

consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do GONTRATANTE;

c) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA

sem justificativa aceita pelo GONTRATANTE;

d) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condiçôes contratuais por parte da

CONTRATADA e desobediência da determinaçâo da fiscalizaçâo; e

e) Demais hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores.

§ 1e - Deconido atraso na execuçâo do objeto, por perÍodo igual ou superior a 1/3 (um terço) do

prazo de execuçâo sem manifestaçâo da CONTRATADA, estará caracterizada a inadimplência da mesma

ficando assegurado ao CONTRATANTE tomar as medidas cabíveis para a rescisão contratual e a
aplicação da multa em conformidade com o estabelecido na cláusula Décima Quinta, letra e.

§ 2s - A rescisâo contratual, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará

a apuraçâo de perdas e danos, a perda da garantia de execuçâo sem embargos da aplicação das demais

penalidades legais cabíveis.

§ 3e - Declarada a rescisâo do contrato, a GONTRATADA se obriga a enúegar o objeto deste

contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

cLÁusuLA DÉcltriA otrAvA - DA DocutENTAçÃo GoNTRATUAL

lntegram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os

seus termos, os seguintes documentos cujos teores sáo de conhecimento da CONTRATADA: o

instrumento convocatório, projetos, especificaçÕes técnicas, memoriais, bem como a proposta, ptanilha de

serviços, cronogÍama fÍsico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

cúusulA DÉcmiA NoNA - Dos cAsos oiltssos
Os casos omissos serâo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislaçâo em vigor e

aplicáveis a espécie.

cúusuLA vGÉsrMA - DAs ALTERAçôEs

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMO DE ADITAMENTO, quaisquer alteragôes nos

projetos, nas especificaçÕes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos ou nos valores,

deconentes das obrigaçôes assumidas pela CONTRATADA.

cúusuLA vrcÉsn A pRrmErA - DA vrcÊNcn
O prazo de vigência do presente contmto é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do

presente contrato administrativo.

CúUSULA vlgÉsItTIA SEGUNDA - Do coNHEcIÍUTENTo DAs PARTEs

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos

demais documentos vinculados ao presente contrato.

cLÁusuLA vrcÉslturA TERGETRA - DAs DtsposçÕEs cERAts

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado

entre as partes contratantes que, sêmprê prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

ilaN2 11
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§ 1e - Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto, em

qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital,

deverá a CONTRATADA notificar a fiscalizaçâo e aguardar instruçôes sobre os procedimentos a serem

seguidos.

clÁusuu vrcÉsrna oUARTA - FoRo

Fica eleito o foro da Comarca de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questôes

oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente lnstrumento Contratual em 02 (duas)

vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

EdifÍcio da Prefeitura Municípalde Cândido de Abreu, em 13 de outubro de2014.

CONTRATANTE:

tTUNtCÍPrc DE ABREU

MunicipalJosé Maria Reis Junior -

coNrRArA oo, 0 oo»Kal*
C W CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

lrene Loures De Souza Kaluz - Representante Legal

Testemunhas:

Assinatura e CPF Assinatura e CPF

Avenida Paraná, 03 - Fone/foc l43l Y76-ltúl - ramat 209 - CEP: 84.470-000

t2
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Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43)

EXTRATO DE CONTRATO

(para fins de publicação)

TOMADA DE PREÇOS: N'017/2014

CONTRATO: N" 109/2014

CONTRATANTE: MUNICíPIO OC CÂUOIOO DE ABREU

CoNTRATADO: G W CONSTRUçÕeS CM|S LTDA - Epp - 82.305.5411OOO1-92

VALOR GLOBAL: R$ 5í5.í28,36 (quinhentos e quinze mi! cento e vinte e oito reais e trinta e seis
centavos), os pagamentos serão efetuados conforme a apresentação de ordens de serviço aprovadas
pelo servidor municipal o Engenheiro Responsável pela fiscalização, mediante liberaçáo do Fundo
Estadual de Saúde, o qual será depositado em conta corrente da proponente vencedora, mediante
apresentaçáo da nota fiscal correspondente pela proponente vencedora e prova de regularidade relativa à
Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), derionstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados da data
da assinatura do presente contrato administrativo.

Edifício da Prefeitura do Município de Cândido de Abreu, em 13 de outubro de 2014.

JOSE MA

PREFEI

\



Assinado Digitalmentê por

ORGAO

I Díário Ofícial Eletrônico ao fUunicípirde CânaiUo Ae

i nbreu/PR

I José ruaria Reis Junior
Prefeito Municipal

LIGITACOES

Avisos

EXTRATO DE CONTRATO
(para fins de publicaÇão)

TOMADA DE PREÇOS: N" 017/2014
CoNTRATO: N'109/2014
CONTRATANTE: MUNICiPIO OE CÂHOIOO DE ABREU
CONTRATADO: C W CONSTRUçÕES CIVIS LTOA - EPP -
82.305.541 /0001 -92

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE
A Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do síte

ww^candídodeabreu.pr.Êcv.br

76175926000180

DO MUNICIPIO de CANDIDO DEABREU/HR='.
L.ei n, 720, de 07 / OS /2072, publicada no Jo lnal Tribuna clo Norte em 09 /05 /2012, E dição 6.3 73, pilgina 05

Samuel Martins Delgado Junior
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro
CEPr 84.470-000

Fonei 43-3476-1222
Site : wwrv-çandidodeabreu. pr.qov.br

Edital.

VALOR GLOBAL: R$ 5í5.128,36 (quinhentos e quinze mit cento e
vinle e oito reais e trinta e seis centavos), os pagamentos serão
efetuados conforme a apresentaçâo de ordens de serüço aprovadas
pelo servidor municipâl o Engenheiro Responsável pela fiscalização,
mediante liberaçâo do Fundo Estadual de Saúde, o qual será
depositado em conta coÍrente da proponente vencedora, mediante
apÍesentação da nota fiscal correspondente pêla proponênte
vencedora e prova de regularidade relaliva à Seguridade Social (INSS)
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situaÇáo regular no cumprimento dos encargos sociais.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de
12 (dozel meses. contados da data da assinatura do presente contrato
administrativo.
Edificio da Prefeitura do Municipio de Cândido de Abreu, em '13 de
outubro de 2014.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALAVTSO DE L-rCtrAÇÃO

PUBLTCAçAO DE EDTTAL N." 094/2014
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: Rêgistro de prêcos para futuras ê eventuais aquisições de
camisetas pêrsonallzadas, em atendimênto a Secretaria Municipal de
Saúde.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 09h00m do dia 27 de outubro
de 2014.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h0'1m às 09h20m do diaZT de
outubro de 2014.

irutcto oa sESSÃo DE DtspurA DE pREÇos: às 09h21 m do dia zl
de outubro de 2014.

LOCAL: Setor de licitaçôes localizada na Sede dô MunicÍpio, na
Avenida Paraná. n" 03 CenÍo. Cándido de Abreu - PR.

CRITERIO: MenoÍ pÍeço por item.

PREçO MÁXIMO: Rg '15.730,00 (quinze mil setecentos e trinta
reais).

RETIRADA DO EDITAL: de 1411012014 à2411012014 no site do
Munic i pio W:)-t:.:.,ça llrlillildeâ!Í-q]jJ)I.EO}.b,r.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Diretamente na sede do
Municipio de Cândido de Abreu, situado na Avenida Paraná. no 03 -
Centro - Cândido de Abrêu - PR., ou pelo telefone (0xx43) 3416-1222,
ramal 209, e-mail',L1_iitçAí1!}çd!dd-q!§ê]11gq lg

Cândido ce Abreu, '13 de outubro de 2014.

ALLAN DIÊGO MORENO VAROTO
PREGOEIRO

EXTRATO DE CONTRATO
(para tins dê publicaçáo)

PREGÃO PRESENCIAL: N' O9O/2013
ATA DE REGISTRO DE PREçOS: N" 150/2014
CONTRATANTE: MUNIC|PIO DE CÂNDIDO DE ABREU
CONTRATADO: MODELO PNEUS LTDA- 94.510.682/0001-26

Servicos Urbanos,
VALOR GLOBA-L: R$ 29.200,00 (vinte e nove mil ê duzêntos reais).
PRAZO DE VIGENCIA: O prazo dê contratação ó dê 12 (doze) meses
â partir da sua assinatura.
Edificio da Prefeitura do Município de Cándido de Abreu, em .13 de
outubro de 2014.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS

r-{

ôD

a

Extratos de Gontratos

DECRETO N" 157, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014

Abre Credito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Municipio
ê dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDIDo DE ABREU, Estado do
Paraná no uso de suas atribuiçôes, de conformidade com os art. 43, s
1o. inciso ll da lei federal no 4.32011964, combinado com a lei municipal
no 915. de 0111012014:

OECRETA

Art. 'lo. Fica aberto ao OrÇamento Geral do Município. Credito
Adicional Suplementar no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
para atender aos seguintes programas:

03. SEcRETARtA DÉ ADMtNtSTRAÇÀo
001. Departamento de Administração
04.122.0301.2010. Manutenção do Departamento de Adminjstração
0340 - 3390390000 - 0000 - Outros Serv. Terceiros pJ
R$ 20.000.00

05. SECRETARIA DE AGROPECUARIA E

\
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h
Edtal nn: TOMADA IIE PREçOI\f0fil?fl,l

C'
,t,

ObTA: CONSTRUÇÃO DE T'BS TIFO I
Locrl: Rur Bruno §lonlk, MunicÍplo dc Clndldo dc Àbrcn-PR
Contrrto: lU)n0t4

Elaborado por: Aprovado por:

onIIEM Dn hüCrc DE §ERVrçO

IDATA: 2Ollü2O14

obJeto contraturh coNSTRIJÇÃo DE IIMA IINIDADE BASICA DE SALTDE TIP(.) I. EM ALVENARIA
E CONCRET() ARMADO. DE ACORDO COM A RESOLITÇÃO SESA N. 578/2013 E N.59rv20l-3. E EM
C(.)NFORMIDADE COM () PRO.TETO. MEMORIAL DESCRITIVO. PLANILHA ORÇAMENTARIA E
CRON(X;RAMA FISICO-FINANCEIRo EM ANEXO AO EDITAI - MLINICIPIo DE CÁNDIDO DE
ABREI'-PR

Eteprs eutorizrds:

Construção ( X )

Pnm:270DIA§

Yrlor: R$515.12E,36 (Quinhentos e quinzr mil cento e vinte e oito rçais ç -tinta e seis centavos).

Ndr: Para todos os efeitos esse documento inicia a contâgcm de prazo de execução dos serviços.
s(, rErEo çrçl(, q9s(I9 que

Pclo Contrrtentc:

CIVISLIDA,-EEP

à'*r,r)rJ
il

\
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Cópia de PlanilhadeServicosSinteticaSemDesoneracao-UBS CANDIDO - FINAL PAGINA: 1 Dt 7 DATA: 18102120L5

r Âa[LÂs DÍ] Hti, Í: (t ri(:r; S§ u il!:;r r"iíiíiÂÇ,!0 LEVANTAMENÍO NO

RESPoNSÀvEL ÍÉcNrco ENG' CIVIL PAÍRICIA Ê ARO. SHÉYLÁ REG CREA cREÂ-PRB361EcauBlGe4

,|§Ç§w
PA}TANÁ
ir i] ia: li.r\4, íi Ê':'l

A XO|07Q013

PRÓPRIO:

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA (SEM DESONERÇÀO)

SECRÉTARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PARANÁ EDIFICAçÔES ÉNDEREÇO RUA BRUNO SLONIK

MUNICIPIO: CÂNDIDO DE AAREU

PROTOCOLC N"

ORGÀO

COORDENADAS

ITEM
Çout(io

DO
§tDlIaô

DESCRTÇÂO DO SERV|ÇO
JNIDADE OE

MEDIDA
QUANTI

OADE
MATÊRIAL

MÀO DE

OBRA
CUSTO

UNITÁRIO
MATERIAL

MÃO DÉ

OBRA
CUSTO TOTAL

(Rl)

1

73960/7

71805/i

74209t 1

74077 t1

INSTALAçÕES PRELIMINARES
INSTAULIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3. CHAVE
lOOA CARGA 3KWH. 2OCV EXCL FORN MEDIDOR
BARRACAO DE OBRA PARAALOJAMENTO/ESCRITORIO PISO EM PINHO 3A. PAREDES EM

COMPENSADO lOMM. COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM. INCLUSO INSTALACOES
ELETRICAS E ESQUADRIAS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZAOO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO

UN

M2

M2

M2

1.00

I,O0

4,00

360,56

543,51

49,11

172,74

2.46

514.8(

1 50,3Í

31.0'

1058,31

199.46

203,77

5,O1

543,51

441 .9§

690,8C

1031.2C

514,80

1 353,1 5

124,28

775.20

1058,3'1

1795.14

815,08

1806.41

SUB TOTAL ITEM í 5.474.94
2

74156t1

5970

84219

74254t2

73972t 1

74138t3

74164t4

74141 t4

74141 i 1

74200t1

74106i1

ESTRUTURA
ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA,20KG ACO/M3 MOLDADA lN
. LOCO
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR. VIGA E LAJE) EM CHAPA OE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20. ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES

(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM. EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
ARMACAO ACO CA - 50, D|AM. 6.3 (1/4") A 12.5MM(1/2") - FORNECTMENTO/ CORTE (PERDA
DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA. VIRADO EM BETONEIRA C/ CARREGADOR
MECANICO, NA OBRA, SEM LÂNCAMENTO
CONCRETO PARA BLOCOS. PILARES, VIGAS
CONCRETO USINADO BOMBEAOO FCK=25MPA. INCLUSIVE LANCAMENTO E

ADENSAMENTO
CONCRETO PARA LAJE
LASTRO DE BRITA
LAJE PRE.MOLD EETA 20 P/3.5KN/M2 VAO 6,2[/ INCL VIGOIAS TIJOLOS ARMADURA
NEGAÍIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 1sMPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE
OBRA,
IAJE OO ESPAÇÔ SAÚDE E RECEPÇÁO LAJE COM VÃO = 5 65 M

IAJE PRE-MOLD BETA 1 1 P/lKN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOIAS TIJOLOS ARMADURA
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 2OMPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE
CBRA,
LAJE PARA DEMAIS AMBIENTÉS
VERGA 10X1OCM EM CONCRETO PRE-MOLDAOO FCK=20MPA (PREPARO COM
BETONEIRA) ACO CA6O.BITOLA FINA. INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A
MPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINÍA ASFALTICA. DUAS
DEMAOS.

M

M2

M2

KG

M3

M3

M3

M2

M2

M

M2

324,00

35,58

162,O0

3200,00

70,o0

24,00

15,50

72,27

238,09

2,86

44,55

14.6 1

15.05

9,32

3.64

250,03

320.22

48.72

69.77

39.68

7.O4

2.26

25.87

22,21

1í,15

50,1 I

37 ,47

18,16

29,49

19.46

4.53

3.63

40,48

37,26

?o.47

357.69

66,88

99,26

59,1 4

1 1.57

5,89

5,86

300.22

4733,6{

535,48

1 509.84

1 1648,0C

1 7502,1 C

7685,28

755,1 €

5042,28

9447.41

20,13

100 68

8381 ,88

790,23

1806,30

7104,00

351 3,30

899.28

281.48

2131,24

4633,23

12,96

161,72

131 15,52

1325.71

331 6.1 4

18752.00

21015,40

8584.56

1 036.ô4

7173.52

SUB TOTAL ITEM 2 F ,-aa.a95.62
3 IFECHAMENTO E REVESTIMENTÔS DE PÂREDES

CaÍimbos e AssinatuÍas
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§ffi PROPRIO:

PLANILHA OE SERVIÇOS SINTÉTICA (SEM DESONÊRçÀO)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PARANÁ EDIFICAÇÔES ENDEREÇO: RUA BRUNO SLONIK

MUNrÔPro cÀNotDo DE ABREU
{d§},§dÇ

À
É,
l?t

/

- PARANAI
IDATA 3O/O7l2013 RESPONSAVELÍÉCNICO ENG'CMLPAÍRICIA€ARO.SHEYLÂ REG CREA CÂA'$S6NOCÂUH1GSf-.-' --.-''- .'- t1t.':t. ! '':

ITEM
UUUIUU

DO DESCRTÇÂO OO SERVTÇO
JNIDAOE DI

MEDIDA
OUANTI

DADE
MATERIAL

MÃO DE

OBRA
CUSTO

UNITÁRIO
MATERIAL

MÀO DE

OBRA
CUSTO TOTAL

(R$)

73935t2
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 1OX2OX2OCM. 1 VEZ, ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1 :5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM

M2 1350.00 28.03 23,34 51,37 37840 5( 31 509.0( 69349.5C

SUB TOTAL ITEM 3 69.349,50
4

73931t1

74088/1

74045t1

72105
72107

COBERTURA
ESTRUTURA PARA TELHA ONDULAOA FIBROCIMENTO. ALUMINIO OU PLASTICA, EM

MADEIRA APARELHADA. APOIADA EM LAJE OU PAREOE
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONOULADA. ESPESSURA 6MM, INCLUSO
JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM,
INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24.DESENVOLVIMENTO SOCM

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 24.DESENVOLVIMENTO 25CM

M2

M2

M

M

M

324,1 6

324,16

27.80

95.77
249 73

zz,ot

17,9€

79,88

24,62
13,4€

12.70

4,72

11 ,79
5,36

35,32

22.68

82,45

36,41
18,82

7332,50

5821.91

2220.66

2357.86
3361.37

4'l 16.83

1 530,04

71,45

't 129,13

1 338,55

I 1449,33

7351 ,95

2292.11

3486.99
4699.92

SUB TOTAL ITEM /í 29.280,29
5

P3

P4

P11

P8 e P10

P9

P1,P2 E P5

J1 ,J2 E J12

J3 A J1O

J11

P6

73910t7

7391 0/9

7391 0/6

40678

73933/4

74238t2

68050

68052

74067 /2

74244h

84088

=SOUADRIAS 
E ACESSORIOS

)ORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERAA/ERNIZ, O,9OX2.1OM. INCLUSO
\OUELA 14. ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
)ORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERAA/ERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS,
NCLUSO ADUELA 1A. ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
)ORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA,/VERNIZ, O,8OX2.1OM, INCLUSO
\DUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
]ORTA DE ABRIR PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES. EM FERRO
]UADRICULADO, COM GUARNICOES
,ORTA DE FERRO DE ABRIR, BARRA CHATA COM RÊQUADRO E GUARNICAO
)ORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N,12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO
]OM DUAS FOLHAS OE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
,ORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25 COM 02 FOLHAS PARA VIDRO
IANELA ALUMINIO. BASCULANTE. SERIE 25

,ANELA ALUMINIO DE CORRER. 2 FOLHAS PARA VIDRO. COM BANDEIRA, LINHA 25
\LAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURADA EM TUBO DE ACO GALV.
]/COSTURA DIN 2440. DIAMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA
)UADRAOA COM ABERTURA DE 2",
)EITORIL EM MARMORE BRANCO. LARGURA DE 1sCM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO ,í:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

UN

UN

UN

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M

15,O0

1,00

7,O0

2,38

5,88

2,48

21 .40

21,58

41,10

21,O0

43,15

335.04

462,79

321,98

134,28

210,03

359,60

305,90

501.70

623,25

78,21

65.69

76,28

80,38

74.92

51,39

36.67

246,W

27,86

25,O4

37,59

18.17

8,85

411,32

543.17

396,90

185,67

246.70

605.60

333.76

526.74

660,84

96.38

74,54

5025,6C

462.7ç,

2253.8e

319,5§

1 234.98

891,81

6546.26

10826.69

2561 5,58

1642.41

2834.52

t1 44.20

80.38

524.44

122.31

215,62

610,08

596.20

540.36

t544.95

381,57

381.88

61 69,80

543,17

2778.30

441,89

1450,60

1501 .89

7',t42.46

1 1 367.05

27160,52

2023.98

3216.40

#

i(
SUB TOTAL ITEM 5 63.796I

6
6.1

72935

7186018

NSTALAçOES ELETRICAS E TELEFONICA
ELETRICA
:LETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGAOO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E

NSTALACAO
SABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2

=ORNECIMENTO E INSTALACAO

M

M

2AO,00

1170.00

1.51

1,0c

3.35

1.O7

4.8(

2.1Í

422,8(

1275,3(

938.0C

'1251 .90

1360,8C

2527,2C

Carimbos e Assrnaturas
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I i*:.." i1Í:3tr,l:llAiÂ.i LEVANTAMENÍO N'

RESPoNSAVEL TÉCNICo ENG'CIVIL PATRICIA E ARO. SHEYU REG CREA cRanffi16cÂuÀ6rs

"-L.ü*Õ{t
PARANÁ
§ Lii ir,,' .::,í- í-',l: i;

ART N'

PROPRIO:

PLANILHA OE SERVIÇOS SINTÉTICA (SEM DESONERÇÃO)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGiSTICA

PARANÁ EDIFICAçÕES ENDEREçO RUA BRUNO SLONIK

MUNICIPIO: CÀNDIOO OE ABREU

PROTOCOLO NÔ

ORGÀO

COOROENADAS

ITEM
cootGo

DO DESCRTÇÀO DO SERVIçO
UNIDADE DE

MEDIOA
QUANTI

DADE
MATERIAL

MÀO DE

OBRA
CUSTO

UNITÁRIO
MATERIAL

MAO DE

OBRA
CUSTO TOTAL

(R$)

1t86O19

73860/10

71A60/Ll

83387
83388

74130/f

?4130/6

12331

72312

83465
83466

a3461
83540
12335

7)9s3/5

74O4t/2

14246/r
9s3s

83369

83366

73768/7

12337

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO
E INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO
E INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V ,10 MM2 FORNECIMENTO
E INSTALACAO
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"
CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL
DISJUNTOR TERIüOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 1O A 5OA 240V,

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNEÍICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 1 25 A 1 5OA 240V.

FORNECIMENTO E INSTALACAO
ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA 125 A COMPLETA
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 1Ofu25OV SEM PLACA, 1 TECLA, FORNECIMENTO E

INSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES DÊ EMBUTIR 1OAJ25OV SEM PLACA,2 TECLAS, FORNECIMENTO
E INSTALACAO
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR - WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS
INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENÍO E INSTALACAO
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10tu250v C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EOUIV
ESPELHO PLASTICO.4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA

FLUORESCENTE 2X4OW, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 1 OOW

REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPAOA VAPOR METALICO 4OO W
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 6OX6OX12CM EM CHAPA METALICA. DE

EMBUTIR. SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA OE PASSAGEM PARA TELEFONE 1OX1OXsCM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E

INSTALACAO
FIO TELEFONICO FI O.6MM 2 CONDUTORES (USO INTERNO). FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PAORAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

M

UN
UN

UN

M

UN

UNI

UN

UN

UN

UN
UN

UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN

UN

M

UN

1420,00

540,00

180,00

35,00

65,00

12,00

1,00

1,OO

22,00

1,00

1,00

7,00
1,00

77,00

23,00

65,OO

10,00

6,00
3.00

1,O0

13,00

146,00

13.00

1 ,8€

aac

4,87

1 .83
4,98

44,34

190,49

820,00

3.99

10,03

19.18
11,12
13.83
6.24
1 ,86

51,32

19..14
163,86

24,O1

1 10,',|4

7.73

0,56

9.84

l 3C

1 ,5'l

1 ,72

3,35

1.86

8.93

1 20,00

4.58

5.70

1 1.83
8,26

1 1.83

4,46
0.99

21,45

17,85

44.62

8.29

55.71

27,89

0,54

5.58

4,

í63,

6,5S

5,18
8,33

46.16

199,42

940,00

8,57

15,73

31,01
19,38

25,66
10,66

2,85

72,77

36,99
208.48

32,30

165,85

,62

15,42

35

'l ,10

2641,20

1 506.60

876.60

64,05
323,70

531 ,60

190,49

820.00

87 ,78

10,03

19.18

77,84
13.83

477 ,40
42,78

3335,80

191,40

983,16
72.O3

1 10,14

100,49

81,76

127 92

r 846 .00

815.40

309,60

1',17,25

217.75

22,32

8.93

120,00

1 00.76

5,70

1 1,83

57,82
11,83

u3,42
22,77

1394,25

í 78,50
267,72

24.87

55.71

78.84

72 54

,57362

4487.2A

2322,04

1 186.20

18í .30
541 .45

553,92

199,42

940,00

1 88.54

15.73

3'1,01

135,66
25,66

820.82
65.55

4730,05

369,90
1 250.88

9ô.90

165,85

463 4À

.rl
160.€p

,oo*

rà
(
j

,P:
SUB TOTAL ITEM 6 23-02úL.ír

I
8363s

7377512

INSTALAçOES PREVENÇAO CONTR,A INCENOIO
EXTINTOR INCENOIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
EXTINTOR INCENDIO AGUA.PRESSURIZADA 1OL INCL SUPORTE PAREOE CARGA
COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO
BARRA ANTIPANICO

UN

UN

UN
UN
UN

7,00

1,OO

5,00
7,00

1.OO

94.1 ç

87 ,12

60,0c
35.0C

120.0c

10,73

10,73

15,00

5,00
20,00

104,92

97,85

75,00
40,o0

140.00

659,3a

87.11

300,0(
245,O(

1 20.0(

75.11

10,73

75.0C
35.00
20.o4

734.44

97.85

375.0C
280.0c
140.0c

*r'7

CaÍimbos e AssinatuÍas:
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PRÓPRIO:

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA (SEM DESONERÇÃO)

SECRETARIA OE ESTADO OE INFRAESTRUTURA E LOGiSTICA

PARANÁ EDIFICAçÕES ENDEREÇO: RUA BRUNO SLONIK

MUNICIPIO CÂNDIDO DE ÂBREU

PROTOCOLO NO

oRGÀo

COORDENADAS

Í A 30101 12011

IiBÍ iÀs Íiri Ílti !::Ra\íjri 9ali,?liaLr IÀanlL201 l) ! SlNApr pt iÁrlrii i21l : I, LEVANT/WENTO Nô:

RESPoNSÀvEL ÍÊcNtco ENG' CIVIL PATRICIA € ÂRO. SHEYU REG CRÉA cÊa+RffirocÂua§i6s

/dI}üí7
PARANÁ
' .rtt i\"_,!,,t_') _

ARÍ N"

ITEM DO

LUUI(,U
DESCRIçÃO OO SERV|ÇO

JNIDADE DE
MEDIDA

QUANTI
DADE

MATÊRIAL
MÃO oE
OBRÁ

cusro
UNITÁRIO

MATERIAL
MÀo DE

OBRA
CUSTO TOTAL

(R$)

SUB TOTÁL ITFM 7 1.627.29
8

8.í

a-2

8.3

74217 t1

73828t1

73735t1

40729

/ JbOJ

7417 4t1

72135

15030/1

7so3o13

7476s17

74165/2

7476s/4

74191 /1

74198/2

13184/1

74225/7

t4704l7

12685

12286

TALAÇOES HIOROSSANITARIAS E PLUVIAIS

TRO 3.00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PARA CAVALETE/HIDROMETRO PRE.MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO

INSTALACAO
SERVATORIO DE FIBROCIMENTO CAP=10001 C/ACESSORIOS
VULA DESCARGA 1 ,1 /2' COM REGISTRO. ACABAMENTO EM METAL CROMADO -

ORNECIMENTO E INSTALACAO
GISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA O 25MM (1"). FORNECIMENTO E INSTALACAO

GISTRO GAVETA 1,1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ABERTURAFECHAMENTO RASGO ALVENARIA P/TUBOS. FECHAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO'l:4 (CIMENTO E AREIA)
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E

INSTALACAO
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 4OMM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E

INSTALAÇAO
ESGOTO
TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 4OMM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN sOMM. INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 1OOMM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S

1,90X1,10X1.40M, ,I.5OO LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA. COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1.40M E ALTURA

s.OOM, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1.60M E ESPESSURA lOCM
LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SERIE-R DN 1OOMM, DA CAIXA ATE AREDE,
INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO ATE 1 ,OOM. COMPOSTO POR 1 O,sOM DE TUBO PVC
SERIE.R ESGOTO DN ,IOOMM, JUNCAO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREOIAL DN
,IOOXIOOMM E CURVA PVC 90 GRAUS PARA RE
CAIXA DE GORDURA EM PVC 25OX23OX75MM, COM TAMPA E PORTA-TAIVIPA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONFECCAO

CAPTAçÃO PLUVIAL TELHADO
CAIXA DE AREIA 6OX6OX6OCM EM ALVENARIA. EXECUCAO

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 6OX6OX6OCM. REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA. TRACO í:4) E=2,0CM. COM TAMPA
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 1sMPA TIPO C. ESCAVACAO E

RALO SIFONADO DE PVC lOOX1OOMM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

M

M

M

M

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

ttN

1,OO

1,OO

1,O0

6,00

18,00

5,00

80,o0

90,oo

98,00

15,00

75,O0

90,o0

1,O0

1,OO

1,OO

4,OO

14,00

5,OO

12 00

68.49

336.38

146.21

58,23

90.1 0

0.46

3.45

9.99

s.63

9.40

13.80

642.59

.52387

30

79.41

o.zz

AA AR

1 1 54.94

3.71

64.3€

172,4C

17 ,4C

13,0€

21,21

2.51

8,96

11.2C

13.43

16,8C

24.4C

393.33

334.25

5933,

602,

54,57

10,73

M"

72,2C

120.28

508,78

163.61

71.32

111,37

,47

12,41

21,19

19,06

26.20

38,20

1 035,92

't757,49

721,77

63,84

133,98

16.95

lno ra

68,49

55,93

336,38

877.26

1048,',t4

450,50

36,80

310.50

979.02

84,45

705,00

1242,O0

642,59

1154.94

,00

387.

12',|

1111,74

31 ,10

539,76

64,35

172,40

'104,40

235,62

106,35

200,80

806.40

1 097,60

201,45

1260.00

2196,00

393.33

1U

.55

,25

,36

602

334

7ô3,98

53,65

770 AA

72.20

120.28

508,78

981.66

1283,76

556.85

237,60

1 1 16,90

2076.62

285.90

1 965.00

3438,00

1 035 92

1757 ,

721 ,

255.

7 7

49

36

1875,72

84.75

1 310.ô4

I
-§*

:7
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DATA] 30/07/201 3

LEVANTN€NÍO NO

RESTNSÁVFI ÍÊcN|co ENG.CMLPÂTRICIÂÉÀRO SHEYLA

ART N'

REG. CREAT cRarRMlDctuÂ6a1s

^td*ü«
PARANÁ
$ill§li-.À{ i:)i:':'

PROPRIO:

PLÂNILHA OE SERVIÇOS SINTÉTICA (SEM DESONERçÃO)

SECRETARIA OE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGiSÍICA

PARANÁ EDIFICAçÔES ENOEREÇO: RUA BRUNO SLONIX

MUNICIPIO: CÂNOIOODÉABRÊU

PROÍOCOLO N"

ORGÃo

COORDENADAS

o\
rí

;)

ITEM

UUUIbU
DO DESCRTÇÃO DO SERVIÇO UNIOADE DE

MEDIDA
QUANTI

OAOE
MATERIAL

MÂO DE

OBRA
CUSTO

UNITÁRIO
MATERIAL

MÃO DE

OBRA
CUSTO TOTAL

(R$)

74165/3

74165/4

TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 1OOMM. INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M

M

15.00

190 00

12.12

r 3,80

23.51

24,4(

35,63

38.20

181,80

2622.OO

352,6Í

4636 0t

534.45

7258.0C

S1IB TÔTÀI ITFÀ 27 .477.65
I

ORÇ RÊGIÃO
PORÍÂS E úVAÍORIOS

SANITÁRIOS

71941 l12

6021

7423O/1

741,3s/t

13947 /2

6043

5049

't397U1

PINI

PINI

AÇtsS§U'<IOS
PORTA SABONETE LIQUIOO FORNECIMENTO
VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR. COM CONJUNTO PARA
FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO. ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR. FORNECII\,4ENTO E

INSTALACAO
BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 50CM, POLTDO
COM FURO PARA CUBA. FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR (CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS
EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1,114" TORNEIRA DÊ PRESSAO 1 193 DE 1/2" E

VALVULA DE ESCOAMENTO í600 RABICHO EM PVC . FORNECIMENTO
BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILIÍE OU GRANITITA í 2OX6OCM COM CUBA.

VALVULA EM PLASTICO BRANCO l,SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA

LONGA 1/2 OU 3/4 PARA PIA PADRAO POPULAR , FORNECIMENTO E INSTALACAO
TANOUE SIMPLES PRE.MOLOADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO
1 ,114"X1-112", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 ,,1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA
112" OU 314'PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CUBA ACO INOXIOAVEL 4O,OX34.OX1 1,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1 112X1,112",

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.112"X1 112" PARA PIA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
TORNETRA DE PRESSÂO PARA EXPURGO F ESTERELIZAÇÃO
Barra de apoio PNE com 0,6m
Barra de apoio PNE com 0,8m

UN

UN

UN

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

19.00

5,OO

500

15.90

16.O0

1.00

1.00

4.OO

4.00
15,00
6,O0

99,37

142,74

180.00

380.00
500.00

23,75

123,8C

16.ôC

206.31

188,20

1 30,14

í 5,02

15,00
50,00
50.00

4,54

46,O2

0.27

43,3'r

0.00

.2867

76,76

28,3s

169,91

16,87

249,62

188.20

206,90

166.65

157 ,76

195,00
430,00
550,00

452,O1

619,45

83,0C

3280,33

301 1.20

130.14

99.37

570,96

720,00
5700,00
3000,00

60.08

60.00
750.00

300,00

86,26

230,10

1 ,35

688,63

0,00

76

28

76.

67

538.27

849,55

84.35

3968.96

3011.20

63't,04

780.00
6450,00
3300.00

90206.

,65166

,6yrD
TAL ITEM 9 í9.93.92

10

5974

71927l].

5975

5982

7§1212

REVESTIMENTO DAS PAREDES E TETO
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0.5CM. PREPARO
MECANICO
EMEOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E ARETA), ESPESSURA 2.OCM,
PREPARO MANUAL
CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
MECANICO
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 'l:2:1 t (C|MENTO. CAL E ARETA).
ESPESSURA 1.5CM. PREPARO MECANICO.
CERAMICA ESMALTAOA EM PAREDES 1A. PEI-4. 2OX2OCM, PADRAO ALTO. FIMDA COM
ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

M2

M2

M2

M2

M2

1 794.40

1 794,40

31 0,36

310,36

106,35

't,24

5.52

1,42

,OE

26,87

2,3'l

14,69

2,97

1 1,55

7,82

3,55

20.21

4.39

14.50

M.69

2225,Oe

9905,09

440,7'l

915,56

2857.62

4145.06

26359,74

921,77

3584,66

831 .66

6370.12

36264,82

1362,48

4500.22

3689,28

:[ Iê
l'j
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PRÓPRIO

PLANILHA DE SERVIçOS SINTÉTICA (SEM DESONERÇÃO}

SECRETARIA OE ESTAOO OE INFRÂESTRUTURA E LOGiSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENOEREÇO] RUA BRU'.IO SLONIK

MUNICIPIOT CANOIDODEABREU

PROTOCOLO NO

oRGÀo

COORDENADAS

I ÂBalÀS 0{l RtÊliRÊNclll: SalLlpRt0 iASII!1.J01 3i t SltJÂPlrpR I/rllli r;l11 1 l; ::il.1;isariiERAÇÀo LEVANTAMENTO NO

RESPoNSÁvEL TÉcNrco

ARÍ N"

REG CREA cRü-hffiíocÂuÂ66% PARANA
i: llrl:i{:Àí:nril30to7 Do13 ENG'CÍvlL PATRICIA E ARA, SHEYLA

IÍEM
c(JutGo

DO
QE0\^a^

oEscRrÇÃo Do sÉRvrço JNIOAOE OE

MEDIDA
QUANTI

DADE
MATERIAL

MÃO OE

OBRA
CUSTO

UNITÁRIO
MÂTERIAT

MÃO DE

OBRÂ
CUSTO TOTAL

(R$)

84078
REVESTIMENTO OE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 2OX4OCM, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA ÍRACO 1:2:2 (CIMENTO. SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA),
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 35.16 58.7€ 35.63 94.3§ 2066.0C 1252.75 3318.75

SUB TOTAL ITEM 10 55.505.6E
11

1391912

73829/1,

84161

84163

PINI

Pr5()5
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA sCM,
PREPARO MANUAL
PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V. PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENÍO BRANCO
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 1sCM, ESPESSURA 3CM. ASSENTAOA SOBRE
ARGAMASSA TRACO 1;4 (CIMENTO E AREIA)
RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA}
PISO TÁTIL

M2

M2

M

M

M

399,23

399.23

51.70

401.62

51 ,78

1 1,56

38,74

40.37

1,53

100,00

14,2(

17.41

7,U

7 ,7(

20.o(

25.7Ê

56, t8

47.4'l

ôrc

't20,00

461 5,1 (

1 5466,1 ;

2087 ,11

614,4t

5'178,0(

5669,07

6962.57

363,97

31 16.57

1 035,60

10284.16

22428.74

2451.10

3731,05

6213,60

STIB TOTAL ITEM ,I 45-1
12

739ss/7

7406513

73924/2

73954/2

,INTURAS

:MASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO
]INTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MAOEIRA, DUAS OEMAOS, INCLUSO
\PARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO
]INTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS. PARA FERRO
]INTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

M2

M2

M2
M2

1047.72

85.84

5,U
1652,89

2,3t

6,9(

3,4(

2,71

8.14

't0,7i

5,1{

15,0Í

16,0t
8.9:

2493,57

592,30

26,96
5619.83

2902,lt

697,8t

54.0t
9140.4t

5395,76

1 290,18

81,04
1 4760.31

SIJB TOTAL ITEU 12 21.527.28
13

oRÇ REctÂo
oRÇ REG|ÃO
oRÇ REG|ÃO

ESPECIAIS
LEÍRA DE ACO INOX NO22 ALT=30CM FORNECIMENTO E COLOCACAO
IETRA DE ACO INOX NO22 ALT=S0CM FORNECIMENTO E COLOCACAO
TOLDO ACRILICO

UN
UN

t4.00
3.O0

1,00

75,00
1 16,00

3000.00

10,7:
10.7i

1000.0(

85.7:
126,7a

4000.0(

1050.0(
348,0(

3000,oc

150.21
1a 1<

1000.0(

1200,22

380,1€
4000.0c Ãt

SUB TOTAL ITEM I3 E0.4í
11 -IMPEZA FINAL DA OBRA

-IMPEZA FINAL DA OBRA M2 360,56 1,2 7,43 2.7( 457.9 r 515.6( 973,51

STIB TOTAL IÍEM 1á 973.5í

I DOS ITENS (R§} 28/t684.58 172719.39 457403.98
PORCENTAGEM DOS ITENS íOl.I 62.24 37.76 í00.00

TOTAL SEilI BDI 457.403.98

BDI í250lJ I í4.350.99

ú;

sT;i
ê/

':!:i6,Carimbos e Assinaturas:



Cópia de PlanilhadeSeruicosSinteticaSemDesoneracao-UBS CANDIDO - FINAL PÁcrNA:7 DE 7 DATA: 78/02/2015

PRÓPRIO

PLANTLHA DE SERVTçOS StNTÉT|CA (SÉM OESONERÇÃOl

SECRETARIA DÉ ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGiSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÔES ENOÉREÇO: RUA ARUNO SLONIK

MUNICIPIO: CANOIDOOEABRÉU

PROÍOCOLO NO

oRGÂo

COOROENADAS

ART N' PARANÁ
i:}il-:iC.Â{' aiÉ f,

A 30/07/2013 RESPoNSÀVEI ÍFcNIco €NG'CIVIL PATRICIA É ARO. SHEYU

ITEM

UUUILiU
DO

cEe\/ta^
DESCRTÇAO DO SERV|ÇO

UNIDADE DE
MEOIDA

QUANTI
OADE

MATÉRIAL
MÃO DE

OBRA
CUSTO

UNITÁRIO
MATERIAL

MÃO DE

OBRA
CUSTO TOTAL

(Rt)

rOTAL FINAL DA OBRA íCOM BDI) 571.754.97

#
Püttd.LZxÍr,,etPdfi/to

otffi*H*'''

Carimbos e Assinaturas
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,O"r 

6^



c w cor{§TRUçôEs crvrs LTDA - EPP
T 7â ALTER.AçÂO CO ÍIITRATUAL
cNPr No 82.305.541 íOOO1-92
rlrtF 4\?94"r?qle? qI 9Í.í|ql19?q

centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr.
,^.};--*'l"l

2) ürARcELo- ltEttRrQuE touaE§ KÀtu?, br.aslleir.o, soltqtrg, empresár-io, pàúa-t$É.i:;.'
do RG: 8,738.852-2 e do CPF: 072.010.709-16, nascido em 18/02/1989, residente e
domicíliado na Rua Arthur Mehl, 871, centro, -_ Pitênga,/pr., CEp 85.200-000,
pitônga1Pr., únicos sócios da c ti, coNsTRUçÕes crvrs LTDA - Epp, com
sede e dornicílio na Rua Ébano Pereira, 145, cêntro, Pitânga/pr., CEp S5,200-
000, CNPJ 42.3O5.541/OOO1-92, registrada na Junta Comercial do Paraná,
com NIRE 41202428102 em Íl5/lOll990 e última alteração contratual
arquivada sob no 20145365328 em LT l09tZAt4i RE§OLVEH, efêtuar
alteração contratual, conformê as cláusulas à seguir:

cLÁu§uLÂ PRIt{EIRA: tngressa, neste ato, na sociedade wIL§oN cARLOS
JASKIV I(âLUZ, brãsilêiro, casado em regime de comunhão' universal de bens,
Engenheíro Civil, RG 1.266.655-1 SSP/Pr.. CPF 345.096;i319-87 e Carteira
Profissional do CREA 3889-D/SC 104 região, residente e domÍciliado na Rua: Arthur
Mehl, 871, centro, CEP 85.200-000, PitangalPr,,

clÁusuLA §EGUNDÀ: Retira-sê, neste ato, da sociedadê: IRENE LoURES DÉ SOUZA
KALUZ. ; _ 

i
cLÁusuLA TERCETRAT o sócio wrlsot{ cARLos ,Âst(rv KALuz, adguirê por venda e
transferênciã dâ sócia retirante IREIIE LoURES DE SOUZÀ KALUZ a quantia de
544.500 (quinhêntas e guarenta e quatro mll e quinhentas) QUOTA§, no valor de B$
544.5OO,OO (guinhêntos e quarenta e guatro mil e quinhentos reaís). Conforme o ocorrido
anteriormente a sócia retirôntef IRENE LoURES DE SOUZA KÂLUZ, declara haver
recebido neste ato, o valor descrito anteriormente e recebido todos ós seus direitos
perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, dando plena, geral,
rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULÂ QUÂRTA: Em decorrência da cláusula anterior, fica alterâda a cláusula quarta
da decima sexta alteração, que passa a ser: "o capital soclal é dê R* sgo.ooo,oo
(quinhentas e cinqu€nta mil reais), dividido em 55O.OoO (quihhentas e cinquenta mil)
QUOT^S no valor de R$ lrOO (UU REAL) cada umaf integralizados em moeda corrente do
país neste ato dividido entr€ os sóclos: YlrlLsoN cARLo§ JÂs.rxv KALUZ subscreve
544.5OO (Quinhentos e lquarenta e quatro mil e quinhentas) QUOTA§ nú valor de Rg
5{4,5OílrO0 {quinhentos e quarênta e quatro mil ê guinhentos rêais) integraltzados em
rnoeda corrente do país, neste ato, II{ÀRCELC HEITIRIQUE LOURES I(ÂLUZ subscreve
5.5OO (cinco mil e quinhentas) QUOTAS no valor de R* i,SOO,OO {cinco mil e quinhentos
reaís) intêgralizados em moeda corrente do país, neste ato; ficando distribuídô da seguinte
forma êntre os sócios:

sócro
WILSOÍII CARLOS ]ASKIY NâLUZ
MARCELO TIEI{RIQUE LOURES KALUZ
TOTAL

QUOTÀS
544.500

5.§OO
55(}.OOO

VALOR (Rl)
544,5OO,OO

5.5OOrOO
530.uOO,OO

cLÁUsULA QUrNTÀ: Fica alterada a cláusula terceira da décima quartô alteraçâo
contralual, gue passa â seri 'A administraçâo da sociedade é exercida pelo sôcio
WIL§ON CARLOS IASKMALUZ, com poderes e âtribuições de
ÀDUIIIISTRADOR, autorizado o uso individual do nome êmpresarial, vedado, no
entanto, eÍn atividadês êstranhas ao interêsse social ou assurnlr obrigações seja em
íavor de qualquer dos quotistas ou dê terceiros, bêm como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sêm autorização do outro sóclo".



io
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NIRE 4lzoz+zsr.oz Errr os/1olrg9o , :,}*li,ít,, .,,"Y'l,
' '''"1' -' '' ';.1;'" '' 

'l ''ct-Áusula sEXTÂ; o ÂDMrNrsrRÀDoR, rÂírl.soN cÀRlos JÂsxrvi "'1t1ul,ú!;: i ,,.t ,i-
declara, sob as pen6s da lei, de que nâo está impedida de exercer a administragâç'.',- ; i
da sociedade, por lei especial, ou em virtudê de condenação.criminat, otl pe.'6à"r;i """ .j
encontrarêm sob os efeitos dêla, a pêna que vede, ainda que temporariamen!êl-"L_._",i. _.

acesso a cargos pÚblicos; ou por crime Falimentar, de prevaricação, peita..bq , "'1 "
su borno, concussâo, pêcu lato, ou contra a economia popular, contra o sistediã" *

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedadê.

CLÁUSULÀ SÉTIMA: Permsnecêm inaltêradas as demais cláusulas vigêntes que não

,coÍidirêm 
com as disposiçôes do presente instrumento.

E por assim êstarem Justos e contratados, lavram, datarn e assinarn o
presente instrumento, em 03 (três) vías de igual teor e Íorma, obrigando-se
'fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

7 de novembro de 2014.

,**rW*§uzA r(ALUz CARLO§ JA§I(IV KÀI.UZ

Í{ÀRCEtO IQUE LOUnES XALUZ

c w CoN§TRUçõES cxvxs LTDA - EPP t9- 
-n/ 

c,ce.;;:.,.i",",'-

17A ALTERAçÃO CO?{TRATUAL \- \ ,":,. .;. X,.;'..CNpJ No 92,3OS.S41IOOO1-92 ----;---- _.1.üi;_.:ff";;";.

rll, ÍiJ l:ji_*:íBüÉ*srÀo MoiÍÀ _

: r':rrilr,i,*§i19651931gr,691611
...,,r:.r,.1;1, ; ;, :i:i:. I i.i:.lr:,::,:t,: :.,:1.,

idfr:



PREFEITURAMUNICIPAL DE C,IT,IOTOO DE *ffi:"Ã'
ESTADo oo pAneNÁ í.=*.ft

Secreíaria Municipal de Saúde \3 ffi
Rua Pedro slonik,2s0 Tetefone/Fax: (43) 3476-1307 -r-.o)!.---§t

Côndido de Abreu - PR

Oficio no 147/2015 - SMS

Cândido de Abreu, 13 de Maio de2015.

Ilma. Senhora:

Tendo em vista solicitação recebida em anexo, solicitamos a
Vossa Excelência o encamiúamento de documentos solicitados, para que esta Secretaria

encamiúe paÍa a Regional de Saúde dentro do prazo estipulado. Na oportunidade também
reiteramos o oÍicio no 120/2015 datado de 28/0412015, encaminhado para esta Secretari4 para
Inclusão de Clausula Anti Fraude, solicitando assim o encamiúamento deste documento
juntamente com os demais solicitados.

sendo só o que tínhamos para o momento, aproveitamos a

oportunidade para elevar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Ilma. Sr"
Edina dos Santos daLuz
Secretária Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Cândido de Abreu - PR

Rua Pedro Slonik, 250 - Tete fax (0l«43) 3F76 -1gOT.
84.470-000 Cândido de Abreu - paraná
E-mail: saúdecandidodeabreu@hotmail.com.br



PARANÁ ^ãvm%ollfê' qq,
r Flr:

13 de maio de r[_l\-lvaiporã,

DA:224 R.S.

Para: Todas Secretarias Municipais de Saúde.

Prezados!

Em reunião realizada com auditores do Tribunal de Contas do Estado, e, com

representantes da Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP/Projeto Multissetorial

para o Desenvolvimento do Paraná - Banco Mundia!, em 0710412015, constatou-se a

necessidade de apensar, ao processo que deu origem ao repasse de recursos Fundo a

Fundo-FAF, para realizaçâo de obras em Unidades de Saúde da Família, bOÉia dê Edffit

Aá'iti=iÉ ffiêr*ê mro§*íàietos e glelne-nto§;teoniêê§iáuê#Íapusê mrp:rEdl t

Nesse sentido, orientamos que seja solicitado junto aos municípios contemplados

com repasse de recursos Fundo a Fundo, para execução de obras em Unidades de

Saúde do Programa APSUS, os Editais de Licitação com seus respectivos projetos e

elementos técnicos. Inclusive os referentes as obras que já foram concluídas.

Pedimos encarecidamente que toda a documentação seja enviada para essa 224

Regional de Saúde de lvaiporã, alc Sergio Botaro impreterivelmente até

sexta feira dia 1510512015. Protocolar na seção de PROTOCOLOS da 224 RS.

Atenciosamente

Sergio.

Obs: Entregar no Protocolo da 22a Regional até sexta feira
(15t05t20í 5)

A/C Sergio Botaro.

Superintendência de Atenção à Saúde
R. Piquiri, no 170 - Rebouças - 80.230-140 - Curitiba -Paraná - Brasil - Fone: (41)

Fone:(M1 3330.4418



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE
ESTADO DO PARANA

Secretoria Municipal de Saúde
Rua Pedro Slonik,250 Telefone/Fuc: (43) 3476-1307 - e

s a ude c ondi do d e a b re t@)t otmai L c o m

Oficio n" 12012015 - SMS
Cândido de Abreu, 28 de Abril de 2015.

Exmo. Senhor:

Encaminhamos em anexo Memorando N" 32/2015 da 22" Regional

de Saúde de lvaiporã, para inclusão de Cláusula Anti Fraude e Corrupção no contrato de licitação

da Unidade de Saúde da Família do Campão que se encontra em fase de construção, conforme

orientação da SESA-PR, e posteriormente em todos os demais contratos de construção de

Unidades Básicas de Saúde que forem ser construídas.

Sendo só o que tínhamos para o momento, aproveitamos a

oportunidade para elevar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Exmo. Sr
José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal
Cândido de Abreu - PR

Rua Pedro Slonik, 250 - Tele fax (0xx43) 3476 -1307.
84.470-000 Cândido de Abreu - Paraná
E-mail: saúdecandidodeabreu@hotmail. com.br

Municipal de



b':'-Ç qREFETTURA MUNTCT?AL DE CÂwOL»O DE ABNff
ESTADO DO PARANÁ /r€r"!

Secretaria Municipol de Saúde íà '-
Rua Pedro Slonik,250 Telefone/Fax: (43) 3476-13OZ - e)fiil:

saudecandidodeabreu@)otmailcom '-

t:t .{
iti -Ê:i :
-t- l.: I:í[ ;:.

Cândido de Abreu - PR

Oficio n' 12012015 - SMS
Cândido de Abreu, 28 de Abril de 2015.

Exmo. Senhor:

Encaminhamos em anexo Memorando N" 3212015 da 22" Regional

de Saúde de Ivaiporã, para inclusão de Cláusula Anti Fraude e Corrupção no contrato de licitação

da Unidade de Saúde da Família que se encontra em fase de construção, conforme orientação da

SESA-PR.

Sendo só o que tínhamos para o momento, aproveitamos a

oportunidade para elevar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

João Caú
Secretári6

Exmo. Sr
José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal
Cândido de Abreu - PR

Rua Pedro Slonik, 250 - Tele Íax (0xx43) 3476 -1307
84.470-000 Cândido de Abreu - Paraná
E-mail: saúdecandidodeabreu@hotmail.com.br



f,zffih

GOVERHO DO ESTA§O

§Gctlrldâ dà s.údÊ

Memo no. 03A2ú5 lvaiporã, 13 de Abril de 2015.

224 Regional de Saúde de lvaiporã
Secretário M. Saúde de Cândido de Abreu

Prezado SrJoão Carlos Strassacapa

Por meio deste, vimos informar à v. Sa., que conforme comunicado na Vídeo
conferência ocorrida no dia 06104t2015 e Memo circular SAS/SESA no 03g/2015, que rege
sobre repasses de recursos para as obras em USF (Estadual), na modalidade Fundo à Fundo
ou por Convênio, esta Regional recebeu informação da Superintendente da Atenção à Saúde,

Márcia Huçulak, esclarecendo que faz-se necessário inserir a Ctáusuta Anti Fraude e
Corrupção (MODELO ANEXO), nos Contratos e nos Editaís de Licitação dos munÍcípios, das
obras em Unidades de Saúde da Família, seja ela Ampliação, Construção ou Reforma (2012 à

2014), que estão sendo executadas com recursos do Estado. Esta Cláusula é decorrente de
solicitação do Banco Mundial, uma vez que faz parte do Projeto de Desenvolvimento
Multissetorial, que o Estado tem com o Banco Mundial. Esclarece que é exigência do Banco
Mundial, que a execução dos recursos que integram projetos financiados pelo Banco, tenha essa
Cláusula, e sua existência será verificada quando de Auditoria do Tribunal de Contas.

Neste sentido, foi reforçada a orientação para que:

- Todos os Editais de Licitação, que aconteçam a partir de agora, referente a essas obras,

contenham a Cláusula Anti Fraude e Anticorrupção;

- Todos os contratos, a serem firmados, também, deverão ter a cláusuta;
- Para os Contratos que já foram firmados, deverá ser feito o seu Apostilamento, para inclusão
da Cláusula conforme poderá ser orientado pelo setor Jurídico de sua Prefeitura;
- A Cláusula deverá ser preenchida exatamente como o Modelo anexado, sem alterações.

Com relação ao acompanhamento das OBRAS, tembramos que a equipe da SESA/22a

RS, está realizando o monitoramento in LOCO, com preenchimento de retatórios.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos a atenção e compreensão ao
exposto.

Atenciosamente,

Eleane Aparecida Rother
Diretora da 22a RS - lvaiporã

sscRErtRa pts,Aú»z - tssp
22" Regional de Soúde - Ivaiporã

Ruo Mato Grosso, 780 - Ivaiporã- pt.- CEp g6.920.00
Fone (0xx43) 4724343 - Fax ewail 172-1129 - e-mail: scaps22rs@pngoubr



CLAUSULA DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO (MODELO EDITAL LICITAçÃO BIRD)

| - Os licitiantes devem observar e o contratado deve observar e tazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, ss admitida subcontrataçáo, o mais alto padráo de ética durante todo
o processo de licitaçáo, de contratraçáo e de execuçáo dó objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusuta, definem-se as seguintes práücas:

a)'prátlca corrupta": oferecer, dar, receber ou soticitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagqm
com o objetivo de influenciar a açáo de servidor público no processo de licitação ou ná execuçaõ áà
contrato;

b) "prátlca fraudutenta": a falsificaçáo ou omissão dos fatos, com o objetivo de inÍluenciar o processo
de licitaçáo ou de execuçáo de contrato;

c) "prátlca coluslva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, clm ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgáo licitador, vÍsandà esàbetecer preços
em níveis artiÍiciais e náo-competitivos;

d) "prática coercitlva': causar dano ou ameaçel. causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participaçáo em um processo licitatório ou afetar a execuçâo
do contrato.

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçóes ou fazer
declaraçóes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o oü;"iiro de impedir
materialmente a apuração de alegaçóes de prática prevista na cláusula lll, deste Edital; (ii) atos'cuja
intdnçáo seja impedir materialmente o exercício cio direito de o organismo Íinanceiio muttilateral
promover inspeção.

ll - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impoÉ iançaó sobre urna empresa ou pessoa física,
inclusive declarando-a inelegível, ináefinidamente ou põr prazo determinabo, farã ã outorga de
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envotvimento Aa
emprssa, diretamente. ou por meio de um ag-ente, em práücas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obsüutivas ao participar da tiõitaçáo ou da execução um contrato finànciaoo peto
organismo.

lll ' Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condiçáo para a
contrataçáo, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser finaÁciaào, em
parte ou. integralmente, Pol organismo financeÍro mulülaterat, mediante adiantamento ou reembolso,
permiüra gue o organismo Íinanceiro e/ou pessoas por ete formalmente indicadas p*saú inspecionai
o local de- execuçâo do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à nditação à
à execuçáo do contrato.
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contrato no 10912014
I

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO REF: TOMADA DE PREÇOS Ne
1712014 CEI-EBRADO ENTRE O MUNICIPIO
DE CÂNDIDO DE ABREU E A EMPRESA C
w GoNSTRUçÕES CIVTS LTDA - EPP, NA
FORMA ABAIXO.

O MUNIcíPto DE cÂNDtDO DE ABREU, doravante denominado
CONTRATANTE, representado pelo seu Prefeito Municipal, Dr. JOSÉ MARIA REIS
JUNIOR e a empresa c w coNSTRUçoES Gtvts LTDA - Epp neste ato
representada pelo seu sócio-admin§tradorr"sÉ yvll:s""oNlcARLos JASKtv KALUZ, na
qualidade de CONTRATADA, ambbqji Cud{ifica 

* 
no linstrumento original, resolvem,

seguindo orientação Oo Memoç!1clO ffi:ffi,
lvaiporã de 1310412015, bem 

*qúaoioficio
I

22' Regional de Saúde de

observar e o contratâ$o.deüero$servarr,,:q ,lázer oÇspryar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida §irbcqntrdação, o rqais a[o i@ràbde ética durante todo o
processo de licitação, de ôdntrataçâo ê oe'-execução do objeto contratual. i

Pa ra os p ropós itos desta clausula,r definenil+e as seguintes. praticas :

a) "pratica corrup{9"i 0fçêdbr*&r,6'!9p@n,,,&:ri#il- /í r,direta ou indiretanrente,
qualquer vantagêm cop,o gbjetivo de intluen§jg',2' /@ià.".de servidor publico no
processo de licÍtaçâo ou na execução de cofitiâto-"- n

b) "pratica fraudulentit':',a,,@lÊ,]fiéâção oü ôrmis.são dôs fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitâção ou dé êiêCuçáo de contrato;

c) "pratica colusiva": esquematizarôtr.ditab_elecer um acordo entre dois ou.mais
licitantes, com ou sem o confrp-glifrq.b'de representantes ou prepostos de
órgão licitador, visando estabêlecer preços em níveis artificiais er não-
competitivos;

d) "pratica coercitiva": causar dano ou arneçar causar dano, direta ou
indiretamente," as pessoas ou sua propriedade, visanoo influenciar sua
participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

ll - Na hipótese de financiamento, ou iniegral, por organismo finahceiro
multilateral, mediante adiantamento ou ,'este organismo imporá sanção
sobre uma empresa ou pessoa fsica, inclusive declarando-a inelegível,
indefinidamente ou por prazo determi , para a outorga de contratos financiados
pelo organismo se, em qualquer , constar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio agen!é, em praticas corruptas, fraudulentas, colubivas,
coercivas ou obstrutivas

lvaiporã de 1310412015, bem,"W.,W:;.:rff.ê1^ k"".í2Wffi15-SMS oriundo da Secretaria
Municipal de Saúde deste municÍpio errt ffitffi,'aÇilar,,.!,çontrato ne IOSDAM de
1311012014 adicionando-o à sbguinte claus$à: , ,,,., .,

'f;,,;:ri".,, 
t., -. .i.l'.', i 

*;.".fi i r : , ; ti ',..'::,: t.

clÁusuLe Úutce'- DA FRAUDE e m:çonnfupçÃoi, I ..'os ticitantes devem

financiado pelo organis
da licitaçãcr ou da execução um contrato
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lll - Considerando os propósitos da clausula acíma, o licitante vencedor, como
condição para a conÍ:ratação, devera concordar e autorizar que, na hipótese de o
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de
execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à
licitação e à execução do contrato.

Permanecem inalteradas as demais cláusulasi e condições estipuladas e não
alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado., firma-se este instrumento em
duas vias de igual teor e forma, perante as testemunhas adiante nomeadas, presentes
ao ato.

Edifício da Prefeitura Munic
,,.1 qar!.:!- 

..;.
,....::u.;."'-"l', il

14 de maio de 2015.
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