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OBJ©T© do presente termo é a realização de Dispensa de Licitação para
contratação de empresa especializada, topog,-aüa sondagem e projetos de
pavimentação asfáltica com CBUQ nas ruas que abrangem o loteamento lago
dourado 1, lago dourado 2, sol nascente, com aproximadamente com 3.000 mil
metros lineares.
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PMFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-§qoo02
CGC: 95.589.230/000144 - administracao@cruzeirodoigu8cu.pr.gov.br- Av. 13 de Maio - 906 - – – – - 'v

Fone: (46) 5724000 - CEP: 85.598400 - Cruzeiro do Iguaçu/PR

Secretaria Municipal de Administração

TBRMO DE RBFBRÊNCIA

1 - BSPECIFICAÇÃO DO-OBJETO:

O objeto do presente termo é a realização de Dispensa ae Licitação para contratação de
empresa especializada, topografia sondagem e projetos de pavimentação asfáltica com
CBUQ nas ruas que abrangem o loteamento lago dourado 1, lago dourado 2, sol
nascente, com aproximadamente com 3.000 mil metros lineares.

2 – JUSTiFICATiVA:

Considerando que a pnfeitura, necessita da contratação de empresa especializada em
serviços de levantamento topográüco e sondagem para executar estas atribuições, visto
que, a adIninistração nãc dispõe de profissional da área para executar serviços dessa
natureza nem mesmo licitação vigente com tal objeto e a necessidade de tais
levantamento das áreas bem como projeto de pavimentação asfáltica visando recursos
estaduais e ou federais para sua realização, justifica-se a contratação dos serviços
topográíicos, sondager1 informações essas essências para os projetos de pavimentação
a ser realizado por em3resa especializada.

Coletar informações para a precisão correta da construção de deteruünada obra,
evitando erros, desperdíc_os de material, e/ou descumprimento às legislações vigentes.

Considerando execução de projetos, sondagem e mapeamento das áreas, sendo assim
necessário a contrataçã3 de empresa para execução destes trabalhos, para prestação
dos serviços compreendendo, a comple&bilidade que apresentam os locais e qual
procedimento de execução será definido, inclusive quanto aos aspectos de qualidade e
de desempenho .

Ademais, a Lei 8.666/93 em seu art. 24 inciso II, prevê a contratação direta através de
dispensa em razão de pequeno valor, para andamento da máquina pública e evitar o
excesso de formalismo, o que se justifica a presente contratação.

3 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Dispensa de licitação

4 – DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU
PROSPECTO:

- Não Há

5 – LOCAL E FORMADE ENTREGA/BXECUÇÃO:

Cruzeiro do IWaçu l'oct Lago dourado 1, Lago Dourado 2, Sol nascente.

6 – CRONOGRAMA / PRAZO DB BNTREGA E VIGÊNCIA:

Início do serviço imedia:o após a conüatação.

7 - OBTENÇÃO DO PREÇO:

''““-::“-'“”-"“’““«;“-:«=’'“'’T»
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• Empresa 2: One Master Arquitetura e Urbanismo$ 18.000,OO
o Empresa 3: Rgmbo na Engenharia: R$17,800,OO

RREFEITURA MUMCIPAL Dr CRUZEIRO oo /GUÁéIJ3IM 0 3
CGC: 95.589.230/000144 - admtnistracao@cruzeiraloiguacu pr.gov br. Av 13 de Maio - 906

F,„„ (46)572jooo - CEP, 85.598400 - Ciuzeiro do IguaÇU/PR

Secre:aria Municipal de Administração

Valor TotalValor unitUnido

topografia Unidespecializada,Empresa01

sondagem hp;ojeto&del)a' C

8- LOTE:

asfáltica corn CBUQ, com '

aproximadamente com 3.000 mil
metros linearm.

Empresa ganhadora:

Cavalli Construtwa de Obras L’PDA:

R$ 17.500,00

CNPJ:32.179 .235/0001-89

9 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

O acompanhamarto da execução do objeto do referido convênio será efetuado pelo
Servidor Alexandre T. Zt,ntine, Engenheiro Civil, CREA/SP 5060516349/D, CPF: n'’
158.914.268-38, Telefone (46) 3572 8027, a fim de acompanhar e garantir a perfeita
execução do objeto do convênio.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do
fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na
responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

ro - DAD©S DÂ §ObieiTÂÇÃ©,

– Data de envio do teuIm: 20/ 12/2022.

– Secretaria de Admiristração;

– Telefone para Contato: 1“6) 35728000

– Anexos a este Termo encontram-se os documentos q Je deram base à solicitação;

11 - AUTORIZAÇÃO

GÊ
SEC
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Solicitação de Orçamento

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO 1(3UAÇ'U, inscrita no
CNPJ 95.589.230/0001/44, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do
Iguaçu – PR, por meio do Setor de Compras SOLICITA orçamento dos seguintes
itens abaixo:

1 :Empresa especializada, topografia.
:sondagem e projetos de:
pavimentação asfáltica com.
'CBUQ, com apro:dmadamente:
lcom 3.000 mil metros lineares.

1 17.500,00

'TOTAL:R$ 17.500,00

CNPJ: 32.179.235/0001-89 - CAVALLI - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

TELEFONE: (46) 99104-4622
E-MATT ,: poldo8353@gmail.com

LEOPOLDÓ’
CAVALLI
JUNIOR: ',-

0451 0502907

. AssInado digitalmente por LEOPOIDO
CAVALLI JUNIOR:04510502907
DN1 C>BR, O=lCP4r8sll, OU=AC
CERTIFICA MINAS vS.
OU=37551746000101.
OU=Vldeowníeroncla. OU=Cerüfiado PF
Al. CN=LEOPOLDO CAVALLI JUNIOR
04510502907
Razão: Eusou o 8utor deste documento
Loalbação:
D8tã:'2022-12.21 10:33:31
FaiR Reader Versão: 9.3.0
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REPÚBLICA FEDERAT VA DO BRASIL 800005

CADASIERO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/12/2018

1
NOME EMPRESARIAL

CAVALLI = CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

MT DO INTO (NOME DE FANTASIA)

ARTE E VALOR ENGENHARIA E AVALIACOES

CÓDIGO E DESCRt(,'ÃO DÃl4TIVIDADE ECO@MICA PRINCIPAL

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

S BIn+I©]A=SATtVID# NÕMICASSÉ3C8lE©KÊIE\8

71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetun e engenharia
82.19-9-99 - Preparação de documentn e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente

O qJURiD]M
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R SERGIO GARMUS

SANTA LUZIA
=0MU,

SAO JOAO

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(46) 91 04..4622

ENTE FEDERÂTlvO RESrONSAVEL (EFR)
+++++

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/12/2018

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n'’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/12/2022 às 16:13:25 (data e hora de Brasí Êta). Página: 1/1

fã

about:blank
1/1
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ARqJaETUHI E URBàNBt40

Rua Duque de Caxias -61 Bairro Coa su! -sao Jogo - PR

CEP- 85578000 Fone: {46) 99119 2884

A PREFEITURA MUNiCIPAL DE CRUZEIRO DO iGUAÇU
CNPJ: 95.589.230/0001/44
Av. 13 de Maio, 906 - Cruzeiro do Iguaç,v - PR
ATr DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LiciTAÇÕES
Ref. Elaboração de projeto de PavImentação

São João, 19 de dezembro de 2022.

PROPOSTA

A ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, inscrita no CNPJ ng 35.760.796/0001-65,

por intermédio de seu representante legal, o Sr José Marcio Hartmann, portador do RG ng 8.097-
214-8, SSP/PR e CPF ng 038.902.119-92, corn resÓonsáve} devicamerlte habilitado no conselho

de arquitetura e urbanismo, apresenta a prop05tà comercia! em epígrafe:

toa>};=8E=nlpresa espel ; 18.000,00
:sondagem e projetos de pavIInen&Ção
nsfãitica corn CBUQ, qom

lente com 3.DOO :m{]r

nIletl'os lineares

FãÍ}1:R$ K&o3:õ3

PRE<,-0 GLOBAL: R$ 18.000,00 (dezoito mürçaís)

Validade da proposta é de 30 dias.

Sem mais para o momento;

mI
CNPJ ’ão.7@no à
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BkASIL

l
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NOME EMPRESARIAL

ONE NIASTER ARQUITETURA E URBANIWIO LTDA

DO (NOME DE FANTASIA)
ONE MASTER ARQUITETURA

ÕDIGO E DESCRI' DA ATIVIDADE ECON

71.11.1-00 - Serviços de arquitetura

monGE mnTÜmsTc-ml êTs

71.19•.7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

mmTÊ:mÃ3-m mD

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

R DUQUE DE CAXIAS

m
85.570-000 COASUL

m
SAO JOAO

0 ERFo
RURALSULCONTABILIDADE@GMAIL.COM (46) 3242-1567

I""'"'’=='"'"’"""'”;'-’"

i DATA DA

11/12/2019

•

-1
SITUl ESPECIAL
AAAAAAA+

0
++++++H

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n'> 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/12/2022 às 16:13:55 (data e hora de Brasma). Página: 1/1

about:blank 1/1
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Solicitação de Orçamento

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrita no
CNPJ 95.589.230/O001/44, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do
Iguaçu – PR, por meio do Setor de Compras SOLICITA orçamento dos seguintes
itens abaixo:

D-ê

gf9i;

1 IEmpresa especializada, topografia.
:sondagem e projetos de,
pavimentação asfáltica com!
CBUQ, com aproximadamente:
.com 3.OC)O mil metros lineares.

1 :R$
117.800,00

'OTAL:R$ 17.800,00

CNPJ: 35.030.027/0001-01

TELEFONE: (46) 99112-2002
E-MATT ,: rgarbossaengenharia@gmail.com

: 51:J1:::1: S 11r1\ : 0 6 6 0 5 o 6 5 9 9 9 Êrd 31l2o::T 8s2)::gi:::$:538 : : 1
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@
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

30/09/201 9

1
NOME EMPRESARIAL

GARBOSSA ENGENHARIA LTDA
1

DO EST

RG ENGENHARIA

ECONÔMICA PRINCIPALDIGO E DESCRIÇÃO

71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada '}

mmmBRÃTiamm E

41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas awuiormente
43.13-4'00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civi
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
68.21-8-DI - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveIS {Dispensada *)
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura [Dispensada *)
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Disf=en=da *)
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitelcra e engenharia (Dispnlsada *)
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente {Dispensada *)
81.30-3-00 . Atividades paisagísticas

ac 0
206'2 - Sociedade Empresária Limitada

R LINHA BARRA DO SANTANA

mLFCIFiaBAI

AREA RURAL

moT
R !BOSSA@HOTMAIL.COM

TEbEFONE

(46) 9112-2002

E
++bH

1 wm1
30/09/2019

,O ESPECIAL
+M+++H

Ç’> 8 dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende=aos requisitos constantes na Resolução CGSIM ng 511 de 11 de
junho de .gCJ79. ou da legisla®o própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federaüvos, não tendo a' Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às aBvidades dispensadas. • ’ -’ '–--'-

Aprovado pela Instrução Normativa RFB IQ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/12/2022 às 16;14:22 (cata e hora de Brasiiia). Página: 1/1

about:blank 1/1
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CAVALLI – C{)NSTRU7DRA DE OBRAS LTDA
Terceira Alteração Contratual E Consolidação Contratual

CNPJ: 32.179.235/0001-89
IVIRE: 41218941553

LEOPOLDO CAVALLI JUNIOR, brasile-ro, divorciado, Engenheiro
Civil, natural da cidade de São João –PR nascido em 05/05/1983, portador da

carteira de idendcade (RG) n'’ 7.528.3CP-5, expedida por SESP/PR em 29/07/2011 e

CPF: rFC)45.105.029-07, com registro ao CREA sob 3Q PR162714/D, residente e
domicillado na cidade de São João, estado do Paraná, la Rua Sérgio Gannus, 334,
Bairro Santa Luzh, CEP 85570-000, único sócio da empresa CAVALLI -
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. com sede na cidade de São João, estado do

Paraná, na Rua Sérgio Garmus, n'’ 33', Bairro Santa Luzia, CEP 85570-000, com
contrato social arquivado na Junta comenia1 do Paraná sob n'’ 41208941553t inscrita
no CNPJ sob aQ 32_179.235/0001-89, resolve por este icstrumento, alterar o Contrato
Social, regido pe'u cláusulas e condiÇas seguintes:

CLÁUSUIA PRIMEIRA: O Objeto Social d8-empresa era: Serviços de engenharia (71.12-
0-00); Serviços, de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia(71.19-7-03);
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não
especificados anteriormente (82.19-9-99), passa a ser:
71.12-0-00 - Serviços de engenharia; serviços de avaiição e perícia, vistoNas, laudos e
pareceres técnicos de er«en}lada, serviços de supervisão de obras;
7].19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
82.19-9-99 - Preparação de docuatenlos e selviços especializados de apoio
administrativo não especificado anteriormente;
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topo pa$8 e geodésia;

CLÁUSULA SEGUNIA: À vista da rnodiücação ora ajustada, o sócio RESOLVE, por
este instrumento, atualzar e consolidar o contrato social e alterações, tornando assim sem
efeito, a partir desta da.a, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e

alterações que não coadinrn com a presente consolidação, que adequado às disposições da
referida Lei n'’ 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL – CONSOLIDADO
CAVALLI - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 32.179.235/0001-89
IVIRE: 41208941553

LE(>P€)LDO CAVALLI JUNIO$1, brasíleiro, divorciado, Engenheiro Civil,
natural da cidade de São João -PR, nascido em 05/05/1983, portador da carteira de

identidade (RG) n'’ 7.528.307-5, expedida por SESP/PR em 29/07/2011 e CPF:
n'’045.105.029-07, com regisiro no CREA sob na PR162714/D, residente e domiciliado nd
cidade de São João, estado do Paraná, na Rua Sérgio Garmus, 334, Bairro Santa Luzia,
CEP 85570-000, únicc sócio da empresa CAVALLI - CONSTRUTOM\ DE OB&&S
LT13A, com sede na cidade de São João, estadr) do Paraná, na Rua Sérgio Garmus, nD 3347

Bairro Santa Luzia, CEP 85570-000, com coatrato sociat arquivado na Junta comercial do
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Página 2 de 4
CAVA i, 1_1 - €ON§T}{UTOBLÀ DE OBRAS LTDA
Terceira Alteração Contratual E Consolidação Contratual

CNPJ: 32.179.235/0001-89
NIRE:: 41208941553

Paraná sob n'’ 41208941553, inscrita no CNPJ sob aQ 32.179.235/0001-89. Consolida o seu

Contrato Social e alterações posteriores, regidc pelas cláusulas e condições se@intes:

Cb{USU I_A PRiMEIRA A sociedade gira sob o nome empresarial de: CAVALLI –
CONSTRUTORA DE-OB&\S LTDA, inscdta no CNPJ nc’ 32.179.235/0001-89, E NIRE
41208941553.

Cb{USULA SEGUNDA, A sede da sociedade é na Rua Sérgio Garmus, 334 – Bairro
Santa Luzia, município de São João, estado do Paraná, CEP 8557(1-000.

Cb{USUb\ TERfEIRA: O objeto da sacieáade será:

71.12-0_00 - Serviços de engenharia, serviçns de avalição e perícia, vistorias, laudos e
pareceres técnicos de engenharia, serviços de supervisão de obYas;
71.19-7-63 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenhaFia;
82.19_9_99 _ Preparação de documen RS e serviços especializados de apoio
adIIÚnistradVO não espec_ficado anteriormente;
7119...7/01 - Serviços de cartografia, topogra8a e geodésia;

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
dividida em 50.000 (cinquenta mil) quotas R$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente
integralizado em rnoeda corrente do País e assbn distribuído entre os sócios:

SÓcio

LEOPOLDO CAVALLI JUNIOR
Quotas170

50.000100,oo

Valor R$

50.000,00

CLÁUSULA QUiNTA; A administração da sociedade caberá a LEOPOLDO CAVALLI
JUNIOR, com poder de praticar atos desde que estes sejam necessários ou convenientes à
administração desta, dispondo ele, dentre otkr©s poderes a representar a sociedade em juízo
e/ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas,
autoridades federais, estaduais ou nlunicipais, bem como, autarquias, sociedades de
economia mista e entidades paraestatais, assirlmem quaisquer documentos que impoaem
em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive cheques, escrituras, títulos de
dívidas, cambiais, ordens de pagamento e outros. Vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse sociai ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas
ou de terceiros, bem como onerar ou alienx bens imóveis da sociedade, sem autorização
do outro sócio.

%,CLÁUSULA SEXTA: O Administrador ddara sob as penas da lei, de que não está
impedido de exercer a administração da socIedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussà3, peculato, ou conka a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de de bsa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, OL a propriedade.
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CAVALLI – CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Terceira Alteração Contratual_E Consolidação Contratual

CNPJ: 32.179235/0001-89
NIkE: 41268941553

CLAUSULA SÉTIMA. À sociedade iniciou suas atividades em 05/12/2018 e o prazo de

duração é indeterminaco.

CIAUSULA OiTAVA: As quotas são irldivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros gmn o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço, o dinin de preferênêia para a sua aquisição se postas à
venda, formaÍizaIIdO, se reaiizada a cessão dekis, a alteração contratuai pertinente.

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem salidadamente pela integraiização do capital social.

CLÁUSULA DÉCiMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas da administração, prücedendo à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporção de=suas quotas, os }ucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRiMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo} abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante alteraçã9 contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCiMA SEGUNDA: Os s&ios poderão de comum acordo3 fixar urna

retirada mensai, a títalo de '’pró }abore”, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CIÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
conünuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou doCs) sócio(s) remanescente(s)3 o valor de seus haveres será

aptlrado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade7 à data da resoluçãop
verificada em balanço especialmente levantado.

PaFáWafo único – o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a

sociedade se resolva em re}qão a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DECIARAÇÃO DE M ICROEMPRESA: Decldfa
sob as penas da 13i, que se enquadra no condição de MICRC)EMPRESA nos temos da
13i Complementar nc’ 123, de 14/12/2006. $2
CJÔUSU+'A DÉCIMA QUINTA: Conforme faculta o Art 1052 paragrafo 1' do código
Civil Brasileia> Lei 10.406/2020 alterado pda Lei 13.874/2019 a emÕresa se constituirá
com apenas um sócio.
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CAVALLI – COÍVSTi&UTc) k4 DE OBRAS LTDA
Terceira Altuação Conaat liatE Consolidação Contratual

CNPJ: 32.179.235/0001-89
IVIRE:: 412ê8941553

CLÁUSULA DÉCiMA SEXTA: A responsabilidade técnica fica a cargo do sócio
LEOPOLDO CAVALLI JUNIOR, Engenheiro Civil imu ito no CREA sob o n')
PR 162714/D.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eiei Iu o foro da comarca de São João - PR, para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrgações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente nstrumento em 1 via.

:• H 1::1 + =); \)
São Jaão, 29 de novembro de 2022.

/''

.--'/ /'’“’gq
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
gO$g§§ “ 6

Secretaria Especial de_Desburocratização, GesSo e Governo Digital

Secretaria de Governo Digi,aI

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FABIO ROBERTO SAMPAIO, mm inscrição ativa no CRC/PR, sob o n'’ PR053678/O-3, inscrito no CPF n'’

65420632934, DECLARO, sob as peras da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que
este documento é autêntico e condiz com o original.

:::f 8:! !11:{!!! :} : !i;!@{Éj
@

6’{b :1'
!É:}}

CPF N'’ do Registro Nome

65420632934 FABIO ROBERTO SAMPAIOPR053678/O-3

@"
CE:RT:tRico o RE61sgiRO aM J8/r2/2022 09:43 SOB R' 20228r74945.
PROTOCOLO: 228174945 DE 06/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFIca(,5o: 12215726630. CNPJ DA SEDE: 32179235000189n
NIRE: 41208941553. COM EEEIUOS DO REGISTRO W: 29/11/2022.
CAVAIÜI - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

JW©©@AR
IEANDRO MARCOS RAySBL BISCAIA

SECREUÁRIQ-GERAL

www , eapresafacl:L . pr . gov . br

A validade deste documento = ünpressol fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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@
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

04/1 2/2018

NOME

CAVALLI - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

SIA)
ARTE E VALOR ENGENHARIA E AVALIACOES

PORTE

ME

ÔÓIGS DA ATIVIDADE ECONê

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

ÔDICO i DAS–AtI SECU}

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio adrninisttativo não especificados
anteriormente

1
CÓDIGO E

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOÚRÕ

R SERGIO GARMUS
COMPLEMENTO
4tb++h lrn

SANTA LUZIA
MÚNaim
SAO JOAO

ENDEREÇO ELErRÔNico TELEFONE

(46) 91044622 1
gTE FEDEÊAm

+++H

lmB

04/1 2/2018

Aprovado pele Instrução Normativa ERFB nc) 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/12/2022 às 13:42 49 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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São João - PR
CNPJ 76.995.422/0001-06

CERTIDÃO NEGATIVA
3061/2022

FiCA RESSALVA:)O O DiREIFO DÁ FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÊBfTOS CONSTATADOS

MENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDiDO NESTA CERTIDÃOIMPORTANTE:

A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALiDADE ATÉ 05/02/2023, SEM RASURAS E NO ORiGiNAL.

REVENDa os ARQUiVOS E REGiSTROS, CERTiFiCAMOS QUE: o cobrrRIBU INTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLiCA MUNiCiPAL RELATiVO

A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

\CÓDiGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH2UFFHTZ4m8QQE7

FINALIDADE: certidão negativa

RAZÃO SOCIAL: CAVALLI - CONSTKITORA DE OBRAS LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

,41 r,dR,4

/6/1134370 32.179.235/0001 -89

CNAE/ ATIVIDADES

'SefviÇos de engenharia, Serviços de desenho Écnico relacionados à arquletura e engenharia, Preparação de docunrerrIos e serviços especializados

'de apoio administraüvo não especi§cado&anteriornrenle

\
ENDEREÇO

R SERG IO GÁRMUS' 334 - SANTA LUZiA CEP: 85570000 São João _ R

São João, 07 de Dezembro de 2022

4É}##1::-

\

18:f:31

#fãgíi Tá:e- riÊ+1Ml
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@
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

E
32,179.235/0001-89 COMPROVANTE DE INSCRIÇy-\O E DE SITUAÇÃO

CADASTRAL

IBATA DE ABERTURA

04/12/2018

NOME

CAVALLI - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

(NOME DE FAbO DO

ARTE E VALOR ENGENHARIA E AVALIACOES

DA ATIVIDADE ECONÔE

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

o cmETFA-fgÊtn©FRIÃT
71.19.7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19_7_03 _ Serviéos de desenho técniêo relacionados à arquitetura e engenharia
82.19_9_99 _ Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente 1

O DA NATUREZAmo

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

R SERGIO GARMUS

85.570-000 SANTA LUZIA
MUNICI

SAO JOAO

(46) 94044622

DATA DA

04/1 2/2018

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n'’ 1.863, de 27 dedezembro de 20- 8.

Emitido no dia 09/12/2022 às 08:lt11 (data e hora de Brasíiia). Página: 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAVALLI - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 32.179.235/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Naciorml cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dív-da Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele virnulados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
rias alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na PortMa Conjunta RFB/PGFN no 1 .751, de 2/1 0/2014.
Emitida às 13:51 :04 do dia 26/09/2022 <hora e da-.a de Brasília>.
Válida até 25/03/2023.

Código de controle da certidão: B8EC.FE70.CEBB.B552
Qualquer rasura ou emenda invalidará este doc©mento.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de SÃO JOÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sisternas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,
CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INVENTÁRIOS E

ARROLAMENTOS desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 32.179.235/0001-89

Local da Sede: São João - PR
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Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de SÃO JOÃO
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a cerücBo que aponta somente homônlmos não qualificados, nos termos do art. 8'’, 52'’ da
Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

SÃO JOÃO, 7 de Dezembro de 2022

Marcos Andre Boccardi
Distribuidor

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.' 2.200-2/2001, Lei n.'’ 11.419/2006 e Resolução n.' 09no081 do TJPFvoE

SDP-Sistema do Distribuidor do Paraná Data de emissãgYCf+71á/3625 15:19 Página 1 de 1
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Voltar imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de lêEgularidade
do F(=TS - CRF

Inscrição!
Razão

:Social :
Endereço:

32. 179 235/0001-89

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

RUA SERGIO GARMUS 334 / SANTA LUZIA / SAO JOAO / PR / 85570-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contibuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FG–S.

Validade:31/12/2022 a 29/01/2023

Certificação Número: 2022123101523560030394

Inforrnação obtida em 11/01/2023 08:50:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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PODE:R JUD ZC IAP,IO
JUSTICA F'lO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRARATIHISTAS

Nome : CAVALLI - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.179.235/0001–89
Certidão n'’ : 44031618/2022
Expedição : 07/12/2022 , às 13 : 35 : 54
Validade: 05/06/2023 – 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição .

Certif ica-se que cavAr,1,i - CONSTRUTORA Da OBRAS r,TDA (b@TRrz a VIbIÀIS)
, inscrito (a ) no CNPJ sob o n'’ 32.179.235/0001-89, NÃO coNSTÀ como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas .

Certiçlão emitida com base nos arts . 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns . '’ 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022 .

Os dados constantes desta Certadão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho .

No caso de pessoa jurídica, a Cutidão atesta a empreéa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais .

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet ( http : / /www . tst . jus . br ) .
Certidão emitida gratuitamente .

}

INFORiaÇão IMPORTA»TE
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
estabelecIdas em sentença condenatória transltada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários , a honorários , a custas , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissã3 de Conciliação Prévia ou demais tItulos que, por
disposição legal, contlver força executiva .

C\ITi'ÜeIS a su$esEóa s : CR:it Ç)tst , 1 us , br
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Da: Secretaria de Planejamento e Finanças
A: Contadora

Senhora Contadora,

Solicito para informar sobre disponibilichde financeira rara contratação de empresa para

empresa especializada em topografia, sondagem e projetos de pavimentação asfáltica com

CBUQ nas ruas que abrangem o loteamento Lago Dourado 1, Lago Dourado 2, Sol Nascente.

Cruzeiro do Iguaçu, 02 de janeiro de 2023

C 0

Secretádo Mun. de Planejamento e Finanças

Do: Depto de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentárIa na seguinte dotação para 2023 :

03 Secretaria Municipal de Administraçã®
001 Atividades Administrativas

04. 122.0003.2008 Desenvolvimento das ações administrativas

3.3.90.39.00.00 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica;

Em 1023

-Pó'ni;dora

Autorizo, cumpridas
legais. Erlcamüho
Jurídica

Em:Ó1 /2023

/j

'ONiO GELHE}\WE&
Prefeit,

as formalidade.\
a Asscss(>riti



Municipio de Cruzeiro do Iguaçu
Solicitação 8/2023

088924

Pá9iru1

Solicitação
Nürrero

8
Solicitante
C&lW None

588-6 GELCniOtR LBRiAS DA SiLVA
Local

3001

Orgão

03 SBCREIARIA DEAHUIN}STRAÇÂO
Forma de pagamento
Descrição

30 DiAS AIOS A HMISSÂO DA NOTA Flsaql
Entrega
Loca)

Cruzeiro do buaçu Local Lago dourada 1, Lago Ek)urado 2, Sol nascente.

npc)

Contratação de=Serviço

Eaiíicb em

11/01/2023
Processo Gerado
Núnero

15/2023

Quanbd«Ie de itens

1

GABINEIE DO SBCREIA RIO

Depósito bancário

mi+ãó:
O objeto do presente termo é a realização de Dispensa de Licitação para contratação de empresa
especializada, topografia sondagem e projetos de pavimentação asfáltica com CBÜQ nas ruas que
abrangem o loteamento lago dourado 1, lago dourado 2/ soI naseentef com aproximadamente com 3 • 000
mil metros lineares .

mt Fc3

Considerando que a prefeitura, necessita da contratação de emplesa especializada em serviços de
levant..ament..o topográf ico e mndagem para executar estas atribuições, visto que, a administração não
dispõe de profissional da área para executar serviços dessa natureza nem mesmo licitação vigente com
tal objeto e a necessidade de tais levantamento das áreas bem como plojeto de pavimentação
asfáltica visando recursos estaduais e ou federais para sua realizaçãor justifica- se a contrataçao
dos serviços topográficos , sondagem informações essas essências para os projetos de pavimentação a
ser realizado por empresa especializada
Coletar informações para a precisão correta da construção de deterninada obIa/ evitando erros/
desperdícios de material, e/ou descumprimento às legislações vigentes .
Considerando execução de projetos , sondagem e mapeamento das áreas , sendo assim necessário 3
contratação de empresa para ezecuc,ão destes trabalhos , para prestação dos selviços compleenclendo,
comE,lexibilidade que apresentam os locais e qual procedimento de execução será defInido, inclusive
quanto aos aspectos de qualidade e de desempenho .
Ademaã sf a Lei 8.666/ 93 em seu art . 24 inciso II, prevê a contratação direta através de dispensa em

razão de pequeno valor, para andamento da máquina pública e evitar o excesso de formalismo, o que se
justifica a presente contratação .

a

}dê{{Fã gg4g
it!}]

Cód® Nome LJnidade Quantidade

046220 Empresa especializada, topografia sondagem e projetos de pavimentação UNID 1.00

Empresa especializada, topografia sondagem e projetos de pav imentação asfáltíc2 com C BUQ.

com aproximadamente com 3,000 mil metros lineares

Unitário
17.500.00

Valor
17.500.00

TOTAL 17.500,00

Eniüdo pa: SIRLEI DA ROCHA. na wsão: 5531 f 11Dln023 O&U:05



=JNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
––--–-------–-----–4$TADO DO PARANÁ--------------------

Fone: 146) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-OOO
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

W025
PARECER JURÍDICO n'). 001/2023 – Dispensa de Licitação

Da: Procuradora Jurídica

Ao Sr. Prefeito Muni=ipal cio Nlunicípio de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao Sr. Presidente de Comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Assunto: Dispensa de Licitação, que tem como objeto
contratação de empresa especializada, topografia, sondagem e

projetos de pavimentação asfáltica com CBUQ nas ruas que
abrangem o loteamento lago dourado 1, lago dourado 2, sol
nascente, com aproximadamente com 3.000 mil metros lineares.

RELATÓRIO

Nos foi solicitado para análise e posterior parecer jurídico quanto
a possibilidade de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, da Lei n'’. 8.666/93,
que tem como objeto contratação de empresa especializada, topografia, sondagem e
projetos de pavimentação asfáltica com CBUQ nas ruas que abrangem o loteamento
lago dourado 1, lago dourado 2, sol nascente, com aproximadamente com 3.000 mil
metros lineares.

Sendo que após a análise e estudada a matéria correlata, passo
a opinar, posicionando no seguinte sentido:

Em análise a presente solicitação, verifica-se ser possível a

dispensa de licitação para contratação de empresa especializada, topografia,
sondagem e projetos de pavimentação asfáltica, com respaldo no disposto no inciso II
do artigo 24 da lei 8.666/93, desde que não atinja o valor global superior a R$ 17.600,00

(dezessete mil e seiscentos reais), de acordo com o Decreto Federal 9.412/2018 que
alterou os valores estabelecidos nos incisos l e II do caput do artigo 23 e Nota Técnica
do TCE/PR, senão vejamos o dispositivo legal:

"Art. 24. É dispensável a licitação:
(. .)

ii - para outros serviços e compras de valor aíé 70% (dez por
cenío) do lirnite previsto na alínea “a”, do inciso Ii do artigo
anterior e para aiienações, nos casos previstos nesta Lei,
c$escíe que não se refirarn a parcelas de um mesmo serviço,

@ Página 1 de 4



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
--–-–--–-----––---®§TÂDQ DO PARANÁ----------------------

Fone:-(46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
(_'rueiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

Neste sentido, ten©s que é possível a dispensa de licitação nos

termos do artigo 24, II da lei 8.666/93, em razão do valor.

Contudo, entendemos que deve preceder de pesquisa de preço

e ou de mercado, no mínimo de três quando possível, comprovando que se está
contratando pela melhor proposta apresentada, pois a Administração Pública Municipal
sempre deve privar pela economia financeira na busca do melhor preço.

De outra banda, se o valor dos produtos/serviços a serem
adquiridos superarem o disposto no limite de 10% previsto inciso II do artigo 24 da Lei
8.666/93 (R$ 17.600,00), o procedimento deverá ser de licitação na modalidade de

Pregão Presencial.

Outrossim, ressalvamos que no caso em tela deve se dar
preferência para micro e pequenas empresas na contratação, contudo deve prevalecer
o princípio da economicidade, tanto que o artigo 49, inciso IV, da LC 123, recomenda-
se que preferencialmente nas dispensas fundadas nos artigos 24, incisos l e II

(compras de pequeno valor) as contratações sejam preferencialmente feitas com as
micro e pequenas empresas e não exclusivamente.

No entanto, sendo certo que a licitação busca selecionar a oferta
que melhor atenda ao interesse público, sendo também certo que se constitui numa
forma de assegurar o princípio da igualdade, assegurando a todos os indivíduos

interessados em contratar com o poder público a chance de competirem em igualdade

de condições e visando selecionar a oferta que mais atendÂO interesse público e os

000926

compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez;6.0 ”.
DECRETO Na 9.412. DE 18 DE JUNHO DE 2078

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ihe confere o art. 84, caput, inciso

IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 120 da Lei nc’ 8.666, de 24 de junho de

DECRETA:

Art. lc’ Os valores estabelecidos nos incisos l e ii do caput do art. 23 da Lei n' 8.666. de 21 de

}unho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:
1 - para obras e serviços de engenharia:

a} na modalidade convite - até R$ 330.000, 00 (trezentos e trinta mN reais):
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000, 00 (três milhões e trezentos mH reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e

11 - para compras e serviços não incluídas no inciso 1:

a} na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais):
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil

Art. 2' Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.
Brasília, 18 de junho de 2048; 197'> da Independência e 430c’ da República.

4993
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princípios da Lei de Licitações, bem como da Constituição Federal, neste caso, poderia
também ser efetuada a licitação na modalidade pregão, ficando a critério do gestor em

razão da urgência na nalização dos serviços.

O CASO CONCRETO

Levando-se em consideração os documentos que instruem o
presente procedimento, e aqueles que são necessários em todos e quaisquer
procedimentos licitatórios, passa a analisá-Ios, objetivamente:

(i) Modalidade: o caso concreto enquadra-se na hipótese prevista
no art. 24, inc. 11, da Lei n. Q 8.666/93, observadas as alterações dadas pelo Decreto
Federal n'). 9.412/2018, que estabeleceu valores atualizados para fins de
enquadramento das modalidades prev-stas no art. 23. No caso, realizando-se
interpretação sistêmica das normas gerais dos processos de licitações e contratos,
conclui-se que as contratações diretas mediante dispensa em razão do valor ajustam-

se ao patamar máximo atual de R$ 17.600,00. Assim, os custos da Administração com
o procedimento licitatótio não compensam o gasto com a contratação;

(ii) Justificativa da Quantidade: no Termo de Referência foi
justificada a necessidade dos serviços, tendo em vista que a prefeitura necessita da

contratação de empresa especializada em serviços de levantamento topográfico e

sondagem para executar essas atribuições, visto que a administração não dispõe de

profissional da área para executar serviços dessa natureza, nem mesmo licitação

vigente com tal objeto e a necessidade de tais levantamentos das áreas como projeto

de pavimentação as%'tica visando busa de recursos estaduais e federais para sua
realização;

(iii) Justificativa de Preço: ao Termo de Referência foram
anexados os seguintes orçamentos: Cavalli Construtora de Obras Ltda (R$ 17.500,00),
One Master Arquitetura e Urbanismo (R$ 18.000,00) e Rgarbossa Engenharia (R$

17.800,00), sendo que o preço que a Adrrünistração está disposta a pagar corresponde
ao menor dos valores pesquisados. Salienta-se que fica excluída da análise deste
parecer a verificação da compatibilidade dos preços fixados no Termo de Referência
com os de mercado, já que estes são objeto de pesquisa e valoração exclusiva do setor
técnico competente solicitante da contratação;

(iv) Parecer Contábil: a Secretaria Municipal de Finanças exarou

parecer no qual atesta a disponibilidade de orçamento. O parecer contábil constitui
exigência prescrita nos artigos 212 e 216, S 6c), ambos da Constituição de 1988.

CONCLUSÃO
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ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica Municipal OPINA
pela viabilidade da contratação direta, via dispensa, da empresa Cavalli Construtora de

Obras Ltda, para real:zar topografia, sondagem e projetos de pavimentação asfáltit,a
com CBUQ nas ruas que abrangem o loteamento lago dourado 1, lago dourado 2, sol

nascente, com aproximadamente com 3.000 mil metros lineares, ao custo máximo de

R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Este é nosso entendimento juríd co.

E o parecer, de cunho meramwIte opinativo, que submeto a
Apreciação Superior.

Cruzeiro do lguaÇ,L J4, 03 de janeiro de 2023

PROCURADORA JURÍDICA
OAB/PR 59.899

6
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DECISÃO

Trata-se em síntese, de procedimento de dispensa para contratação
de empresa especializada para topografia, sondagem e projetos de pavimentação asfáltica com

CBUQ nas ruas que abrangem o loteamento lago dourado :1, lago dourado 2, sol nascente, com
aproximadamente 3.000mil metros lineares.

Valor estimado da contratação de RS 17.500,00.

Dotação orçamentária fornecida pela Secretaria de Finanças e

Contabilidade.

Para realização do procedimento fopa emitido parecer jurídico
001/2023 onde consta no relatório efetuado pela procuradora a qual analisou o objeto do termo
bem como sua justificativa e desta forma conclui que a modalidade da dispensa se enquadra no

caso. E por fim, conclui pela viabilidade da contratação da empresa Cavalli Construtora de Obras

LTDA. Sendo este o seu entendimento jurídico.

Posteriormente, frente a análise jurídica do parecer que entende ser
legal a contratação, sendo a procuradora a qual detém o conhecimento jurídico, assim, eu,

LEONIR ANTONIO GELHEN, prefeito de Cruzeiro do Iguaçu/PR honologo este procedimento de

dispensa de licitação 001/2023.

Cruzeiro do I

81

bu, 10 de janeiro de 2023

fONIO GELHEN

Prefeito
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Detalhes processo licitatório
Informações GeraIs'

EntIdade Executora MUNICÍpiO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Ano# 2023

Na licitação/dIspensa/irexiglbilldade+ 4

Modalidade* Processo Dlspensa

Número edital/processo* : 008

IRecursos provenientes de érganismos interaaciQqaiq/R}ultllat9r.giF gp çrég}Çq

instItuição FInanceira

Contrato de Emprésürno

Descrição Resumida do Objeto* O objeto do presente termo é a reaIIzação de DIspensa de Ucitzção para

contratado de empresa especializada, topografia sondagem e projetos de %

pavimentação asfáltica com CBUQ nas Iuas que abrangem o loteamento lago v

dourado 1, lago dourado 2, sol nascente, com aproximadamente com 3.000

Dob 60 OrçamenÜriB* 0300104122000320083390390000

Preço máximo/ReferêncIa de preço - 17.500/00
R§+

DaB Publicação Termo ratificação : 10/01/2023

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Há itens exdusivos para EPP/ME?

Há cota de participação para EPP/ME?

Trata-se de obra com exigência de subcontntação de EPP/ME?

Há prioridade para aquisições de rnicnempresas regionais ou locais?

Data Cancelamento

RV

V
Percentual de parücipaçio: : 1)f 00

V

V

::d:bs+ 11 exelaí

CPF: 6966554979 (hgH.C)

https://servicos.tce.pr.gov.br/ÍCEPR/Municipal/amI/DetalhesProcessoCompra.apx 1/1
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PROCESSO DE DISPBNSA DE LICITAÇÃO N' 004/2023

Ref. Normativa: Lei n'’ 8.666/93, de 21.06.1993, publicada no D.O.U. de 22.06.1993 e
subseqüentes alterações

N m 2 Ba S1. Ó
Prefeitura 8.666/93 NOde EMISSÃOMunicipal
Cruzeiro do Iguaçu 11/01/2023 004/ 2023

p 24, Inciso II
5. OBJBTO 6. INSTRUMENTO
O objeto do presente termo é a realização de Dispensa de Licitação E>MITIR
para contratação de empresa especializada, topografia sondagem e ( X ) S/ INSTRUMENTO
projetos de pavimentação asfâltica com (3BUO nas ruas que ( ) CONTRATO
abrangem o loteamento lago dourado 1, lago dourado 2, sol
nascente, com apro>dmadamente com 3.000 mil metros lineares.

A

1

7.FORNBCBDOR
Cavalli Construtora de Obras
LTDA

1 CNPJ: 32.179.235/0001-89
( X ) CADASTRADO

1 ( ) NÃO CADASTRADO

8. DOCUMBNTOS NECBSS, :os
( x )( X ) FGTS

FEDERAL

( X ) TRABALHISTA ( x )
ESTADUAL

) RG e( X ) MUNICIPAL
CPF

9,INFORMAÇÃO
COMPLBMBNTAR

Nada consta.

IO. JUSTIFICATIVA PARA DISPE}NSA DA LICITAÇÃO:
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, OBJETO DESTE PROCESSO É DISPENSÁVEL DE 1

LICITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N' 8.666/93
E SUAS ALTnRAÇÔES POSTERiORES, POR NÃO ATiNGiR o LIMITn PARA LICITAÇÃO. '
11. JUSTIFICATIVA: Considerando que a prefeitura, necessita da contratação de empresa
especializada em serviços de levantamento topográfico e sondagem para executar estas
atribuições, visto que, a administração não dispõe de profissional da área para executar 1

serviços dessa natureza nem mesmo licitação vigente com tal objeto e a necessidade de tais I
levantamento das áreas bem como projeto de pavimentação asfâltica visando recursos
estaduais e ou federais para sua realização, justifica-se a contratação dos serviços topográücos,
sondagem informações essas essências para os projetos de pavimentação a ser realizqdo por
empresa especializada.
Coletar informações para a precisão correta da construção de determinada obra, evitando erros,
desperdícios de material, e/ou descumprimento às legislações vigentes.
Considermldo execução de projetos, sondagem e mapeam©lto das áreas, sendo assim
necessário a contratação de empresa para execução destes rat)alhos, para prestação dos
serviços compreendendo, a comple>dbilidade que apresentam os locais e qual procedimento de
execução será definido, inclusive quanto aos aspectos de qualidade e de desempenho.

4.4.90.52.00.00 EquiDamentos e Material Permanente
r1514. Descrição do Objeto,13

Unitário

12. DOTAÇÃO ORÇAMBNTARLA

17
BASB

18
CONDICÕBS
DB
PAGAMBNTO

Empresa =-clã3500,oo
topografia sondagem e

projetos de pavimentação
asfáltica com CBUQ, com
aproránladamente com
3.000 mil metros lineares.

17.500,00 11/01/2023

11/01/2023 30 dias após a
emissão da
nota fiscal

1

R$: 17.500,OO ( dezessete mil e quinhentos reais)

F%r Máh1
e-mail:cruzeiro@wIn.com.br - http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br
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Estado do Paraná
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19.FORNECEDOR/PROFISSIONAL
CONTRATADO:
Cavalli Construtora de Obras LTDA:
CNPJ: 32. 179.235/0001-89

20. PBRÍODO DA PRBSTAÇÃO DO SERVIÇO
8/OU PRAZO DB FORNECIMBNTO/BNTREGA

21. ANALISB DA COMISSÃO DB LICITACÃO
CONFORME SOLICITADO

De acordo conforme Parecer Anexo.

DATA: 11/01/2023 'ERREIRA SOARES
idente da Comissão

220 ANÁLISB ÁA
Parecer: em anexo.

1

DATA: 1 1 /01/2023
23+ PROCESSO

KARINA MAIER OAB/PR: 59.899
24. RATIFICAÇÃO DO PREFBITO MUNIÇ'tPAL:zcordando( ) CONCLUÍDO

( ) CANCELADO
Ratiâcamos o presente pleito,
Contratação, dispensada a licitação. /

COlll

DATA: 11/01/2023

#'. ANTÔNIO GELHEN
Prefeito Municipal

Av. 13 de Maio, 906 - Fone/Fax:(46)3572-1 181 – 85.598-000 – Cruzeiro do Iguaçu - Paraná
e-ma,1:cruzeiro@wIn.com.br - http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

EXTRATO DE DISPENSA N' 004/2023

ESPECIE CD}fÍRÂTO DE PRESTAÇÀO DE SERVIÇO

MUNICIPIO DL CRUZLJRO D 31{3UAÇrY OISPLNSA Nê cvalz2023

Cavdll C6nstIUora de OI:as LIDA ' CNPJ:32 1 /9 23sc)oo t•al

O obJ8t3 Co t'8se.118 tem•o e a reobzaç80 de D 6pensa ao LIcitação Dan contratação de empresa

wp8ddi7add. b&c,çnRa $atd3sym e projetos de payne•lt3çãc as(8l:198 coin CBCQ nas ruas q Je

abnnçeIn o lçleüuerlo laço dQUHIIO 1, tal 3 couradt> 2. 5d nasceIHe can1 331Dxlmadamente com

3.000 Fl met'’ee liFe8ns

VALOR TOTAL: RS RS 1 /. à00.o: í de:ess,)to IurI e Hbütllentos noIs}

PAR 1 LS

Alé:2C/QP2323

;ia;=MRrl iTsTite; s ;= 1.guj'as 37M

c&JFrc1:

\

00

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDC)+ESTE D-O PARANÁ no dia 12/01/2023.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dioems.com.br
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